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Krikščionys Demokratai Laimėjo
Keturi metai jau sukako nuo tos dienos, kada 

mirė Jo Eminencija, Kardinolas William O’Connell, 
penktas Bostono Vyskupas ir antras Ar'nvvs! ūpas. 
Laikui bėgant, geriau galima įvertinti to didingo Dva
siškio darbus ir nuskirti jam tinkamą vietą mūsų is
torijoj.

Jo Eminencijos nuopelnai labai svarbūs. Ilgus 
metus valdydamas mūsų Vyskupiia. jis sutvarkė ir 
sutvirtino jos tikybinį lobyną ir uždėio tvirt’’^ ir iš
mintingais pamatus jos ateičiai. Jis isigiio aukštą vi
sų piliečių pagarba. Jis įkūrė daug naraniiu ir pasta
tydino daug bdžnvčiu ir labdaringu ištaigu. Nuvei
kęs didingus darbus ir susilaukęs ži’os senatvės, no 
trumnos ligos, jis pasimirė. Jo pa’aidojimas buvo vie
nas iškilmingiausiu šio miesto ivvkiu...

Ketvirtadieni (vyksta Kardinolo nui*’'-'0 sukak
tis. Daug mišių bus atlaikyta už jo vėlę Tai Didžiau
sia dovana, kuri? katalikai suteiks io atmirz:ni”...

Taip rašo Bostono Arkivyskupijos laikraštis 
“Pilot”. Prisimiręs didinvo Kardinolo daraus, jis ne
pamiršta ir jo įpėdinio, dabartinio / rki””s!'ur'o J. E. 
Richardo J. Cushin**. kurio uoliai ir garbingai veiklai 
□aš- o"čia keletą reikšmingų nacta’ u:

“Ti’o taniu io medinis dir^a toj nač^i dirvoj. 
Per keturis metus, kai yra Arkivyskupu jis labai ge- 
”ai susipažino su Arkivyskupijos reikalais. Per tuos 
keturis metus Arkivyskupo sumanymai paaiškėjo. 
Nemaža jų jau ivvkdyta, kiti tebevykdomi. Išlaikąs 
savo natvarumą ir darbingumą tokiam pat ’aiosny, 
kaip kad jis buvo tik kunigu, Arkivyskunas Cushing 
•vykdė daugelį vertingų užsimojimų. Ir taip Bažny
čios veikla be pertraukos eina pirmyn”.

Iš tiesų, Bažnyčios darbas nesusitrukdo. Kiek- 
(Vienam laikotarpiui Apvaizda parenka tinkamą Ga- 
■nytoją. Kardinolas O’Connell padėjo tvirtą pamatą 

NjnD\7T?r’TTA MT7DDTTMCT ANTTT Vyskupijos ateičiai. Išmintinga ekonomija jis sutvar- 
rNUKVllLjlJ/A LNcrKliiVOl/AlN 11 Jęė finansinę parapijų padėtį. Jis buvo griežčiausiai 
CTAT TMO uW7TT7T’TK4f'V’ IDA priešingas lengvapėdiškai politikai: lysti į skolą sta- 

TAI-/11N<7 V 1C 1 Aivivy OkJ Įanį bažnyčią, mokyklą ar kokią įstaigą. Jei nesukeli

Gavo 307 iš 574 vietas Atstovų Bute
Senate laimėjo 130 iš 237
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Amerikos laikraščiuose pasi
rodė ChurchiU’io atsiminimai 
apie Antrąjį Pasaulinį Karą. 
Jis pradeda aprašymu Pirmojo 
Pasaulinio Karo, paskui ima 
pokarinį periodą, sukedena 
Versaliu taikos sutartį, nusta
to diagnozą Tautų Lygos ligų, 
nupiešia komunizmo įsigalėji
mą Rusijoj, fašizmo kilimą Ita
lijoj, nacizmo Vokietijoj. Po to 
prieina prie Chamberlain’o ir 
Daladier’o nuolaidžiavimų, ku
rie ir privedė prie Antrojo Pa
saulinio Karo.

Kadangi viskas, kas pirmiau 
buvo veikiama, buvo vis nege
rai, tai, pasak ChurchiU’io pri
eita katastrofos.
nančiam ir viską 
Churchill’ui prisėjo 
taisyti. Jis tą darė 
kitą, viską žinantį
Rooseveltą. Jiedu viską atitai
sė ir dalykus pravedė taip, kad 
Tretysis Pasaulinis Karas pasi
darė neišvengiamas tuoj po 
pergalės. O taip įvyko dėlto, 
kad Churchill’o ir Roosevelt’o 
pirmtakai nuolaidžiavo Belze
bubui, o jiedu nepalyginamai 
didesnias nuolaidas padarė Šė
tonui.

Yra sakoma: “po bėdos ir 
žydo ožka gudri". Pasirodo, 
kad Churchill’is ir Roosevelt’as 
ir to neturėjo.

•
Šių laikų žmonių apakimą ir 

pasiutimą įdomiai aprašė pri-

nys. Štai pMdttas ištraukų iš 
to laiško:

“Rašote, kad pasiutusiame | 
amžiuje gyvename. Tai tiesa, 
bet skaudžiausia yra 
kad tokiame _
me, bet, kad mažai yra, kas'ge, kalbėdamas Oslo Mili-. Bulgarijos premieras, Ge
tai žino ir supranta, o dar ma-i tarinei Draugijai, pareiš-!orgi Dimitroff, atvyko į 
žiau yra žmonių, kurie turėtų : kė, kad Norvegijos Vy- Pragą keturių dienų vizi- 
idealizmo ir drąsos tiesiai tam “ ’’’
pasiutimui į akis pažiūrėti ir 
stoti į kovą su tuo devyngal
viu slibinu — bolševizmu, kad 
jį nugalėtų. Todėl jis veržiasi 
visu frontu pirmyn, nešda
mas su savim badą, marą, bai
mę, mirtį ir karą. Yra labai į- 
domus reiškinys, rodantis, kad 
pagyvenus nors ir vienus me
tus bolševikų režime, mirtis 
pasidaro nebaisi, šiaip mes ži-|ri likti Europos demokra- 
nome, kad žmonės mirties bijo. 
Bolševikų režime žmonės mir
ties net laukia, bet negali jos 
sulaukti, o nusižudyti norma
lus žmogus negali, tikinčiam 
tą daryti doros mokslas drau
džia. Todėl tie žmonės ten kan
čiose gyvena taip, kaip kiti 
mėgsta gyventi liuksuose arba 
malonumuose. Kaikam tai ga
li atrodyti, kad perdėta arba 
propaganda. Taip manė ir kai- 
kurie vokiečiai. Kai 1944 me
tais mes atbėgom į Vokietiją 
ir visą tai jiems pasakojom, 
tai jie netikėjo. Bet kai šian
dien pusė Vokietijos bolševikų 
užimta ir tą pat patiria, jų 
viengenčiai, o šiapus geležinės 
uždangos išgirsta iš savo gimi-

Tesinvs 2-rame dusi.

SUTARTĮ
Oslo, Norvegija — Šios 

ne tai, šalies užsienio reikalų mi- 
amžiuje gyvena- nisteris, Talvard M. Lan-

riausybė yra jau 
čiusi galimybę gauti iš 
Sovietų Rusijos “pakvieti
mą” sudaryti 
gurno” sutarti, 
Suomija. Tokio 
mo” Norvegija 
vusi ir jo nelaukia, 
jei gautų, tai atsakytų, 
kad Norvegija yra Vaka
rinės Europos dalis ir no-

Tarnas Pas Tanų
Praga, Čekoslovakija —

Roma — Pereitą sekma
dienį įvyko rinkimai į At
stovu Butą ir Senatą. 
Krikščionys Demokratai 
gavo absoliutiška daugu
mą į Atstovu Butą, 
tent, 
Taip pat ir į Senatą Krik
ščionys Demokratai gavo 
130 vietų iš 237.

Italai piliečiai aiškiai į- 
rodė, kad 
komunistų frontą, tai ke
lias į Maskvos imperialis
tinius siekius.

Premieras Alcide de 
Gasperi, kalbėdamas tau
tai, pareiškė, kad jo parti
ja užtikrina “laisvę vi
soms politinėms 
joms, laisvę susirinki
mams ir laisvę darbinin
kams”. Jis taipgi pareiš
kė, kad rinkimai pravesti 
laisvai ir teisingai.

Komunistai karščiuoja
si. Jų vadas, Palmiro Tog- 
liatti, tačiau pareiškė, 
kad jie “neturi tikslo pa
naudoti jėgą arba sm 
tą”’. Tačiau jis T 
kad rinkimai nebuvę ‘lais
vi’. Kaip žinoma, komu-, 
nistai tik tada pripažįsta,! 
kad buvo laisvi rinkimai, 
kada komunistinė valdžia 
pasiūlo balsuotojams tik 
vieną komunistų sąrašą. 
Taip yra Rusijoje, Jugo
slavijoje ir kituose Rusi
jos komunistų pavergtuo
se kraštuose. Bet kada 
valdžia laisvai leidžia į- 
vairioms partijoms suda
ryti sąrašus ir juos pa
siūlyti balsuotojams, tai 
komunistai skelbia, kad

bū-
307 vietas iš 574.
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Alcide de 
kad dabar* 
vyriausybė, 
Krikščionių

tai nėra “laisvi” rinkimai.
Premieras 

Gasperi nori, 
tinė koalicinė 
susidedanti iš
Demokratų, Liberalų, Re
spublikonų ir Dešiniųjų 
Socialistų, pasilaikytu.

Signor Scelba, vidaus 
reikalų ministeris. pa
skelbė Atstovų Buto ir 

balsuojant už,Senato sąstatą. Atstovų 
Butas susidės sekančiai:

Krikščionys Demokra
tai —307; Komunistų blo
kas (komunistai, kairieji 
socialistai ir kt.) — 182; 
Dešinieji Socialistai— 33; 

į Tautinis blokas— 18; Mo- 
parti-Įnarkistai — 14; Respubli

konai — 9; kitos partijos 
— 11.

Jeigu visi išrinkti ir pa
skirti senatoriai užimtų 
vietas, ko nesitikima, tai 
Senatas susidėtų sekan
čiai:

Krikščionys Demokratai 
— 151; Komunistų blo- 

115; Dešinieji So- 
— 25; Tautinis 

blokas — 18; Nepriklau
somų — 18; Monarkistai 

Į— 6; Respublikonai — 6; 
kitos partijos — 11.

Beveik visi 18 nepri
klausomų atstovai ir taip
gi nemažai Senatorių iš 
kitų partijų, išskyrus ko
munistų frontą, visuomet 
balsuos prieš komunistus. 
Taigi valdžia yra užtik
rinta, kad ji gaus didelę 
daugumą balsų ir Senate.

Komunistai, pralaimėję 
rinkimus, dabar mobili- 
zuojasi ir sako, kad de
mokratinė tvarka reika
lauja, kad gyventojų vi
sos grupės turi būti atsto
vaujamos ministerių ka
binete. Komunistai sako, 
kad Rusijoje yra “demo
kratinė tvarka”. Taigi jie 
pirmiausia turėtų reika
lauti, kad Rusijos val
džioje būtų atstovauja
mos visos gyventojų gru
pės ir sritys.

i smųr- kas — 11 
kaltina, ciaiistai

Kardinolas labai skrupulingai išlaikė ir prižiūrėjo, 
kad kiti išlaikytų. Tai vadinasi išmintingai sukurtas 
pamatas, ant kurio bet kas gali statyti. Bet jis sukūrė 
ir stiprų dvasinį pamatą. Jisai, Amerikos Episkopato 
Dekanas, religinėj ir intelektualinėj srity turėjo di
džiausią autoritetą. Jo didinga asmenybė visa galva 
viršyjo kitus.

Tačiau jo įpėdinis taip pat labai tinka naujesnie- 
siems laikams. K.svars- tui. Tuo laiku jis pasira

šys draugiškumo paktą su 
Čekoslovakija. Jį pasitiko 
čekų premieras Gottwald.

Kaip vienas taip ir kitas 
yra tik Kremliaus tarnai, 
kurie paklusniai turi pil
dyti savo pono įsakymus, j 
naikinti savo l ’. 
vistovumą ir paversti 
juos klusniais naujos im
perijos vergais.

Todėl tarnas atvyko pas 
tarną į svečius.

“draugin- 
taip kaip 
“pakvieti- 
dar nega- 

bet,

tija, nežiūrint kas atsitik
tų.

Teismas Nubaudė Angliakasių 
Unija Ir Jos Vada Lewis'ą 

SI ,420,000

LIETUVIŲ KLEBONŲ 
PERMAINOS

Šiomis dienomis kun. 
Jonas S. Švagždys, Šv.

vo 66 metų amželį. Ta
čiau dvasioje jis tebėra 
jaunas, tik jam reikalin
gas poilsis.

Prašome Dievulio mūsų

žmonių sa-|Roko lietuvių par., Brock- 
ton, Mass., klebonas, atsi
žvelgdamas į savo sveika
tos stovį, savo amžių ir į j išeivijos įžymiam 
užsibrėžtus parapijos sta
tybos darbus, buvo nuvy
kęs pas J. E. Arkivysku
pą Richard J. Cushing, 
D. D. ir įteikė savo rezig
naciją iš parapijos klebo
no pareigų. Jo Ekscelen
cija labai aukštai įvertino

stiprios sveikatos ir il
giausių metų!

Naujas Bracktono Klek
J. E. Arkivyskupas Ri- 

chard J. Cushing paskyrė 
kun. P. V. Strakauską, Šv.

čių parapijoje, negalėjo 
pasirodyti daug savo vei- 

vadui1 ^imu musxJ visuomeneie.
Tačiau jis nemažai veikė 
būdamas vikaru lietuvių 
parapijose.

Sveikiname kleb. kun. 
P. V. Strakauską ir kun. 
Joną Skalandį ir linkime 
geriausių sėkmių naujose 
vietose!

sy3®^210 ar ą Juozapo lietuvių parapi- 
29 klebonavimo metus šv. ^11. M fkleb(l. 
Roko parapijoje ir musų,į gv Roko Iietuvi 
visuomenėje. Tačiau taip ijos klebonu 
pat atsižiūrėjo ir j jo at- J 
sistatydinimo rimtas prie
žastis ir rezignaciją priė
mė. Bet iš arkidiecezijos 
neišleido.

J. E. Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing paskyrė

• teismo paniekinimą. Už kun. Joną S. Švagždį Nu- 
! civilį teismo paniekinimą kryžiuotojo Jėzaus Vie-
II

Washington, D. C. —
Federalinio Teismo teisė
jas T. Alan Goldsborough 
priteisė angliakasių uni
jai (United Mine Wor- 
kers) užmokėti $1,400,000 
bausmės, o jos vadui 
John L. Lewis, priteisė 
užsimokėti $20,000. baus
mės, už tai, kad nepaklau
sė teismo įsakymo baigti 
streiką ir grįžti darban, 

i tada, kada teismas tokį į- 
sakymą davė.

ši bausmė yra du kartus 
didesnė, r.ci toji, kuri bu
vo uždėta tai pačiai uni
jai ir jos vadui 1946 m. 
už neklausymą teismo į- 
sakymo (contempt of the 
Court).

Teisėjas Goldsborough mės apeliavo į aukštesnį 
paskelbdamas bausmę pa- teismą.

Lietuviu Kataliku Radio Valanda
ŠEŠTADIENI. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM. MASS.Kun. P. V. Strakauskas 
nuo pat jaunų dienų dirba 
Bažnyčios ir mūsų visuo
menės darbą. Jis pasižy- turėsime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies 
mėjo kaipo gabus admi- dainų, muzikos kurinių, pranešimų, sveikinimų ir kal- 
nistratorius ir visuomeni- bų iš WESX, Salėm, 
ninkas. Ypač daug veikė; 
su jaunimu, jį organizavo,1 
lietuvino ir rūpinosi, kad klausykime lietuviu katalikų radio programos iš tos 

(contempt) bausmė bus nuolyno Seselių kapelionu jis būtų ištikimas Dievui pačios stoties — WESX. 
paskelbta šį penktadienį, ir davė jam teisę laisvai ir Tėvynei. ] “ “

Jei angliakasiai dar

reiškė, kad jis asmeniškai 
buvo linkęs Lewisą nu
bausti kalėjimu, bet priė
mė valdžios rekomendaci
ją, nubausti vien pinigine 
bausme. Ši bausmė yra
vien tik už kriminalini, 
teismo paniekinimą

šeštadienį, balandžio 24 d., 1:15 vai. po pietų vėl

SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA
Sekmadieni, balandžio 25 d., 10:30 vai. rytą pasi-

Kalbės Tėvas Dr. Bernardinas Graustys, Pranciš- 
veikti_ visoje arkidiecezi-' ---------------- konas, iš Kennebunkport, Maine.

* L Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles
Švagždys ir iki šiol buvo! ' ■ ” 7' ir klausykitės radio programų šeštadienį ar sekma-
kapelionu, bet tas parei-Į J. E. Arkivyskupas Cu- dienį.
gas atlikinėjo tik laisvu'shing paskyrė kun. Joną; šių radio programų metinis koncertas įvyks sek- 
laiku nuo parapijos sun-, Skalandį, Nekalto Prasi- madienį, gegužės - May 2 d., 3:30 vai. po pietų, Jor- 
kaus darbo. . .dėjimo parapijos, Stough- dan Hali, Bostone. Kviečiame dalyvauti.

Kaip jau žinoma, kun. ton, Mass., vikarą, šv.l Visais šių radio programų reikalais rašykite ar- 
Jonas S. švagždys jau ke- Juozapo lietuvių parapi- ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
liolika metų kaip yra šir- jos, Lowell, Mass. klebo- 366 West Broadvvav, So. Boston 27, Mass.
dies ligos spaudžiamas.'nu. Kun. Jonas Skalandis, Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
Be to, jis prisimena ir sa-l būdamas vikaru kitatau- 7-1449.

jei u*i Tj kun. Jq g. į. . j-. Klebonas
streikuos ir įžeis i streiką, . ... . i HoUJaS LOWeil 10 IMeDwl®
tai jų unija ir jos vadas 
bus baudžiami už teismo 

j, neklausymą bei paniekini
mą ir bausmės dydis bū- 

- siąs sulig streiko ilgumo.
Lewis su savo advoka

tais dėl paskirtos baus-
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Pasukite Laikrodžių Rodyk- 
liūs Vienų Valandų Pirmyn

2

VOS NENUŽUDĖ UNIJOS 
VADĄ REUTHER’Į

Detroit, Mich. — Neži
nomas piktadaris vos ne
nužudė United Auto Wor- 
kers Unijos (CIO) vadą - 
prezidentą. VValter P. 
Reuther. Piktadaris vėlai 
vakare prislinkęs prie 
Reutherio namo virtuvės 
lango, paleido į jį šūvį iš 
šautuvo ir, anot mačiusių, 
tamsoje įšokęs į automo
bilį, nuvažiavo. Ar auto
mobily buvo kitas suokal
bininkas. dar nenustaty
ta. Reuther’is šūvio tapo 
sunkiai sužeistas. Tuojau 
nuvežtas į ligoninę. Nors 
pavojingai sužeistas, bet 
manoma, kad pasveiks. 
Pasikėsinimo metu su 
juo buvo jo žmona, bet šo
viniai į ją nepataikė. Jų 
du vaikučiai. 5 m. ir 9 mė
nesių, miegojo.

Policija stropiai ieško 
pasikėsintojo, ir nori iš
aiškinti už ką jis norėta 
nužudyti.

Reuther yra jaunas ir 
populiarus didžiulės, tu
rinčios arti milijono na
rių, automobilių darb. u- 
nijos vadas ir smarkiai iš
ėjęs prieš komunistus CIO 
unijose. Už tai dabar rau
donųjų labai nekenčiamas 
ir jų spaudos puolamas.

New Turke, Liepos 1 d. 
Pasibaigs Penktuko 

"Foras"

DABARTIES PASTABOS

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

Visi pasukite savo laik
rodžių rodyklius vieną va
landą pirmyn, nes sekma- 
į dienį pamaldos bažnyčio-

i Fereralinis Teisinas Už-
II
I

7-to skyriaus ir nuo savo „ , . *
motinos, kuri su pirmuo- Teisėjas T. Alan Goldsbo- se, traukinių kursavimas 
ju vyru, jo tėvu. Yra išsi-.rough dar smarkiau pa- ir tt. bus dienos šviesos 
skyrusi ir ištekėjusi už ki- spaudė John L. Levvis ir taupymo laiku— Daylight 
to. Dolan tapo suimtas jo vadovaujamą United; Saving Time.
Brooklvn, N. Y. ir čia par- Mine Workers of Ameri- 
gabentas.

