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TEISMAS PATVIRTINO
PRIESAIKOS ĮSTATYMĄ

Washington, D. C. — 
JAV Aukščiausias Teis
mas pripažino, kad yra 
konstitucinė, taip vadi
namo Taft - Hartley įsta
tymo dalis, kuri reika
lauja, kad visi unijų va
dai prisiektų, jog jie ne 
komunistai ir nieko ben
dro neturi su komunisti
nėmis organizacijomis.

Vyriausias teisėjas 
Fred Vinson surašė dau
gumos sprendimą, kuria
me tarp kitko yra pasa
kyta, kad Kongresas, 
priimdamas to įstatymo 
dalį, nori apsaugoti JAV 
ekonominį gyvenimą nuo 
tiesioginio tru k d y m o. 
“Svarbiausias jo tikslas 
priversti laikytis įstaty
mo tuos asmenis, kurių 
įsitikinimai aiškiai paro-

do norą sukelti politinius 
streikus ir kitokius veik
smus, kada jie vadovau
ja unijoms”.

Tas oats-teismas svars
tė Michigan valstybės 
bylą, kuri kilo dėl Chrys- 
ler korporacijos darbi
ninkų streiko 1948 m., 
Detroit, Mich. Miesto 
teismas uždraudė darbi
ninkams streikuoti. Vė
liau valstybės Aukščiau
sias Teismas pakeitė že
mesniojo teismo sprendi
mą. Teisėjas Vinson aiš
kiai pasakė, kad Michi
gan valstybės statutas, 
draudžiąs 
streikuoti, 
daugumos 
priešingas 
įstatymui,
darbininkų teises.

darbininkams 
jeigu neras 

pritarimo, yra 
Federaliniam 
gina n č i a m

Gyventojų nepasitenkinimas raudo
nosiose valstybėse yra labai didelis
Washington, D. C. — 

Ekonominės paramos 
Europai (ECA) direkto
rius Paul G. Hoffman pa
reiškė, kad Sovietų Rusi
ja šiuo metu be atodairos 
valo savo satelitines 
valstybes, nes gyventojų 
nepasitenkinimas yra ne
paprastai didelis. “Mes

ną laisvę komunistams ir 
jiems artimoms organi
zacijoms, pan a i k i n t i 
miestą skiriančias zonas, 
leisti balsuoti visiems 
nenubaustiems naciams. 
Kitais žodžiais tariant, 
palikti Berlyną komunis
tų ir rusų kontrolėje, ir 
tada... daryti rinkimus. 
.Koj^e tįe rinkimai būtų, 
viiema ilšfai
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Siūlo sudaryti Europos
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laiku galėsime satelitus 
padrąsinti imtis priemo
nių atgauti laisvei”. Pau! 
G. Hoffman dar pakarto
jo savo pirmykštį įsitiki
nimą, kad Kremliaus dik
tatūra sutrupės taip, 
kaip ir Hitlerio bei Mus- 
solinio.

1 k

Paryžius, Prancūzija— 
Š. m. gegužės 9 d. Pran
cūzijos vyriausybė pa
siūlė Vakarų Vokietijai 
suvienyti ir koordenuoti 
plieno ir anglies produk
ciją, kad galima būtų 
prašalinti tradicinius ne
susipratimus tarp šių 
dviejų kraštų ir taip pat 
paruošti planus, kad ir 
kiti Europos kraštai įei
tų į tą sąjungą. Į tokią 
sąjungą galėtų įeiti So
vietų Rusija ir jos sateli
tiniai kraštai. Sąjungos 
nariai sudarytų tarptau
tinę tarybą, kurios eko
nominiai sprendimai bū
tų privalomi.

Šis naujas Prancūzijos 
valdžios pasiūlymas suį
domino visus Europos ir 
Jung. Valstybių kraštus. 
Šiuo nauju pasiūlymu, 
matyt, Prancūzija nori 
įtraukti Vakarų Vokieti
ją į kokią nors stambes
nę grupę.

Dėl pasiūlymo suvieny
ti ir koordinuoti plieno ir 
anglies produkciją Pran
cūzijoje ir Vakarų Vokie
tijoje gali kilti labai 
daug ginčų ir pačioje 
Prancūzijoje, nes vokie
čių kainos trečdaliu že
mesnės, negu Prancūzi
jos. Daug įžymių prancū
zų prisibijo ir nepasitiki 
Vokietijai.

Prancūzijos užsienio 
ministeris Robert Schu- 
man viešai pranešė, kad 
jo vyriausybės pasiūly
mas buvo įteiktas Jung. 
Valstybėms, Britanijai, 
Vokietijai, Italijai ir ki
tiems Vakarų Europos 
kraštams.

vien 
švais-

Robert Shuman pareiš
kė laikraštin inkams: 
“Negalima ilgiau 
tuščiais žodžiais 
tytis, bet turime veikti
drąsiai ir konstruktyviai. 
Prancūzija jau pradėjo 
veikti, to jos veiksmo pa
sėkos gali būti milžiniš
kos... Suėjo veik 5 metai 
po Vokietijos besąlygi
nės kapituliacijos. Pran
cūzija imasi pirmo spren
džiamojo veiksmo Euro
pos atstatymui ir į tą 
darbą kviečia Vokietiją”.

Vakarų Vokietijos vy
riausybė labai entuzias
tingai priėmė Prancūzi
jos pasiūlymą.

Patvirtino bausmę 
už Kongreso niekinimą 

\Vashington, D. C. — 
JAV Aukščiausias Teis
mas patvirtino federali- 
rio apskr. teismo baus
mę Helen Bryan ii- Er- 
nestin Fleischman, na
rėms taip vadinamo Ben- * 
drojo priešfašistinio pa
bėgėlių komiteto už tai, 
kad jos atsisakė prista
tyti to komiteto knygas 
ir kitas informacijas 
Kongreso komitetui, ty
rinėjančiam komunistų 
veiklą. Apskrities teis- 

i Inas buver nuteisęs Helen 
ir Ern. Fleisch- 
3 mėnesius kalė- 
$500 piniginės 
Dabar ta baus-

Bryan 
man po 
ti ir po 
baudos, 
mė patvirtinta. Bendra
sis priešfašistinis pabė
gėlių komitetas yra rau
donųjų padaras, kuris 
rūpinasi komunistais, pa
bėgusiais iš Ispanijos.

M OT I N A I
A. Tyruolis. ' <'|

Bet kad jis grįžo iš tremties, 
JLžino: jos malda padėjo 
Jam taką laurais pergalės nutiesti 
Dangopi sminga žvilgsnis jų abiejų.

♦
Jei krito nelygioj kovoj jis—Pieta 
Paveikslu grįžta vėl ant josios kelių. 
Dabar kančia jos atbaigta, 
Nes ir granito uolą skelia.

♦ . ■
Bet tavo verianti kančia, o Motina, 
Tai gyvasties beribės laidas: 
Nueis diena kančių grandinėm nešina, 
Kad vėl su laisve ir džiaugsmu ateitų.
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Menu paveikslą Motinos brangios, 
Paveikslą gal visų gražiausią, j 
Jos žvilgsnį — šypsnį žydinčios dienos, 
Drabužiais aukso ir gelių apsiaustos.

♦ -
Ant lopšio kūdikio ji lenkiasi, 
Visų pirmonių auką ji Jam teikia: 
Tebūna Jo dalia skaidri, šviesi, 
Tegul, kada reikės, Jis slibiną įveikia.

♦

Paskui palieka ji viena. 
Nesyk ją klupdo ilgesys, laukimas, 
Neveikiai Švinta vėl diena 
Nuskaidrinti karčios buities lėmimą.

Saarbruecken — Saaro 
valdžia uždraudė komu
nistų partijos susirinki
mus Saare, nes jie orga
nizuotai kėsinasi griauti 
visuomenės rimtį. Vy
riausybė taip pat prane
šė, kad keli komunistų 
vadai, kurie buvo areš
tuoti nėr gegužės demon
stracijas ir po dviejų die
nų buvo paleisti, vėl 
areštuoti.

Sovietai siūlo msitnukti
8 a—t.— 

KTIjilO
Berlynas. — Iš Berlyno 

pranešama, kad sovietai 
sutinka priimti vakarie
čių pasiūlymą pravesti 
bendrus rinkimus į mies
to savivaldybę visame 
Berlyne. Tačiau sovietai 
stato ir sąlygas: ati
traukti iš Berlyno oku- . . - _
pacinę kariuomenę, pa- gatvė pakrikštyta kažko- 
naikinti vakarų Berlyno kio maskoliaus Kačalovo 
miesto statutą, duoti pil- vardu.

t

Suglaustos žinios
• Surusinami Lietuvos 

miestai. Neseniai Kaune 
Miškų gatvė pavadinta 
rusų rašytojo Puškino 
gatve. Vilniuje Teatro TRUMANAS APIE ALASKĄ 

IR HAVAJUS
♦

Washington — Prezi
dentas Trumanas pasisa
ko už skubų suteikimą 
Alaskai ir Havajams 
Jungt. Valstybių teisių. 
Prezidento nuomone šių 
Jung. Valst. teritorijų 
pakėlimas į Jung. Valst. 
skaičių ne tik prisidėtų 
prie šių teritorijų pažan
gos ir gerovės, bet ir žy
miai sustiprintų visos 
mūsų tautos saugumą.

Šias savo pažiūras pre
zidentas išdėstė laiške 
senatoriui Joseph C. 
O’Mahoneey, vidaus ir 
salų komiteto pirminin
kui. Tas laiškas laiko
mas pasiūlymu (billiu)

Sovietų jėgos Kinijoje

Š. m. birželio 4 ir 5 d. So. Bostone šaukiamas 
metinis ir kartu jubiliejinis Amerikos Lietuvių Ka
talikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) sei
mas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis ir pamokslu šv. Petro parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų bus posėdžiai bažnyčios salėje.

Kiekviena LDS kuopa siunčia į seimą vieną at
stovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po vie
ną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra 
daugiau; likutį virš dešimties narių laikyti pilna de
šimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių val
dybos (dvasios vadas, pirmininkas ir sekretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau atsto
vus išrinkti ir pranešti Centro Valdybai jų pavardes 
(kas ir kiek išrinkta). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir _suteikti dviem teritori- 
pageidavimus.

LDS CENTRO VALDYBA
KUN. P. M. JURAS, PIRMININKAS, 

ANTANAS F. KNEIŽYB, SEKRETORIUS.

Rusai kaltini vakariečius 
MStraHUMIT SttTmKS

Londonas — Oficialus 
sovietų komunistu laik
raštis kaltina Vakarų 
okupacinę valdžią Berly
ne už nesilaikvmą praei
tais metais padarytos su
tarties dėl blokados nuė
mimo Berlvne. Rusai sa
ko, kad aiškiai buvo su
sitarta tik apribota skai
čių traukiniu praleisti į 
Vakaru sritis, o dabar 
jie vežą “nelegales pre
kes”.

joms valstybių statusą.
Aleška turi apie 100,000 

nuolatinių gyventojų ir 
Havajai apie 500,000 gy
ventojų.

Taipei — Amerikos 
žurnalistai Formozoje iš 
Chiang Kai-sheko paty
rė, kad 100 komunistinių 
kariuomenės divizijų vi
sai susovietintos. Rusija 
pažadėjo kinams 600 lėk
tuvų, kurių 237 jau yra 
Shanghajaus srityse. So
vietų povandeninių laivų 
bazės yra Dairene, Port 
Arthur ir Tsingtao. 
pastebėti yra ir 
Shanghajaus, Formozos 
ir Hainano. Kinų raudo
nieji gavę iš sovietų Ru
sijos 34 laivus, viso 37,- 
000 tonų talpos.

Įvairių sovietų patarė- rė reikalauti pašto gene- 
jų ir techninkų Kinijoje ralį viršininką atšaukti 
yra jau apie 23,000, iš savo įsakymą pašto"siun- 
kurių 12,000 kariuomenė- tų pristatymą. Senato re- 
je, 8,000 — laivyne, ir a- zoliucija perduodama Se- 
pie 3,000 aviacijoje. . ”natui svarstyti.

Jie 
prie

Senato Komitetas neprita
ria paštininku sumaži

nimui
Washington, D. C. — 

Senato pašto ir civilės 
tarnybos komisija nuta-

A Prezidentas Trumanas pareiškė, kad JAV ban
dys palaužti raudonosios Kinijos geležinę uždangą ir 
sušelpti badaujančius kiniečius per privatines agen
tūras.

A Valstybėbs Departamentas pasiūlė duoti $64,- 
000.000 Pietų Azijai. Acheson pareiškė Paryžiuje, 
kad tai bus ekonominė ir militarinė pagalba ginti 
Indo Kirliai nuo komunizmo.

A Sovietu Rusija pasirodė nenorinti “leisti laisvam 
pasauliui taikiai gyventi” — pareiškė Trumanas kal
bėdamas Laraimie, Wyo. Prezidentas pabrėžė, kad 
Maskvos baisi tvranija yra tik 45 vai. atstumo nuo 
JAV, skrendant lėktuvu.

A Vengrijos komunistų laikraščiai rašo, kad kraš
te yra maisto trūkumas. Vengrijoje, kaip žinoma, 
yra nepaprastai derlingos žemės, iš kurios seniau 
būdavo gaunama tiek javo, jog kraštas pats jo ne
sunaudodavo. Kas kaltas?

A Graikija ir Jugoslavija susitarė atnaujinti di
plomatinius santvkius, kurie buvo nutrūkę nuo pi
lietinio karo pradžios.

A Danija užmezgė diplomatinius santvkius su bol
ševikine Kinija nepaisydama, kad ji pati prie Balti
jos jūrų vis labiau vra bolševizmo supama.

A Lenkija atšaukė iš Kanados visus savo nasiun- 
tinvbės tarnautojus, palikusi dėl formos tiktai vieną 
J. Gottesmaną kaip cbarge d’affairs.
... A Stalinas per radiią padėkojo vokiečiams už iš
reikštą jam padėka dėl “Vokietijos išlaisvinimo iš 
fašistinės tyraniios”. Įdomu, kokią tyraniją vokiečių 
tauta dabar turi?

A “Nova Politika”, Čeku laikraštis, skelbia, k*d 
du čekai nuteisti pakarti, o 10 nuteista kalėti nuo 20- 
30 metu už pasikėsinimą pagrobti nauiaji Čekoslova
kijos Krašto Apsaugos ministeri A. Čepieka.