Prie ko veda palaidas, rinį prieš - streiką draudi- 
“laisvas” nuo visako gy- mą 80 dienų pagal Taft - 
venimas! Hartlev įstatymą. Čl_

draudė Mainieriams 
Streikuoti

Washington, D. C. pasitaiko mūsų

vieną įvykį iš 
bolševikai užėmė

i

ca. išleisdamas prelimina-

Jau 300,000 Kiniečių Žuvo 
□viliame Kare

Dr. Wm. Hung, Yen- 
ching Universiteto profe
sorius, kalbėdamas Bos
tono Moterų klubui, pa
reiškė, komunistų nuolat 
provokuojamame civilia- 
me kare, per pereitus du 
metu jau žuvo 3,000.000 
kiniečių.

Į šią skaitlinę neįeiną 
nuo bado ir kitokių 
tėjimų mirę civiliai 
čiai.

Dingo Orlaivis

ken
kime-

Ka-

Hartlev įstatymą. Šis 
draudimas galioja ir įsa
ko angliakasiams užbaig-j 
ti streiką ir dirbti.

John L. Lewis atsišau
kęs. kad darbininkai grįž
tų darban. Bet ar jie pa
klausys. tai kitas klausi
mas. Tačiau, jeigu jie ne
paklausytų, tai unija bū
tų baudžiama. Sakoma, 
kad 300,000 angliakasių 
tebestreikuoja, o tik 100,- 
000 grįžo darban.

i ]
pensijos plano. Ezra Van 
Horn, Angliakasių Gero
vės ir Pasitraukimo Fon
do globėjas, reikalauja, 
kad Federalinis apskrities 
teismas uždraustų mokėti 
pensijas iš to fondo, kol 
teismas išspręs dėl pensi
jų susitarimo įstatymiš- 
kumą. Kaip žinoma, John 
L. Levvis ir Senatorius 
Bridges užgyrė angliaka
siams, sulaukusiems 62

Jung. Valstybės Ragina 
Amerikai Kovoti 

Komunizmų
Bogota, Kolombija — 

Jung. Valstybės griežtai 
pasmerkė tarptautinį ko
munizmą, kaipo didžiau
sią blogybę, ir atsišaukė į 
visas Amerikų respubli
kas griebtis visų reikalin
gų priemonių kovai prieš 
komunizmą.

Šį Jung. Valstybių atsi
šaukimą remia Čilė, Bra-

Specialiose Baituose Rūmuose ceremonijose. 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Fred M. Vinson, 
prisiekdina Paul G. Hoffman (kairėj), kuriam pa
vedamos sulig Marshall’o plano Europos atstaty
mo administratoriaus pareigos. Vaizde, vidury 
matosi Prezidentas Trumanas ir kiek į kairę U.S. 
Generalis Prokuratorius Tom C. Clark.

VIETINES žinios
I neteko 

ir galimybės bekonus 
visur.

Naujas skandalas dėll^3 * Peru-A
_ __ __ ln Irnnforonriiai atitinka-lė konferencijai atitinka

mą rezoliuciją. Tikisi, kad 
rezoliucija bus priimta.

Kiniečiai Nušovė 2000 
Raudonųjų

>7 i. L/ i rl fe > fe I . > f >.7 L

įspūdingos Kalbos

Tokyo — Amerikos 
riuomenės orlaivis B-29 
išskrido iš Guam su 10 į- 
gulos narių pratyboms.

Tikslas buvo nulėkti į
De Madinella salą už 350 m. amžiaus gegužės 29 d., 
mylių. Išlėkęs dingo. Nors 1946 m. ir išdirbusiems 20 
50 orlaivių jo ieškojo, bet!m. mokėti po $100 į mėne- 
be pasekmių. sį pensijos.

Peiping, Kinija — Val
džios kariuomenės orlai
viai užtiko 10,000 komu
nistų kareivių, besikelian
čių per upę netoli Tatung. 
Iš orlaivių paleido šūvius 
ir toje vietoje nužudę 
2,000 komunistų kareivių.

kuriuo
New

New Yorke — Mavoras 
VVilliam D’Dwyer, patvir
tino patvarkymą, 
penktuko “fėras” 
Yorke pasibaigs liepos 1
d. Nuo tos dienos požemi
niai traukiniais (sub- 
ways) važiuojantieji, tu
rės mokėti po 10c.. o gat- 
vekariais ir busais —07c. 
Penktuko “fėras” New 
Yorke veikė per 44 metus.

17 Metų Berniukas Prisipa
žino Įvykdęs Žmogžudystę

Boston, — Arthur Mc- 
Gillvary 17 m., prisipaži
no nužudęs Dorothy Bren- 
nan ir jos lavoną įmetęs į 
Fort Point kanalą, kuris 
tapo atrastas pirmadienį. 
Lavoną paslėpti jam pa- 
gelbėjęs tūlas Joseph Do- 
lan 53 m., su kuriuo jis 
gyvenęs. Su jais tuo laiku 
gyvenusi ir toji moteriš
kė. Tą piktadarybę papil
dęs būdamas girtas. Jis 
yra pabėgęs iš mokyklos

“PLAIN TALK” APIE JURGE- 
LOS LIETUVOS ISTORIJĄ

Plačiai pasklidęs mėne-jDabargi šiai klaidingai 
sinis žurnalas “Plain į propagandai atremti pasi- 
Talk” savo balandžio mė-i rodęs stambus, dokumen- 
nesio laidoje, yra įsidėjęs į tuotas veikalas. Lietuvių 
VVatson Kirkconnell strai-i Tautos Istorija, 
psnį, pavadintą “Lithua- i 
nian Tragedy”. Jame au- Iš jos puslapių 
torius rašo apie Kosto R. kietis skaitytojas 
Jurgėlos parašytą ir Lie-i sužinoti, kad Lietuvos
tuvių Kultūrinio Instituto i valstybė gyvavo daugelį 
išleistą stambų veikalą)šimtmečių prieš Maskvos 
“History of the Lithua-i įkūrimą. Kad Lietuva vie- 
nian Nation”. Straipsny Inu metu buvo galingiau- 
pabrėžiama, kad Stalino i šia valstybė Rytinėje Eu- 
komunistiniai agentai la-Įropoję, kuomet Maskvos 
blausiai mėgsta skleisti ir valstybė buvusi mažytė ir 
kartoti šiame kontinente barbariška; kad Lietuva 
melagystę, kad Lietuvos Į kartu su Lenkija likusi 
respublika, kuri tapo at-lpavergta ir padalyta, tik 
steigta 1920 m. ir Rusijos Nusitarus Rusijai, Vokie- 
nužudyta 1940 m. buvus 
dirbtinis kūrinys kapita- nuo pavergimo 1795 iki 
listinių didžiųjų valsty- m- nei_ yięna gent- 
bių, kaipo dalis sanitari-j 
nes juostos, atskyrimui 
komunistinės Rusijos nuo 
buržuazinių valstybių.

ameri- 
galės

tijai ir Austrijai; kad

Nors Nepagavo, Bet

Naujosios Anglijos lietuviai 
dabar turi progos išgirsti į- 
spūdingų kalbų, sekmadienių 
rytais, klausantis Lietuvių Ka
talikų Radio valandos iš 
WESX stoties, Salėm, Mass.

Kalbas sako, Lietuvos Tėvai 
Pranciškonai. Pavyzdžiui praei
tą sekmadienį kalbėjo,ką tik 
iš tremties atvykęs Tėvas Pla
cidas Barisa. Prieš tai per du 
sekmadieniu gilių minčių kalbe
les sakė Tėvas dr. Andriekus, 
o Velykų ryte, kalbėjo jaunas 
pranciškonų mokslininkas, teo
logijos ir filosofijos daktaras,

per daugelį metų profesoriau
ja Bostono Kolegijoje) kviečia 
visus lietuvius atsilankyti. Jo
kios įžangos nebus.

P-lė Šarkiūtė yra veikli ir 
daug dainavusi kitataučių tar
pe. Lietuviams pirmu syk į- 
spūdingai pasirodė praeitą ru
denį, Tautinių Šokių Grupės 
parengime. Dabar per šį jos 
“diplominį” koncertą turėsime 
progos geriau susipažinti su 
jos talentu. Rap.

>

Koks Rusijoj, toks 
toks Lenkijoj, toks 

toks Balkanuose, 
kai ateis ir į Ame-

I

Gote Laimėjo Bėgimo 
Lenktynes

Bal. 19 “Patriotų dienoje”** X^Cb*a X<7 X aVllVLSf vllvllvjv «

Tėvas Bernardinas Graudi/s. Bostone įvyksta ilgos distanci-

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pcmfletus, at
virutes. konstitucijas, 

j plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, Įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So, Boston 27, Mass.

Munich, Vokietija — 
Fritz Kuhn, buvęs Ameri
koje nacių - bundistų va
das, tapo nuteistas dešim
čiai metų sunkiųjų darbo 
kalėjiman.

Kuhn, kaip žinoma iš 
arešto pabėgo praeitą va
sario 4 d. Nors dar nepa
gautas, bet, vokiečių de- 
nazifikacijos teismas vis- 
tiek jį nuteisė kalėjiman.

Nė vienas lietuvis neturėtų 
praleisti progos pasiklausyti 
Liet. Katalikų valandos prog
ramos, sekmadienio 
10:30 vai. iki 11 vai.

rytais

Lietuvaite Baigia Muzi
kos Konservatoriją

jos (moralthon) bėgimo lenk
tynės. Bėgimas prasideda Ho- 
phinton. Mass. ir baigiasi Bos
tone.

Iš viso pasaulio suvažiavę 
bėgikai turi nubėgti 26 mylias. 
Šiais metais tas lenktynes lai
mėjo Gerry Cote iš Quebec. 
Canados.

Burma Priimta į Jung.
Tautas

Lake Snccess, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Genera- 
liame posėdy 55 balsais 
prieš 0 nutarta priimti 
Burmą į Jungtinių Tautų 
tarpą.

karte nepraėjusi, kuri ne
būtų dariusi sukilimo 
prieš rusų tironiją, ir kad 
tie sukilimai buvę pa
skandinti lietuvių krau- 
ijuje. Todėl sėkmingas su
kilimas ir atgavimas ne
priklausomybės 1918 — 
1920 m. buvęs visai natū
ralūs lietuvių liaudies ju
dėjimas, paties Lenino to-! 
kiu pripažintas. Autorius 
baigia savo straipsnį pa
reikšdamas, kad akivaiz
doje tų faktų, tie kurie 
atsuka savo nugaras į 
Lietuvos nukryžiavimą ir 
gerinasi Kremliaus tiro
nui parodo save kaip mo
raliai subankrutavusiais 
ir išdavikais žmogaus lai
svės. A.

Patarė Atmesti Gimdymo 
Kontrolės Bffip

Boston, Mass. — Legis- 
latūros komitetas dėl vie
šosios sveikatos, 10 balsų 
prieš 5 priėmė raportą 
siūlantį legislatūrai j__ 
mesti įneštąjį gimdymo 
kontrolės bilių.

Harriman Paskirtas Vyriau
siu Atstovu Europai

H'ashington, D. C. —
Prezidentas Truman pa
skyrė W. Averell Harri
man, Komercijos sekreto
rių, vyriausiu Europos E- 
konominio Atstatymo Ad
ministracijos viršininku.

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 

i kai kurį laiką, bet negali
te apgaudinėti visų žmo
gių visą laiką. LincoLu.

DĖKUI 
Bendrajam Amerikos 
Lietuvių Fondui ir Jo 

Rėmėjams

Šį pavasarį Naujosios Angli
jos Muzikos Konservatoriją, 
dainavimo, skyrių baigia lietu-j 
vaite, lyrinis sopranas, Char-! 
lotte Geraldine Shork - Šarkiu-1 
tė. duktė profesoriaus Jono ir|Loyola universitete 
ponios (Valiulytės) Shork -Į 
Šarkų, gyvenančių Chestnut 
HilI, Bostone.

Konservatorijos baigimo vie
šą koncertą - debiutą. Konser
vatorijos fakulteto nariams, 
savo draugams ir pažįstamiems 
p-lė šarkiūtė turės penktadie
nį, balandžio 30 d. 8:15 vai. 
vakare, Konservatorijos salėje 
(BLown Hali), Bostone. Į šį jos 
koncertą - debiutą p-lė Šarkiū
tė ir jos tėveliai (jos tėvelis

Liko Chicagoje

(Pradžia 1-me puslapyj) 
nių bei pažįstamų, tai šiandien 
kiekvienas vokietis žino, kas 
yra komunizmas. Bet dar yra 
pasaulyje daug žmonių, ku
riems tas rusiškas komuniz
mas dar kvepia. Jie mano, kad 
tik jis gali pašalinti tuos nege
rumus, kurie 
santvarkoje.

“Priminsiu 
Lietuvos. Kai
Lietuvą tai prasidėjo mitingų 
mitingai. Štai kas įvyko viena
me mitinge. Kalbėtojas šaukė: 
“Ponai valgė bekonus, o mums 
tekdavo liekanos”. Kalbėtojas 

į toliau šaukė: “Mums nereikia 
I liekanų”. Minia rankų plojimu 
pritarė. Po poros mėnesių aš 
pats mačiau, kaip tie darbinin
kai ieškojo krautuvėse bekonų 
liekanų — galvų, kojų, plau
čių. kepenų ir tt., bet negau
davo, nes buvo kam suvalgyti 
ir bekonus ir jų liekanas. O už
auginti nebuvo kam. nes ujami 
“buožės” — ūkininkai 
ir noro
auginti. Tas kartojasi 
kur tik komunizmas įkelia sa
vo koją.

“Buvo manoma, kad komu
nizmas, žygiuodamas į vaka
rus. pasikeis. Manymas nepa
sitvirtino. 
Pabalti jo j, 
Vokietijoj, 
Toks bus. 
riką.

“Todėl ir sakau, kad didžiau
sias šių laikų pavojus ir pasiu
timas yra tame, kad daugelis 
komunizmo nepažįsta ir su juo 
flirtuoja.

“Kad komunizmą pažinti, tai 
reikia atsiminti, kad jis remia
si melu. Jei jis skelbia, kad y- 
ra apsėta 70 ar 80 nuošimčių, 
tai žinok, kad yra apsėtas_yie- 
nas kiiąs. 
viename daly!

“Kai kas čia gali sakyti: tai 
visas ekonominis gyvenimas 
Rusijoj jau senai turėjo su
griūti. Senai jis ir yra sugriu
vęs. tik neišeina aikštėn, nes 
visi turi tylėti ir kentėti. Val
džia ten išsilaiko jėga ir propa
ganda. Rusija yra didelė ir tur
tinga. Ir nesant tvarkos ir ma
žai dirbant, vis kas nors užau
ga ir kas nors pagaminama. 
To valdžios kėdėse sėdintiems 
ir užtenka. O

JjpEeb. fr taip kiek- 
lalvfee.

Bostonietis Dr. Juozas V.
Vaitkūnas kovo 29 d..

medicinos! da ir nesvarbu. 
I - -

kad milijonai
baigęs I miršta badu, tai jiems neskau-

Ten žmogus 
skyrių, pasiliko Chicagoje. {mažesnės vertės, negu gyvulys. 

Jaunasis daktaras įstojo į i Visoks gyvulys naudingas, o 
lietuvaičių, seselių Kazimierie- ■ žmogus, kurs jų režimui nepri- 
čių, vadovaujamą puikią Šv. .taria, yra likviduotinas. Senas 
Loretos ligoninę. Gydytojų šta- i ar be sveikatos žmogus be ver- 
be jis atliks internatą. Rap. ! tės, veltėdis. Tokį žmogų paša-

———------ Į liną iš gyvenimo, kaip nereika
lingą šunį”. P.G.Rado Moters Lavoną

prie galo 
rasta nu- 
sužalotas

vų suvažiavimas sveikina Ben
drojo Amerikos Lietuvių Fon
do vadovybę, jo bendradarbius 
ir visus Fondo Rėmėjus, jaut- 

Iriai atjaučiančius laikinai Tė
vynės netekusius ir varge atsi
dūrusius savo brolius ir taip 
gausiai remiančius juos nuola
tinėmis daiktinėmis ir pinigi
nėmis aukomis.

Už moralinę paramą, medžia
gines pašalpas ir už vilčių tei
kiančias BALF pastangas rasti 
benamiams lietuviams laikiną 
pastogę svetur — suvažiavi
mas širdingai dėkoja BALF 
vadovybei ir jo asmenyje vi
siems geros valios lietuviams 
ir kitiems JAV piliečiams ku
riuo nors būdu padėjusiems 
palengvinti sunkią tremtinių 
buitį.

Suvažiavimo Pirmininkas 
Prezidiumo vardu

Fort Point kanale, 
Albany St. Bostone, 
žudytos moteriškės 
lavonas. Pasirodė, kad tai tū
los Dorothy Brenan lavonas. 
Ji buvo ištekėjusi, bus su vyru 
išsiskyrus. Jų du vaikai irgi 
gyvena pas gimines.

Žmogžudystė policijos tiria
ma.

Suėmė Automobilio 
Vagiliuką

Antradienio vakare, ant Old 
Colony Boulevard, prie Andrew 
Sq. yjolicija vijosi pavogtą au
tomobilį. Paleidus į jį 5 šūvius, 
vienas vagiliukas, John Pryor, 
17 m., pasidavė, o kitas tam
soje pabėgo.

Doublc
Užsiaro 1:40

$7,500 Sudėta
Treigiai ir Šen.

Rytojaus Lenktynės

THE PAUL REVERE HAMOTCAP

See you at
ScSi Furk>ngs 
Gatviakariai ir Bimai 

Tiesiai j lenktynes.

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Detmoldo (Š. Reino
-Vestfalijos) Apygardos atsto-

Žmogus nematąs gero 
kituose yra pats nedoras.

Suffolk Downs
POST TIME

'9
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Nuo Hitlerio Iki Stalino
Laiškas Iš Europos

po- 
, pa_ ir kiti, savo prakalbosei klausti pasaulio garsia- 

palyginti, kad^galvių politikų, ar jie ne-

Dideli žmonės, senato-Į Stalinas veda Hitlerio 
riai, politikai, ministeriaiilitiką, tai aš norėčiau 

PRENUMERATOS KAINA įj. fcįįį -------- ------ ’ ”--------’»-»-------- ---------------------- -----------------
Amerikoje metams .................... $5.00 - , ’
Vieną, kart savaitėje metams .... $3.00 megSi a 
Užsieny metams ........................ $5.50

DARBINI 3

Stalinas dabar varįs Hit-jveda tokią pat klaidui ir TAU DUODA RELIGIJA?
leno politiką, siekiant a- nesąmonių politiką prieš <, J
..... • . X a • a • w • ■ • I

Foreign once per week yearly $3.501 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

„r x j DARBININKAS neksiiomis ir sprogimais
366 West Broaaway, South Boston, Mass. .. ., . . ,Telephone SOuth Boston 8-2680 1S vidaus pasiglemžti val

stybes ir tautas ir tuo 
užsitikrinti savo domina
vimą F1’’ronos kontinente. 
Toji Stalino ] 
aiškiai suprantama ir 
gimnazistams — kolegijų mokyti iš Hitlerio darytų 
|mokiniams, ir tų garsių nuolaidų - nesąmonių po- 
j žmonių pareiškimai čia

Mūšis Laimėtas, Bet Karas

Staliną, kaip vedė nuolai
di, klaidų ir nesąmonių 
politiką prieš Hitlerį?! Po 
tokių klausimų paaiškėja 
Iprie ko prieis Europos 

politika yra j kontinento ir pasaulio li- 
ir kimas. Pats laikas pasi-

Vertė A. Maceina

___ ,_________ ________ litikos ir Stalino hitleriš-
' nieko rauio neineša. Sta- .kus kelius pasitikti su 
linas - bolševizmas senaiĮ ryžtingi. — Europą gelbs- 
siekia suparaližuoti Euro-jtinčia politika. Gal tada 
pą, kaip antibolševistinio> Stalinas atsisakys hitle-
neutraliteto, krikščioniš-lriškos. expansijos kelių... 

gali legaliai įeiti į valdžią, nebent prezidentas vien iš ?UB "U1LUIU® 11 'ViTuitu- - 4 - - ........... - -- - jos centrą, žmonijos sirdj tas nuo klaidų zuna. Jei

Paskutiniai daviniai iš Italijos rinkimų parodo, 
kad komunistai pilnai pralaimėjo. Prieš komunistinis 
blokas gavo 64.1 nuoš. balsų, gi liaudies frontas (ko
munistai su bendrakeleiviais) — 31 nuošimti. Tuo

pasigailėjimo vieną, kitą įleistų/Bet galima galvą prieškari- s*os vertės gauna
išleidžia di-inės Europos politikos de- -----------------------

džiausiąs sumas organi-!šimtmečio klaidos, bus
zuodami komunistus, kuy pakartotas ir Europos bei 
rių Europos kontinentas pasaulio kruvinas likimas

Ką tad, trumpai sakant, 
religija tau duoda? Ji 
duoda tavo gyvenimai la
kumo ir turinio. Tik tikė
jimo apšviesti mes suvo
kiame savo buvimo pa
saulyj prasmę. Tik tikėji
mas mums rodo amžinųjų 
idealų, dėl kurių verta ko
voti ir vargti. Žemiški 
mūsų darbai, mūsų narei- 
gų atlikimas, garbingu- 
mas, budo tvirtumas. - *ieš ts?„ 
visa, visa vir^prigimto- r

‘ tik ta

da, kai tikėjimas šiuos 
dalykus pašvenčia. Religi- 
ia mūsų gyvenimą keičia 
Dievo valios į 
nuolatine malda ir Dievo; 
tarnyba — tarnyba aukš
čiausiajam Viešpačiui.

I Bet ar būtinai aš turiu 
7 Dievui tarnauti? Ar būti- 
j1 rai reikia man laikyti de

šimt jo įsakymų?

I
i

Jdžiones. Tat štai į kokias 
dvasios tamsybes mes ga
lime patekti be pirmojo 
Dievo įsakymo! Antrasis 
įsakymas, saugodamas 
priesaikos šventumą, stip- 

• rina pasitikėjimą žmonė
mis, ištikimybę pažadams 
ir tiesos meilę. Trečiasis 
įsakymas duoda kūnui po
ilsio, kurio šis būtinai rei
kalauja po sunkaus savai
tinio darbo. Ketvirtas 
saugoja šeimos ir valsty
bės autoritetą, be kurio 
nebūtų įmanoma jokia 
tvarka, joks sugyvenimas. 
Penktasis saugoja žmo- 

pildvmujgaus gyvybę- Kinuose dar 
ir Dievo pr šiandien motinos gali 

savo kūdikius išmesti ir 
net nužudyti. O kas gi 
saugoja kūną ir būsimas 
kartas nuo geidulių vieš
patavimo? Ar ne šeštasis 
įsakymas! Kas saugoja 

Ar ne- tavo turtą? Ar ne septin- 
pats sausasis ir dešimtasis įsaky- 

imas! Kas liepia sakyti tik 
astronomas tiesą ir tuo būdu saugo

mas yra pilnas ir italai džiūgauja. Perdaug džiūgau-; 
ja, nenorėdami galvoti, kas jų toliau laukia.

|
Italai ūpo žmonės. Tokį stambų laimėjimą turi 

triukšmingai atšvęsti. Ir švenčia, tarsi komunistų 
sykį ant visados būtų nusikratę. Kurie taip mano tu
rės skaudžiai nusivilti. Italai dar nežino, su kuo turi 
feika’ą. Demokratinėj santvarkoj rinkimai nulemia 
viską. Pralaimėjusieji kandidatai paduoda rankas lai
mėjusiems ir visi kartu stoja darban tautos gerovei. 
Žinoma, pralaimėtojai stoja opozicijon ir parliamente 
nuolatos kritikuoja valdžios darbus, bet nevaro jokios 
pogrindinės agitacijos, tik viešai vyriausybę kriti
kuoja. Tokia kritika labai naudinga. Demokratinėse 
valstybėse parliamentarinė opozicija legaliai pripa
žinta ir gauna algą.

komunistų skelbimais, — Europos mirtis... Todėl 
turįs 15 milijonų! Tai ko- neužtenka kartoti ir žino- 
munistiškiausias konti-

v •

i

ti, kad Stalinas eina Hit- 
nentas pasauly. Didžiau- lerio keliais, o reikia Sta- 
sios komunizmui skirtos lino sulaikymui ir Euro- 
išlaidos ir kapitalus sovie- pos išgelbėjimui griebtis 
tai sudėjo į Europą. Di
džiausias karines pajėgas 
— apie 5-6 milijonus, so
vietai laiko Europoje. Tas 
tik rodo, kad sovietų ag
resija pirmoje eilėje sie
kia Europos kontinentą 
paversti bolševizmo (tau
tų kalėjimo) celėmis iki

Garsusis ____________ , „ __ _____  __ ,o_
Kepleris pasakė karta: i visuomenę nuo suklaidini- 

nuo Sovietų, kaipo pašau- “^ei nors viena žvaigždė mų? Ar ne aštuntasis įsa-
linio kalėjimo su šėtoniš- išklystų iš savo kelio, visa kymas! 

Žmonija pasaulio sąranga tuoj su- ~ ’Dabar matai, kad de
šimt Dievo įsakymų yra 

Bet k?io gamtos dėsniai brangus turtas, yra privi- 
yra medžiaginio pasaulio legija, yra tikroji žmoni- 
stuipai, laiką visą rūmą, jos palaima!
tain Dievo įsakymai yra Jau tik viena mintis 
kiekvieno dorovinio gyve- mus žavi, koks puikus bū
rimo pagrindas. Ugninė- tų šis vargingas, rūpestin- 
mis raidėmis norėčiau įra- gas mūsų gyvenimas, jei 
syti jūsų širdysna: savo žmonės sąžiningai laiky- 
dešimt įsakymų Dievas tų Dievo įsakymus! Ne
davė ne tam, kad mus reiktų tada nei kalėjimų, 

• kankintų, bet kad mums nei policijos; nebūtų tiek 
padėtų. Ar tu jo įsaky- daug paliegėlių ir ligonių; 
mus laikysi, ar ne — Die- nebūtų tiek pamišėliams 

jVui dėl to nebus nei šilta namų, tiek suardytų šei- 
nei šalta. Bet tau ne! Ta- mynų; nereiktų spynų nei 

i pa-’raktų; nebūtų suvyliotų 
reis kaip tik nuo to, ar tų klaidingos laimės švieso- 
isakymų laikysiesi, ar ne.Imis, nebūtų suklaidintos 
Dešimt įsakymų yra taip jaunuomenės, skurstančių 
jlabai reikalingi žmonių tėvų ir šmeižtais dvokian- 
J gyvenimui, jog pasaulis čių laikraščių. O Dieve, 
; juos būtų pats susifor- kaip visa mūsų žemė būtų 
mulavęs, jei Dievas nebū- kitokia, jei žmonės iš tik
tų paskelbęs. Jie anaiptol rųjų tarnautų didžiau- 
nėra žmogaus laisvės var- šiam Viešpačiui, jei ištiki- 
štai; priešingai, jie yra mai laikytų dešimtį jo į- 
žmogaus kilnybės sargai, sakymų!

j Garbink tik Tikrąjį Die-: Žinoma, ne nuo tavęs 
vą! skamba pirmasis įsa- pareina, ar kiti juos lai
kymas. Ir argi nežinome ko.
stabų garbinimo baiseny-; Bet nuo tavęs pareina, 
bių? Ar neskaitėme apie ar tu juos laikysi! 
kruvinas žmonių aukas?; Tavo žemės ir dangaus 
Kserksis, prieš eidamas laimė pareina nuo to, ar 
kariauti su Graikija, liepė į iš tikros širdies tarnausi 
gyvus palaidoti devynis'aukščiausiajam Valdovui, 
berniukus ir devynias į O tie, kurie nenori tar- 
mergaites, kad tuo išpra-;nauti? Kas bus su jais? 
šytų dievų palaimos. In--Jiems atsitiks tas pat, kas 
dai dar ir šiandien garbi-j atsitiko aniems revoliu- 
na karves, žalčius ir bez--cionieriams medžiams.

kiaušiu rėžimu. ! 
save išgėdina idealistiškai griūtų . 
ir skriaudžia visais atžvil
giais per santyki”-’ su so
vietais !

Tatai aiški logika. Stali
nas nebeis Hitlerio ke
liais, kai jis su sovietais 
bus išmestas iš UNO, 
Saugumo Tarybos, kai 
bus su bolševikais nu
traukti viso pasaulio di
plomatiniai ir ūkiniai san
tykiai ir kai Žmonija su 
bolševikais nebeturės jo
kių ryšių ir santykių.

tikrosios medicinos ir 
stabdančių vaistų... O prie 
tokių sėkmingų vaistų 
priklauso nutraukimas vi
sų diplomatinių ir ūkinių 
santykių su sovietais, nes 
iš jų uždirba tik sovietai, 
o ne vakarų pasaulis. Visa 
Žmonija, kartu su Vakarų 
Pasauliu, turi atsiskirti I

Suomiją.;

• v

Komunistinėj santvarkoj viskas eina atbulai, i
Pralaimėję rinkimus, komunistai nestoja į vieningą .----- ,—,  ------ ~ --
darbą valstybės gerovei. Jie kelia ginkluotą pervers- Pa^ Atlanto. Jie turi Bal- 
mą, nes jie nepripažįsta demokratinio principo, skel-!^anus’ Pabaltijį, Lenkiją, 
biančio, kad valdyti turi didžiuma, re mažuma. Ita-,Čekoslovakiją, f 
lijos komunistai numatė, kad gali rinkimus pralaimė- i Neužilgo jie turės, jeigu 
ti ir turi padarę planą, kaip elgtis rinkimus prakišus. ^įP ir toliau vyks -—Šve-j 
Tą ruošiamą perversmą jie vadina planu “K.”. To kiją, Daniją, Norvegiją ir. 
plano esmė — pradėti riaušes šiaurinėj Italijoj, kur Berlyną su Rytine Vokie- 
komunistų pajėgos yra stipriausios. Jie būk tai turi tija. Lenkija jau baigta. 
70,000 kovotojų, vadovybėje įgudusio riaušininko Italijoj, Austrijoj, Pran- 
Luigi Longo. Tai būtų lyg permaža prieš 350,000 Ita- Azijoj, per komunistus

■ lijos kareivių ir policijos. Bet, žinoma, komunistai knisami valstybės pagrin- 
tikisi pagalbos iš užsienio, ypač iš Jugoslavijos. Ne-; dai. Todėl tie garsiagal- 
tenka abejoti, kad Tito yra pilnai tam žygiui pasiruo- ; v^ai pasaulio politikai iš 
šęs. Jei keletas Jugoslavijos divizijų įsiveržtų į Itali- savo< aukštų pedestalų 
jos žemę, italų armija atsirastų labai rimtam pavo- kad Stalinas
juj. Prireiktų ne tiktai Alijantų amunicijos, bet ir e/na Hitlerio politikos ke- 
kariuomenės pavojuj likviduoti. Gi jei Rusija stums liais_ yra teisūs — tai galikariuomenės pavojuj likviduoti. Gi jei Rusija stums liais_ yra teisūs— tai gali 
ir stums savo raudonąsias divizijas per Jugoslaviją į paliudyti visi Europos 
Italiją, tuomet... na, tuomet savaime suprantama,Į gimnazistai...
kas gali įvykti, nes atrodo, kad alijantai rimtai pasi-1 -- * —
ryžę neatiduoti Italijos komunistams. Tad viskas nuo triją, Saaro sritį, Lotarin-j 
Rusijos nusistatymo pareina.

Hitleris “laimėjo” Aus-;

Dr. Bonif. Ramanauskas, vo laimė ar pražūtis

Amžių Giesmė
- t i * •

Pamindamas akimirksnį ir nūdienos
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta, 
Žvelgiu į tolius amžinybės balsganos, 
Kur praeitis ir ateitis apreibę gęsta...

Ir aš matau, kaip tautos gimsta ir kaip jos, 
Tarsi naujagimiai, išvydę šviesą miršta; 
Matau, kuri vėl džiaugsis ir kuri dejuos, 
Smarkaudama užmiršusi likimo pirštą...

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią; 
Matau, kaip tu ateisiančiais laikais žengi 
Laisva, didinga, ir be sielvarto, be pančių...

i

Negalima daleisti, kad italai nesuprastų gręsian
čio jiems pavojaus. Tad tikėtina, kad padžiūgavę, jie 
rimtai apsvarstys savo padėtį. K.

giją - Elsasiją, Sudetus,! 
Klaipėdą ir “ašies” tepi- 
kus ir liokajus, o po to, 
kilo karas su jau žinomais 
nuostoliais. Dabar, jei

Ir amžiams bėgant akyse, aš pamąstau: 
Nelemtą nulėmė Praamžius tau likimą...
O kas nuims vergijos pančius tau? kas tau 
Nuims žiaurių laikų uždėtą prakeikimą?...

J. Aistis.

I

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

14.

Liga, sveikata ir vedybos

Per tris dienas AJena neatgavo pilnos są
vokos. Kartais karštis kiek atslūgdavo, bet 
daugiausiai ji klejojo. Tuomet būdavo labai 
susijaudinus ir visu balsu šaukdavosi tai 
Grūzdo pagelbos, tai savo draugėms įsaky
davo taupyti šovinius, tai rusiškai ko!loda
vo istrebitelius. Tokiais momentais Grūzdas 
visuomet kur netoli esąs, veržte verždavosi į 
ligoninės užtvarą, ir gydytojui su kapelio
nu vos pavykdavo jį sulaikyti.

— Kur tamsta brauniesi? — barė jį gydy
tojas. — Čia ne bolševikų stovykla. Jei nori 
savo busimąją žmoną gyvą išlaikyti, tai 
elkis kaip protingas sutvėrimas, o ne koks 
atkaklus smogikas, tarsi norįs ją pasmaug
ti. Juk nori ją gyvą turėti, ar ne?

— Taip, taip, daktarėli!
— Taigi matai. Gyvenk protu ir neduok 

rankoms valios. Mane vos ne parbloškei, 
tarsi būčiau koks komisaras. Aš tik gydyto
jas. Jei mane pasmaugsi, kas išgydys tavo 
žmoną?

— Dovanok' daktarėli, daugiau taip neda
rysiu.

Ir kapelionas jį draudė.
— Klausyk, sūnau. Juk man pasižadėjai 

greit ją vesti. Kaip gi ji eis prie altoriaus, 
kad tu užsispyrei ligoninėj ją laikyti?

— Iš skausmo sudumavojau, tėveli.
— Taigi nedumavok. Bažnyčia draudžia 

pamišėlį apvesdinti.
Išgirdęs tai, Grūzdas kiek galėdamas su 

savim kovojo. Tačiau kada atėjo ligos krizė, 
Grūzdas manė, kad iš proto išsikraustys, 
jeigu jam nebus leista Aleną pamatyti. O 
vis dėlto daktaras su kapelionu jo neleido, 
tik krizei perėjus, davė jam progos iš tolo į 
Aleną pažvelgti. Ji atrodė labai išbalus, bet 
Grūzdą pažino ir maloniai jam nusišypsojo. 
Grūzdas šoko prie jos lovos. Gydytojas su 
kapelionu jį sugriebė. Negalėjo išlaikyti. At
bėgo slaugė į pagelbą, bet Grūzdas juos vi
sus tris vilko pirmyn. Pasišaukta vienas pa
sisukęs partizanas. Keturiesia jie išvilko 
Grūzdą iš ligoninės. Daktaras užsimojo jį 
mušti, bet kapelionas sulaikė.

— Et, daktarėli, ar nematai, kad vaikinas 
iš džiaugsmo papaiko?

— Bet kaip gi kunigas galėsi beprotį ap
vesdinti? Dementia juk tai impedimentum. 
(Beprotystė sudaro kliūtį).

— Pamatysi, kad už trijų dienų abudu bus 
sveiki.

Iš tiesų, kapeliono pranašystė išsipildė. 
Už trijų dienų Alena buvo sveikutėlė, o

Grūzdas dar sveikesnis. Kapelionas ragino 
juos prie altoriaus. Raginti nebereikėjo, jie 
patys ten veržėsi. Tačiau Eugenija prašė 
malonės, kad palauktų dar tris dienas, kol ji 
sumedžios Geniuką, kurį ji nori apvesdinti 
su Emilija Brūzgaite. Alena visa širdimi tą 
sumanymą parėmė: kiek jai bus džiaugsmo 
matyti ir savo draugę laimingą! Žinoma, su 
Alenos noru ir Grūzdas sutiko. Skubota 
slapta telegrama parsigabenta Geniukas. 
Jis atvyko susirūpinęs, manydamas, kad 
čia kokia nelaimė atsitiko, mama apsirgo, 
ar ką. Sužinojęs tą jaukų sąmokslą jis neva 
norėjo motiną švelniai subarti, bet užuot to 
karštai ją išbučiavo. Mat, ir jo dažnai apie 
Emiliją svajota. Surasta ir Andriukas jiems 
pabroliauti, tad ir Aldona buvo laiminga. 
Tačiau su Andrium ir Viktoru negalėta taip 
greit susisiekti, nes juodu buvo į kažkokį 
tolimą žygį įsivėlę.

Vestuvės atšvęsta be jokių iškilmių. Ne
buvo laiko tam pasiruošti. Bet iškilmių nieks 
nepaisė. Ir be jų visi buvo laimingi. Kape
lionas labai nuoširdžiai jaunavedžius pa
sveikino. Tėviškai besidžiaugdamas dviejų 
porelių laime, jis linkėjo jiems džiaugsmin
gesnės ateities, negu šie niūrūs, baisingi lai
kai. Tačiau ir į nelaimių verpetus kartais į- 
sipina kokia linksmesnė valandėlė, koks lais
vesnis atodūsis, primenąs jiems geresnes 
praeities dienas, Ir už tai reikia Dievuliui 
padėkoti, kad jis matytų, jog mes mokame 
įvertinti gyvenimo kryžius.

— Dėkokime Dievulio Apvaizdai, kad su
jungė tas dvi poras nesutraukiamais mote
rystės raiščiais. Tad linkėkime jiems, kad 
augtų, daugintusi ir pripildytų jau išlaisvin
tą Lietuvos žemelę tokiais pat tinkamais sa
vo įpėdiniais.

Džiaugsmingos vilties ašaros pripildė vi
sų akis. Tai buvo skaniausios vestuvių vai
šės.

15.
Du Nevykėliai

Slapstydamiesi po miškus, pelkes ir krū
mus, ėjo du apiplyšę skurdeivos, bijodamiesi 
susitikti su partizanais, čekistais, raudonar
miečiais ir istrebiteliais. Jie neturėjo priete- 
lių, nes visiems buvo nusikaltę. Ir rusai, ir 
lietuviai, juos sutikę likviduotų. Nebent 
koks gailestingas kaimietis atkištų jiems iš- 
alkusiems duonos žiaunelę. Tačiau ir kaimie
čių jie prisibijo, nes gali išduoti partiza
nams. Savo ruožtu ir kaimiečiai tokių dris
kių valkatų privengia. Abudu gerokai išal
kę, nes nuo vakar dienos nieko burnoj netu
rėjo, jei neminėti vienos kitos saujos miške 
rastų žemuogių bei aviečių. Ir jų kalbos ne
buvo linksmos. Kalbėjosi rusiškai.

— Kas pamanytų, kad mums komunis
tams teks šitoksai valkatų likimas, — tarė 
senesnysis driskius. — Gi to priežastis tie 
prakeikti burliokai. Pamatė tris bobas ir 
pasiuto, lyg kokie gyvuliai. O viskas buvo 
mūsų rankose. Kad nesiseka, tai nesiseka.
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Balandžio 10 d. Hotel Faws- 
gate. įvyko “Bachelors Party" 
p. Juozui Ajauskui pagerbti, 
kuris sekmadienį, balandžio 25 
d. veda. Bankiete dalyvavo vi
si jo draugai ir visi labai links
mai praleido laiką.