A Šunų lenktynės jau daromos ir Vokietijoje 
(Duesseldorfe). Matyti, po karo vokiečiai jau gerai 
atkiuto, kad ir šunims nebetrūksta dešrelių, o kiše
nėje — pinigų.

J
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BIRUT® ROtSNAIT®,,
Prano ir Ievos Rožėnų (Raynham, Mass.) jauniausia duktė, atostogaudama Miami, l'la., da

lyvavo Nacionaliniame Festivalyje kartu su kitomis 14 tautų. Čia ją, viduryje stovint, matome 
drauge su mokytoja A. Benovriene ir kitomis lietuvaitėmis, šokusiomis mūsų tautiškus šokius. 
Birutė Rožėnaitė buvo išrinkta to Nacionalinio Festivalio “karaliene”. Ji dirba “Grožio salione” 
Taunton, ,Mass. “Taunton Daily Gazette” š. m. balandžio mėn. 24 d. aprašė lietuvaites, šokusias 
Floridoje, ir įsidėjo jų nuotraukas.

VYSK. V. BRIZGIO KREIPIMA
SIS Į MŪSŲ JAUNIMĄ

Koma.
Lietuvių
Kolegijos salėje įvyko 
Kunigų Sąjungos Romos 
skyriaus susirinkimas, 
kuriame J. E. Vysk. Vin
centas Brizgys, įvairiais jaunuoliai, 
lietuviams kunigams ak 
tualiais kla * ' “
kitko Jo Ekbcelen 
lietė pašaukimų i dvasiš
kių luomą problemą. Grį
žę Lietuvon, vienas Die
vas težino, kiek dar rasi
me ten kunigų. Juk ko
munistų persekiojimai 
vienu iš savo pirmutinių 
tikslų turi kaip tik su
naikinimą Katalikų baž
nyčios. Pirmiau, negu ką 
nors kitą, jie pasistengs 
sunaikinti savo pašauki
mui ištikimus dvasiškius. 
Todėl darbo dirvonai bus 
didžiuliai.

Yra be galo svarbu, 
kad atsirastų pakanka
mai pasiruošusių darbi
ninkų. Dievo Apvaizda 
tuo pasirūpino, sudary-

Balandžio 30 d. 
šv. Kazimiero

dama per gerus žmones 
galimybę įsikurti krikš
čionybės centre šiai kole
gijai. Svarbu, kad jai ne
pritruktų kandidatų. Už 
tai viso pasaulio lietuviai 

kurie savo 
ielose pajuto Dievo pa
tikimą pasiaukoti Jo 
iybai, tesikreipia į 

šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje ir čia jiems bus 
sudarytos sąlygos tinka
mai • pasiruošti atsakin
gam kunigo darbui.

Toliau Jo Ekscelencija 
palietė Vokietijoj liksian
čiu lietuvių dvasinio ap
tarnavimo kl a u s i m ą. 
Nors daug kunigų išemi
gruoja, tačiau nemažas 
skaičius yra pareiškę, 
kad sutinka liktis Vokie
tijoje su čia liekančiais 
savo tautiečiais. Savano
rių yra visai pakanka
mai, kad Vokietijos lietu
vių dvasiniai reikalai ga
lėtų būti pilnai aptarnau
jami.

Vatinį VtkieHji stoja 
į Europes Tarybą

Frankfort, Vokietija — 
Kancleris Konrad Ade- 
nauer pranešė, kad jo 
ministerių kabinetas pri
ėmė Vakarų sąjunginin
kų kvietimą įstoti į Eu
ropos tarybą. Konrad 
Adenauer neabejoja, kad 
ir vokiečių seimas priims 
tokį pat nutarimą.

Minės didžiojo menininko 
sukaktį

Florencija. Italai ruo
šiasi minėti didžiojo me
nininko Michela n g e 1 o 
475-tasias mirties sukak
tuves. Jos pasitaiko rug
sėjo mėnesį. Šio meninin
ko gimtajame kaime, Ca- 
prese, bus įrengta jo var
do biblioteka ir muziejus 
ir bus atstatyta jo'gim
tasis namas ir maldykla, 
kurioje jis buvo pakrikš
tytas.

Laimė gyventi dėl kitų. 
L. Tolstojus

DARBININKAS
M rssiį tireMs toto?

Visais Kktiis rusų kareivis 
buvo automatas, o dabar jis 
dukart toks. Jis retai kada iš 
kareivinių tcišleidžiamas, o 
apie atostogas sunkiai drįsk 
svajoti. Jo žingsniai taip pat 
visur enkavedistų sekami, 
kaip ir eilinio piliečio. Jis ne
kalbus ir dažniausiai, jei kur 
iš Rusijos gilumos, labai ne- 
apsišvietęs. Nei su juo pakal
bėsi kaip reikiant, nei jis žmo
nėse kepurę nusiims, nei kur 
reikia sėsis: sėdasi tuoj ant 
stalo ir būtinai plačiai išsi
žergęs. Jam ir spauda skai
tyti labai speciali ir tik ka
reiviška teduodama. Jei jis 
yra nerusas ir ypač iš Pabal
tijo valstybių, kur visi žmo
nės buvo susipratę tautiečiai, 
daug nusimaną piliečiai, tai 
juo labiau jis varžomas ir se
kamas, o kad lengviau būtų 
sekti, kaip ir carų laikais, jis 
kuo toliausiai nuo savo tėvy
nės nugrūdamas. Kareivio ko
respondencija, jo siunčiamie
ji ir gaunamieji laiškai ir 
siuntiniai, uoliai tikrinami.

Toks yra T. Rusijos karei
vis ir toks jis pasiliks, kol 
tvers bolševikinė sistema, to
kį, o ne kitokį tą kareivį pa
dariusi. K^ro atveju juo bol
ševikams sunku ir pasitikėti. 
Vien dėl to Maskva niekados 
nepradės karo, bet pešios sau 
“duokles” iš Vakarų klastos, 
“kitrumo” ir “įsisiurbimo” 
būdais. A.ž.

Pasenęs ir kvailas yra juo
kas tų žmonių, kurių vieninte
lis principus yra neturėti jo
kių principų.

, Emil Fieldler

Kas duoda, tas yra karalius, 
kas tik tona, tas yra elgeta.

Emil Fieldler

Keliamas visuomenės balsas prieš 
itnpok uojamas iš Sovietų Rusijos prekes

NeUark, N. J. — Amerikos 
Darbo Federacijos t/.FL) 
vietinė taryba krcų>čri į se
natorius Robertą C. Hendrick- 
son ir II. Alcxaudrą Smith, 
kad jie darytų žygių JAV 
vyriausybėje ir reikalautų 
uždrausti iš Rusijos Importuo
ti prekes, kurio ; sunkina A- 
merikos ekonominę padėtį ir 
didiną nedarbą. Tos prekės 
be to, yra gaminamos Rusijos 
išnaudojamu vergų. Minėtame 
rašte nurodoma, kad “įvairių 
kailių, kuriuos paruošia Sibiro 
koncentracijos vergai, įveža
ma į Ameriką kasmet už 55 
milijonus dolerių. Rusijos 
konservų gamyklos siūlo A- 
merikai už 20 milijonų jūros 
vėžių mėsos tokia žema kaina, 
kuria čia jokiu būdu negalima 
pagaminti; už 3 milijonus do
lerių tokios mėsos jau yra 
įgabenta per Seattle (Ong.) 
ir Bostono (Mass.) uostus. 
Komunistinė Čekoslovakija že
momis kainomis siunčia tie
siog mums grąsinantį kiekį 
skrybėlių ir batų. Rūkytas 
kumpis iš Lenkijos ir riešu
tai iš Mandžiūrijos taip pat 
sudaro stambią poziciją im
portuojamųjų prekių sąrašuo
se”.

Rašte statomas klausimas: 
kaip galima suderinti JAV 
protestą dėl pašauto lėktuvo 
bei žuvusių lakūnų su ta pre
kyba Rusijos vergų pagamin
tomis prekėmis?

Brockton, Mass. — Joseph 
W. Martin, Jr., respublikonų 
atstovas iš Maseachusets, kal
bėdamas Brocktono respubli
konų klube, griežtai pasisakė 
prieš JAV vyriausybės preky

binę politiką su Sovietų Rusi
ja. “Mes kovojame, su komu
nistais savo doleriais”, jis sa
kė, “o tuo pačiu metu remia
me komunistų valdomus kraš
tus, atverdami jiems plačias 
rinkas Amerikoje”. Jis nuro
dė pavyzdžiui Brocktoną, kur 
batų pramonė baigiama žlug
dyti “įvežamomis prekėmis iš 
vergiško darbo kraštų, tokių 
kraštų, kur į dieną mokama 
67 centai”. Vienu iš tokių 
kraštų jis suminėjo Čekoslo
vakiją. Joseph W. Martin dar 
nurodė, kad tos pavergtų žmo
nių gaminamos prekės, plūs
tančios į Ameriką, smarkiai 
konkuruoja ir atima biznį 
Naujosios Anglijos vilnai, 
medvilnei (cotton), juveliroms 
(brangenybėms), skrybėlėms, 
žuklavimo reikmenims, laikro
džiams ir k. prekėms.

Nevlmryport, Maas. — Pat- 
rick J. Murnone, direktorius 
pačios didžiausios šio miesto 
aukštesniosios mokyklos, kuri 
turi apie 650 mokinių, už
draudė mokyklos svetainei 
priimt iš Sovietų Rusijos im
portuojamus jūros vėžių 
(erabs) konservus. Šiam di
rektoriaus potvarkiui pritarė 
ir mokyklų inspektorius (su- 
perintendent) Rupert A. 
Nock, buvęs praėjusio karo 
aviacijos majoras. Jis savo 
laiške direktoriui rašo:

“Aš visiškai pritariu jūsų 
atsisakymui priimt jūros vė
žių konservų dėžutes, įpakuo
tas Sovietų Rusijoje. Kadangi 
Sovietų Rusija nerodo noro 
visų
siekti pasaulio taikos, kėsina
si į mūsų gyvenimo santvarką

ir pasirodė mums ypač prie
šiška, numukdama JAV jūri-
nį lėktuvą, tai aš pilnai pave
du jums boikotuoti visas So- 
vjetų Rusijos įgabenamas pre
kes”.

“Nėra jokio pagrindo, kad 
mes, amerikiečiai, padėtume 
apmokėti jų šnipinėjimą ir ne- 
tiesioginht būdu remtume jų 
naudojamą vergų darbą, pirk
dami žemesnės kainos gėrybes 
iš jų krašto. Jei ir brangoka 
mums apseitų stiprinti demo
kratiją, siekime to be jokio 
susvyravimo. Tai vienintėlė 
toli siekianti politika, kurios 
mes privalome laikytis”. “Aš 
norėčiau, kad jūs tai praneš
tumėte visiems, su kuriais tu
rite kokių reikalų”,

Pasimokė iš motinos
— Mama, man pilvuką suso

po, — nusiskundė šešerių me
tų mergaitė.

— Tai dėlto, dukrele, kad 
tavo pilvukas tuščias. Būtų 
geriau, jei šį-tą jame turė
tum. Juk nič nieko nevalgei.

Vakare grįžta tėvas ir skun
džiasi, kad jam galvą skauda.
— Tai dėlto, tėtuši, kad ji 

tuščia. Būtų geriau, jei joje 
šį-tą turėtum, — atsiliepė iš 
kampo mergaitė.

Verkia kaip metisai mirus.
Lietuvių priežodis

bendromis pastangomis
Maži vaikai nuspaudžia me

tines kelius, dideli — širdį.
Lietuvių patarlė

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ GILDOS

METINIS SEIMAS
SAUKIAMAS S. M. GEGUŽES MfM. 21 D. .

N. PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam
binau pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Wcst Broadtvay, S®. Boston 27, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER) 

•uomnea amu- WeeJdy szcept holiday vedu, vben muea įveemy
•AINT JO8EPH'8 LIYHUANIAN^L C. A88OCIATION OF LABO R 

atarai m aenand-cUaa mattar Sept. 12, 1815 at the poet atties at Botum.
Maas. under the Act of March S. 1270.

^ixjuu« iv. malltag at apačiai rate of poatage provlded for to Becttoa 
UOS Act of October S. 1017 authortaed oa July 12, 1012

SUBBCRIPTION KATES 
uuuaatic yearly 28.00

KMneaUc once per week yearly 23.00 
'oreign yearly --------- ---- 26.5U

rtnee nėr w«w>k yearly 2340

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama —.—  28.00
Vien# kart aavait*je metama _ 23.00
Užsieny metams----------------25.50
Utoieny 1 kart aav-tlj metama 2340

DARBININKAS
W*«n Knmawa> South Bnatnn Maaa

Tetephone: Redakcijai — 8d 8-8808; Administracijai — 80 8-2880

Motinu šventė
Labai gražus ir girtinas paprotys minėti Motinų 

dieną. Iškeliant motinos meilę, grąžinama tam kil
niam žodžiui “meilė” tinkama prasmė — rodos, bent 
laikinai atlyginama meilei už nuolatinį jos vardo iš
naudojimą ir išniekinimą, nes kartais ir šlykščią ais
trą meile vadinama. Tad motinos meilė grąžina mei
lei pagarbą.

Iš tiesų, motinos meilė tyra, karšta, ištverminga 
ir pilna heroiško pasišventimo. Ir silpniausia motina 
stos ginti savo vaiką, net nusikaltusį ir jos nemylin
tį. Net kalėjime jį aplankys, teisingai nuteistą mė
gins išteisinti. Visi kalti: teisėjai, liudininkai, advo
katai, tik jos sūnus nekaltas, nes tai jos vaikas — 
jis negali būti blogas. Tegu jos vaikas bus neklusnus, 
girtuoklis, padauža, atsišnekąs, ją pačią įžeidžiąs, 
vis vien kiek pabarus, priglaus, pavalgydins, apdova
nos. Motinos širdis neturi ribų, jos meilė nepažįsta 
kliūčių, kurių negalėtų peržengti. Jos vaikas visų ge
riausias, išmintingiausias, gražiausias. Ne be reikalo 
apie labai negražų žmogų sakoma: jis turi tokį vei
dą, kad tik motina jį gali mylėti.

Vienas biznierius suruošė kūdikių parodą: penki 
sveikiausi bei gražiausi vaikučiai gausią dovanų. 
Paskirtą dieną nurodytoj vietoj susirinko 55 moti
nos su tokiu pat skaičium nešamų ant rankų kūdikių 
(toj vietovėj lietuvių kolonija buvo negausi). Trys 
teisėjai, kurių tarpe buvo ir parodos sumanytojas, 
pažvelgė į papuoštus kūdikius ir stambias jų moti
nas, smarkiai susirūpino. Visi berniukai ir mergai
tės atrodė labai gražūs ir sveiki. Kaip čia atrinkti 
tinkamiausius? Vienintelė išeitis — visus apdovano
ti, bet tik penkios dovanos teturėta. Teisėjai vis dėl
to turėjo pakankamai pilietinės drąsos penkias, do
vanas išdalyti. Nežinojo vargšai, kas jų laukia. Se
kanti scena Visos neapdovanotos moti
nos tampriu ratu apsupo nelaimingus teisėjus ir juos 
pavaišino... ne saldainiais — oi ne! bet žodžiais ir 
dar kokiais! Spaudoje jie neminėtini. Nuo fizinio su
žalojimo teisėjai šiaip taip išsigelbėjo, bet rezultatas 
vis vien skaudus: sumanytojas įsigijo penkias priete- 
les ir 50 neprietelių, kurios jam nedovanos nei šia
me, nei būsimame gyvenime. Štai ką reiškia užgauti 
motinų jausmus.

Motinų herojiškas pasišventimas ir jų šiurpu
lingi sopuliai pilnai pasireiškė dabartinėje Lietuvos 
tragedijoje. Pačioj Lietuvoj: areštai kelionė į Sibirą 
su mažais kūdikėliais, be maisto, vandens, pastogės;

MARIJOS NUSIŽEMINIMAS 
IR ŽMONIJOS RŪPESČIAI

Kai atėjo laikas žmoni
ją atpirkti, švenčiausioji 
Trejybė siunčia angelą į 
žemę žmonijai apie tai 
pranešti. Į ką Dievo pa
siuntinys turi kreiptis? Į 
pasaulio valdovus, tur
tuolius, pramonininkus? 
Buvo ir tais laikais tur
tingų ir galingų žmonių; 
buvo gražiai išsipuošu
sių žmonių dukterų. Die
vo pasiuntinys nepasi- 
beldė ten, kur pasaulio 
galybės viešpatavo, kur 
auksas žibėjo ir šilkai 
šnarėjo. Dievo pasiunti
nys pasibeldė į paprastų 
darbininkų duris; kreipė
si į paprastą neturtingą 
mergaitę Mariją. Nekal
ta ir paprasta mergaitė 
šioje žemėje turi tarpi
ninkauti Dievo planams 
įvykti.

Kai pasižiūrime į Die
vo apvaizdos planus, ma
tome, kaip Dievas dide
liems dalykams įgyven
dinti pasirenka tai, kas 
pasauliui išrodo žema, 
niekinga ir neišmintinga. 
Šituo atžvilgiu daugelis 
žmonių yra tikri keis
tuoliai. Jie nori didelius 
darbus padaryti, nori pa
garsėti, bet ne nuo to ga
lo pradeda. Vos tik pra
deda žengti į gyvenimą, 
tuoj pradeda triukšmauti 
taip garsiai, kad visas 
pasaulis juos išgirstų; 
visur ieško tik garbės, 
pasigyrimo, prasikišimo. 
Bet kai susiduria su gy

venimu, greitai apsilaužo 
ragus ir sužeisti krinta į 
gyvenimo duobes ir iš jų 
dažnai neatsikelia; jų 
daugiau niekas nemato ir 
negirdi.

Niekas iš žmonių tiek 
nepagarsėjo ir nepagar- 
sės, kiek Marija pagar
sėjo. O ar Marijos gyve
nimo kelias buvo toks, 
koks yra daugelio mūsų 
laikų jaunuolių? Dažnai 
visai kitoks. Marija, 
žengdama į gyvenimą, 
mokėjo būti nekalta, pa
prasta, nusižeminusi, me
keno nežinoma. Kaip 
Dievas visų žmonių šir
dis mato, taip matė ir 
Marijos. Pats Dievas Ma
riją pakėlė iš jos nusiže
minimo, labiau išaukšti
no už visus tvarinius ir 
visai žmonijai pastatė 
gyvenimo pavy z d ž i u. 
“Nes jis pažvelgė į savo 
tarnaitės žemumą. Štai, 
nuo dabar visos kartos 
vadiris mane palaiminta. 
Nes didelių dalykų pada
rė man Galingasis, kurio 
vardas šventas” (Luko 1, 
48-49).

Su Marija žmonijai ar
timiau nušvinta išgany
mo viltis; geresnio religi
nio gyvenimo viltis. Pri
slėgtai žmonijai sužiba 
išganymo žvaigždė.

Žmonija ir dabar daug 
kenčia; didelis nerimas 
yra žemę prispaudęs. To 
nerimo bauginama žmo-

atskyrimas nuo vaikų, vyrų, pastovus merdėjimas 
vergų stovyklose, badas šaltis, nepakeliamas darbas, 
šird«?ė^a dėl vaiku: ar jie išliks gyvi? kas juos auk
lės ir kaip? Gal išaugs Dievo ir tėvynės priešais? 
Koks šiurpas!.. ~

Bėgant iš Lietuvos ir pačioj tremtyje, kiek per
gyventa pavojų orlaivių bombardavimų, kiek bai
mės, kad vaikučių neužmuštų... Trūksta maisto, vai
kai prašo valgyt — ir ką vargšė jiems pasakys, kaip 
nuramįs jų alkį, kai nėra nė kąsnelio duonos? Ver
čiau numirti, ne kaip girdėti vaikų verksmą: “mama, 
aš noriu valgyt!”... Skaudu apie tai rašyti, dar skau
džiau motinoms tai prisiminti. O visa tai iškęsta, iš
gyventa... Ir kaip negerbti mūsų motinų, kaip jų ne
mylėti!...

Telaimina jas Aušros Vartų Dangiškoji Motina. 
K.

nija kelia dar didesnį ne
rimą. Ramybės vardan 
yra liūdinami karo pa
būklai. Ar tie pabūklai 
atneš žemei ramybę? Ne! 
Karo pabūklai dar labiau 
sužalos ir taip jau suža
lotą žemės paviršių ir 
dar labiau pravirkdins ir 
taip jau verkiančius že
mės vaikus.

Yra daromos visokios 
nusiginklavimų, nesiki
šimų ir kitokios konfe
rencijos. Ar jos žmonijai 
atneš ką gera? Sunku 
tikėtis! Jei tos konferen
cijos į savo tarpą pasi
kviestų Mariją ir Kristų; 
jei konferencijų dalyviai 
apsiplautų ir atsigaivin
tų Kristaus krauju, galė
tume tikėti visai kitokių 
rezultatų.

Nusižeminę melskimėr, 
kad Dievas duotų muiru 
išminties suprasti gyve
nimą ir suprasti, kas tą 
gyvenimą gali padaryti 
teisingesnį, geresnį. Šiam 
supratimui reikalinga 
nusižeminimo, maldos ir 
sielos nekaltumo. Kai 
Dievo akivaizdoje dau
giau nusižeminsime, nuo
širdžiau melsimės ir bū
sime nekaltesni, Dievas 
aplankys mus, aplankys 
mūsų tautą ir iš to apsi
lankymo sulauksime di
delių dalykų.

Kun. J. St.

KARALIAUS PALIKIMAS
“Prašykite ir gausite, kati jūsų džiaugsmas būtų 

pilnas”. Jon., 16, 24.

Karaliai ir generolai mirdami palieka savo įpė
diniams menkniekius, suvenyrus, užgrobtas sveti
mas žemes. Jėzus Kristus truputį buvo turtingesnis 
už karalius ar tautų vadus. Jis savo mokiniams pali
ko truputį didesnį turtą, negu anie.

Atrodo labai paprasti buvo beveik paskutinieji 
Kristaus žodžiai mokiniams: “Prašykite ir gausite”, 
bet jie be galo svarbūs ir reikšmingi.

Prašykite. Jūs, kurie tikite į mane, galite prašy
ti. Gėlytės tęsvyruoja liemenėliais, medžiai teošia la
pais, gyvuliai tevaikšto galvas nulenkę. Jūs, mano 
mokiniai, turite teisę kalbėti į Dievą. Jūs net galite 
prašyti sau ir kitiems reikalingų dalykų ir gausite. 
Kristus garantuoja. Tik pakelkite širdis, ir jos patirs 
džiaugsmą.

r

Istorija liudija, kad šis Kristaus palikimas bu
vo pats svarbiausias. Ne pinigais, ne ginklais, ne iš
mintimi ar kūno tvirtybe apaštalai ir krikščionys 
įveikė išalkusius liūtus, atšipino aštrius kalavijus, 
išnešė pergalės vėliavas. Ne. Jie tai padarė prašyda
mi ir gaudami per Kristų.

Malda buvo išminties šaltiniu garsiesiems teolo
gams, malda įkvėpė menininkus, malda šventieji įvei
kė aistras. “Prašykite ir gausite” tikrumas paliūdy- 
tas per visus krikščionybės egzistencijos laikus.

Graži yra kunigo malda, kai jis ištiesia rankas 
prie altoriaus. Tai seniausia maldos forma. Ir Kris
tus taip meldėsi. Bet kiekvienas galime tą formą 
naudoti. Ryto ir vakaro malda ir bus tos ištiestos ta
vo rankos, ant kurių sudėki visą dienos naštą.

“Prašykite ir gausite” yra didysis Kristaus Ka
raliaus palikimas savo valdiniams, už jį privalome 
dėkoti, juo privalome naudotis. Kaip tu meldies, toks 
ir tavo ryšis su Dievu. K. L. J.

/

SUSITIKIMAS
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■ Jonas Gailius -------------

— Neįsivaizduoji? — nusijuokia Alvy
das. — Aš juk iš raudonojo pragaro ištrū
kau ir vis dėlto esu gyvas. Rūstuli, mes pa
galvosime!

— Būtinai, Alvydai! — džiaugiasi šis. — 
Tu kaip gyva dokumentų knyga jiems bū
tum. Viską papasakotum!

Alvydas pasiremia ranka ir susimąsto. 
Jis atsimena Indrę: o taip, iš tikrųjų reikia 
veržtis, juk dar ir ją galima kur nors at
rasti...

Kai visi griebiasi sąvo darbų, Danutė 
prieina prie Alvydo ir šalia atsisėda. Tarp 
juodviejų guli įvairūs sąrašai, aprašymai.

Tuo tarpu į urvą įeina Burneika. Raudo
nas, patenkintas. Jis prieina prie savo duk
ters ir uždeda jai ant pečių ranką.

— Kas yra, tėveli? — ši paklausia.
— Nieko, Danute! Grybštelėjau gaivinan

čio oro, girios gausmo pasiklausiau, su seno
lių vėlėm pasikalbėjau, tai ir širdis atsigavo. 
O ir su motina šnektelėjau. Apie tave.

— Apie mane? — nustemba Danutė.
— Apie tave, vaikeli! Juk gyventi vistiek 

reikia. Kad ir miške...
Danutė supranta, pagaliau, ką tėvas nori 

pasakyti, bet staigiu judesiu prideda prie 
lūpų pirštą.

— Dar ne laikas, — tyliai pasako.
— Apie ką čia judu kalbate? — pakelia 

galvą nuo popierių Alvydas.
Danutė nuleidžia akis. Jos veidas paraus

ta. .Šviesūs plaukai kaip vainikas sušvinta 
ant galvos.

— O ką beveiksi nekalbėjęs, — atsako 
Burneika, kimšdamas pypkę. — Juk dirvonų 
nereikia plėšyti. Ir gyvulių nėra... Susėdova 
abu su žmona užgožyje ir ūtariavova. Apie 
ką gi daugiau, jei ne apie savo dukterį. Juk 
ji viena mums iš visų beliko. O tu mums — 
kaip sūnus. Juk gyvybę išgelbėjai...

Alvydas atsikelia ir paduoda raštus Da
nutei.

— Savo pareigą atlikau, — sako ir nei 
Danutė, nei tėvas nesupranta, apie kokią pa
reigą jis kalba. — O ką dar reikės atlikti, 
vienas Dievas žino. Na, ką — nenuobodus 
gyvenimas?

— Ką čia kalbėti, Alvydai! — atsako 
Burneika, pūsdamas karčius titūno dūmus. 
— Žinai, visą gyvenimą su žeme, su gyvu
liais, o čia šmakšt ir ubagas. Mes tai mes — 
seni, nusidirbę, bet jūs — visai kita. Gra
žiausia jaunystę žemėje užkasate. Nei pasi- 
žmonėjate, nei ramiai išsimiegate: vis bud
rūs, vis pasirengę. A-a... — ir vėl išpučia ka
muolį dūmų. — Na, užteks plepėti! Reikia 
baigti žabus sunešti, — pasako, dirsteli į 
dukterį ir išeina.

Alvydas tebestovi prie Danutės.
Patinka jam ši mergaitė: ir graži, ir pro

tinga, ir rimta. Dabar pati jos jaunystė, pats 
gražiausias amžiaus tarpsnis.

Danutė visai nepanaši į Lakštutę. Ką ji 
mąsto, apie ką svajoja, niekam nepasa
kys. Nebent iš jos veido ar akių įspėti. Ta
čiau negi visa taip ir galima nuslėpti; kai 
siela kuo nors gyvena, visa ir veide atsi
spindi.

— Norėčiau turėti seserį, kaip tave, — 
staiga pasako Alvydas.

— Seserį? — nepakeldama akių, atsilie
pia mergaitė.

— Taip, seserį.

— Žinau, kodėl taip sakote. Kai žmogus, 
įtempęs visas jėgas, kelia vos pakeliamą naš
tą, — jam reikia artimos širdies...

— Ir gera ją šalia jausti...
— Gera, Alvydai! Juk širdis turi būti dė

kinga ir kuo nors atsilyginti.
— Ne, apie tai nekalbėkime, Danute! Tai 

buvo tik pareiga, tik uždavinys. O savo pa
reigą reikia visuomet vygdyti.

— Ir širdis turi savo pareigą!
— Turi, Danute! Didelę pareigą turi. Ta 

pareiga sunkesnė už nakties išvykas, už ri
zikingus žygius ir kitus praeinančius įvy
kius. Ji ligi anapus tęsiasi.