VVorcestery 
sujudimas, nes artinasi 
u’orcesteriečiams diena.1 
— gegužės 2. Tą dieną.; 
visas VVorcesteris persi-' 
Bostoną. Matote, tą die-j

4

Gegužės 9 d. mūsų bažnyčio
je įvyksta kun. A. Janiūno pri
micijos. Kun. A. Janiūnas lai
kys mišias 11 vai., po to su
teiks savo kunigišką palaimini
mą. Tuoj po ceremonijų, para
pijos svetainėje įvyksta šau
nus bankietas kun. A. Janiū
nui pagerbti. Kadangi kun. A. 
Janiūnas yra mūsų parapijos 
jaunuolis, tai mums 
dalyvauti jo pirmose 
se ir jo pagerbimo 
Bankieto bilietai jau 
narni ir jų galima 
činsko ir Daukanto
se. Dalyvaukime visi. kun. 
Janiūno primicijose 
gerbimo bankiete.

yra garbė 
šv. mišio- 
bankiete. 

yra plati- 
gauti. Ba- 
krautuvė- 

A.
ir jo pa

jant A. Stanišauskui. Žmonių kas tariasi su kitomis kolonijo- 
buvo daug, mat buvo senas mis, kad ir ten jį būtų galima 
Bridgeporto kolonijos gyvento- suvaidinti.
jas ir biznierius. Į pas Stanišauską šiuo lai-

i Balandžio 17, buvo palaido-'ku galima užsisakyti visi kata- 
tas Juozas Stankaitis, tikrai likiški laikraščiai. Taip pat ir 
.geras parapijos rėmėjas. Per kitais vietiniais reikalais vi- 
mišias už jo vėlę ir kapuose siems mielu noru bus patar- 
buvo daug žmonių. Abu geri, jaauta.
seni parapijos tvėrėjai ir 
palaikytojai ilsėkitės sau 
mybėje.

jos —
ra_' Pavasaris šaltas, mažai žmo

nių prie jūros atsilanko.
j Ateinantį sekmadienį balan
džio 25 mūsų bažnyčioje bus 
parapijos metinė šventė. Tai 
Šv. Jurgio šventė. 2 vai. ryto 
bus iškilmingos mišios, kurių 
metu choras sugiedos tam tik
ras pritaikintas mišias, “ofer- 
torijum” solo.

Didis Sujudimas
Šiuo tarpu

didelis 
svarbi 
būtent 
beveik 
keis į 
ną. 3:30 vai. po pietų Bostono 
muzikos centre. Jordan Hali don St.. ir ji parduos geriau- 
(Huntington avė. prie pat' 
Symphony Halll įvyksta Lietu
vių Radio Valandos metinis 
koncertas. Žymią dalį koncerto 
programos išpildys didysis Šv. 
Kazimiero parapijos mišrusis 
ir moterų chorai.

Į šį puikiai dainuojančio 
jaunimo būrį — chorą, bus at
kreiptos ne tik bostoniečių, 
bet galima sakyti, visos Naujo
sios Anglijos lietuvių akys. 
Žiūrės ir klausysis jo nemaža 
ir amerikiečių, muzikos dainos 
žinovų.

Svarbu gražiai pasirodyti, 
harmoningai sudainuoti. Tą 
gerai žino choristai ir jų ener
gingas vadas, muzikas Juozas 
Žemaitis. Todėl energingai ir 
pasišventusiai ruošiasi — prak- i 
tikuoja visi choristai. Mergai- i

Šis Čekoslovakijos lėktuvas su 26 asmenimis tiksliai ar netiks
liai atskrido ne į jam skirtą lėkimui vietą, bet j USA zoną Neubiberg’ą. 
Iš jų 17 pasažierių ir 3 įgulos nariai pareiškė, kad jie nenori grįsti at
gal. Gi penki iš pasažierių ir vienas įgulos narys pareiškė norą grįžti į 
Pragą ir rytojaus dieną buvo sugrąžinti.

r
sius. Pirkti iš anksto apsimoka, 
nes atvykus į svetainę nereikės 
stovėti eilėje prie tikietų par
davimo ofiso. Pranešėjas.

BRIDGffORT, CONH.

Balandžio 12 d. buvo palai
dotas Kajetonas Andriuškevi-

i
i 
i

rerspejimas IMTltC

Praėjusią savaitę p. Gilius 
aukojo 5 dol. lietuviams trem
tiniams. Jis taipgi aukojo gerų 
rūbų. Iš p. Giliaus aukos suda- tės sau naujas sukneles perka-
rytas siuntinėlis, kuris pasiųs- si, taisosi. Ruošiasi ir choristų 
tas į Vokietiją vienam tremti- namiškiai. Ruošiasi, galima ša
mui kunigui, p. J. Giliui už 
gerą širdį širdingas ačiū.

Sekmadienį, balandžio 25
1 vai. p.p. parapijos svetainėje 
įvyksta ALRK Naujosios Ang
lijos Federacijos apskrities 
Seimelio suvažiavimas.

Visi Cambridgiečiai kviečia
mi dalyvauti šiame seimelyje.

jo kyti beveik visi Worcesterio 
lietuviai, savo chorus palvdėti, 

a.;

Sekmadienį, balandžio 18 d. 
parapijos svetainėje. įvyko N.- 
A. apskrities Sodaliečių suva
žiavimas. Bažnyčioje 1 vai. bu
vo atlaikyta Šv. Valanda ir 
tuoj po pamaldų svetainėje i- 
vyko suvažiavimo sesijos. Da
lyvavo daug Sodaliečių iš visų 
kolonijų: taipgi dalyvavo būre
lis svečių - kunigų.

bal. 17 d., 50 
labai gražiai 

Draugijos 50 
paminėjimas,

m. bal. 17 d., o.

Nuiiysokl
Surašė J. K. M. Išleista 1935

Vytauto Draugijos minėji
mas, kuris įvyko 
metų gyvavimo 
pavyko. Vytauto 
metų gyvavimo 
kuris įvyko š.
nusisekė labai gražiai.

i ——————
Operetės “Adomas ir Ieva” 

atgarsiai tikrai yra gražūs.
Žmonės tik ir kalba kad labai m., 150 pusi, 
šauniai buvo suvaidinta ir su- Sakoma: juoktis sveika. Nu
dainuota. Tai yra pirmas kar- sišypsok! pripasakoja visokių 
tas, kad tokį veikalą šioje ko- juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
lonijoje pastatė. A. Stanišaus- tykių. Kaina $1.00.

nauja valdyba sekančioje sudė
tyje: pirmininkė — A. Smigels- 
kienė iš No. Arlington, vice
pirmininkė — A. Berneikiūtė iš 
Eiizabeth, protokolo raštininkė
— J. Laukaitytė iš Kearny, čius, senas parapijietis iš šv. 
kasininkė — L. Chrestianienė Jurgio parapijos bažnyčios, 
iš Newark, korespondentė — Laike mišių solo pagiedojo O- 

:M. Grekštienė iš Bayonne, na Radvilaitė, vargonais gro- 
maršalka — L. Stukas iš New- 
ark. A.tLS.

Philadelphia, Pa.
Viengenčiai dabokitės, 

reikalas štai kame: 
į ukrainiečių laikraštis “Amen-! MTIR
ka”, 16 balandžio laidoje pra-! MIIAIR, vIrM.
neša, kad Brazilijos vyriausy-į 
bė nusprendė, tarp kitų, išsiųs-į Svarbios bei įdomios prakalbos 
ti ir 52 lietuvius į jų gimtąjį Sekantį sekmadienį, balan- 
kraštą už tai, kad šie yra Hžįn 25 d., šv. Andriejaus pa- 
smerktinojo komunizmo šąli- rapijos salėje yra rengiamos 

jninkai. Tad ir nekomunistai, o svariuos prakalbos. Kalbės Dr. 
i vien tik komunistinio šlamšto, p Padalskis, tremtinys, 
skaitytojai, 
te, kad kartais su jumis čia 
neįvyktų panašiai. Tų gi šlamš
tų, kaip užkrečiamos ligos, ne
belaikykite savo namuose. O 
ypatingai. Jūs Philadelphiečiai, 
pabuskite 
jo miego, 
po laikui

tą nujaučia, ir to- 
perka bilietus iš 
sau vietas užtik-

nes 
vietinis. 

“Ameri- Į

X

----- —~ r r-aaaisKis, tremtinys. Visi 
gerai pamąstyki- vietiniai ir apylinkės lietuviai 

kviečiami dalyvauti ir pasi
klausyti paskutinių žinių iš 
Lietuvos, bei tremtinių vargus. 
Į prakalbas įžanga dykai. Pra
kalbų laikas — 4 vai. po pietų, 

iš užkerėto raudono- , 
kol dar ne vėlu, kad 
nesigailėtumėte.

Lietuvos Patriotė.!

Rūbų rinkliava
Nuo balandžio 11-tos iki ge

gužės 1-mos, mūsų kolonijoje 
a w ■ 'ous v-Vkdoma rūbų ir konser-

HAnnloORanCAnNT M. J. vuoto maisto rinkliava lietu-
  viams tremtyje. Praėjusią sa- 

Staff Sregeant Juozas Jukne-'vaitę jau gražiai buvo pasiro- 
lis. 36 metų amžiaus iš Kear-.dyta. prinešant rūbų į parapi- 
ny. žuvo kare 1944 m. rugpiū-,j°s salę, tikimės ir kviečiame 

- - - ------------ - I---- įr daugiau sunešti
iki paskirto laiko.

i čio 5 dieną, Guam krašte. Jo paskubėti 
kūnas buvo parveštas į namus 
balandžio 5 d., kur buvo pa-

Balandžio 7 d.

senai bebuvo Wor-
koks

besiruošiant į šį j šarvotas. Balandžio 7 d. po 
Koncertą, ge- mišių buvo palaidotas Šv. Kry- 

i w. « . , _a

z , * -—J
■

jais prieš kitus pasididžiuoti. 
Kai kurie sako: "Mes kaip 

ūžtelėsime į Bostoną, tai ir 
nripildysime Jordan Hali, taip i 
kad bostoniečiams neliks vie
tos". Bet teko girdėti, kad ir 
bostoniečiai 
dėl skubiai 
anksto, kad 
rintų.

Ištikrųjų.
cestery toks sujudimas.
dabar eina,
Radio Valandos
gūžės - May 2 d.. Jordan Hali, įžiaus kapinėse. No. Arlington, 
Bostone. Worcesterietis. Į N. J.

j Nuliūdime liko velionies mo
lina, vienas brolis ir trys sese
rys.

Šios kolonijos lietuviai noriai! 
Tamošauskas, gyv. Arlingtone. perka Lietuvių Radio Valandos' 
susilaukė pirmutinės dukrelės, 
p. C. Tamošauskienė ir dukre
lė buvo Bedford ligoninėje, bet 
dabar jau grįžo į namus. Ponai 
Tamošauskai yra 
Cambridge lietuvių * 
Park Wiew Cafe 
prie Cambridge ir 
gatvių kampo.

Sveikiname p.p. J. 
šauskus ir jų naujagimę dūk- nusipirkote tikieto. tai užeikite 
relę. A. D.< pas p. Aleną Liolienę. 33 Shel-

BROCKTON, MASS.
Šiomis dienomis p.p. J. C.

Teatras ir Koncertas
Gegužės 2 d., sekmadienį, į 

mūsų koloniją atvyksta p. J. 
Olšauskas su savo grupe ir su
vaidins 3-jų veiksmų komedi
ją. Be to dainuos Šv. Andrie
jaus parapijos. Šv. Cecilijos 

j choras. Pelnas skiriamas para-
Margaret ir Juozas Matulai- pi j°s naudai. Rengia ir kviečia 

; , ' . . , .čiai iš Kearny. šventė savo si-;šv* Cecilijos choras bei jo va-kor.certo. kuris bus sekmadieni,' J . - - • — — .. . -
gegužės 2 a., 3:30 vai. po pie
tų. Jordan Hali. Bostone, tikie- 
tus. p. Alena Liolienė, koncer
to tikietų platintoja, baigia vi
sus išparduoti, kiek ji jų buvo 
pasiėmusi.

Brock ton iečiai ruošiasi at
vykti specialiu autobusu ir au-

C. Tarno- tomobiliais. Jeigu kas dar ne

biznieriai 
tarpe, yra 
savininkai 

Windsor

dabrinių 25 metų vestuvių su- dovė ponia E. Degutienė.
< kaktį, ketvirtadienį, balandžio 
15 d. Tą rytą kunigas L. Voi- 
cekauskas atlaikė mišias už jų 
intenciją, per kurias visa šei- General ligoninėje 
ma ėjo prie Dievo stalo. Gra- Stasys Brazauskas. Paliko nu- 
žiai giedojo Moterų Sodaliečių 

;choras.
Jubiliantai vedė 1923 m. ba

landžio mėn. 15 dieną mūsų 
bažnyčioje. Juos sutuokė kuni
gas Jakštys, pirmutinis Harri- 
sono lietuvių, klebonas, Per vi
są vedybinį gyvenimą jie gyve
na Kearny, kur ir visiems lie
tuviams yra gerai žinomi. Mar- 
garet ir Juozas Matulaičiai tu- 
ri gražią šeimą: tris dukteris, 
Marcelę, Dorothy, Marthą ir 
sūnų Jurgį.

I Visi apylinkės lietuviai linki 
ponam Matulaičiam sulaukti 
50 metų auksinių sukaktuvių.

———
j Š. m. balandžio 15 dieną. Ju- 
įnior Sodaliečių Mergaičių cho- Schw. Gmuend, 
; ras dainavo Franklin School, šerne, BI. 9, 
Kearny, P.T.A. tėvų vakaro Zone, ieško savo dėdžių, 
programos metu ir puikiai pa-,no ir Juozo Kalakauskų. 
sirodė tarp svetimtaučių su sa- šau rašyti viršpaminėtu 

jvo gražiais balsais. A. E. S. su.

r

tos di- 
Virtu- 
širdies

vTOM AHC ELEKTROS

grkw°
virimo Ptčivs

MOKfcTl

i MENESI

Svarbiausiam
jūsų namo 
kambariui

Mūsų mirusieji
Balandžio 12, po ilgos ligos, 

mirė a. a.

liūdime žmoną Stanislavą, dvi 
dukras ir keturis sūnus bei aš
tuonis anūkus. Velionis buvo 
vienas iš pirmųjų lietuvių gy
ventojų šioje kolonijoje ir ilgą 
laiką pragyveno iš įvairaus 
biznio. Iškilmingai palaidotas 
Šv. Marijos kapuose. Taipgi 
prieš savaitę mirė a. a. M. U- 
kienė, 87 metų senutė. Liko 
nuliūdime sūnus ir duktė. Te
būna amžina ramybė mirusių 
vėlėms dangaus karalijoje.

B. M.

PAIEŠKO

Aukso ieškotojai. — Highlands, New Jcrsey, 
žuvininkai rado 18-tojo šimtmečio auksinį pini
gą, kurio vertė $75. Tik spėjo toji žinia pasiekti 
spaudą, kaip būrys “aukso ieškotojų” pradėjo 
darbą tame Atlanto pakrašty.

Kas būtų tas mūsų kraštas, be 
džiosios institucijos—Amerikos 
vės. kur kiekvienas žmogaus 
troškimas yra greit suprantamas ir 
patenkinamas. Čia yra geriausias jūs 
virtuvės pagerinimas... Tai yra būdas 
visad turėti gardų ir sveiką maistą.

PAŽIŪRĖKIT Į TUOS PLIKIUS NAUJUS DALYKUS

liktai

CASH KAINA *194-

Nauji Greitgro- 
piai —pagerinti, 
ilgumas padidin
tas 49 nuošim
čius. Daugiau
kaitinimo pavir
šiaus. greičiau 
verda.

8 kv. Taupus Vi
rėjas — patogu
mas. taupumas, 
greitas ir pajė
gus.Galima nau
doti 50 įvai
riems būdams.

Aotomatinė 
Priežiūra —būk 
laisvas visą pa
vakarę o G. E. 
elektrikinis kro
snies dabotojas 
dabos jūsų vir
tuvės darbą.

laikyti 
sienas 
užiai-

Visai netepa 
padeda 
virtuvės 
ir langų 

švarias.

Didžioji Krosnis 
—didelis pajėgu
mas. taupumas, 
greitumas, pap
rastumas.

Laiko ir Karičio 
Rodyklė — 
do kiek 1
kokiame 
virti 
valgius.

paro- 
laiko ir 
karšty j 
įvairius

kiti rei- 
daiktai 

ranka.

Daug Pasidėjimo
- -puodai, keptu
vai ir 
kalingi 
‘visi po

Gera Insuliacija 
užlaiko kros

nies šilimą, o 
virtuvė lieka ve
si.

Geras Apivieti- 
mas Šviesa taip 
pritaisyta, kad 
lengva matyti 
visą krosnį be 
sunkumo.

PASINAUDOK ELEKTRIKINTO VIRIMO PATOGUMAIS

Krosnies Pilotas 
Šviečia — leng
va matyti rau
dona šviesa, ku
ri parodo, kad 
krosnis įkaito.I 

sūnus•
i

Jurgis Kalakauskas,
Jurgio, šiuo metu gyvenantis 

Bismark Ka- 
Germany, U.S.

, I

Ieškau Juozą Augulį, s. Pra-N. J. Sodaliečių Susirinkimas
N. J. Sodaliečių jungtinis su- no, kilusį iš Daržininkų kaimo, 

sirinkimas įvyko sekmadienį. Žaliosios valsčiaus, Vilkaviškio' 
balandžio 18 d., 2:30 valandą apskrities. Turimomis žiniomis 
po pietų, Šv. Onos parapijos gyveno Boston’e. Atsiliepti že- 
salėje, Jersey City. i miau duodamu adresu: Elzbie-1

Dalyvavo daug atstovų iš vi- ta Tamauskienė, 60—37 Perryj 
sų parapijų ir buvo išrinkta avė., Maspeth, N. J. ;

TAI GREITA! Modemiška krosnis verda 
greit. Tik pasukus jau pradeda virti.
TAI VĖSU! Tą jūs galite įvertinti karštomis 
vasaros dienomis. Elektra verda val2i l»ct 
nešildo virtuvės.

TAI TAUPU! Elektros kainos leidžia taupiai 
virti. Persitikrinkite ir matysite.

TAI SAUGU! Elektra virti nereikia degtu-

kij. o sviriai yra toli nuo jaunųjų rankučių.
TAI AUTOMATIŠKA! G. E. Automatiškas 
Dabotojas prižiūri virimą. kol jūs esate pasi
šalinę. Jis atsuka ir užsuka krosnį, kaip jūs 
norite.

TAI SVARU! ITiodai. keptuvai, sienos, už
laidos yra švarūs. Nėr liepsnų, suodžių ar 
dūmų.

NUEIKITE f JŪSŲ ARTIMIAUSIU

EDISON SHOP TUOJAU!

BOSTON JĮ TI J C O M PA N Y



Penktadienis, Balandžio 23, '48

Dvi moterys pasakojasi 
gyvenimo paslaptis

— Chicagietė, kuri pralošė 12,000 dolerių. — Foto
grafija, pakeitusi rašytojos gyvenimą. — Apie mer
gaitę, kuri sužadėtinį išmainė į penkis Manhattan sti
klelius. — Gėrimas tukina ir ardo grožį.

VERKDAMA PERSPE- t 
JA KITAS I

— Aš nutariau pasisa
kyti viską atvirai, — kal
bėjo Beatričė Siedband, 
52 metų amžiaus chicagie- 
tė, atėjusi į “Herald A- 
merican” redakciją. Kal
bėjo ji verkdama:

— Mano gyvenimas su
griautas. Vyras mane iš
varė iš namų... Bet gal aš 
bent gi galėsiu perspėti 
pagelbėti kitoms papaikė
lėms kortuotojoms iš
vengti baisaus likimo”.

Ir ji prisipažino, kad 
nuo 1942 metų buvo pra
dėjusi lankytis į kortų lo
šimo namą. Ji lošė iš pi
nigų. Iš pradžių nusinešė 
tik 10 dolerių. Išlošė 114 
dolerių. Pasirodė vyrui. 
Tas pasveikino, bet per
spėjo, kad niekas nepra- 
lobsta pasinešęs į profe
sionalų lošėjų tarpą.

SUGRIAUTAS 
GYVENIMAS

Tačiau ji užsidegė loši
mo aistra. Ji pradėjo pra
lošti savo algą, kuri karo 
metu siekė 65 dolerius sa
vaitėje, nebeužteko nė tų 
pinigų, kuriuos ji gauda
vo nuo vyro. Pradėjo kas
tis į tuos 10,000 dolerių 
boiių, kuriuos per 31 
metus bendro gyvenimo 
buvo sutaupę su vyru. Ir 
tUp ji pr&R& visą savo 
algą, 10,060 dolerių per 31 
metus sudėtų šeimos san
taupų, dar įsiskolino 
1,933 dolerius pažįsta
miems ir 200 dolerių pa
skolino iš banko. Ji pralo
šė brangenybes, pinigus, 
prarado namus ir laimin
gą šeimos gyvenimą ir 
užsitraukė neapyka n t ą 
savo vyro ir trijų suau
gusių vaikų.