— Bet juk ta pareiga saldi, nes ji amži
na.

— Turėtų būti saldi. Tačiau pats gyveni
mas ir sužvėrėję žmonės ją apkartina. Kar
tais vos panešamą padaro. Pradedi abejoti 
ir savimi, ir kitais.

— Tu taip miglotai kalbi, Alvydai, kad 
mažai ką suprantu...

— Ir nereikia, kad suprastum, — atsi
dūsta Alvydas, — Gal kada ir suprasi. Vė
liau. O gal ir niekad... Na, taip, — pasirąžo.
— Tvarkyk archyvą toliau. Rašyk smulkiai, 
bet įskaitomai. O aš dabar su Rūstu pasi
tarsiu.

— Tu iš tikrųjų manai keliauti? Iš tik
rųjų, Alvydai? — neramiai paklausia.

— Jeigu reikės, keliausiu. Pareiga man— 
šventas dalykas, nors būtų ir nepaprastai 
sunki.

Danutė nieko neatsako, tik įsižiūri į po
pieriaus lakštus. Tačiau ji nieko neįskaito: 
raidės šokinėja, pinasi, žodžiai liejasi ir akys
— kaip stiklinės.

Alvydas pasišaukia Rūstą ir abu išeina į 
girią.

Rūsį užgula slegianti tyla.

• ■ .»

Žiemą, kada visa žemė pasipuošia baltu 
nuotakos rūbu, Alvydas perduoda dalinį Kri
vio žinion. •

— Ištverkite ir visas audras atlaikykite! 
— pasako. — Nešu į Vakarus mūsų krauju 
užrašytą kovos istoriją. Ir ne tik mūsų da
linio, — viso lietuvių pogrindinio sąjūdžio 
istoriją. Ji sustiprins tremtinius, įkvėps 
juos, uždegs veiklos ugnimi. Juk žinote, kiek 
daug vilčių į juos sudėjome...

Tada prieina prie jo Laimutė, nedrąsiai 
pakelia akis ir sako:

— Alvydai, ar galiu kai ko paprašyti?
— Sakyk, Laimute!
— Pasveikink visus tremties brolius ir 

seseris mūsų vardu! Pasakyk ypač sesėms, 
kad mes viską aukojame tėvynei — savo 
jaunystę, svajas, visas jėgas ir gyvybę.

— Gerai, viską pasakysiu! — atsako su
simąstęs Alvydas.

— Pasakyk, kad jų šventa pareiga iš
tverti lietuvaitėmis: jos gal nejaučia, kaip 
yra reikalingos Lietuvai. Pasakyk, kad būtų 
ištikimos savo broliams, čia pasilikusiems, 
kad kurtų tik lietuviškas šeimas...

— Gerai, Laimute, pasakysiu! — susi
graudina Alvydas.

— Tą patį ir broliams pasakyk... Gal at
simeni Karolį Bivainį? — nuleidusi akis, 
klausia. — Tą, kuris prie Valinčių gyveno?

— Prie Valinčių? — paskęsta mintyse 
Alvydas.

— Taip, prie Valinčių... Indrės mokslo 
draugą...

Alvydas krūpteli. Jo veidas nukaista. 
Krūtinė susiūbuoja.

— Atsimenu, Laimute! Juk tai ir mano 
draugas! — pasako paskubomis.

(Bus daugiau).



DARBINIHtAS -iPenktadienib, gegužes 12, '50

Lietuvos Vyčių Hlinois • Indiana apskričio koncertas PO KABO

ŽIDINIUOSE
ftcdikdjoi ĮMjncflmai korciponfcntimi

StunateMK Rašto tarnauto jų skaičių, kad laikraštis nevė
luotų, tenka jį spausdinti žymiai anksčiau. Dėlto tos korespon
dencijos, kurios skiriamos penktadienio numeriui, redakcijų turi 
pasiekti jau antradienį, o skiriamos antradienio numeriui — ne 
vėliau šeštadienio ryto. Vėliau gautos bus dedamos tik į toD-

• SeaMle katedroje, Wa- 
shingtono valstybėje, užlei
džiamą viena koplyčia šioje 
valstybėje esančių lietuvių pa
maldoms. Pamaldas organi
zuoti vysk. Tomas Cannolly 
pavedė kun. J. Dakinavičiui, 
kuris jau atlaikė pirmas čia 
lietuviškas pamaldas balan
džio 12 d. iš išleido specialų 
atsišaukimą į apjMinkįų lietu
vius, kviesdamas burtis prie 
naujai gimstančios lietuviškos 
parapijos.
• Lietuvių Kultūros Fondo 

Clevelando skyrius planuoja 
išleisti naują žurnalą anglų 
kalba, kad būtų galima pla
čiau paliesti lietuvių kultūri
niai reikalai.
• Ateitininkų kursai, ku

riuos pramatoma surengti 
Clevelande vasaros metu.
• Jonas Mitus, iš Grand Ra- 

pids, Mich., lankąs Katalikų 
Universiteto Washingtone 
teisių mokyklą, yra pirmasis 
mokinys toje mokykloje, o Jo
nas Salatka — antrasis. Abu 
yra karo veteranai.

• Bernardas Barto, lietuvis, 
išrinktas į pirmosios apylin
kės komisionieriaus vietą, Gr. 
Rapids, Mich.
• Kun. Stasys Santaros, ak

tyvus visuomenės veikėjas, at
vyko iš tremties į Jung. Valst. 
ir apsigyveno Chicagoje. 
Tremtyje sėkmingai vadova
vo Wuerzburgo
ir vėliau Sdigenstadt’o 
vių katalikų parapijoms.

• Architektas St. Kudokaa 
dabar gyvena Clevelande, kur 
dirba vienoje didelėje mokyk
lų statybų projektavimo ben
drovėje, kaipo architektas. 
Jis sudarė naujosios Clevelan
do lietuvių parapijos bažny
čios projektą ir už jį laimėjo 
konkurse pirmąją premiją. 
Antroji vieta teko 
tui T. Vizgirdai.

• Kun. J. F. Angelaitis, nau
josios Clevelando lietuvių pa
rapijos klebonas. pažadėjo 
pirmajam ir pirmuoju baigu
siam naujosios parapijos mo
kyklos mokiniui $1,000 vien
kartinę dovaną aukštesniajam 
mokslui siekti.

MUŽ1KALINE JUOKŲ OPERETE

Dornstadto< 
lietu-

Brockton, Mass.
Brocktono Bv. Roko parap. 

Moterų Sodalicija, vadovau
jant dvasios vadui — kleb. 
kun. P. Strakauskui, gegužės 
7 d. surengė trijų veiksmų 
muzikalinę aperetę “Teta iš 
Kolorados”.

Veikale vaizduojama turtin
gos ir jau pražilusios ponios 
Ridikevičienės susirūpinimas 
paliekamu turtu, apie $50,000. 
Dvi tarnaitės, užuot pristačiu- 
s»os laukiamą tetą iš Kolora
dos, Ridikevičienei pakišo 
savo draugę Vilkišienę, kuri 
gudriai ir veidmainingai vaiz
davo “tetą”. Tik atvykus tik- 
rąjai tetai iš Kolorados, šel
mystė paaiškėjo. Veikalas 
baigias tuo, kad tikroji teta 
paveldi visą Ridikevičienės 
turtą.

Operetę vaidino apie 40 mo
terų sodaliečių. Pagrindinė ro
lė teko Onai Pikarskienei, ku
ri parodė daug sugebėjimo 
scenos mene ir savo rolę atli
ko labai gerai. Gerai pasirodė 
ir abi vyriausios tarnaitės: 
Tipsi — Ona Aukštikalnienė 
ir Pipsi — Adelė Tribuliaus- 
kienė. Jų vaidyba buvo tikrai 
natūrali ir vykusi. Tariamą 
tetą meistriškai atvaizdavo 
Birutė Moynikienė. Jei būtų
garaiau kalbėjus, publiką ga
lėjo pasakiškai nuteikti, nes
vaidyba buvo įtikinanti Tikro
sios “Tetos Iš Kolorados" ro
lėje Marcelė Vizbalienė pasi
rodė puošni, iškilminga ir sa
vo vertę suprantanti ponia. 
Čigonę vaidino Margarita 
Mazgalienė . gyvai ir tikrai 
“čigoniškai”. Taipgi artistiš
kai savo uždavinius atliko po
nas Truksvaris (Vytas Janu-

architek- šis), daktaras Bejausmis 
(Vytas Barauskas) ir ponas

• “Už spygliuotų vietų”, nau
ja knyga, parašyta A. Gervy- 
do, pasirodė knygų rinkoje, akte 
Įvadą jai parašė A. Vaičiulai- lio”, 
tis, išleido Lietuvių Katalikų to 
Spaudos Draugija.

Vilkišius (Vilimas Gelsonas). 
Jie dar solo sudainavo porą 
liaudies dainelių.

Visi vaidintojai, diriguojant 
kleb. kun. P. Strakauskui iš
pildė sekančias liaudies daine
les: I akte — “Sveiki, Gyvi”, 
“Gegutės Valsas” (šokis), 
“Einu per dvarelį”, “Loja šu- 
nės ant kiemo”, “Ant marių 
krantelio”, ‘*Oi tu rūta”. II 

— “Šalia kelio vieškelė- 
“Trere’s a Place I*d Likę 

Be", “My Happiness”,

želi”; III akte — “Kai aš jo
jau”, “Cigdnėlė”, “When its - 
Springtime in the Rockies”, 
“If You ar Būt a Dream”, “I 
Love You Truly”, “Vieną kar
tą su merguže”, “Anchorrs 
Away” (šokis), “Sudiev, da
bar sakysim”.

Dainos buvo rūpestingai pa
rinktos ir su dideliu pasišven
timu padainuotos.

Gražų įspūdį darė artisčių 
puošnūs ir brangūs rūbai, ku
rie elektros šviesoje įvairia
spalviai keitėsi ir blizgėjo. Sa
lėje žmones kugždėjo, kad jie 
pirmą kartą Brocktone mato 
tokį puikų pastatymą.

Vaidino šios sodalietės: O. 
Pikarskienė, Ad. Tribuliaus- 
kienė, O. Aukštikalnienė, B. 
Moynienė,, M. Mazgalienė, M. 
Vičbalienė, D. Kazlauskienė, 
J. Ciliauskienė, O. Valukienė, 
L. Mašidlauskienė, P. Peles- 
kienė, O. Janušienė, M. Kašė- 
tienė, Z. Barauskienė, P. Ke- 
lienė, O. Kališauskienė, M. 
Kanavalienė, A. Sheehan, M. 
Blaževičienė, E. Liolienė, M. 
Akstinienė, M. Voverienė, K. 
Keblinskiefiė, Em. Wallace, 
E. Jonienė, P. Peleskienė, Z. 
Barauskienė, J. Kašėtienė, EI. 
Jalavonienė, J. Janušienė, B. 
Vervečkienė, J. Sidlęvičienė, 
R. Cirukienė tf T. Akstinienė. 
Pianu grojo Mergaičių Soda- 
licijos narė R. Janušaitė.

Direktoriaus pagelbininkė 
buvo L. Matulytė, tvarkdarys 
Kun. S. Saulėnas, svečių kuni
gų priėmėjas — Kun. Al. Kli
mas, elektros — J. Pašakar- 
mas, elektrikas — J. Pašakar- 
Pašakamis ir J. Barakauskas, 
prie bilietų — O. Cesnienė ir 
A. Verečkienė, prie sodinimo 
— P. Littlefield, St. Juškai- 
tienė, C. Fox, M. Jezukevičie- 
nė, ir Gr. Ivaškevičienė. Me
džio darbą atliko K. Kališaus 
kas, J. Šarkis ir F. Radzevi
čius. Apgarsinimo valdyba — 
O. Cesnienė ir A. Tribuliaus- 
kienė. šokėjos — D. Pareigy- 
tė ir K. Šokiūtė.

Dėl kleb. kun. Pr. Strakaus- 
ko sugebėjimo ir Moterų Sod. 
darbštumo operetė buvo pui
ki. Ateinantį sekmadienį, t. y. 
gegužės 14 d. operetė bus pa
kartota toje pat parapijos sa
lėje 7:30 v. vak. Dalyvis.

L. Vyčių choras yra vienas 
iš veikliausių chorų grupių 
Chicagos mieste. Jis sėkmin
gai dalyvavo sausio 22 d., 
koncerte ’ Immigrante’ Protec- 
tive League. Vasario 16 d. — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktu minėjime, kurį suruošė 
Vyčių 112-ta kuopa, ir sekma
dienį, vasario 19 d., — didžiu
liam Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime, kurį suruošė 
Lietuvos Taryba Chicagčje. 
Vadovaujamas garsaus muzi
ko dirigento, Dr. Leon Stein, 
dalyvavo bendram koncerte 
Chicagos Symphony orkestro, 
Orchestra Hali. Chicagos ap-

skričio Vyčių choras gražiai 
pasirodė Railroad Fair, Radijo 
stotyse — WGN ir WCFY, 
Museum of Science and Indus- 
try, De Paul universitete ir 
visoj eilėj patriotinių ir reli
ginių parengimų.

Metinė Lietuvos Vyčių cho
ro programa įvyksta šeštadie
nį, gegužės 13 d., didžiuliam 
KIMBALL SALĖJ.

Delegatai į metinį Lietuvos 
Vyčių seimą turės progos iš
girsti šį chorą šv. Jurgio baž
nyčioj sekmadienį, rugsėjo 10 
dieną.

Jonas A. Stoškus,
Illinois-Indiana apskr. pirm.

Moonbeams”, “Ko liūdi, ber

IUinois - Indiana apskričio Lietuvos Vyttų choro grupė. Deitaė.i 
choro grupės pusėje mato-me komp. Leonardą J. šimutį, dirigentą.

Gražiai pavyko
New Britain, Conn.

Pereitą šeštadienį, gegužės 
6 d., vak., parapijos salėje 
įvyko bankietas, kurį suruošė 
šv. Vardo vyrų draugija, va
dovaujama p. A. Karionė, ku
ris labai daug prisidėjo prie 
šio bankieto pasisekimo, pa- 
švęsdamas daug darbo ir pa
rinkdamas aukų, neskaitant 
savo. Vakaras gražiai pavyko, 
svečių atsilankė skaitlingai, 
dalyvavo miesto mayoras, p. 
Sullivan, advokatai — A. Po- 
litis ir T. Kubilius. Kun. J. 
Matutis pradėjo vakarą malda 
prieš užkandžius.

Valgiai buvo lietuviško po
būdžio, kuriuos paruošė šv. 
Rožančiaus narės, vadovau
jant p. A. Karlonienei. Prie 
stalų patarnavo sodalietės. Šio 
vakaro pelnas skiriamas vieno 
iš gabiausių parapijos jaunuo
lių moksib paramai.

Įspūdingas koncertas

ruošia šv. Cecilijos choras, 
vadovaujant prof. V. Marijo- 
šiui. Kitą koncerto dalį išpil
dys solistas Stasys Liepas. 
Koncertas įvyks Lietuvių salė
je, 354 Park St Pasistenkime 
visi šiame koncerte dalyvauti, 
tuo paremdami savo chorą, 
kuris yra mūsų parapijos ir 
kolonijos pažiba.

B. M.

NEV HAVBi, CONN.
Minėsim Motinos Dieną

Gyvųjų ir mirusių motinų 
intencija bus atnašaujamos 
šv. Mišios 10.00 vai. rytą ge
gužės 14 d., šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. Šv. Mi
šias užprašė visos šios para
pijos katalikiškos moterų 
draugijos ir kuopos. Tų drau
gijų narės pagerbimui gyvų ir 
mirusių motinų ir visų Dan
giškos Motinėlės Marijos da
lyvaus šv. Mišiose ir bendrai

Gegužės 7 d., Park St. salė
je įvyko koncertas, kurį su
ruošė Lietuvių dailės parodos 
komisija iš Waterbury, Conn. 
su vietine, pagelba. Solistė S. 
GriškaitA «Tir V. Ivanauskas 
pirmu tart atsilankę į mūsų 
tarpą, savo žavingomis daino
mis paliko gražiausius įspū
džius, jiems buvo nepasigailė
ta grausmingų aplodismentų. 
Akomponavo jiems prof. V. 
Marijošus. Jumoristas L. Žit
kevičius sukėlė daug sveiko 
juoko. Newbritainiečiai linki 
geriausios sėkmės daininin
kams bei L. D. parodos komi
tetui.

Motinų pagerbimo vakaras
Šį sekmadienį, gegužės 14 

d., 4-tą vai. po pietų parapi
jos salėje įvyks motinoms pa
gerbti vakaras, kurį ruošia 
sąjungietės. Programą išpil
dys šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas prof. V. Marijošaus. 
Bus deklamuojamos eilės, ir 
lengvi užkandžiai. Sąjungie
tės nuoširdžiai kviečia visus 
dalyvauti,' tuo pagerbiant mo
tinas.

Metinis koncertas
Sekmadienį, gegužės 21 d., 

įvyks gražus koncertas, kurį

Našlaitis
Pabodo man šis tuščias namas 
Ir ilgos rūsčios dienas.
Nepalik manęs vieno, mama, 
Nepalik manęs vieno!

Nes kaip be ratelio sutemus! 
O dieną—dieną be staklių!
Kas užriš, kas užriš tad, mama, 
Man skarelę ant kaklo?

Kas budės mano miegą neramų, 
Kas paseks karalaitę?
Juk aš būsiu pasaulyje, mama. 
Vienų vienas — našlaitis

S
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Nes senutė apleis. Įiažemins... 
Tu žinai, kaip man gaila...
Ką aš veiksiu pasaulyje, mama.
Be tavęs, jos ir meilės

1948
Jonas Aistis

Grįžo ilgai laukiama* sūnus...

eis šv. Komunijos. Visos kata
likės moterys kviečiamos ne
atsilikti.

M

Marijos Vaikelių draugijėlė 
tuojaus po sumos ruošia pus
ryčius visų motinų pagerbi
mui ir kviečia visas motinas 
viešnias ir svečius juose ben
drai dalyvauti.

Apvainikavimas Panelės švč. 
statulos

Motinos Dieną įvyks apvai
nikavimas Panelės Švč. statu
los. Apvainikavimą atliks Ma
rijos Vaikelių draugijos na
rės. Šios ceremonijos visuo
met būna įspūdingos. Prašo
me visus atsilankyti ir tąja 
proga paprašyti Dangiškos 
Motinos užtarimo mūsų tėvy
nei Lietuvai ir visam pasau
liui taikos.

Lituanistikos mokykla 
pagerbs motinas

Lietuvių kalbos ir istorijos 
mokykla, įsteigta mūsų gero
jo klebono, kun. A E. Gra- 
decko, ir vietos tremtinių ko
miteto pastangomis, ruošiasi 
pagerbti motinas atatinkama 
tai dienai programa.

Bus suvaidintas gražus vei
kalėlis- “Našlaitė” ir pasakyta 
eilėraščių, pritaikintų motinos 
dienai. Kiek teko patirti, jau
nos mokyklos mokinės moko
si naujų šokių, kad palinks
mintų motinas ir atsilankiu
sius svečius. Mes Amerikos ir 
Lietuvos mamytės ir tėveliai 
bei visi lietuviai bendrai da- 
lyvaukim šiame parengime, 
kuris įvyks gegužės 14 d., 
4:00 vai. po pietų, šv. Kazi
miero parapijos svetainėje. M.
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A NSW LOW, LOW MUCt... 
the Famous UNIVERSAL

BANTAM Electric Range
Dėlei kempių ir va 
sarnamių, bile ko

kiai virtuvei
Pasidžiaugkite visliu elektra vi

rimu iią vasary savo kempėje, 
vasarnmy arba savo namų virtu
vėje su elegantišku Universal 
Rantam elektrikniu pečiumi — 
dabar pasakitkai sumažintos kai
nos—$39.95. įsideda į blogą AC— 
dvigubas virimo virtus... kepti ga
lima 22 svarų kalakutas... paran
kus switch kontrolių*. J keptas 
enamelio dažai su chrome apva
dais... stora insuliacija, reitkia 
bus vėsi virtuvė. Pamatykite Uni
versal Kantam tiandien.

MORE SAVINGS...
^.-a ON THf BIG NEW UNIVERSAL

Štai čia naujas 1950 m. modelis Univer- 
sal plytos pilnai £utomati*ka su laiko ir 
temperatūros kontrolium; kaina tik $1KK.M! 
įsidėmėkite tiues įrengimu*:™ Monotube sep
tyni skirtingi tildymo pasukimai... Ekonomi
kas virtuvas septynių kvortų įtalpos!!!-Tel-a- 
switch panel su signalais... patvarus, stiprus 
visas aplnkui porcelinis - enameli* it oro Ir 
vidaus. Pamatykite tiandien.

TIKTAI $189-95

$5.95 įmokėti — 24 mėnesiai i t»i mokėjimui.

Af Boston Edison Skops or your Univorsal Dooler

FRU RANGE W)RtNG OFFER imtil JULY 1, 1950
K Kosto* tdboo *■ temtoh free wM*g for eny electrkel range incteSed e* tas Mms 1* -

e*y staRts or sus >aaiil> heeae where «e ob*emwl «Mno eendMem esltt.

EDISON
z
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Laikyk pagarboje savo motiną
J. Lapšienė.

“Laikyk pagarboje savo 
motiną per visas jos gyve
nimo dienas, kad tau būtų 
gera ir ilgai gyventum ie
noje” 4 4

Šv. Raštas (Efez. 6,2).

sias šeimos ryšys — mo
tinos meilė ir pagarba.

Gegužės mėnuo apden
gia žemę gaiviu žalumu, 
praskleidžia žiedus, pa
budina visą žemės prie
globstyje glūdinčią gy
vybę. Iš juodo žemės 
lukšto prasikala gležnus 
diegeliai ir vešliais žel
menimis ir žiedais stie
biasi į saulę! — Ir kaip 
nesibaigiančios gyvybės 
giesmė kyla tada maldos 
į Dangaus Karalienę Ma
riją.

Gražu ir prasminga
Gražu ir prasminga, 

kad ir mūsų žemiškosios 
motinos pagerbiamos tuo 
gražiuoju pavasariu me
tu. Vienur pirmasis, ki
tur antrasis gegužes mė
nesio sekmadienis 
skirtas Motinai, 
tada neša savo mamy
tėms pirmąsias 
perka dovanas, kalba ge
riausius, nuoširdžiausius 
žodžius, siunčia sveikini
mus, o tie, kurie nebeturi 
laimės matyti savo moti
ną gyvą — giliu atodū
siu ir karšta malda mini 
savo mirusią motiną.

Toji diena duoda mums 
progos pagerbti savo mo
tinas, suprasti motinos 
didžiąsias pareigas. Mes 

tą dieną 
meilę,

pa
vaikai

gėles,

nusilenkiame 
prieš motinos 
prieš jos didžiąją auką 
savo vaikams. Ir taip 
tampa atnaujinamas ir 
pašvenčiamas stipriau-

Geriausia auklėtoja
Ištikrųjų motina ir yra 

verta didžiausios pagar
bos ir meilės, nes nėra 
pasaulyje kitos būtybės, 
kuri mus taip mylėtų, ar 
būtų mylėjus, kaip moti
na. Motina atiduoda vai
kams pati save, mes gy
vename jos gyvybe. Ji 
ya ta geroji dvasia, kuri 
saugo mūsų laimę ir sie
los giedrumą. Visas mū
sų dvasios pasaulis re
miasi tais pamokymais 
ir paskatinimais, kuriuos 
vaikystėje girdėjome iš 
savo motinų. Teisingai 
yra vadinama motina ge
riausia auklėtoja, šeimos 
siela ir širdis. Kur nėra 
tikros motinos širdies — 
ten tuščia ir šalta, 
skausmas ir ašaros...

Gyvybės nešėja
Motina yra pagerbia

ma ne tik kaip geriausia 
vaiko globėja ir auklėto
ja, ji išaukštinama ir 
kaip naujos gyvybės ne
šėja, kaip nuolatinė žmo
nijos palaikytoja. Pa
gerbdami motiną, kaip 
vaiko globėją, daug dėl 
jo privargusią, mes pa
gerbiame ir jos širdyje 
glūdintį moteriškumą, 
kuris vienas tegali skleis
ti palaimą, globą ir mei
lę. Ir taip motina tampa 
gražiausio žmogiškumo 
nešėja ir palaimos sklei
dėja, kaip atskiro 
mens,
menės gyvenime, 
globiančios moters - mo
tinos rankos, viską at
jaučianti ir suprantanti

jos širdis slepia savyje 
nuostabią galią. Toji gal
va, tos palaimintos moti
nos rankos kuria naują 
asmenybę, naują žmogų. 
Kokia motinos širdis — 
toks bus ir naujasis žmo
gus.

ir net vi- 
gyvenime. 
tai pama- 

lietuvės 
Tik prisi-

ten

Kūrėja ir kovotoja
Atėjus laisvės metams 

lietuvė motina visomis 
jėgomis prisidėjo prie 
tautinio kūrybos darbo. 
Iš karo pelenų pakilo ta
da Lietuva, nes darbščios 
rankos, rodos, 
lūs mokėjo daryti, 
šimtai tūkstančių 
nuolių pripildė 
kas mokyklas 
sitetus...

O šiandieną 
toj tėvynėj, ir 
joj lietuvė motina 
dar sunkesnį uždavinį, 
negu anais rusinimo me
tais. Pavergtoj tėvynėj 
lietuvių mokyklos sveti
mųjų įtakoj, lietuvio mo
kytojo žodis užgniaužtas. 
Ir vėl lietuvė motina be
liko vienintelė savo vai
kų mokytoja ir auklėto
ja. Tik 
įkvėpti 
Dievo ir 
ir daro 
savo gyvybę

stebuūk- 
r ir 
jau- 

lietuviš- 
ir univer-

ir paverg- 
čia išeivi- 

turi

ji viena tegali 
savo vaikams 

tėvynės meilės, 
ji tai vogčiomis, 

ir laisvę į

pavojų statydama. Ji pa
laiko Lietuvos girių par
tizanus, savo maldomis 
ir kantrybe moko juos 
drąsos ir ištvermės. Pil
nas skausmo ir kruvinų 
ašarų yra dabar, lietuvės 
motinos kelias!

Išeivijos ir tremties 
vaidilutė

O tremtyje ar išeivijoj 
esanti lietuvė motina tu
rėtų kaip vaidilutė sau
goti šventąjį mūsų tau
tos aukurą: sveiką, nesu
žalotą lietuvių kalbą, lie
tuviškus papročius, lie
tuvių dvasią. Džiugu pa
tirti čia laisvoj Ameri
koj, kad dar yra pakan
kamai daug šeimų, gra
žiai lietuviškai kalban
čių. Tai motinos lietuvės 
nuopelnas, ir didžiausias, 
gražiausias jos nuopel
nas. Garbė tai motinai, 
kuri išmokė jaunąją, Lie
tuvos nemačiusią kartą 
gražiosios tėvų kalbos!

Dabar vienas telieka

Ar rožytę ar leliją, tu, dukryt, uorėtuni?

as-
taip ir bendruo-

Viską

Tautos žadintoja
Motinos įtaka, kurią ji 

turi šeimoje, atsispindi ir 
bendruomenės 
sos tautos 
Aiškiai galime 
tyti stebėdami 
motinos kelią.
minkime savo senąją mo
tulę sengalvėlę, kuri li
nus beverpdama moko 
savo vaikelį skaityti, mo
ko jį lietuviškai katekiz
mo, žadina jo vaizduotę 
savo gražiosiomis pasa
komis, padavimais ir sa
vo dainomis sukuria jo
sieloje visą grožio pašau- " 
lį... Per ilguosius caro 
rusinimo metus lietuvė 
motina buvo geriausia ir 
ištikimiausia mūsų tau
tos mokytoja. Ji išsaugo
jo lietuvių kalbą ir ne
sužalotą lietuvių dvasią. 
Toji lietuvė motina ne
pasidavė svetimoms įta
koms, ji tiesi ir tvirta 
ėjo savo skaudžiu keliu, 
aukštai iškėlusi nešė ti
kėjimo ir lietuvybės švi- 
turį. Ji tvirtai laikė savo 
palaimintose ra n k o s e 
maldų knygą “Aukso Al
torių”, nors maskoliai ir 
bruko jai knygas, rusų 
raidėmis spausd i n t a s. 
Anos gadynės lietuvė 
motina išaugino Lietuvai 
J. Basanavičių, V. Kudir
ką, Jakštą - Dambraus
ką, Maironį ir kitus di
džiuosius lietuvius. Mamai liežuvį rodo.

rūpestis, kad ir jaunosios 
mūsų išeivių motinos ei
tų tuo pačiu keliu, Kad 
visos suprastų, jog bran
giausias žmogui turtas 
yra jo gimtoji kalba. Jei 
leidžiama užmiršti gim
tąją kalbą, tai sužaloja
ma jauno žmogaus sąmo
nė, jo galvosena. Išsau
goti gimtąją kalbą — tai 
svarbiausia lietuvei mo
tinai pareiga išeivijoj. Ji 
vėl turi ryžtis ir nepasi
duoti aplinkumos įtakai, 
kaip ryžosi ir kovojo ne
palyginamai sunkesnę 
kovą caro laikų, o dar 
daugiau dabar pavergtos 
Lietuvos motina, nešda
ma savo kryžių žūtbūti
nėse grumtynėse su vis
ką ryjančia raudonąja 
pabaisa.