Verkdama ji apsakė sa
vo gyvenimo tragediją 
spaudai turėdama vieną 
tikslą — perspėti kitas. 
Taip toli nedaug kas te- 
nuslįsta, tačiau kiek kar
tais tos kortos atima tė
vams laiko, kurs turėtų 
būti skirtas jų vaikams,— 
kurs galėtų būti skirtas 
naudingam poilsiui, pasi
skaitymui, o ne kiurksoji
mui per dienas prie kortų 
stalo, kur dūmai ir alaus 
tvankas, kur prarandama 
nervai, pinigai ir geras 
vardas.

LINKSMOS VAISĘS 
HOLLYWOODE

Neseniai kita moteris, 
rašytoja Nina Wilox Put
liam, spaudoje pasipasa
kojo savo patyrimą: ji 
buvo privačiose vaišėse 
Hollywoode. Nebuvo tai 
girtuoklių kompanija, bet 
gėrimų netrūko. Rašytoja 
jautėsi “linksmesnė”, bet 
jeigu kas būtų pasakęs 
kad ji jau išmetė perdaug, 
ji būtų įsižeidusi. Tačiau, 
kai savaitę vėliau ji nu
vyko į tuos pačius namus, 
jai parodė visos grupės 
fotografiją. Joje aiškiai 
rašytoja pamatė save nu
sigėrusią, palaikomą dvie
jų aktorių, su atatinkama 
veido išraiška.

Tą fotografija jai labai 
krito į širdį. Dabar ji nu
tarė nebegerti.
GERIANČIOS MOTERYS

Pati ėmė sekti gerian
čias moteris:

— Aš ėmiau pastebėti, 
kad geriančios moterys 
niekada neatrodo ir nesi
elgia geriausiai... Jaunos 
ar senos “padaro šovą iš 
savęs” (stebimos su žemi
nančia šypsena), ir jos to 
nejaučia”.

Taip ji apibudina ne gir
tuokles, bet tas moteris 
ar mergaites, kurios “iš
simėtą” kasdien, ar “prie 
progos” ir kurios alkoho
lio įtakoje palenkiamos 
elgtis, kaip jos nesielgtų 
būdamos visiškai blaivio
mis.

— Per gėrimą, — rašo ji, 
—tūkstančiai moterų pra
randa darbą, suardo šei
mos meilę, sužaloja save 
visuomenės akyse, nusto
ja pagarbos vyruose, nu
pigina save kitų moterų 
tarpe. Ir taip, dažnai jos 
pasijunta suvedži o t o s, 
dažnai — motinos prieš 
savo norą ir dažnai palie
ka žmonomis vyrų, kurių 
jos tikrai nemyli, ir kurie 
jų nemyli”.
GERIANTI DAUG KUO 

RIZIKUOJA
Toliau ji rašo:

— Jeigu moterys nori 
būti patraukliomis, tai 
tos, kurios geria — yra 
paikos. Gerianti moteris 
vyruose sukelia priešin
gą, neapykantos jausmą. 
Tai tiesa... Moteriai išgė
rus išryškėja jos silpny-

I

Be kojų Rep. William J. Miller (R-Conn.) liu
dija House Banking & Currency Committee, Wa- 
shington’e būtinumą namų pastovios statybos ve
teranams. Jis savo abi kojas prarado dar pirma
me pasauliniame kare ir atsidavė išimtinai dar
buotis veteranų reikalams.

£

Gegužės Menesio Knygute

~ -- — ------------- ‘ ~

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 M. Kovo-March Mėnesį

nas 50.00; Waterbury, BALF 
nr. 2 iš film. 543.00.

nttaois.
Cicero, BALF nr. 14 iš filmų 

102.00; Bellewood, Eva Bruk- 
Inis 5.00; Chicago, Mrs. T. Kali- 
įnauskas 5.00, BALF nr. 57 — 
6.00, Ona Sirusienė 10.00, Zu-

CaBfonda
San Francisco, J. Liesytė —

3.00.
Connecticut

Simsbtrry, Julian F. Pečius—
5.00; Stamford, BALF nr. 36—
10.00; Paąuonock, J. P. Cra-.
nowski 5.00; PlamviHe, Felix(
Trijonis 10.00; New Britain, ’zana Žekienė 2.00, J. M. Saite- 
Šv. Rožančiaus draugija 25.00,
Am. Liet. Taryta 100.00. Liet.
Rėmėjų S-ga 216.25, P. Kario-

Vaicekauskas 10.00; Vander- 
grift, Mrs. Kostancija Kamins
kas per Šv. Kazimiero Liet, 
parap. 180.00; Wilkes Barre, 
Šv. Trejybės par. per kun. J. 
K. Miliauską 119.02, Mr. J. Pa
tackas 5.00; Philadelphia. 
BALF nr. 88 280.00, Joseph 
Yankus 100.00, BALF nr. 88— 
670.10; Pittsburg, BALF nr. 26 
58.00, Lith. Citizens Society — 
50.00, BALF Vajaus Kom. — 
210.60, BALF nr. 26 10.00. 
Paul Baiers 10.00; Piymouth, 
St. Casimirs Lith. R. C. Con- 
gregation 69.07.

West Virginia
Moundsvilie. Anna Kukaus- 

■ kas 1.00.

I

nis 25.00.
Maryland

Baltimore, Mrs. Rasalya Sink 
50.00, BALF nr. 64 46.00.

prato, kad mažytis, kurs,' Massachusetts
rodėsi, nieko nepastebi, Lawrence. šv. Pranciškaus 
gerai žino apie tėvų gėri-S par. 104.00, Boston, BALF nr.
jmą ir tas numažina tėvus'17 500.00; Dorchester, Jo-,
jų akyse. Vardan vaikų 'seph Gurskis 25.00; Jamaica 

" ..................................... ’ ęharity 2.00;
So. Boston, Mrs. K. Trinka — 
10.00; Worcester, St. Casimirs 
Church iš Belecko film 120.00; 
Brockton, BALF nr. 42 354.00.

. Michigan
Allen, Pijus Micuta 5.00; 

Grand Rapids, Belecko filmų 
70.00, Kari Kunigėlis 10.00.

New Hampshire 
Manchester, BALF nr. 

160.00.
Nėw Jersey

dėl kurių sekančią dieną 
gailisi.
VIENOS SUŽADĖTINĖS 

ISTORIJA
Rašytoja Putnam pri

mena atsitikimą apie mer
gaitę, dirbusią • skelbimų 

• biure. Ji buvo kilusi iš pa
prastos šeimo, bet atrodė 
gerai išauklėta mergaitė 

esančioms biz-Šir darbdavio sūnus ją pa- 
, gėrimas ypatingai • milęs rengėsi vesti. Ta- 

rizikingas. Kaip pavyzdį čiau vieną dieną ji, drau- 
rašytoja sumini Oną B., ge su kitomis darbo drau- 
kuri buvo vieno marazino gėmis, išmetė po vieną ki- 
rėdakcijos narys. Ji kart-; tą hurniukę ir išsipasako- 
kartėmis sėsdavo su vy-'jo. Gandas, kokio nelaukė 
rais prie baro, išmesdavo 
stiklelį, kitą, pasakydavo 
linksmesnę istorijėlę, ir,

bes: nervingumas, pavy
das, plepumas, nekontro
liavimas kalbos ir tam pa
našiai... Man rodosi, mote
rys elgiasi labai negu
driai 
savo 
monstruoti...”

NUOTYKIS SU ONA
Rašytoja pabrėžia, kad 

moterims, <_______  -__
nyje,

i

rizikuodamos taip 
neigiamybes pade-

Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 
MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi i berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį ku}>oną
ir užadresavę: 

“DARBININKAS” 
366 West Broadvay, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:—;
Šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo" knygelę.
Vardas.................. —........ -...... ...................................
Adresas............................-..........................................

jos sužadėtinis, aplėkė vi
są įstaigą, jis atsisakė ją 
vesti. Ir taip mergaitė, ta 

rodosi, tuo viską baigda- “nuosaiki gėrėja išmainė 
vosi. Tačiau vieną dieną gražias santuokas į pen- 
tame bare Oną pamatė kius Manhattan kaktei- 
vienas prekybini n k a s, J liūs”, 
kurs magazinui duodavo " 
daugiausiai skelbimų. O- 
na pasirodė perdaug link
sma. Prekybininkas pra
nešė apie tai magazino 
menadžeriui, ir ji buvo at
leista ir, šalia to, įsigijo 
geriančios vardą.

Vėl kita rašytoja, išsi- 
gėrusi, įsipynė į kokią is
toriją su jaunu kariu, bu
vo aprašyta pirmuose 
laikraščių puslapiuose ir 
po to per keletą metų jos 
raštų nebepriėmė žurna
lai, kuriuose ji bendradar
biavo.

KIVIRČAI KAVINĖJE
Dar viena moteris rašy

toja kavinėje įsivėlė į bar
nius. Pasirodė policija. 
Jeigu viešosios tvarkos 
agentai nebūtų užuodę al
koholio iš jos burnos, bū
tų lengvai viskas pasibai
gę, bet dabar, prie jos bu
vo prisegtas sprendimas 
— nusigerianti ir įsive
lianti į vaidus. Šiaip jau 
ji nebloga moteris ir ne
bloga darbininkė, bet per- 
dažnai gurkšnojo viešose 
užeigose ir save nupigino.
IŠGĖRUSIOS IŠDUODA 

PASLAPTIS
Toliau, išgėrusios mote

rys kalba tą, apie ką blai
vios būdamos tylėtų. įsi
smaginusios jos kitą kart 
paims telefoną ir tiems 
žmonėms, kurių nemėgs
ta, pasakys, ką jos mano.. 

Kaikurios išgėrusios 
moterys išduoda vyrų 
verslo (biznio) paslaptis, 
ar išplepa tokius dalykus,

Todėl rašytoja Putnam 
pabrėžia:

— Niekas nerodo simpa
tijos ar pagarbos mote
riai — gėrėjai; daugiau
siai ko ji gali tikėtis, tai 
paniekinančio pasigailėji
mo.

UŽMIGDĖ SAVE 
AMŽINU MIEGU

Patvirtinimui šios gyve
nimo taisyklės, rašytoja 
Putnam primena dar vie
ną atsitikimą: viena inte
ligentiška moteris pradė
jo išsigerti. Išgėrusi ji į- 
puldavo į vyro raštinę ir 
padarydavo nemažą su
mišimą. Išsiblaiviusi ji la
bai gailėdavosi, savęs ne
kentė, bet ir vėl tas pats 
pasikartodavo. Vyras pra
rado vieną darbą po kito. 
Pagaliau, iš susikrimtimo, 
ir jis pats ėmė gerti. Tas 
pritrenkė žmoną ir ji vie
noje susigraužimo valan
doje paėmė padidintą kie
kį miego tablečių ir už
migo amžinu miegu.

VAIKAI DAUGIAU 
SUPRANTA, NEGU 

MANOTE
Rašytoja Putnam prisi

pažįsta, kad buvo laikas, 
jog ir ji su vyru išgerda
vo. Vieną dieną visa šei
ma buvo viešbučio kieme. 
Vyras telefonu užsakė so
dos. Jų penkerių metų 
berniukas pratarė:
— Jeigu jūs vėl nusiger- 

site, tai geriau aš einu į 
vidų ir žaisiu savo kamba
ryje!

Tik dabar rašytoja su-

Į gerovės tėvai turi mokėti Plain, Sisters of 
valdytis.
— Daugelis moterų, — 

rašo toliau Putnam, — 
kurios būdamos blaivios 
yra malonios, — pasidaro 
priekabios, kada peržen
gia ribą (gėrime), ir daž
nai puola savo artimiau
sius ir mieliausius as
menis (gal būt, pasitikė- 
damos, kad jie ne šoks at
gal), ir tas dažnai veda 
prie liūdnų padarinių...
STIKLELIS IR GROŽIS |

Pagaliau rašytoja Put-! 
nam primena, kad gerian
čios moterys sabotuoja 
savo grožį Ji rašo:
— Nei viena moteris ne

norėtų pakenkti savo gro-- 
žiui, o, tačiau, alkoholis’ 
padaro kaiką, ko joks 
grožio salionas negali už-'__
maskuoti. Moters veidas Maspeth f Lith. 
atspindi kiekvieną, nors ir 25.00. 
nuosaikų, gėrimą, 
vas išpurtimas, 
ma visą grožį, 
dailiausių linijų, 
suotinas tarp geriančiųjų. 
Neužmirškite, kad viduti
nei moteriai gėrimas yra 
labiausiai tukinantis sky
stis, kurį tik jį gali į sa
vo sistemą įlieti.

Gerianti moteris niekad k. Katilius 5.00; ' .......
visą vakarą neišsilaikys I Miss Margaret Brotkevičiūtė_
pilnoj tvarkoj, j- -
pataisyti veido dažus, irjiatą j. v. Miliauską 200.00- 
tą atliks kaip nors krei-Į 
vai. Deja, vyrai, nors ir 
geriantieji, nepraran d a 
galios tą pastebėti net ir 
tada kai paryčiui pieno 
išvežiotojai pradeda bruz
dėti...

“PAIKOS, JEI 
GERIATE”

Savo tas pastabas rašy
toja baigia žodžiais:
— Taip, tikrai, moterys 

paikos, jei jos geria.
Gal jūs apskritai su tuo 

sutikdamos, širdyje sau 
manote: “Visos paikos, 
išskyrus mane. Man tas 
nieko!” Gerai, tai papra
šyk, kad sekantį kartą, 
kai gėrimu “apšilsi”, tave 
nufotografuotų. Pamaty- 
ki save taip, kaip kiti Jus 
mato!

Ir jei tą padarysi, tikė
ki manimi, daugiau nebe
gerai!”

♦ ♦ ♦

Tos pastabos įtikinan
čios. Galėtume nebent pri
dėti, kad gėrimas pavojin
gas ne tik moterims, bet 
ir vyrams. Niekas dar ne
sigailėjo negėręs, o ge
riančiųjų — pilnos ligoni
nės, kalėjimai; dauguma 
šeimos rūpesčiu taipgi 
kyla iš gėrimo. Mums rei
kia kuodaugiau savano
rių - pasišventėlių, kurie 
gimtadienius. vardines, 
vestuves, krikštynas, lai
dotuves ir kitas pramogas 
keltų blaivias, be apnuo- 
dijimo savęs ir savo bran
giausių žmonių alkoholiu.

Dr. J. Prunskis.

Wisconsin
Brodhead. S. G. Krasauskas 

j 5.00; Thorp, William Urban — 
'10.00.

Visiems aukotojams nuošir
džiausiai dėkojame ir primena
me, ‘kad ir toliau tremtiniams 
aukos reikalingos.

UŽ KALĖDINIUS ATVIRU
KUS GAUTA:

Cicero. III. BALF nr. 14 — 
41.50.

53 -

jersey i
Linden, Mrs. M. Bazūnienė—1 

160.00, BALF nr. 132 89.60:
Į Kearny, BALF nr. 7 100.00;;
Millbum, J. Žemaitis 10.00.

New York
Elmira, Mr. Mizeris 1.00. V. Į 

Batarckas 2.00; RochesterJ 
;BALF nr. 65 16.00; Brooklyn, 
i Liet. Vyčių 12 kp. 25.00;' 
.Brooklyn. R. Janulienė 2.00.| 
Ona Vaičiulienė 50c; Long Is- 
land City, J. Gudiškis

. Citizens

Leng- 
kurs ati- 
net ir iš 

yra vi-

Ohio

3.00; 
Club

Alliance, LRKSA nr. 180 — 
12.50; Dayton, L. K. Fed. — 
44.00; Cleveland, Mrs. M. Vaiz- 
bon 5.00, Moterų Klubas 10.00.

Pennsyhania
Kingston ,Šv. Marijos par._

150.00; Pleasant Mt., J. Igna
tavičius 5.10; Chester. Aušros 
Vartų par. 50.00; Homestead.

. Katilius 5.00; Scranton,

•Ji ^an^ys|2.00, Šv. Juozapo par. per pre-

BALF SKYRIŲ NARIŲ 
MOKESČIAIS:

Waterbury BALF nr. 2 $203. 
“; Stamford, Conn. nr. 36 — $4. 
’įMelrose Park, III. nr. 117

: Chicago, III. nr. 57 — 
|Lewiston, Me. nr. 41 —
Westfield, Mass. nr. 96 —
Detroit, Mich. nr. 76 —

,St. Louis, Mo. nr. 110 — 
,Linden. N. J. nr. 132 — $5. 
,Ridgewood. B’klyn, N. Y. nr.
i 16 - $17.
i New York City. N. Y. nr. 88— 
i $10.
Philadelphia. Pa. nr. 88 — $10.
Mt. Carmel. BALF nr. 1 —$10.

Visiems skyriams už pasirū- 
ipinimą atsiųsti narių mokes- 
Įčius BALF Centras nuošir
džiai dėkoja.

Visais BALF reikalais pra
šome kreiptis. 105 Grand St.. 
Brooklyn. N. Y.

;1_jTamaqua. Mrs. J. Diouney _
1.00; Minersville, Mrs. Agnės

1

i

$10.
$14.
$27.
$52.
$25.
$22.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKI 
ŽODYNĄ 

_English-Lithuanian Dict ionary
__ yra be galo naudingas dalykas,
nes jis yra j»eras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
MOpuuapių, kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome targeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Iaiški* rašyti nereikia, tik įdėk į tuviskąžodyną 4 ^300, tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie-

siųskite:•M w DARBININKAS
•66_W.Bro.4way. go. 27, MaM.

Vardas.
Adresas

šiuomi siunčiamos 4 . . .. . ...kai - Lietuvišką Žodyną?"... prašome atsiųsti mums Angliš-

ou
Tl’oo t*1*®'

w*‘
Utveoy)*'

aroad’*1*



DARBININKAS 6

GmDETI LIETUVIU I 
KOLONIJOSE *

v*Apskrities Suvažiavimas Įvj«tofs- k“»p»s

A.L.R.K. Moterų Sąjungos.
Conn. apskrities suvažiavimas 

baladžio mėn. 1S 
po pietų, 
svetainė- 
Kun. W.

maldą ir

; sąjungiečių 
vadovaujamo

p. J. Aleksio, 
buvo pasakyta
Kalbėjo apskrities pir- 

ponia J. Valentienė.

gerb.

įvyko š. m. 
dieną, antrą valandą 
Šv. Juozapo parapijos 
je. Waterbury. Conn. 
Ražaitis atkalbėjo
maloniai pasveikino susirinku
sius. linkėdamas rimto darbo. 
Apskrities pirmininkė, ponia J. ■ 
Valentienė, sveikino atstoves ir 
pareiškė užuojautą iždininkei. į 
Joniai M. Astrauskienei, dėl 
jos mamytės sunkios ligos, lin
kėdama greito sustiprėjimo. ■ 
Taip pat gili užuojauta tiuvo 
išreikšta a. a. p-nios Subatie- 
nės šeimai. Ponia Subatienė 
buvo ilgametė Sąjungos dar
buotoja ir centro pirmininkė. 
Už jos sielą sukalbėta "Sveika 
Marija".

choro, 
komp.

Dar
kalbų.
mininkė. r___  ________
j>anelė M. Jokubaitė, kun. Ab
romaitis. ponia V. Elijošienė. 
komp. J. Aleksis. direktorė, po
nia N. Meškūnienė. Kalbas bai
gė pirmininkė, ponia S. Sapra
nienė, padėkodama visiems su
sirinkusiems. o labiausiai ge
roms

gražių

L0W&.L, MASS.

Debatai

Nuotraukoje mes matome Amerikos Lietuviu Veteranų grupę iš Newark, N. J. Iš 
j dešinę stovi komandierius Anthony V. \Vashkewich. kapitonas Alfonsas Andrews,

Benjaminas ir Estella Sykes, 
gyv. Bond St., buvo nuvykę 
pas savo sūnų, studentą Ber
nardą į kolegiją, Hanover, N. 
H. Grįžo pirmadienį. Pas pp. 
Sykes lankėsi p. Raudeliunienė 
iš Brighton, ponios Sykes ma
mytė.