Palaimintos rankos
savo 

motina
Palaimintomis 

rankomis šeimos 
turi saugoti tą šviesų, 
ramybę ir ateities viltį 
skleidžiantį lietuviškos 
dvasios žiburį. Jei lietu
vė motina supras ir vyk
dys tą aukštą savo pa
skyrimą, tai jokia jėga 
negalės išbraukti lietu-

vio vardo iš pasaulio is
torijos. Tada ji bus toji, 
kurią mes gerbiame ir 
kurios ilgimės. Ir kai 
ateis grįžimo valanda, 
mes tada galėsime grįžti 
tėvynėn ne tuščiomis 
rankomis. Mūsų motinos 
bus įdiegusios į jauno
sios kartos sielą amži
nuosius tikėjimo ir lietu
vybės idealus.

Amžinasis moteriškumas
Kai pasibaigs ši gra

žioji Motinos šventė, kai 
dovanotos gėlės nuvys ir 
pasakytieji žodžiai nu
blanks kitų dienų rūpes
čiuose ir reikaluose — 
visada prisiminkime pa
čią giliausią šios dienos 
prasmę: tai moters kūry
bos, tai mus aukštyn ke
liančio mote r i š k u m o 
šventė. Tas i gėrį ir į tie
są vedantis, širdį aukš
tyn keliantis amžinasis 
moteriškumas, kurio 
aukščiausia viršūnė yra 
Dangaus Karalienė Mari
ja, tegu 1 nuskaidrina 
mūsų šeimų, mūsų tautos 
ir viso pasaulio baisių 
audrų įsiūbuotą gyveni
mą. — 
1950. IV. 30.

Marija Ramūnienė

Motina
[2]

“Aurelija,” skamba tik ką girdėti žo
džiai, “dabar, kada mes nustojome vilties 
susilaukti vaikų, jis gali būti mūsų įpėdinis. 
Jūs žinote, kad mes labai mylime Jūsų ber
niuką. Jis bus mūsų tikras sūnus. Jis turės 
mūsų pavardę — jis turės tėvą. Mes jį išlei
sime į mokslus. Bus turtingas, žymus žmo
gus. O ką Jūs galite jam duoti? Ar paaugęs 
jis Jūsų nepasmerks?”

Ji paguldo vaiką atgal į lovelę. Rankos 
nusvyra, o akys sausos, degančios įsisiurbia į 
ramiu miegu alsuojantį vaiko veiduką... 
Brėkštantis rytas apšvietė motiną, paskutinį 
kartą bučiavusią savo kūdikį. Bučiavo jį be- 
kraujėm šaltom lūpom, it į karstą dedama. 
Jį sveikutį, tokį gražų pati palieka sveti
miems, kad turėtų tėvą ir — kitą motiną, tu
rėtų gražią jaunystę ir turtingą gyvenimą, 
kad laimingas būtų. Tą vaiko laimę ji apmo
ka širdies skausmu... Savo kūdikio ji niekad 
nematys, niekados ji neglostys jo purios 
galvytės, niekados nebeišgirs saldaus “ma
ma"...

Aurelija vis atsigrįžta nuo slenksčio, tie
sia rankas į lovelę, ją žegnoja, bet rankos ir 
vėl nusvyra... Kada gražios vilos durys ty
liai užsisklendžia, ji dar visai jauna, senos 
moters pavargusiu žingsniu vieniša išeina į 
lynojantį rytą. Vaiko nuotraukėlė ir maži 
marškinėliai — visa, ką ji iš tų namų pasi
ima. Skausmingai saldi šiluma nusmelkia 
krūtinę.

* ♦ ♦

Pilki gimnazijos rūmai apgaubti tylos. 
Kieme kūno kultūros pamoka. “Vyrai” šoki
nėja į viršų, katės šuoliais šauna į tolį, ir 
tampia* ir laksto, ir bėga. Juodgarbenis 
‘Banius ir kūno sudėjimu ir vikrumu pralen
kia savo draugus.

Gi ten nuo šaligatvio, anapus tvoros, po- 
_ra. linažiedžių akių jau pusvalandis seka jo 

judesius. Ne, neseka, bet gerte geria į save. 
Skambutis. Balti marškinėliai ir juodos kel
naitės sumirga ir dingsta duryse. Bet po va
landėlės visi rūmai, sujuda, suklega. Klegan
tis, niūniuojantis, švilpaujantis skruzdėly
nas užpildė abu šaligatvius ir gatvę. O mėly
nos akys laksto veidais ir ieško savojo...

— Ei, Baniau, žiūrėk, ten moteris taip 
veizi į tave!

— Mama siunčia tarnaitę namo parvesti!
— Tai ne Banių tarnaitė.
— Kur? — klausdamas dairosi juodos 

Aliuko akys. Bet moteris, it sučiuptas vagis, 
greitai dingsta už kampo.

«

Mažas miestelis jau senai alsuoja ramiu 
poilsiu. Viename pakraščio namelio lange 
dar šviesu. Aukšta moteris, žilstančiomis ka
somis vainikuota galva, laido skalbinius. Jų 
daili krūva jau pridėta. Baigusi laidyti, juos 
iš manęs tave paėmė... Aliuk, tavo laimei pa
rimsta ant nuleistų rankų. Giliai atsidūsta. 
Eina į spintelę ir sėdasi už stalo. Pirštai lė
tai atriša melsvą kaspinėlį. Ilgai ilgai ji vei
zi į pageltusią nuotrauką, šypsantis veidu
kas, rankutės glaudžia didelį meškiuką. Ilgo
mis lūpomis, it relikviją, bučiuoja ji vaiko 
akis, glosto galvutę. Pastato vaiką prieš sa
ve.

— žiūrėk, Aliuk, čia viskas tau. Mano 
darbo 25 metų sutaupos. Juk mudu visą lai
ką drauge buvome. Aš tik tau gyvenau, nors 
iš manęs tavę paėmė... Aliuk, tavo laimei pa
likau aš tave turtinguose namuose... Tu turi 
įžymią šeimą... Aš tik vieną kartą, vienintelį 
kartą, kaip vagis, atvykau tavęs pamatyti!... 
Aliuk, nejaugi tu nejautei, kaip tave moti
nos širdis šaukė? Aliuk, Aliuk, o kaip aš no
rėjau tave vardu pašaukti! Tik ranka palies
ti tave!... Tu nejautei... tu būtum, pats pri
bėgęs prie manęs... Tu nuėjai į savo puošnius 
namus su draugais... Gerai, Aliuk, gerai: 
draugai būtų juokęsi iš tavęs — skalbėjos 
vaiko!.. O aš savo pažado — dirbti mums 
abiem — neužmiršau. Man daug nereikia. 
Žinai, ii aš sirgau, e, tai jau praėjo... aš ir 
tada i. tavo dalios nepaėmiau nė vieno pini
gėlio. Tai nieko, kad tu esi dabar turtingas 
ir pinigo nevertini. Čia tavo dalis iš mudvie

jų bendro gyvenimo—6001,50.Jie taupyti kas 
savaitę po smulkų pinigėlį... Tegul žino ir 
tavo “tėvai”, kad tu turi motiną, kuri tik 
tau gyveno ir dirbo, tau dalį skyrė... Tu greit 
baigi mokslus, tik vieni metai beliko... O gal 
tu turi kokį didelį, gražų norą ir jam įvyk
dyti tau trūksta pinigų? Daryk su jais ką 
nori. Jie turi tau laimę atnešti... Jie liudys 
tau apie ilgas nemigo naktis, apie ilgesį ta
vęs begalinį, apie vienišas darbo dienas, dar
bo — tau. O kaip ilgi, kaip ilgi tie metai!... 
Kad bent iš tolo, iš minios retkarčiais galė
čiau žvilgterėti į tave!

Maži, vaikiški marškinėliai, tas mažas dro
bės gabalėlis, paslepia vienišos motinos aša
ras...

❖ c *

Banių namuose didelė iškilmė. Stalo ga
le sėdi solonizantas — naujas daktaras, gy
dytojas Algimantas Banius ir jo sužadėtinė.

— Brangioji, atmeni, aš tau rodžiau do
vanas, kurias keista nežinomoji kasmet var
dinių proga man siunčia... Klausinėjau tėvų, 
ar jie neturi kokios užmirštos giminaitės. 
Tai turėtų būti kokia paprasta moteris. 
Sprendžiu iš rašysenos. Mama sako — “Ne
imk į galvą, tai kokia nors keistuolė”. O ma
ne tas slaptumas domina! Kaž kur gyvena 
nežinoma, kurios aš niekad nemačiau. Ji gal
voja apie mane, manęs neužmiršta, bet nė 
savo vardo neparašo... Aš rengiuosi atosto
goms nuvykti į tą miestelį, kurį paštas atžy
mi. Aš vis vien surasiu šią nežinomąją. No
riu ją pamatyti ir jai širdingai padėkoti.

— O, mūsų Algimantas ir vėl užsisvajo
jo! Geriau pašoktum, sūnau. Tikrai jauni
mas jau norėtų nuo skobnių pakilti, — pra
byla ponia Banienė, pakildama iš kėdės ir 
duodama ženklą svečiams sukilti. Ir liejasi 
muzikos tonai, sukasi šypsanti jaunystė, 
vaikšto laimė Banių namuos. Tik Banienės 
širdy kaž koks nerimas. Jai pasirodo staiga 
pabėgusios Aurelijos šešėlis...

Miestas užverda naujos dienos gyvenimu. 
Svečiai apledžia Banių namus. Algimantas 
pats veža. Judėjimas toks gyvas. Sankryža. 
Jį lenkia viena mašina, o priešais staiga iš
nyra sunkvežimis su daržovėmis. Šūkterėji
mas. Tarp dviejų mašinų partrenkta mote

ris. “Daktaro!” girdisi staiga susirinkusioj 
minioj.

Algimantas pats neša ją į savo mašiną. 
Kokia lengva! Kur sužeistosios galva lytėjo 
daktaro krūtinę, lieka šilta, raudona dėmė 
ant švarko ir baltos liemenės.

Daktaras Banius taip norėtų išgelbėti 
šią gyvybę. Gal dėlto, kad laimės kupina šir
dis norėtų iš savo išteklių suteikti ir kitiems 
dalį, o gal kažkoks nežinomas nujautimas 
vertė stoti į kovą su mirtimi. Nelaimingoji 
pagaliau praveria akis. Mirštančiosios akys 
veizi į jį su tokia meile ir dėkingumu? Ir tas 
jos akių glamonėjantis žvilgis pavergia dak
tarą. Krūtinę užlieja švelni šiluma, pasidarė 
taip gera, šviesu šviesu...

— Ar Jūs nenorėtumėt ko nors?” — pa
klausia jis atsipeikėjęs. Akimis ji kažko ieš
ko apie save. Daktaras įduoda jos rankinu
ką. Ji išima didoką pundelį.

— Imkite, tai atneš Jums laimę. O šitą 
voką neatidarydami įdėkite su manim į 
karstą.

Nustebęs daktaras žvelgia į krūvą pinigų 
ir į baltą vakelį.

— Pinigus palikite artimiesiems. Aš ne
galiu jų priimti.

— Aš prašau... Jūsų... Aš daugiau... nie
ko... pasauly... neturiu...

Akys įsiskverbia į pat širdį ir neleidžia 
prieštarauti.

— Ar jūs norėtumėt dar ko nors?” — 
klausia daktaras ir su baime stebi jos apsi
blaususius žvilgsnius.

— Jei... Jūs... galite... pasakykite... man... 
mama...

— Mama” — ištaria jis taip švelniai, 
kaip niekad dar gyvenime nėra to žodžio ta
ręs.

Palinksta jo galva ties jos veidu.
— Mama! — taria jis dar kartą ir bu

čiuoja mirštančiąją.
— Sūnau... “tyliai, tyliai suvirpa su pas

kutiniu atodūsiu ir lūpos ir širdis.
Vaiko lūpomis ištartas motinos vardas 

išdildė vargano gyvenimo ilgų metų skaus
mą. Į šaltąją mirt, ji nusinešė šypsnį, kai jos 
rankas spaudė tvirti sūnaus delnai.--------------
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Gražioji mažųjų iškilmė

Praeitą sekmadienį, gegužės 
mėn. 7 d., šv. Alfonso bažny
čia džiaugėsi, jei ne didžiau
sia, tai neabejotinai visų myli
miausia iškilme — Pirmąją 
vaikučių Komunija.

Bažnyčios altoriai gausiai 
pasipuošę gėlių bukietais. 
Prieš didįjį altorių gėlėmis iš
puošti garbės vartai. Per juos 
pirmą kartą eis prie altoriaus 
Išganytojo pasitikti mūsų my- 
limiausieji. Suolai, kuriuos jie 
sėdės ,papuošti baltų kaspinų 
kokardomis.

8 vai. iš mokyklos į bažny
čią tyliai žygiuoja vaikučių 
procesija. Visi gražiai pasi
puošę. Ypač veria akį mergy
tės baltutėlėse suknelėse ir su 
velionėliais. Procesijai vado
vauja pats kun. dr. L. Mende
lis; jis ir pamaldas laikys.

i Vaikučių visą.i gražus bū
rys. Štai jų vardai: 1. A. Api- 
cella, 2. V. Bush, 3. R. Eisen- 
hower, 4. A. Kalnietis, 5. E. 
Minkevičius, 6. R. Moore, 7. 
W. Ruskell, 8. R. Šilanskas, 9.
J. Strazdauskas, 10. S. Tva- 
ronas, 11. Rob. Wille, 12. W. 
Winter, 13. A. Žalnieraitis, 
14. M. Karpavičiūtė, 15. R. 
Petraškaitė, 16. Janet Smith, 
17. B. Snow, 18. Sh. Ann Sul- 
livan, 19. Sh. Lee Wright, 20.
K. Cesonis, 21. 'A. Kudirka, 
22. V. Norkus, 23. B. Bačians- 
kaitė, 24. V. Misiūnaitė, 25. S. 
Norkiūtė, 26. J. Palubinskaitė, 
27. Ir. Radauskaitė, 28. R. 
Rakūnas, 29. L. Šidlauskaitė, 
30. V. Šližytė, ir 31. E. Kve- 
daraitė. Iš jų vienuolika (20- 
30) tremtinių sūneliai ar duk
relės.

Prieš šv. Mišias kun. klebo

nas kalba į mažuosius. Mišių 
pamoksle kun. klebonas su 
tikru įkvėpimu atskleidžia pil
nutėlei bažnyčiai visą šios 
iškilmės grožį ir gilią reikšmę. 
Drauge jis ragina ir maldaute 
maldauja visus, ypač vaiku
čių tėvus bei artimuosius, su 
vaikučiais ateiti prie Dievo 
stalo. Miela, daugelis, kad ir 
ne visi, paklausė savo Dvasios 
Vado kvietimo.

Po visų apeigų bažnyčioje 
priėmusieji Pirmąją Komuni
ją nusifotografavo su parapi
jos kunigais. Vaikučiai iš kun. 
Klebono gavo po gražią atmi
nimo dovanėlę.

Iškilmės buvo organizuotos 
labai rūpestingai. Tai Seselių 
Kazimieriečių nuopelnas. Ta
čiau visų priekyje buvo kun. 
dr. L. Mendelis, visus įkvėp
damas ir su gyvu uolumu va
dovaudamas.

Katalikių Moterų Sąjungos 
susirinkimas

Gegužės 7 d. parapijos sve
tainėje įvyko šios sąjungos 
susirinkimas.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
nesenai sąjungos suruoštoji 
Bingo partija davė 67.24 dol. 
pelno. Pasidarbavusioms prie 
šio parengimo pareikšta pa
dėka.

Sąjunga paprastai skiria 
sergančių sąjungos narių lan
kytojas. Šį kartą su malonu
mu pranešta, kad nė viena na
rė neserga.

Susirinkimas paskyrė 5 dol. 
gėlėms Marijos altoriui pa
puošti ir taip pat 5 dol. šv. 
Mišioms už sąjungos nares 
motinas Motinos dienos proga.

Žymi auka
Nesenai Baltimorėje mirė 

tik iš tremties atvykusi M.

Saukienė. Tai buvo šeimai ne 
tik didelio liūdesio smūgis, bet 
ir nemažas rūpestis su laido
jimo išlaidomis. Susirūpinu
siai šeimai į fiagalbą atėjo 
kun. dr. Mendelis su įprastu 
jam dosnumu, sumokėdamas 
visas kapinių išlaidas—75 dol.

Ariu vyskupijos vajus
Ealtimorčs arkivyskupija 

yra pasiryžusi įvykdyti du di
deliu darbu: pastatyti sene
liams prieglaudą, kurioje tilps 
250 globos reikalingų žmonių, 
ir aukštesniąją mokyklą 
(High School) 1000-iui moki
nių. Tiek prieglaudos namai 
kaštuos 2,500,000 dol.

Aukų rinkimo vajus pačia
me įkaištyje. J. E. arkivysku
pas F. Keogh visus kviečia 
remti aukomis tuos kilniuo
sius darbus. Kun. dr. L. Men
delis, aiškindamas savo para
pijiečiams vyskupijos Ganyto
jo šauksmą, pareiškia pasiti
kėjimą, kad šv. Alfonso para
pija nuo kitų neatsiliks. Rei
kia aukoti tuojau, nes vajus 
baigiasi' gegužės m. 17 d.

Ištikimybės Diena
Ištikimybės dienos iškilmes 

Baltimorės miestas ruošia ge
gužės mėn. 21 d. Visos tautos 
uoliai ruošiasi kuo gražiausiai 
šią dieną pasirodyti.

Girdėjome, kad ir Baltimo
rės lietuviai nemano kitiems 
nusileisti. Iš tikro, keliais at
žvilgiais svarbu, kad lietuvių 
pasirodymas šiose iškilmėse 
būtų to vardo vertas. Gausus 
lietuvių dalyvavimas parodys, 
mus gerai suprantant, kad 
J. A. Valstybių demokratija 
yra vienintelė užtvara prieš 
bolševistinį marą, kad mes 
nepritariame lietuviškiesiems 
Maskvos garbintojams. Tr na
tiniams savo pasirodymu bus 
graži proga pareikšti šio kraš
to valdžiai bei visuomenei pa
dėką už kelių metų globą Vo
kietijoje ir prieglaudą šiame

Pabėgėlė

A. a. Amilija Janušonienš
10 METŲ SUKAKTIS

Jau 10 metų sukanka kaip mirė a. a. Amilija 
Janušonienė. Minint liūdną 10-ties metų mirties 
sukaktį, antradienį, gegužės 16 d., 8 vai. ryte, Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, So. Bostone velionies 
sūnus kun. Alfonsas Janušonis atnašaus šv. Mi
šias už savo motiną. Nuoširdžiai prašome visų gi
minių, draugų ir pažįstamų dalyvauti Šv. Mišio
se ir pasimelsti už a. a. Amilijos sielą.

Antanas Janušonis ir
sūnus kunigas Alfonsas.

Iš $y. Kazimiero parapijos
Našta N. H.

Dabar pirmoj

vyrų ir mišrūs chorai, vad. 
prof. J. Žilevičius; deklamaci
jos; po programos bus šokiai 
(griežia Šulcų orkestras) ir 
bufetas su lietuviškais užkan
džiais. {ėjimas $1.00.

Rengimo komisija.

♦v-

WBZ - TV.

/

krašte. Gražus lietuvių pasi
rodymas puikiai išgarsys Lie
tuvių tautos vardą.

Taigi visi į iškilmes! Eise
nos pradžia 2 vai. po pietų. 
Lietuviai renkasi prie Broad- 
way ir Pratt gatvių kampo.

Ir Baltimorės lietuviai prie 
Nežinomojo Kareivio kapo 
Gegužės 6 d. Arlington ka

puose, prie Washington’o, lie
tuvių karių veteranų buvo pa
dėta paminklinė lenta Nežino
majam J. A. Valstybių Karei
viui pagerbti. Iškilmės buvo 
trumpos, bet įspūdingos.

Atvykusius lietuvių vetera
nų atstovus ir svečius priėmė 
kapų karinė sargyba. Pamin
klinę lentą kapų saugotojui, 
Amerikos armijos pulkininkui, 
perdavė Lietuvos įgaliotas mi
nisteris p. Žadeikis. Ji buvo 
padėta šalia tokių pat pager
bimo ženklų, kuriuos kitos 
tautos jau anksčiau buvo pa
rūpinusios. Lietuviškoji pa
minklinė len^a išsiskiria savo 
gražumu. Ne be reikalo ir 
kaštavusi 2000_dol.

Baltimoriečiams šiose iškil
mėse atstovavo Lietuvių Le
gionierių Postas Nr. 154, 
Moterų Padėjėjų Postas, žu
vusiųjų karių motinos ir di
delis svečių būrys, iš viso apie 
200 žmonhr.-n Baltimoriečius 
gausumu pralenkė tik New- 
ark, N. J., delegacija. '

Iškilmės pradėtos Lietuvos 
ir baigtos Amerikos Himnu, 
kuriuos pagrojo karo vetera
nų orkestras. J.M.

MisijM
Nesrark, N. J.

Nuo gegužės mėn. 21 dienos 
iki birželio mėn. 4 dienos švč. 
Trejybės Lietuvių parapijoje. 
Tėvas Jonas Bružikas, S. J., 
ves misijas. Viena savaitė ski
riama specialiai vyrams, o 
antroji — moterims. Šis gar
susis misijonierius šioje para
pijoje yra vedęs net tris kar
tus su didžiausiu pasisekimu 
misijas. Tikimės, kad ir da
bar tikintieji jomis labai su- 
sidomaus, lankysis ir pasinau
dos Dievo malonėmis. Senieji 
ir naujai atvykusieji, plačio
sios apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

40-ties Valandų Atlaidai 
šiais metais įvyksta gegužės 
mėn. 28, 29 ir 30 dienomis, t. 
y. Sekminių švenčių metu. Pa
mokslus sako Tėvas J. Bruži
kas, S. J.

_ • _

“Darbininko” laikraščiui ir 
visam jo štabui Rt. Rev. 
Msgr. I. Kelmelis ir Jo asis
tentas siunčia sveikinimus ir 
linkėjimus. - - *

Kum. Pr. Bastalrya

GNLY HAS
★ JET ŠALDYMĄ * Iš MADOS NEIŠEINA
★ GREITA PAMAINA VIDUJE
★ GASO KOMPANIJOS APTARNAVIMĄ

Taupus* patikima gaso liepsna Servel 
fnldo. Daugiau kaip 3,000,000 šeimų 
džiaugiasi tykiu Servel. Tūkstančiai 
jų turi Servels daugiau kaip 20 metų. 
Atsimink, kada darysi pasirinkimą... 
šaldymo sistema daug ką reiškia.

SEE “THAT YOUNG COUPLE” SUNDAY4:30 PM ~

No
ozo

Naujakuriai rengia motinos 
dienos minėjimo 

gegužinę - pikniko
PhtiMMpUa, Pa. : .

Minėdami Motinos dieną, tu
rime pabrėžti, . jog Ši diena 
primena svarbius gyvehimo 
reiškinius, kurie tampriai su-

_______ — Uetuvh* UuU* ***** 
NOhhUŪV, MASj bės išlaikymu. Šią dieną mes

šv. Vardo nariai eis prie ***"“*• susimąstome. Kas 
Šv. Komunijos ateinantį sek
madienį per 9-tos vai. Mišias. 
Po Mišių bus užkandžiai baž
nyčios svetainėje. Kalbės pul
kininkas Alexandras Andriu- 
šaitis iš Cambridge. Visi pa
rapijos vyrai yra kviečiami 
atsilankyti.
— Parapijos metinė gegužinė 

procesija įvyks Motinos dieną, 
ateinantį sekmadienį 2:30 y. 
po pietų. Parapijos altoristai, 
mokyklos vaikučiai Merginų 
Sodalicija ir Moterų Sodalici- 
ja dalyvaus procesijoje. Pre
fekte Ona Pazniokaitė apvai
nikuos Dangiškos mūsų Moti
nos stovylą. Bus suteiktas pa
laiminimas švenčiausiu Sakra
mentu. Po pamaldų parapijos 
vaikučiai seselių mokytojų va
dovybėje ruošia programą pa
gerbti motinas. Sodalietės vai
šins motinėles užkandžiais
— Kun. Virmauskui kvie

čiant, parapijos vietinis jauni
mas vyksta sekmadienio va
kare į South Bostoną tenais 
lietuvius palinksminti su mu- 
zikale komedija “Raulas”.

BOSTON GAS
CONSOLIDATED COMPANY

OA YOUR OAS ARRUAUCA VAALAR
I

Šv. Kazimiero parapijos, 
liet bažnyčioje, kuri jau yra 
100-to metų amžiaus, vis kas 
nors taisoma,
eilėje norima įtaisyti vargo
nai. Maldos 
draugija ir tretininkų kuopelė 
pasiryžę įtaisyti sakyklą ir 
tam tikslui daro įvairius pa
rengimus.

Darbai
įvairiose įmonėse sumažėjo. 

Daugumoje jų dirbama po 
tris, keturias dienas savaitėje. 
Nemaža yra ir be darbo.

LDR 65 kuopa 
gegužės 21 d. šaukia savo 

mėnesinį susirinkimą, kuria
me bus renkami delegatai į 
LDS seimą ir taip pat pasitar
ta apie mūsų LDS kuopos iš
važiavimą, kuris įvyks birže
lio 25 d. Dėl vietos tai dienai 
jau yra susitarta.

Pusta bz Iš Nashua žinutė
je, kuri prieš šią korespon
denciją tilpo “Darbininke”, 
yra klaida, kur buvo pasaky
ta, kad delegatų pagerbimo 
vakarienei 
Nadseikienė 
Jie aukavo 
grybus.

Apaštalavimo

J. Tamulionis ir 
aukavo kumpį, 

ne kumpį, bet

Mirė
Praeitą mėnesį mirė Karo

lis Barauskas ir Antanas Ga
linis. Taip pat balandžio mėn. 
mirė Liudvikas Zurlys, kurs 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis liet, kapuose.

K. J. Nadseika.
i . . . ■ . .• • t

Motinos dienos minėjimas
KKsabeth, N. J.
t

Lietuvių Tremtinių Draugi
ja, sekmadienį, gegužės mėn. 
14 d. 6 vai. po pietų, Lietuvių 
Laisvės salėje Elizabeth’e ren
gi* Motinos Dienos minėjimo 
proga didžiulį vakarą—kon- 

A Škei-
nos montažas “Prie Malūno” 
(rež. autorius); tautiniai šo
kiai, vad. A. Cvirkaitės, (de
koracijos daiL T. Petraičio);

yra motina? Ar ją verta taip certą. Programoje: 
labai gerbti? Ar kartais ne 
per maža ja Įteikiama pagar
bos.

Mes lietuviai reiškiame Mo
tinai ypatingą pagarbą, kuri 
mus lietuviais išauklėjo, stip
rino lietuvišką dvasią ir cha
rakterį, išmokė lietuviškos 
kalbos, įkvėpė Lietuvos meilę.

Gegužės 14 d., sekmadienį, 
12 vai. Mykolaičio sode įvyks
ta šauni gegužinė. Čia bus pa
gerbta Motina, ši diena teiks 
gerų progų seniems ir nauja
kuriams lietuviams susiartin
ti: vieni kitus giliau patinti. 
Palikime miesto dulkes, gazo
lino tvanką. Vykime į žaliu 
rūbu pasipuošusią gamtą, My
kolaičio sode, Eddington, Pa.