Balandžio 27 d., 
liauskų namuose.
St., įvyks Moterų Sąjungos 27 
kuopos pramogėlė. Kviečiamos 

j visos narės ir taipgi atsiveski- 
[te i»o viena viešnią ir atsineš- 
[kite dovanėlę. Primename, kad 
Moterų Sąjungos kuopos meti
nės šv. mišios bus gegužės 2 d., 
8 vai. rytą.

kai-
ser-rėš

gear.t ai Eduard Thompson. Wemer Blair, John Rappel, Edward Kidžius, Anthony Adomai
tis ir Stanley Jonikas. Veteranų Vėliavos Sarbyga dalyvauja kasmetiniuose Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimuose ii’ daugybėje vietinio pobūdžio paradų ir minėjimą. Visi yra 
Antrojo Pasaulinio Karo dalyviai. Posto metinė vakarienė bus gegužės 1 d. Šv. Jurgio drau
gijos salėje. Newark. N. J.

parėmė pa- t

balan-
vietos šv. į

^ .. . .. tas savo atėjimu,ratelis turėjo J
"Ar atomo 

ir civi-

pp. Kava-
32 Willow

Gegužės 2 d., 8 vai. rytą Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
kučiai priims Pirmąją šv. 
muniją.

Tą pačią dieną, būtent, 
gūžės 2, po pietų daug

vai- 
Ko-

džią tragediją. Su laiku ir ki
tose šio miesto svetimtaučių 
bažrtyčiose manoma pravesti 
panašios rinkliavos. Šią žiemą 
gi, priskaitant vietos lietuvių 
ir Greeno pranciškonų vienuo
lyno aukas, iš Lewistono BAL- 
F’o centrui buvo pasiųsta 1G23 
svarų įvairių rūbų. LA,

IATERBURY. CONN.
Bai. 1S dieną, Kristaus Kan

čios Arkibrolijos draugija turė
jo susirinkimą Šv. Juoziujo lie
tuvių parapijos mokyklos kam
baryje. Buvo nutarta paaukoti 
10 dolerių Nekalto Prasidėjimo 
Seselių seimui, Putnam, Conn., 
įvykstančiam gegužės 16 dieną. 
Taipgi buvo atkalbėta malda 
už šios draugijos raštininkes 
Uršulės Liutkevičienės sesers, 
a. a. Marijonos Kraptavičienės- 
Dumčiūtės, sielą, gyv. VVilkes- 
Barre, Pa., kuri atsiskyrė su 
šiuo pasauliu kovo 23 dieną.

Velionė atvyko iš Lietuvos 
1913 metais. Kilusi iš Stolau- 
kio kaimo, Pajevonio parapijos, 
Vilkaviškio apskr. Buvo gana 
gražiai palaidota. Nors buvo 
šeštadienis prieš Velykas, bet 
į Švč. Trejybės lietuvių bažny
čią buvo įleista trumpam lai
kui. Ačiū kun. Jonui Vadūnui 
už tokį gražų ir mandagų pa
tarnavimą. Ačiū širdingai vi
siems už šv. mišias ir gėles ir 
už maldas. Aš visus prisimin
siu. katrie mane atjautėte nu

budimo valandoje, 
[dusi sesuo Uršulė
' ir jos vyras A. Kraptavičius. 
I 
I

ge- 
kas 

vyks į Lietuvių Radio Valan
dos metinį koncertą, kuris bus 
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone. Labai sėkmingai par
duoda koncerto tikietus p. Eu
genija Kavolynaitė, varg. V. 
Sereika, p. Jonas Sestavickas ir 
Balch Pharmacy, 1140 Wa- 
shington St.

Tariasi važiuoti specialiu au
tobusu ir automobiliais. Visi 
patenkinti, kad šįmet Lietuvių 
Radio Valandos koncerto prog
ramą išpildys chorai, solistai ir 
muzikai, nes Nonvoodiečiai, 
kaip ir kiti mėgsta įvairumą.

rengti lietuvišką pikniką —Ke- 
nilworth, N. J. Taipgi Vėliavos 
Sargyba stovės garbės sargy
boje p. Stuko pavasario radio 
koncerte, kurį ruošia “Rūtos” 
klubas, š. m. gegužės 2 d., 
George Hali, Newark.

i

šeimininkėms.
Reporterė.

i

I
Žmonių atsilankė rinktinis vyrai nuoširdžiai 

būrelis. Kiekvieno veidas rodė, siūlymą. Reikalauta tik dešim- 
kad buvo pilniausiai patenkin-i tis vyrų, atsirado ir daugiau. 

Jei parapijoje atsirastų dau-
Garbė Šv. Vardo Vyrų Bro- giau vyrų ir vaikinų, norinčių 

7: Ii jai. kuri surengė šiuos deba- prisidėti prie Dvasios maldos 1* ’ 'tus. Tai pirmas bandymas Lo- i darbo, tegu pamato Tarną Ver- 
wellyje ir mes tikimės, kad ne-'siacką, Šv. Vardo Brolijos raš-' 
bus paskutinis. Tokie surengi-į tininką. ir paduoda savo vardą, j 
mai suteikia publikai daug pro- j -------------
tinio peno ir informuoja, kas Auga Naujas Statybos Fondas I 
dedasi pasaulyje. Lauksime -....................................- - •
daugiau panašių vakarų.

St.

Sekmadienio vakare.
džio 11-tą dieną.
Vardo debatų
diskusijas tema
bomba atneša žmonijai

Są- lizacijai naudos?”
Teigiamąją pusę gynė Tarnas!

Versiackas. Zigmas Stanevi
čius Sr. ir Vladas Paulauskas.
Neigiamąją pusę palaikė Pran
ciškus Steponavičius. Hypolitas 
Valentinas ir Juozapas Saba
liauskas Jr.

Teisėjų vietas užėmė Dr. Bo
lius Kriaučiūnas. Jonas Šauki
mas ir kun. P. V. Strakaus- 
kas.

Kalbėtojai gana gerai atliko 
savo užduotis, nežiūrint, kad ir 
tema buvo paini ir sunki žmo- meuneJe svemejr. žarijos vai-, 
nėms išaiškinti. Kalbose buvo Prieš mišias iškilmingai
juokų ir pamokų. Debatų vedė- bus apvainikuota Panelės Šven- 
ju buvo Albinas Versiackas. ‘ čiausios statula.
Reikia pasakyti, kad jis bėga- mo ivyko klausimų kontestas.; nutar§ 
lo gabiai atliko savo paskirtą bariai linksmai atsakinėjo i Breakfast” 

į gavo užmokesnių skaniausiais gegužės 9 ir pakviesti savo 
(saldainiais. į mamytes. Į valdybą buvo iš

rinktos sekančios: p-lės Alena , , ____ . . r „ >pne toLinkevičiūte ir. Antanina Bu-; .

nu-
Na-
Šv.

NORVOOD. MASS.
Rimtai buvo apsvarstyti 

jungos reikalai. Padaryta 
tarimas įgalioti ponią M. 
karauskienę pasveikinti P. 
N. P. seselių seimelį. įteikiant
dovanėlę S5.00. Taip pat nutar
ta pasveikinti ir pasiųsti $5.00 
dovaną Moterų Sąjungos 38- 
tai kuopai. New Britain. Conn.. 
25 metų sukaktuvių proga. 
Raštininkė, panelė M. JokuSai- 
tė. pakvietė sekantį suvažiavi
mą į New Haven. Conn.. švęsti 
30 metų veiklos sukaktuvių.

Baigiant suvažiavimą, vieti
nės 43 kuopos pirmininkė, po
nia S. Sapranienė. visas daly
ves pakvietė prie labai skaniai 
paruoštos vakarienės. Besivai- 
šinant. labai malonu buvo klau
sytis taip gražiai dainuojančio'Užduotį.
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Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
reunion” šeštadienį, balandžio 

rinkliava' 17 d junjor High School audi- 
fondui pa-į tori jo j praėjo labai gražiai ir 

remti. Sudėta $133.29. V os pra- sėkmingai. Dalyvavo daug lie-

Sekr..adienį. balandžio 11-tą, j«t
bažnyčioje įvyko 
naujam statybos

Marijos Vaikeliai
Antradienį, balandžio 13, įvy-, slinko keli mėnesiai kaip fon- Euvių parapijiečių. Buvo svečių 

ko Marijos vaikelių mėnesinis das įsteigtas, c ”** 1................................................ ....
susirinkimas. Brolijos metinės netoli S3.000.00. Valio Lowel-:nįjų Brocktono 
Šv. Mišios įvyks šeštadienį, ge- liečiams už sumaningą paramą. ■ Rronįų Bartkevičių: 
gūžės 8-tą dieną Vyskupystės: ________
metinėje šventėje. Marijos Vai-: Sodalietės

Kalbose buvo kelil»- Prieš mišias iškilmingai Balandžio 18-tą, 7:30
vakare įvyko Sodalicijos Mer-Į

Po susirinki- gįnų metinis susirinkimas. Jos: 
turėti “Communion Į 

po pirmų mišių.

Padėkite Kailinius |

STOMG!
Atėjus pavasariui kailinius padėkite į I. 

J. FOX Krautuvės STORAGE. kur kandys, 
šiluma ir vasaros oro nepalankumas jų ne
sugadins. Reikia žinoti, kad vasaros karščiai 
esančius ramie kailinius labai sugadina — jie 
pasidaro t m pūs ir greitai plyšta. Padėjus 
kailinius i Storame, nereikia rūnintis ir bijoti 
va^iu. rei kandžių, kurios dažnai kailinius 
sugadina. Taipgi kailiniai yra pilnai apsaugo
ti nuo ugnies ir kitokių prietikiu. Kailinių 
laikvmas storage labai mažai kainuota. Kai- 
pnjvs naimame iš namų 100 mylių Bostono 
apylinkėje ir nieko už tai neskaitome.

PATARIAME nrUš žadėsiant kailinius i 
Storage .juos aptaisyti, išvalyti ir išglensuoti. 
Tas labai mažai kainuoja, o kailiniai tuomet 
atrodys kaip nauji.

NUPIGINTA — pavasariui atėjus kaili
niu kainos atpigo. Taigi, patariame ponioms 
ir panelėms įsigyti kailinius ateinančiai žie
mai ir juos padėti j storage. Atėjusios j krau
tuvę visuomet reikalaukite, kad jums natar- 
nautu šios firmos lietuvis atstovas p. Bernar
das Koraitis, kuris yra "kailinių ekspertas ir 
žinovas.

Fi

411 washington strelt 
BOSTON, MASS.

Liko nuliū- 
Liutkevičienė

o jau surinkta, jr viešnių iš kitų lietuvių kolo-
— nijų. Iš Brocktono sutikau p. 

: iš Bosto
no — p. N. Marksaitę su savo 

Į motinėle p. Ieva Marksiene ir 
vai., Į keletą kitų. 1

j Programą pradėjo įžangine 
įkalba p. Bronius Kudirka, Ren- 
i gimo Komiteto pirmininkas. 
Pakvietė kleb. kun. F. E. Nor- 
butą, kuris nuoširdžiai dėkojo 
Komitetui ir bendrai visiems 

i parengimo prisidėju- 
. . . . - . **• "““““““.r** įsiems, o ypač dalyviams.Adolphas ir Anele Dirsai su- laite. Po piet įvyks pamaldos. _ xix-Programos atpasakotoju, silauke antrojo sunaus. Motina per kurias bus naujos valdy-1 . , .♦ ... .. _ . .. . . . , , .. ichoro ir visų programos daly-ilsisi Sv. Juozapo ligoninėje, bos irasvmas ir konsekracijos ... . „ . _t . , , , - " ... „ , ,. ' vių vedeju buvo p. Petras Ra-♦T* Adolphas yra Sv. Vardo Broli- akto atnauiimmas. Sekančios;, , ~ , .Ji. , ... ... ., . kauskas. Choro grupe sudama-: įos narvs ir didzioni choro be- įeina i nauia valdvba: .. „ , , ,,„ :vo lietuvių ir anglų kalba liau- 

T d’es ^sūnelių. P- Julius Baluta-
*' vičius, nesenai atvykęs iš trem- 

j ties, pasakė pora vaizdelių. 
(Kvartetas — Pranas Nevins, ar. *

. Eddie King, Gasperas Paznio- 
kas ir Eddie MacMahon sudai-

, _ g^lnavo pora dainelių. Tap šokį
arunos nešėja Earbara Riley. Taipgi

ifo • L'nrl ntofA- j
dainavo kvartetas — Evelyn 
Hayes, Kenneth McLean, Pris- 
cilla Young ir Olive Sleeper.

Vaikučių grupė, p. Jonei Va- 
siliūnaitei vadovaujant, pašoko 
tautinius šokius. Chorui ir so
listams akompanavo Mollie 
McMahon. o jai gelbėjo p. Va
lerija Rakauskienė.

Pasibaigus programai. įvyko 
vaišės ir šokiai. Visi linksmai 
praleido laiką. Sakoma, kad pa
rapijai liks apie tūkstantis do
lerių pelno.

LEIISTON, MAINĖ

Naujas Parapijietis

Šv. Juozapo ligoninėje, bos įrašymas ir konsekracijos, . ved^ • fcuvo Petras Ra 
„„ ,— o,. PrAi;.1-!.*- Sekančios:V1^ V V° C

|

— Juozaphina Ka- i 
Žvaliauskaitė; V. Prefekte -

Sveiksta Iena Linkevičiūtė; prot. rast.—
i l Alena Bomilaitė; fin. rašt. —Stanislovas Baumilas po sun-... s : Antanina Sabaliauskaite; mar-„j operacijos sveiksta Sv. : šalka — Elizabeta Drevmskai-;

: tė; vėliavos nešėja
I Drevinskaitė; I
!— Rita Vilkišiūtė; Fed. atsto-!
1 i
[ vės — Antanina Sabaliauskai-
!tė ir Ona Grendaitė; ligonių j 
lankytojos — Sofia Aleksiūtė 
ir Sofia Kriaučiūnaitė.

Šokiai, kurie turėjo įvykti 
' , buvo per

kelti į rudenį. Į komisiją buvo 
’ išrinktos: Alena Linkevičiūtė,

, ir Elizabeta
Braskaitė.

♦j*: jos narys ir didžiojo choro bo- įeina į naują valdybą: 
•j* sas. Jo žmona Anelė yra są- į Prefekte — Juozap: 
*♦* jungietė. Sveikinam.
X
T♦♦♦; St
%♦ kios
•j* JuozajK) ligoninėje. Stanislovas
*♦* yra Šv. Vardo Brolijos narys. I
*t* J Malonu, kad sveiksta.
T
X
T

vakarą jaunimas i_____ „...
! lankėsi parapijos žaidimo cen-
tre. Kas savaitę vis ateina nau- [

X

*♦* čiūnas. Malonu, kad mūsų pro-j 7* “"*7°, ... . x .. IAntanina Bujaite,t fesionalas. nežiūrint dienos'

?!
rapijos jaunimu.

v'i

x

Žaidimo Centras
Antradienio ir ketvirtadienio

; skaitlingai

...Ji
_ ,. . i vasaros pradžioje,jų sporto mėgėjų. Antradienio^ ... , . , ,

vakarą atėjo Dr. Bolius Kriau- ' *

Prašant Greene, Maine lietu
viams pranciškonams, Lewisto- 
no Šv. Juozapo airių parapijos 
valdytojas — Portlando Vys
kupo pagelbininkas. J. E. Vys
kupas D. J. Feeney, D. D., ir 
šv. Šeimos prancūzų parapijos 
klebonas kun. V. E. Nonorgue 
savo bažnyčiose maloniai suti
ko paskelbti vartotų rūbų rink
liavą tremtiniams Europoje. 
To paskelbimo vaisiai buvo 
gražūs, šv. Juozapo parapijos 
gyventojai suaukojo 580 svarų 
ir šv. Šeimos 245 svarus įvairių 
rūbų, kuriuos dabar Greene 
vienuolyno pranciškonai pa
siuntė BALFo centrui į New į 
Yorką.

Taigi iš šio miesto lietuviams 
palankių svetimtaučių šią žie
mą iš viso gauta 825 svarai rū
bų bei avalynės. Be to, prave
dant rinkliavą, lietuvių vardas 
kelis sekmadienius skambėjo 
aukščiau paminėtose bažnyčio
se, primindamas visiems mūsų 
tautos ir jos tremtinių skau-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

SENO, Ine.
301 W ėst 63rd Street
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sunkaus darbo. nesididžiuoja 
praleisti keletą valandų su pa- ■

i- I
I

- — I
Pranešimas

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-j 
kitę mums išegzaminuoti akis i’l 
pritaikinti akinius. Mes padarome- 

dirbtinas akis.
Room 208

Tel. 6-1944
207 PARK EL II.DING

Worcester, Mass.
275 Main St., Webster, Mass.

Sodaliečių Siuvimo Ratelis
Antradienio vakarą, balan- Newark, N. J.,

Amerikos Lietuvių Veteranų, 
postas 1948

♦j* džio 20-tą. Merginų Sodaliečių, metų gegužės - May 1 dieną 
♦j* Siuvimo ratelio savaitinis susi-įrengia savo metinę vakarienę 
*♦* rinkimas įvyko pas sodalietę St. George Hali, Newark’e,_J P-l? Barborą Zunkaitę. Links
mi* ma išgirsti, kad narės siuvinė
ja j® ir mezga dalykėlius bažny- 

čios rūbų papuošimui.

fi
X
J ’i shing’ui atidarius naktinę ado-|Newark'o 

raciją maldos Klariečių vienuo- [ postas išklausys 
lyne, davė

♦j* miesto Šv.
♦j* jai. paimti
*♦* Kiekvienai parapijaiTTt 
T

Prižadėjo Dalyvauti
Arkivyskupui Richard'ui

Sveiksta
p. Hiliaras Balutis, gyv. Con- 

cord Avė., po operacijos Nor- 
woodo ligoninėje sveiksta, p. 
Balutis yra LDS 3 kuopos pir-

ribotas irimininkas. parapijos kolekto-

»

Vietas reikia rezervuoti, nes 
bilietų skaičius yra 
prie durų jie nebus pardavinė- Į rius ir rimtas veikėjas. Linki- j 
jam i. Vakarienės metu kalbos me greito pasveikimo.jam i. Vakarienės metu 
nebus sakomos.

------------- Antradienį, balandžio 20 d. 
Mirusiųjų prisiminimo dieną ■ vietinis kleb. kun. F. E. Norbu- 

Lietuvių Veteranų tas vėl susirgo ir pasidavė ligo- 
metines mi- ninėn. Prašykime Dievulio mū- 

pasiūlvmą vietos šias, laikomas už visus mirų- sų klebonui sveikatos.
. Vardo Vyrų Broli-'sius veteranus. Posto nariai(
i tą maldos darbą, lankys kapines ir papuoš visus

i buvo pa-'veteranų kapus. Be to, postas 
vieną valandą mels- ir Vėliavos Sargyba dalyvaus 
Lietuvių šv. Juozapo tos dienos iškilmingame para- 
Šv. Vardo Brolijos de. Posto komandierius yra pa- 

paskirta adoracijos kviestas į garbės tribūną, City

Cu-

W.J.Chi$holm
GRABORIVS 

’Asmen.škas Patarnavimas’’ 

381 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namy: PI. 6288
Fzl

i

skirta j>o
tis. Mūsų 
parapijos 
nariams

-F-’T - - —

maldos valanda nuo 7 iki 8 va- Hali, Nevark, N. J. 
landos vakaro. Malonu matyti, |

•A kaip mūsų lietuviai katalikai.

Antradienio vakare, bai. 20 
Kurienė, P. Naujo- 
Estella Sykes ir A. 
buvo nuvykusios ir 

p. Dorothy Cunytės 
parengime, jos tėve-

Bancroft Package Store,
Ine.,

I

Importuoti ir Naminiai

Gėrimai: Vynai, Cordials,

Alus ir Ale.

d. pp. A. 
kaitienė. 
Kneižienė 
dalyvavo 
*’shower”
lių adv. Juozo ir Bronės Cunių 
namuose, West Roxbury.

katalikai .dieną postas yra numatęs su-į Sekmadienį, bai. 18 d. adv.
Šių metų rupgiūčio mėn. 15

578 South St, Athol, Mass.
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Penktadienis, Balandžio 23, ’48

• t w

VIETINĖS ŽINIOS
Į baitai hte Seina

DARBININKAS
MIELI TAUTIEČIAI

• -• L
MirS

ŽINUTES
* * 8

Rūbų vajus sėkmingai vyks
ta. Balto nariai ir bendradar
biai eina po namus ir krautu
ves rinkdami mūsų pabėgė
liams reikalingų rūbų. Daug 
žmonių veža pundais į bažny
tinę salę W. 5th St., ir į Lietu
vių Piliečių salę, E St.

Bostone, kaip žinoma, birže
lio 27 — liepos 1 d. įvyks Ka
talikiškojo Susivienymo 56-sis 

i Seimas. .Bostoniečiams tenka 
atsidarys mokslui pirmadienį, j garbė ir pareiga jį suruošti,
bai. 26 d. Vaikučiai ilsėjosi 10 Tuo reikalu balandžio 10 d., 
dienų. bažnytinėje salėje, įvyko susi-

_________ I rinkimas. 1 Dalyvavo ir klebo- 
Arkivyskupo Cushing labda-,nas kun. Pr. Virmauskas. 

rybės fondui aukokite popierių. 
Tam gražiam tikslui popieris 
surenkamas, sekmadienį, 1 v. 
p. p., prie klebonijos ir prie 
parapijos salės, 492 E. 7th St.

atiduoti tiems, kurie jų visai 
neturi.

Balandžio mėn. 18-24 dieno
mis, Bostone ir jo apylinkėse 
bus vykdomas plataus masto 
rūbų vajus tremtiniams. Nu
vežkite savo paruoštus rūbus į 
Šv. Petro parapijos

Atsidaro mokyklos. Bostono 
viešos ir parapijinės mokyklos

Vyčiai Rengia Vaidinimų 
Vakarą I

DAKTARAI

Tel TROrbridge 6330

i

vaidi-

I

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites ateiti ir pasijuokti, 
kada Vyčių 17-ta kuopa suvai
dins lietuvišką komediją, — 
“šnypšnyčio Vestuvės”, para
šyta ir surežisuota Juozo Lo- 
los, gabaus ir žymaus Vyčių 
nario, ši komedija bus
narna South Boston High 
School salėje gegužės 23 dieną. 
Rengimo komisija, vadovaujant 
Longinui Švelniui ir Antanui 
Yakavoniui, kviečia visus iš 
anksto ruoštis, dalyvauti ir pa
matyti šią gražią ir juokingą 
komediją, kuri yra Vyčių 
mas lietuviškas veikalas 
penkis metus.I

pir- 
per

Statys Salę Senoje 
Vietoje

sa-Balandžio 15 d., Lietuvių 
Įėję įvyko gana gausus South 
Bostono Lietuvių Piliečių drau- 

' gijos susirinkimas. Nariai vien
balsiai priėmė specialaus susi
rinkimo, salės statymo klausi
mu nutarimą, būtent: salę sta
tyti senoje vietoje, kur randasi 
dabartinė, kampas E ir Silver 
gatvių. Tuomi panaikinamas 
pirmesnis nutarimas, statyti 
salę prie Broadvay, Shindlerio 
sudegusio sandėlio vietoje. Nu
tarimas salės statymo klausi
mu padarytas todėl, 
masi. jog birželio i 
nuimtas valdžios 
salės statybai.

Nutarta priimti 
rekomendacijos, ir 
BALF’o 17-tam skyriui $20.00, 
taipgi pasveikinti SLA ir LR- 
KSA Seimus, įvykstančius Bos
tone, birželio mėnesį.

, kad tiki- 
mėnesį bus 
draudimas

direktorių 
paaukoti

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Sporto Olimpiados, kuri įvyks 
birželio 27 d., Romuvos parke, 
Brocktone, programą apsiėmė 
suorganizuoti ir 
nas Smelstorius 
Mass., kuris yra 
perintendant of 
buvęs pats žymus atletas, New 
Yorko Universiteto Baseball 
Komandos kapitonas ir t.t.

Visam šiam parengimui va
dovauja jau patyręs tame dar
be Bronius Kudirka, sūnus ži
nomo veterano veikėjo Vinco.

Seimo Komisijos pirm. adv. 
J. Grigalius pranešė, kad jis 
jau užėmė Municipal Building, 
dėl birželio 27 d. kur įvyks 
naujoviškas ir, turbūt, pirmas 
Amerikos lietuvių tarpe toks 
parengimas: Dainų - Muzikos 
ir Šokių Festivalas, kuriame 
dalyvaus ir galės savo talen
tais pasirodyti lietuvių jauni
mas iš visos Amerikos. Taipgi 
pranešė, kad Susivienymo Šei
miniame Bankete, Statler vieš
buty, birželio 29, dalyvaus gar
bingasis Arkivyskupas, Ri- 
chard J. Cushing.

Komisijos Ko-pirmininkas P. 
Razvadauskas, pranešė, kad 
laiškai į kuopas jau paruošti 
ir tuoj bus išsiuntinėti, kvie
čiant kuopas prisiųsti į Šeimi
nę programos knygą sveikini
mus ir skelbimus iš savo 
nijų. Taipgi pranešė, kad 
tai į Susivienymo N. A. 
krities vakarienę, kurį 
Gegužės 9 d., Strand Salėje, 
South Bostone jau gatavi ir 
beveik visi išdalinti. Tos vaka
rienės meninei programai nu
tarta pakviesti muziką R. Juš
ką, Dr. Antanėlį, p-lę Grabijo- 
liūtę ir Tremtinių vietinius me
nininkus.

Tas Apskr. vakarienės tiks
las tai didesnis sujungimas ir 
pasiruošimas didžiąjam įvy
kiui LRKSA 56-tam Seimui.

Rap.

pravesti Leo- 
iš Norwood, 
to miesto Su- 
Recreation ir

kolo- 
bilie- 
Aps- 

įvyks

J. Rėptas, MA 

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampu Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Oflao Valandoa 2—4 ir 4—8.

A.J.NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadw*y 
S0. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roxbury, Maaa 
T»l. Parkway 1233-W

Įstojo Į Radio Koncerto 
Rėmėjus

katalikišką spaudą— laik- 
Skaitykite ir platinkite 

raštį “Darbininką”!

-M

pri- 
šiai 
Ra-

Susirinkimas vienbalsiai 
ėmė direktorių siūlymą 
draugijai įstoti į Lietuvių 
dio Koncerto rėmėjus paski
riant $20.00. Susirinkimas 
taipgi įdomiai išklausė 
mė Radio Valandos 
“Darb.” red. p. A. F. 
kvietimą į ruošiamą
Radio Koncertą, gegužės 2 d., 
3 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone.

ir priė- 
vedėjo, 
Kneižio 
metinį

auta itaita teitai atmata*

Prirtatome Alų k Toniką
Na tttttie 11-kM Httlų ateu ir įrtirtą tohikų. Mea 
tomn IR0UUIĮUC vutuveuro, > nainuB, 
Ir pufilMRM. 1 VCSTlIaViuIm brguub IT

8OIB BCVttAOK CO.
1. M0M3SIUA — 1. SKENDELIS, SaMnintal

2MESL, 1M.8OUM41, So. Bostam, Man.

IVAIROS SKELBIMAI

„Palikome tėvynę su rūtom ir 
gėlėm,

Čia ašaros šermukšnių pabiro
pakelėn;

Ir neša baisų skundą banga iš
Lietuvos,

Gal nėr jau gyvo brolio, močiu
tės nėr gyvos”...
Jums visiems gcxai uuuma, > . _

kad tūkstančiai tremtinių. sale"- kuris 'v5'ks
sų brolių, žiauraus Antrojo Pa-I^"*’ bak‘"di‘'> ">“■ 24 d“* 
saulinio Karo aukos, šiandien "■»' lietuvi'' sal<*- 
išblaškyti po visą pasauli, I Tad.’ TaUriej‘ Tau.tiečiaj-
, ... .. -. . . užmiržlritp varcrstanėin r»iskursta ir kenčia. Dviejų plėš

riųjų mūsų kaimynų sukeltas 
karas, dvi sunkios 
pacijos nuteriojo 
mūsų taip gražiai 
kraštą, atimdamas 
laisvę, jo turtą ir privertė ap
leisti tą kraštą, kuriame nuo 
amžių mūsų tėvai gyveno. Pir
mosios okupacijos metu, kruvi
na komunistinė santvarka, 
vykdydama savo ekspansiją ir 
ruošdamasi pasaulis 
cijai pavergti visą 
klastingai po kojomis 
si visas valstybines 
nepaisydama jokių žmonišku
mo dėsnių, be jokios atodairos 
ardė ir naikino mūsų kraštą, 
trėmė Lietuvos gyventojus į to
limą Sibirą, pajungdama Lietu
vą po komunistine diktatūra. 
Lietuvis, nuo amžių gyvenęs 
prie Baltijos, nebeturėjo teisės 
likti savo krašte, kalbėti savo 
kalba, išpažinti savo tikėjimą. 
Visų žmonių idealai, kuriais 
vadovavosi ir mūsų tauta, kru
vinam režimui nebuvo pakeliui 
ir jis pasiryžo tautą išnaikinti.

Antrasis, naciškasis okupan-i 
tas, niekuo neatsiliko nuo savo 
bendrininko. Užvaldęs kraštą,1 
naudojosi tomis pačiomis prie-Į 
monėmis, turėjo tuos pačius’ 
tikslus. Masinis lietuvių depor-Į 
tavimas darbams buvo pagrin- 

. diniu jo dienotvarkės 
Dešimtys tūkstančių 
mūsų brolių ir sesių 
naciškoje vergijoje.

Pasibaigė karas, nutilo pa
trankos, bet nenudžiūvo 
nių ašaros. Šio baisaus 
aukos, mūsų broliai 
šiandien 
stovyklose ir šaukiasi Jūsų pa
galbos. Jie yra alkani ir nu
plyšę, jų vaikai kenčia, negau
dami pieno lašo. Tu, broli ir 
sese, gali jiems padėti. Atverk 
savo širdį ir duosnią ranką ne
laimės ištiktam tavo broliui, 
sesei. Be abejo tu dar turi at
liekamą rūbą ar apavą, kurio 
tu nebesunaudosi. Peržiūrėk 
savo spintas ir paruošk tuos 
rūbus, kurie nebetinka tavo 
naudojimui ir kurie tau atlieka.

Balandžio 20 d. mirė Ona 
Sarapienė, gyv. 55 Chalmsford 
St., Dorchester, Mass. Velionė 
pašarvota D. A. Zaletskų, lai
dotuvių direktorių, koplyčioje, 
564 E. Broadway, So. Boston. 

Laidojama penktadienį, ba
landžio 23 d. iš šv. Petro lietu-

bažnyčios vių par. bažnyčios Naujos Kal
derai žinoma Rūbų bus baigiamas varijos kapuose.

priešų oku- 
ir pavergė 

pražydusį 
iš lietuvio

, ne
užmirškite vargstančių brolių 
tremtyje; padėkite jiems jų 
sunkiose valandose, o jie jums 
už tai bus dėkingi. Tremtinys.

Paliko dideliame 
vyrą Povilą Sarapą, 
vardą, dvi dukteris 
Goldstein iš Manchester, Conn., 
ir Pranę Goldstein iš Norwich, 
Conn., ir du anūkus.

Lankėsi

GENERALIAM DARBUI
40 V AL. SA V. 5 DARBO

DIENOS
reikalingi darDininkai pieninė
je. Geras atlyginimas, puikios 
darbo sąlygos. Parašykite kva
lifikacijas, amžių. Rašykite: — 
Cosmopolitan Press Syndicate, 
80 Boylston St, Boston, Mass.

(20-23)

ftlr * -AtAff —.— umsaKymo i oiuko ras mus
Pristotam goriausi toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Kcrinas^Snanios.

Myopia Club Beverage Co.
GraftonAvow IsUngtoku Mass.

Tol Dedham 1304-W
PRANAS GERUI3KIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Aribatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis vastas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

IVAIROS SKORINAI
PAR8IDLODA juodas com- 

bination pečius labai gerame 
stovyje. Parduosime pigiai. At
sišaukite pas savininką Joseph; 
Gedraitis, 23 Newport St., Dor
chester, Mass. (19-t-26)

nuliūdime 
sūnų Ed-i

— Julią

REIKALINGA 
PATYRĘ PRESERIAI 

Taisymo kambaryje. Geras at
lyginimas, darbas pastovus. 

R. H. STEARNS CO.
140 Tremont St., Boston 

Atsišaukite į Employment 
Offisą. (23-t-4)

Parsiduoda Namas
Parsiduoda labai prieinama 

kaina 3 šeimynų namas. 2 po 
6 kamb. ir vienas 4 kamb. Visi 

mados įrengimai, 
dėlei nesveikatos, 

tuojau: Joseph

Įsigys Vytį ir Arą

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė priimti direktorių siūly
mą ir rašt. A. Nevieros rapor
tą ir įsigyti meniškai rankomis 
išsiuvinėtą Lietuvos Vytį, kuri 
taip gražiai puošė kalbėtojų 
tribūną praeitos Vasario 16 
minėjime South Bostono High 
Schoolėje. Kaip iš raštininko 
raporto teko patirti šią Vytį 
išsiuvinėjo nepersenai į Bosto
ną atvykusi tremtinė — ponia 
Musteikienė. Jos vyras, buvęs 
Lietuvos jūrininkas, p. Mustei
kis, nesenai buvo išvežtas į 
džiovininkų ligoninę (bolševi
kų kalinimas - kankinimas ir 

! tremtinio gyvenimas pakirto 
• sveikatą). Ji su dviem mažais 
j vaikučiais negali eiti dirbti, tai 
turėdama tam didelius gabu
mus, meniškai išsiuvinėjo Lie-Į 
tuvos Vytį, kurią dabar Pilie-j 
čių Draugija nutarė nupirkti! 

\už $50.00. Prie Vyties nutarė 
'įsigyti ir Amerikos Arą ir pa- 
! prašė p-nios Musteikienės to- 

” I kiu pat būdu išsiuvinėti ir už 
;tai jai užmokėti $50.00. Tai 
į tikrai girtinas žmoniškas ir pa
triotinis draugijos darbas.

Adv. K. Kalinauskas patiekė 
naujų narių aplikacijų teksto 
projektą, ant kurių bus pridėti 
dar du klausiniai, būtent: Ar 
esi komunistas? ir Ar tiki į ko
munizmą? Priimta vienbalsiai. 
Tam nesipriešino nei susirinki- 

;me dalyvavę Stalino atvirieji 
garbintojai. Rap.

i

revoliu- 
pasaulį, 

pamynu- 
sutartis,

punktu, 
nekaltų 

atsidūrė

žmo- 
karo 

ir sesės, 
tebekenčia Europos

Daug Restoranų 
Be Maisto

Šią savaitę lankėsi p. Juozas 
Kasperas, laidotuvių direkto
rius. Jis automobilio nelaimėje 
visai mažai buvo sužeistas ir 
be jokių sunkumų atlieka lai
dotuvių direktoriaus pareigas.

Bostone yra daug restoranų, 
kurie visai maisto nepardavi
nėja. Jie parduoda vien alko
holinius gėrimus, nors operuoja 
restorano su gėrimais 
ir jų teisėmis.

Seimelio atstovas E. 
lan tokių “restoranų”
susekęs net 185. Jų daug esą 
Cambridžiuje ir Somervillėj.

laisniu

Surado Venio Automobilį

Kaip jau buvo rašyta, vagi
liai buvo pavogę p. Mykolo Ve
nio automobilį. Policija 
Dorchesteryj. Vagiliai 
padangą ir kitokius 
vertės apie $30.

J. Don-
Bostone

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininke — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnieni,
8 Winfield St. So. Boston, Mass. 

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

Finansų Rašt — B. COnienš,
29 Gould St, W Rozbury, Mass. 

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

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

11 Sprtnger St. So. Boston, Mass.
Kasos GL — 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 protokolu m*tmtnke

tv. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

•
Pirmininkas — Juozas švagidys,

601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla 

702 E. 5th St, So. Boston, Mass
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Slxth St, So. Boston, Mass
Iždininkas—Stasys K. Grlganavičius 

699 E. Seventh St, S. Boston. Mass
Maršalka O. Krasauskas.

11 Springer St., So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadicnj kiekvieno m6nesi<
2 vai. po pietų. Parapijos sa»j 
♦92 R. 7th St.. So. Boston. Mass

jį rado 
pavogė 
daiktus

Atvyks ir Harvardo 
Instruktorius Su Būriu 

Studentų

Universiteto Me-

vėliausios 
Parduodu 
Atsišaukite 
Schultz, 6 Loring St, So. Bos
ton, Mass. (16-t-27)

Ros. Šou. 3729 Šou 4618

LHhuanianFiiniitureCo.

I I
4

MOVER8 —- į 
Insured and

Bonded 
Local A Lonfl I 

Dietance
Moving

326 - 328 W. Bro*dw»y j
SO. BOSTON, MASS.

Tautinių Šokių grupė gavo 
pakvietimą dalyvauti Harvardo 
Universiteto studentų ruošia
mame tautinių liaudies šokių 
Festivalyje, kuris įvyks geg. 1 
d. Harvard
morial Hali. Tų šokių instruk
torius, E. 
kad geg. 2 d. 
vyksta lietuviškas 
muzikos koncertas, 
domėjo ir tikrai pasižadėjo su 
būriu studentų į šį Liet. Radio 
Valandos koncertą atvykti. 
Daugelis kultūringų kitatau
čių labai mėgsta ir įdomaujasi 
lietuviškomis, dainomis, muzi
ka ir šokiais. Lietuviai savo 
meną turėtų dar labiau įkai
nuoti ir geg. 2 d. pripildyti Jor
dan Hali.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

Nadel. sužinojęs,
, Jordan Hali į- 

dainos ir. 
labai susi-

l

i

“Garnys”

Apie pereitos savaitės vidurį 
garnys” aplankė pp. Stasį ir 

Onutę Krol ir paliko jų šeimos 
džiaugsmui gražų sūnelį. Moti
na ir naujagimis randasi St. 
Margaret's ligoninėj. Rap.

44,

Šį šeštadienį — Didelis 
“Penny Sale” — 

Be Įžangos

So. Bostone, į 
skyriaus ruošia- 
“Penny Sale” ir 

kokių dovanų ga- 
už savo palaidus 

visiems,

II

r
710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

SoJtamFianitiireCa.
Matrasal naujai perdirbami
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubia

880’/2 West Broadway.
TeL ŠOU 2758

GRABOR1A1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborlus-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590

sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė 
Tel COLumbia 253’

C A SPĖK I
FUNERAL ROME ’

187 Dorchester 8tnta 
South Boston, Mare 

tatai f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių. i» 
Baloarnuotolaa 

NOTARY EUBLK 
^tarnavimas Dieną ir Naktį 

‘koplyčia Šermenims Dyk* 
▼•I 8OU Boston 1437 

80 U Boston 3960

7

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai, šį šeštadienį, su savo 
šeimomis atvykite į lietuvių 
salę E St., 
BALF 17-to 
mą didžiulę 
pamatykite, 
lėsite gauti
centus. Bus įdomu 
jauniems ir seniems. įžanga vi
siems dykai. Bus užkandžių ir 
prie užkandžių. Pelnas — ne
laimingųjų mūsų brolių šelpi
mui.

Turintieji atvežkite ir atlie
kamus rūbus ir avalynę, nes 
kaip žinote šią savaitę eina di
delis rūbų vajus. I Jei to ne
padarėte ankščiau). Visi pasi
matysime Lietuvių salėje. Ne
pamirškite! Būsiąs.

YAKAVONIS
Fanera! Heme

741 No. MainSt.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojat 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

Vincas Balakonte, Savininkas

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE Prašo Nerengti

2St Vest Broadway,
■MMMMMMMMMta

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. I

4.

Stephen Darius A. L. Auxi- 
liary, liepos 25 d. Montello, Ro
muvos parke, ruošia pikniką. 
Todėl prašo draugijų, klūbų ir 
kitų organizacijų tą dieną pik
nikų nerengti, bet atvykti pas 
jas piknikauti.

Daugiau vietinių 
antrame puslapyj.

Rap.

žinių

ZALETSKAS I
FUNERAL ROME .

564 East Brondony
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletakas, F. E. ZaletskM 
Graborlal Ir Balsamuotojal. | 

Patarnavimam dieną ir naktį i 
Koplyčia •ermenimi Dykai

NOTARY PUBUC
tat. 8OU Boston 0815 

•OU Bceton 2009



Penktadienis. Balandžio 23, ’48

mi L •< s o jo ir akvs Lemo 
matant lūmsnose skęstan
čias SOtl''’ 
jakulių 
[kur” 
motinos 
kius 
nešt i 
pele",: b”-o ant ealvų, su- 
s;nr,;š" su karšta ugnimi, 
ižiek *1 ° -oi Dusėi unės 
ša”d” r^ir’^svaid'^’” 

T'molinai subirėjo 
atsi "»»v’e i Mūšose krantą. 
Nutilo tinklai, rodos, tai
kos ntDlasnojo iš

, nuk't”’ Tik anoj pusėj 
[upės ~:"dėjosi sunkveži
mių o šioi nusėi.
laiste i T ietu^os teritori
joj bu’’o ramu, ramu...

I “KRISTUJ PASIIMK I 
S YVO GLOBĄ”

Bet t via buvo trumn?. 
Stipri ugnis skelbė vėl 
naujus puolimus. Mes lai
kėmės tvirtai ir atkakliai, j 
Mačiar kaip kraujas sro-' 
veno iš kovos galvų ir 

buvome apsikasę, pasipy-'krūtinių, girdėjau jų ny- 
automatųkų šauksmą “Kristau, pa- 

■ siimki i Savo globą”. Gre-

KAUTYNIŲ LAUKE KRISTUS 
SU MUMIS

(Žiupsnelis prisiminimų iš partizaninių kovų 1944 m. vasarą).

L,
r

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMASybas, gražius nau-! 

viensėdžius. iš 
vaitodamos bė^o 

nešdamos kūdi- 
rankose, o vėjo at- 

"'•degusių sodybų— Broliai, 
tėviškių, netekot 
mylimųjų i 
netekot viso, 
brangiausia! 
kit, kad jus lydi Kristus! gas sugrįžo atgal į mies-! 
Ir šią šiurpią gyvenimo telį, į savo seną bažnytė- ■ 
valandą, kada išeinat su
sitikti su mirtimi 
vienas gal amžiams 
kniubsit tėvynės žemėje, mūsų atšalusias širdis, 
nusilenkite prieš Kristų iri 
pasimelskite, kad Jis dan-’ 
giškomis malonėmis jus 
apdovanotų, kada dangus 
nuo dūmų bus aptemęs ir 
viltis užblėsus! — skam
bėjo žodžiai, išsiveržę iš 
seno kunigo širdies gilu
mos, o mes keliais perpuo- nim ir stiprini 
lę ant rytmečio rasa išsi- nyje ir pavojuje! — alpo 
puošusios žolės, žemai že- žodžiai mano lūpose, kai i 
mai nusilenkėm prieš Kri-[ Mūšos krantą, kuriame 
stų.

Tada kunigas pakėlė lė mosvaidžių, 
virpančią ranką ir, ištie- ugnis.
sęs ją ant mūsų, sukalbę-[ Nedidelis tai buvo plo-'tos retėjo, į žuvusių vietą 
jo maldos žodžius, o pas- tas. Mūsų draugai kitur [nauji nebeatėjo. 0 kauty- 
kui palengva peržengnojo. neatsilaikė, daug jų į va-įnių garsai jau girdėjosi 

Aš pakėliau akis... Ma- karus pasitraukė. Utenos.užpaka’y skelbdami 
čiau kaip šautuvus apsi- broliai išlaisvinę miestą mums, kad esam ansupti. 
kabinę meldėsi mano liki- krito nelygioj kovoj, a- Prie' ai buvo užnugary, 
mo broliai, žvelgdami į 
laisvo dangaus žydrynę.

jūs netekot riausiai ginkluotų karių 
tėvelių, nepajėgs sugniuždinti tri- 

ir sužadėtinių, jų šimtų vyrų pasiprieši- 
kas jums nimo. O pagalba tegalėjo 

Bet atmin- būti tik iš dangaus. Kuni
gas sugrįžo atgal į mies-

lę melstis už mus. O mes 
ir ne likome su Kristum, Kuris 

su- tik neseniai vėl grįžo į

— Kristau, jeigu aš išlik
siu gyvas ir man bus leis
ta dar gyventi, su Tavim 
nesiskirsiu, ar vargas ir 
skurdas mane lydės, ar' 
aplinkui prabanga ir tur
tai žėrės, nes jaučiu, kad' 
tik Tu vienas esi su ma- 

mane ug-

nykštėnų kraujas išpuošė 
Šventosios

i

Mūsų neperskiriamos 
pak r a n č i ų vargo dalininkės, Lietu- 

tarsi norėdami pamatyti smiltis, šimoniškiai pasili- vos dobilo laukų sesės su- 
gerąjį Kristų... O pro šalį ko savo didžiulėje girioje šilusios tempė į apkasus 

Pušalo- šovinių atsargas, ant savo'kovą tęsti toliau,
i ir Joniškėliečių 

džios maldos garsai, susi- kraujas liko Ivg sėkla bū- 
maišę su skaudžiais ato- simiesiems žy'giams. O 
dūsiais, skelbdami rytų mes, gyvomis akimis pa- 
siaubo vėl naujai perse- matę brolių ryžtingumą ir 
klojamai tėvynei, kad jos pasiaukojimą. nenorėda- 
laisvi sūnūs šaukiasi Kri- mi svetimiems vergauti, 
staus malonių. Ir mano drįsome atviromis krūti- 
maldos žodžiai įsiliejo į tą nėmis stoti prieš tankus 
galingą srovę, o sieloje ir gerai ginkluotus ka
pa jutau nepaprastą ramu-irius, trokštaučius valdyti 
mą ir, rodos, paslaptingasĮnuo amžių tik mums 
balsas man sakė. “Sūnau, klausančią žemę. 
Kristus su tavimi!” Į
MAČIAU BLIZGANČIAS

AŠARAS

banguojančios Mūšos sro
ve plaukė į tolius nuošir- tiečių

TRYS PUOLIMAI 
SUBIRĖJO

Plienas, parakas ir

pri-

' ■

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put
nam, Connecticut.

Seimo tvarka: 11:00 Pamaldos; 12:30 Pietūs; 
2:00 Posėdis; 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Girdos narius ir visus norinčius paremti N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstai~a3. 
Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių pavasa
rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.

nos vai., ir dukterys Aleksan
dra, Eleonora, ir Kazimiera, 
gimusios Amerikoje, gyv. Chi
cagoje.

POCIENĖ - Leščiauskaitė, 
Ona, iš Telšių ap.

POŠKA, Antanas ir Teklė, 
Daukšių, gyv. Chicagoje.

PRANAITIS, Andrius,

LENKTYTĖS, dvi seserys, PETKUS - Urbikaitė, Anas- 
iš Gelgaudiškio vai., Šakių ap. tazija, iš Laukuvos ar Kvedar- 

LEŠCIAUSKAITĖf., Olesė 
Baurienė, ir Ona Pocienė, iš

i Telšių ap.
LEŠCIAUSKAS, Izidorius, iš 

Šiaulių ap.
LEŠKEVICIUTĖ . Budrik, 

kVincenta, gyvenusi 581 Main 
St., Cambridge.

LEVICKAS, Jonas, Petras ir 
Vincas, iš Kaupiškių vai., Vil
kaviškio ap., gyv. Baltimore.

LIASKAUSKAS (Leskaus- 
kas), Juozas, sūnus Stasio ir 
Veronikos Rastauskaitės pra
šo atsiliepti gimines ir pažįsta- 

:mus. 
I LUKOŠIUS, Antanas, sūn. 
Vinco ir sesuo Marijona - Ma
rytė, kilę iš Žemaitijos.

MACIULAITYTĖ - Šalnaus- 
kienė, Agota, iš Žaliosios vai., 
Vilkaviškio ap., gyveno Bayo- 
nne, N. J.

MARŠANSKIENĖ, Zose, iš 
[Šiaulių ap.

MAT1KOLAS, Martynas, s. 
Kristupo, ir Marės Giedraity
tės.

MICUTA, Juozas ir Tamo
šius, iš Kybartų vai., Vilkaviš
kio aps.

MINIOTAS, Ipolitas, iš Šiau
lių ap., gyv. Chicagoje.

MOCKEVIČIUS, Leonardas 
ir Stasys, iš Kelmės vai.

MONTVILAITĖ, Barbora, iš 
Stačiūnų parap.

NAVICKIS, Jonas, iš Tryš
kių vai., Šiaulių ap. 

NEVINSKAS, Aleksas. 
NORUTIS, Mykolas, iš 

nemunio vai., Rokiškio ap.
PALIULIS, Viktoras ir Pran

ciška, iš Pajevonio vai., Vilka
viškio ap.

PAUKŠCIUTĖ. Matilda, ište
kėjusi, iš Stanaičių 
bartų vai.

PECKAUSKAS, 
Pranas iš Kelmės.

PERMINAITĖ,
buv. Dargienė, ištekėjusi ant
rą kartą, iš Mažeikių ap., ir 

Stasys, iš duktė Jeanette.
PETERKAT - Bendik, Emi-

~ ~ ~ - - KRUŠA, Bronius, gimęs Chi- Ii ja, iš Tauragės.
kų ir sunkiausiose valan- c&goje, kurį laiką gyveno Lie-j
dose neapleidžia!” Tai pa- tuvoje^ 
sakys ir šimtai mano r............
kraujo brolių, kurie nėrė- Raseinių ap. 
io baisiausius kautynių 
židinius ir vėl skaisčiomis 
akimis regi padangių sau-!bartM vai.

į KUMILIAUSKAS, Alfonsas 
ir Kumiliauskaitė, Ona, gyve
no Trakų ap., gimę Amerikoje. 

KUPČIŪNAS, Jonas ir sesuo 
Veronika, iš Musninkų vai., 
Ukmergės ap., gyv. Chicagoje. 

KUŠLYS, Antanas, iš Južin-

Garbės eisena po to, kai Belgijos valdytojas 
pag?rbė šios šalies Nežinomąjį Kareivį, padėda
mas gėlių vainiką Ariington National Kapuose, 
Va. Dešinėje jį lydi Maj. Gen. Hobart R. Gay.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

BURSAS, Antanas, Juozas 
ir Vincas, iš Gaurės parap., 
Tauragės ap.

CIRTAUTAS, Pranas ir Ze- į
• nonas, iš Plungės vai.

DARGIENĖ - Perminaitė, E- 
iš Mažeikių ap., vė-

t

silpnų pečių nešė sužeis- leonora,
tuosius iš kovos lauko, liau ištekėjo antru kart, Chica- 
Sužeistųjų skaičius nuolat goje.
didėjo. Niekas jų neišvežė
iš to mažo plotelio, kuris si 1730 Merrimac Avė., Chica- 
buvo nuolatinėje sunkiųjų goje. •

DIRVELĖ, Pranas, iš Šakių 
apskr.

DVARIŠKAITfi - Adomaitie
nė, iš Vegerių parap.

EŽERSKAITĖ - Gliauber-

DEGUTIS, Elzbieta, gyvenu-

ag-
Po maldos vėl sustojom nis krito į Mūšos krantus 

Mūšos krante. Rytų, pie- ir dūmai dengė apsikasu- 
tų ir vakarų horizontuos sius kovotojus, o mes 
driekėsi juodų dūmų juos- glausdamiesi prie žemės, 
tos. girdėjosi netolimų kuri mums nuo amžių pa- 
kautynių garsai ir toly- žadėta, gynėmės. Gymė- 
džiu vis artėjo. Kunigas mės užpulti tų, kurie ver- 
paspaudė kiekvienam ran- žiasi čia norėdami iš žmo- 
ką ir Įteikė Kristaus pa- nių širdžių išplėšti Dievą 
veikslėlius. Mačiau seno, 
paliegusio kunigo akyse 
blizgančias ašaras, kai jis 
tarė atsisveikinimo žo
džius. Tikrai, gal paskuti
nius?... Ar begalima tikė
tis, kad tūkstančiai ge-

ir laisvę. Gynėmės jaus
dami šventą pareigą ne 
keršyti, bet likti teisėtais 
šeimininkais to, ką mums 
tėvai ir seneliai krauju 
atpirko.

Širdyse sielvartas ugni-

iš

............................ •........... a/ =
Jauniausia Lietuvaičių j 
Seserų Kongregacija Į 
Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų | 

Vienuolyno Naujosios | 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
į Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
| Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems Į 
Į Vienuolijos reikalams:

SI.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu Į

S100.00 — taps Amžinuoju Nariu
= o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus Į 
Į jamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios i 
f sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop- Į 
Į lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- į 
Į si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų i 
l darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo \ 
Į Vardo daro mums gera!
Į Aukas prašome siųsti: \

Immacuiate C onception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

pabūklų ugnyje, nes visi 
keliai buvo atkirsti. Šovi
nių atsargos tolydžių tir
po. Laisvoj Lietuvos teri
torijoj nebuvo municijos 
sandėlių, nebuvo ligoni
nių, bet tik plakės širdys 
pilnos meilės tėvų žemei 
ir jos karalius — gaivus 
vasaros vėjas glostė pa
vargusių kovotojų skruos
tus.

Vakarop, kai 
džiams gęstant 
žemėn liepsnoje 
dęs bažnytėlės 
kurioje meldėsi 
laiminęs kunigas, ir klai
kuma įsiviešpatavo dun
dančioj žemėj, priešas at
ėjo prie mūsų iš kitos pu
sės su tankais ir baisiau
siais ginklais.

KOVA BAIGTA
Mirties giltinė 

kovotojų eiles, o 
kilome nuo žemės 
žiamės per ugnį į 
kur vienintelis išganymas 
buvo miškas. Vieni atsi
šaudė, kiti nešė kulkų per
vertus draugus.

Deja miškas, kuriame 
tikėjomės atsikvėpti, jau 
buvo apsuptas ir skendo 
’iepsnoje, o virš jo paki
busi pašvaistė skaisčia 
šviesa nušvietė sutemų 
apgaubtus laukus, kuriuo
se ilsėjosi žuvusių kūnai. 
O nakties tamsa gal tegir
dėjo šiurpius žudynių 
garsus...

Tada vadas davė gyvie
siems paskutinį įsakymą: 
— Kova baigta, gyvie
siems įsakau atlikti pas
kutinį kilniausią žygį, iš
nešti sužeistuosius iš ko
vos lauko! — prislėgtas 
balsas nuskambėjo lieps
nos naikinamam miške, o 
mes gyvieji, iššaudę pas
kutinius šovinius, paė
mėm sužeistuosius ir išė
jom...

Ėjome, klupome ir vėl 
kėlėmės... Ėjom per prie
šų užimtą žemę, per de- 

jgantį mišką, pro ugnim

saulėly- 
nusviro 
pasken- 
bokštas, 
mus pa-

retino 
gyvieji 
ir ver- 
šiaurę,

tienė, Paula, iš Mažeikių ap.
GARDEIOFF - Beske, Emili

ja, vyras Fedroff ir vaikai He-i 
Iena, Jenny, Nadia ir Wolod- į 
ka, gyvenę Tauragėje, dabar! 
Clinton, Mass.

GELAŽE, Kazimierus, iš Ro
zalimo parap.

GIRČIUS, Povilas, ir Rapo
las, Chicagoje.

GLIAUBERTIENĖ - Ežers- 
kaitė, Paula, iš Mažeikių ap. i 

HRYNIEVVIECKA, Wincen- 
ta, iš Luokės vai., Telšių ap.

JANKAUSKAS, Antanas, iš 
Jurbarko.

JONIKIS, Mary, Collinsville, 
Illinois.

JUODIS, Aleksandras, iš 
Aukštadvario vai., Trakų ap., 
gyv. Springfield, III.

KAMINSKAS, Antanas, iš 
Tauragės vai., gyveno New 
Yorke.

KARPAVIČIŪTĖ - Stelmo- 
kienė, ir vyras Vincas, iš Alvi
to vai., Vilkaviškio ap.

KAUNELIS, iš Rokiškio ap., 
brolis Onos Bakšienės.

KILAITYTĖ - Klem, Anna, 
iš Naumiesčio vai., Tauragės 
ap., gyv. Philadelphijoje. 

i KILINSKAS, Juozas, iš Mi
roslavo vai., Alytaus ap.

KLEM - Kilaitytė, Anna, iš 
Naumiesčio vai., Tauragės ap., 
gyv. Philadelphijoj.

KONDRACKIS, Juozas, gyv. 
, Bridgeport, Conn., Columbia

Anelė, iš

Marija, iš 
Johann

'•9

alsuojančius pabūklus, į 
tą pusę, kur svetima Lat
vijos žemė.

Gal niekas nepatikės, 
kad mes išėjom, gal mus 
motinos jau seniai apver
kė... Bet išėjom ir išne- 
šėm bejėgius brolius iš 
mirties pragaro, kur lau
kiniai kariai jau tykojo 
jų krūtines perverti dur
tuvais.

KRISTUS YRA GALIN
GASIS PASAULIO 

VALDOVAS
Mus išvedė Kristus! Į Jį 

šiandien netiki šimtai 
tūkstančių žmonių, šimtai 
tūkstančių kalba, kad Jo 
nėra. Bet kol mano gyva 
širdis plaksis, kol mano 
lūpos nesustings, aš drą- C°urt 37- 
šiai kartosiu: — Kristus KRAUCIUKAS, 
yra galingasis pasaulio Merkinės vai., Alytaus ap. 
valdovas, kuris savo vai- ~ ;

I

Pa-

km., Ky-

Jonas ir

Eleonora,

KUDŽMA, iš Kelmės vai.,

KULIKAUSKAS, Augusti
nas, ar Konstantinas, iš Ky- 

!
ię.

Atsimenu, kai persikė
lęs per Nemunėlį kruvino
mis rankomis nusišluoš- 
5iau prakaitą ir pažvelgęs 
i tą pusę, kur liko Lietu
va, kur žėrėjo pašvaistė, 
danguje nužymėdama tas tų vaL, Rokiškio ap. 
vietas, kur amžiams už
migo mano broliai, per- ■val.. Panevėžio ap. 
nuoliau ant kelių svečioj 
Latvijoj ir žemai nusilen- Tauragėje ir 
kiau gerajam Kristui.

Meldėsi ir kiti, kurie 
nešdami sužeistuosius iš- Schwender, gyveno Tauragėje, 
ėjo gyvi iš kovos lauko, o' 
sužeistųjų vaitojimas įsi
liejo į tą galingą maldų 
srovę ir plaukė dangaus 
aukštybėsna pas Kristų...

V. B. Ramojus.

LAPŠYS, Vincas, iš Nočiūnų

LEGANT - Berta, gyvenusi 
• vyras Martin 

Treichler, gyv. Philadelphijoje.’
LEGANT, Eduard ir žmona

I

dabar gal Philadelphijoje.
LENGVINAITĖ - šereikie- 

nė, Ona, duktė Jono ir Frydos 
Vencelytės, gyv. Chicagoje.

LENGVINAS, Jonas, iš Ba
takių vai., Tauragės ap.
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Jankų vai., Šakių ap., Chicago
je.

PRANSKAITYTĖ, 
Šeduvos parap.

PRICK - Putriūtė, 
Tauragės ir vyras
Prick, gyv. Philadelphia, Pa.

PUTRIUTĖ - Prick, Marija, 
iš Tauragės, ir vyras Johann 
Prick, gyv. Philadelphia, Pa.

RASIULIS, Vladas.
RATKES, Mary, gyv. New- 

ark, N. J.
RAUDONIUS, Petras, iš Vil

kaviškio ap.
REKIS, Albertas, iš Akme

nės, Mažeikių ap., turėjo ūkį 
netoli Bostono.

ROLLIS - Atkočaitytė, Ona, 
iš Batakių vai., Tauragės ap.

RUDZEVIČIUS, 
venęs Clevelande.

RUDZEVIČIUS, 
Naumiesčio, Šakių 
nęs Clevelande.

SCHLAGER -
Margaret iš Senaučio km., gyv. 
gal Waterbury.

ŠEREIKIENĖ - Lengvinattė, 
Ona, duktė Jono ir Frydos 
Vencelytės, gyv. Chicagoje.

Ieškomieji ar apie j^os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuanla 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Petras, gy-

Pranas, iš 
ap., gyve-

Bitcheraitė,

Juozas Masinsi
Ine

LAIDOTIVIt
DIREKTORIŲ* 

fiO? Wftshinaton Rlvd. 
BALTIMORE 30, Md

» 
I

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų. 
P>t»msvifnss Diena ir Nokti

Apie milijonas žiūrėtojų sekė šią spalvingą 
skautų paradą New Yorke. Apie 30,000 Armijos, 
National Guard ir West Point kadetų narių ėmė 
dalyvumą tame Armijos Dienos parade.