Taigi gegužės 14 d. 12 vai. 
įvyks Motinai pagerbti gegu
žinė > piknikas. Linksmos nuo
taikos netruks. Važiuokime 
nuo Bridge g. 66 gatvekariu 
iki galo. Nuo tos vietos Jus 
nuveš į Mykolaičio sodą ren
gėjų pasamdytas autobusas.

T. Haecker

MANCHESTER, N. H.
LDS 74 kuopos

priešseiminis susirinkimas 
šaukiamas, sekmadienį, gegu
žės 14 d. 3 vai. p.p. p. Stec- 
kienės namuose, 399 Union 
St. Visi nariai ir narės prašo
mi dalyvauti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir iš
rinkti delegatų mūsų kuopai 
atstovauti LDS
įvyks birželio 4 ir 5 dienomis, 
So. Boston, Mass.

Tat tikimės visus narius-res 
pamatyti susirinkime.

Kp. Pirm. A Kikutis 
Sekr. J. A. Vaičiūnas

seime, kuris

*

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Mass., 

Maine ir N. Hampshire ap
skrities suvažiavimas įvyks 
gegužės (May) 28 d. š. m. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
svetainėje, 119 Temple St., 
Nashua, N. H. Posėdžiai pra
sidės 1 vai. p.p. Kviečiame vi
sas atstoves nevėluoti ir da
lyvauti suvažiavime.

Moterų Sąjungos Apskrities 
Valdyba: pirm. A. V. Knei- 
žienė, vicepirm. T. MitcheU, 
rašt. A. M. WackelL

REDAKCIJOS 
PRAŠYMAS

LDS seimo proga bus išleis
tas ir atitinkamas “Darbinin
ko” numeris paminėti 35 me
tų laikraščio sukakčiai. Visi 
“Darbininko” bendradarbiai, 
seniau rašę arba dabar tebe
rašantieji maloniai prašomi 
tam specialiam numeriui para
šyti bent kelis žodžius. Re
dakcija norėtų tai gauti dar 
prieš gegužės mėn. 25 d.

“Darbininko” redakcija.
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«nd ti»e c* woA

•* '’***’■

ANO OUTSIM ... --------
, a. ***« p*'n» th«t «llt lldiM«*«r —notfor*

•pNorfoik

I°ll *«omeownenSCtkinj hill <*Mlity vduc jn

. . NorWk ?•<•* Servicethe behind U*e , tnakc it work
Jttcomplct* boc °* u,lor

TAUNTON LUMBER CO.
E. H. SMITH, Gen. Mgr. ”

BROCKTON «
Tek 1910-1911

NORFOLK PAINTSĄO
t tiuli’ FJRvaNKIF HIATUI R Vk



Penktadienis, gegužes 12, '5d

>*
o
«(

m
(m

»̂ô
o

ô
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11:00 vaL ryte. Lošimas — ueftball gante tarpe N. A. Vyčių Apskričio tr New York-Nen Jersey 
famed IJthuaaiM Athlete was kifled 

hmm at etas, fsthnhninkaa (Fresknaaa Line Coaeh at Vate University), 
daace maste by BOB MNKU8 ORKESTRĄ (Polka 

RENGIMO KOMISIJA.

SCHEDULE: šv. Mišias
Apskrities. Trumpos ceremonijos — in trttmte to the memory of Lteat. Al Moste 
dūriną Worid War H. FBITZ BARZILAU8KAS, fžy 
guest speaker. A camptete day of sporte, reereatkm, enteriainment aM

* King), Vytis. Bus traasportation — visose koiosijose. KVIEČIA VIJUS.
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IŠSIBENDAVOJA du švie
sūs kambariai dviem vyrams. 
Galite atsišaukti 
Viktoras Zičkus, 
St., Dorchester, 
BL 8-9875.

būe kada:
80 Corbet 

Mass. Tel.

(12-16-19) 
IŠSIBENDAVOJA su bal

dais - fumished kambarys 
vienam vyrui, 848 E. 4th St, 
Boston, Mass. Atsišaukite pa
prastomis dienomis vakarais, 
šeštadieenį visą dieną ir sek
madienį iki pietų. (5-12-50)

Sidabrinio jubiliejaus 
pobūvis

Šiomis dienomis pp. Juozas 
Ona Smūgiai, turintieji sa-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

AUKSINES ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo 

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

DAKTARAI

30 8-2712 Rm. BIG 8013

Br. J. C. Sejnoar
LANDŽIUS

Lietuviu gydytoja* Ir ohlrurgas.
Naudo> v6liauslįX-Ray aparatą 

Prilaiko aktniiM.

534 E. Broedway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tai. SO 6-2605

Dr. L L Pasėtomis
DR. AMEL1A E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadw»y
So. Boston, Maas.

SO 8*4476

Br.hst phF. Aitfanefcr
OPTOMETRI8TAS

515 E. BnmdwBT
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos Uskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Seėtadieniais nuo 2 iki 8-tal.

Ta AV 2-4026

J. RepsNs, MJ).
Lietuvis Gydytojas
495 Coiumbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Oflso Valandos: B—4 Ir 6—8.
*

J
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DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atailankykita pat 

Gite City Mooument Co. 
GRANITE MEMORIALS

321 W. HoUis St, 
Nashua, N. H.

Norinti.JI pa. mus atvykti, telefonuo- 
kit. Nashua 4261. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.
I

ir 
vo biznį (maisto produktų 
krautuvę) Do Drop-In Mar- 
ket, 29 Savin Hill Avė., Dor
chester, Mass., šventė savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga jų giminės ir 
artimieji draugai surengė šau
nų bankietą sekmadienį, ba
landžio 23 d. Lietuvių katali
kų klubo salėje.

Programą pradėjo p. Pranas 
Janiūnas, bankieto rengimo 
komisijos pirmininkas, nuo
širdžia sveikinimo kalba. Mal
dą sukalbėjo kun. AL Janiū
nas, jubiliato p. Juozo Smūgio 
krikšto sūnus. Trliau progra
mai vadovauti p. 
pavedė p. -Antanui 
žiui.

Bankiete dalyvavo 
Smilgių giminių ir
tarp kurių buvo ir kunigai: 
Jonas Daunis, Znotinas, Pr. 
Biekša, ir AL Janiūnas iš 
Nonvood. Sveikinimų ir linkė
jimų kalbas pasakė ne til$ mi
nėti kunigai, bet ir daug kitų 
pasaulionių. {teikta ir gražių 
dovanų. Visi linkėjo p.p. Smil
giam ilgiausių metų ir svei
kiem sulaukti auksinio jubi-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

Albert B. Barter
Flrmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akla.

Room 206 
Tol. 1-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Maas.

275 Nata 8t, HfHtt, Maa

liejaua. Ponai Juozas ir Ona 
Smilgiai malonaus ir gero bū
do, daug dirba parapijoje ir 
organizacijoje, p. Juozas Smū
gis yra buvęs LDS Centro pir
mininkas ir kitose valdybos 
pareigose. Jie išauklėjo du sū
nus
Sveikiname 
linkima Dievo palaimos.

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbofe, įsigyk 
angliškai - lietuviškų

kepenų 
ir kitų 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 

ir kartus perdien, arba plauti ser- 
Svaras 

kainuoja

i
ROO. 60 8-3729 SO 8-4618 r

Llthuanian Fumiture Co.
MOVERS - 
Inaured ano 

Bonded
Local 4 Lonų

Distanco 
Moving

826 - 328 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Alfredą ir Richardą, 
p.p. Smilgius ir

Prisiminkime motinas
Kaip kiek ankščiau buvo 

skelbta, Cambridge lietuviai— 
iniciatoriai ruošia gegužės 
(May) mėn. 14 d. 3 vai. po 
piet “Roberte School” (kam
pas Windsor ir Broadway), 
motinos dienos minėjimą — 
koncertą. Koncertinę dalį iš
pildo : solistė p-lė Grybaitė, 
solistai p. V. Bakūnas ir p. 
Kazėnas, vyrų balsų kvarte
tas, vadovaujamas Juliaus 
Kazėno. Jiems akomponuoja 
p. S. Levickienė. Lietuvių tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma p. Ivaškienės.

Kviečiami visi skaitlingai at
silankyti. Įėjimas nemokamas.

Rengėjai.

English - Lithuanian 
Dicttonary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi. 
Pspigtete kaina $3.00

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

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

— f---------- ----------
Šiuomi siunčiu $...........  ir

prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną.
Vardas 
Adresas

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli
kaip didelis ar mažas darbas, gančias kūno dalis. 
Reikale parašykite atvyrutę Auksinių Šaknelių 
arba telefonuokite: John Pet- 115.00. Perkant mažiau, unci- 
rus, 131 Pond St., Randolph, > ka^_u2.į __
Mass. Tel. RA 6*1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

ALEXANDEB’S CO. 
414 Mest Broadway 

South Boston 27, Mass.

Inompson
j Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
l Atholio Žmones l •
! virs 100 metų
! 465 Main St., Athol, Mass.

TEL. 204

Janiūnas 
F. Knei-

daug pp. 
artimųjų,

Reikalingas patyręs pento- 
rys - dailydė. Taipgi jaunas 
vaikinas, kuris norėtų išmok
ti namų taisymo amatą.. Jeigu 
turite automobilį — rašydami 
pažymėkite.

John Petras, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.

8 J domios Lenktynes kasdiena iki Biri. 10 
Plūs Turf Lenktynes

PRADŽIA 2:00 P.M.

DOUBLE UŽSIDARO 1:40
RYT LENKTYNIUOJA

The BAY STATĖ
K1NDEBGARTEN STAKES

$5,000 Sudėta
Dveigiai Penkios Furlongs

BOSTONO DIDŽIAUSIAS SMOW

Grandsand Itanga $1.00 
su takaai*

B. ir M.’Treinai — 
Bušai. Strytkariai 

iki pat Vietos

Iš Bostono Vakaru Per 
Mystic Tilta, iš Pietų, 

Surr.ner TuneI

GRABORIAI

W. J. Chisholin
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas" 

381 Smith St, 
PROVIDENCE, v. I.

Telephone
Ofiso: Dexter xk52

Namų: PI. 6286

j «W*ANte****RNteRNteM***Nf«*Nf****?

ii
J
i

! 
!
! 
!

!

Amerikos Legijono Stepono
Dariaus Posto

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, Birželio 4,1950

ROMUVOS PARKE 
Montello, Mass.

■

Bus militarės iškilmės laike kurių bus pagerb
tas vienas užsitarnavęs lietuvis veikėjas. Daly
vaus Baleto artistai ir bus kitų pamarginimų. 
Žinoma bus muzika, užkandžių ir gėrimų trošku
liui numalšinti. Pasaulinių Karų lietuviai vetera
nai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atvykti ir 
atnaujinti pažintis su draugais.

*
• ■ e>

PARAMOUNT CLEANERS t LAUHOERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Clęaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo jier 6 mėnesius)

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St. j

BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St. ’

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi_
TTMKE1V 

OIL HEAT
SUCNtSS - AM CONDHKM'NG Oil RfSMACM

Oil 601464 ■ OI SUSNIMG WAI|« MėATėSė

J

27 I^egion Parkway, 
Brockton, Mass. 
TeL Brockton S2S

Brockton Oil Heat., Ine.
SMomk numerius

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE4C0ALC0.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO6 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

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

Prot. Rašt. — Stela Overkienė, 
555 E. 6th St, So. Boston, Mass.

Finansų Rait — B. COnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

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

51 Tampa St, Mattapan, Maaa. 
Tvarkdarė — M. Matejpškienė.

866 E. 5th St, So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston, Man.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:80 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. BoMon, Mass.

Visais draugijos reik*SB| kreipkitės 
pas protokolų raėtinSkę.

•V. JONO EV. BU PA6ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
21 Sanger SL, So. Boston, Masa.

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

Protokolų Ra5t. — Kazys Rusteika 
206 L St., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa.

Maršalka — Jonas Zalkis,
787 Broadvvay, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raktininką.

Vincas Balukonis, Savininkas.

I

NŠuny, South Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

i! 
i! 
i!

S. BarasevRtas ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadw»y 
South Boston, Maas.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8 2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY .PUBLIC 
Ptitamavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

ToL 80 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

1

Ji

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Dlrektorlue Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyka) 

Tel. Brockton 8-1560

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Maso.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius h 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyėia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 3368

V

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius b 

Balsamuotojas
(Notary Publici

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Nauja modemiška koplyčia Ser 
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonija? to 
miausiomis kainomis

Kainos tos pačios o l kitus 
riestus

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434
S

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvrav
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaietska. 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia ėormonlms Dykai 

NOTARY PUBLIC
TaL SO 8*0816

BOuth Boston 8-2000

4
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BOSTONO ŽINIOS
PRIMICIJŲ IŠKILMĖS

Gegužės 7 d. southbostonie- 
čiai turėjo daug įvairių progų, 
iš kurių viena išsiskiria, kaipo 
Dievo suteikta malonė, kun. 
Juozo Naudžiūno primicijų 
šv. Mišios, kurios buvo laiko
mos tą dieną šv. Petro bažny
čioje 9:45 vai. rytą,, ir po jų, 
kaip ir po kiekvienų trejų 
ankstybesniųjų, primicijanto 
palaiminimas

Skirtam primicijų šv. Mi
šioms laikui atėjus, graži pro
cesija iš bažnyčių salės pa
lengvėle žygiavo bažnyčion. 
Procesijoje dalyvavo kryžiaus 
ir žvakių nešėjai, būrys alto
riaus berniukų, procesijai pa
sipuošusios mergaitės, kuni
gai, primicijantas su asista, 
jnotina, seserys, giminės ir 
pakviestieji. Specialiais tvark
dariais buvo: Vincentas Juš
kevičius, Juozas Kasparas, A. 
Šidlauskas ir Petras Vervec- 
ka.

Šv. Mišių asistoje dalyvavo: 
kun. K. Jenkus arkidiakonu, 
Iru n Andrius Naudžiūnas, 
MIC., diakonu, kun. Albertas 
Abračinskas, subdiakonu, kun, 
Albertas Kontautas buvo ce
remonijų vedėjas. Laike šv. 
Mišių grojo
kas Jer. Kačinskas ir vadova
vo chorui. Pamokslą pasakė 
tėvas Jurgelaitis. Po šv. Mi
šių primicijantas suteikė Šv.

Tėvo palaiminimą visiems, << 
po to kiekvienam atskirai se 
vo.

Baigęs primicijų a)>eiga j 
bažnyčioje, tuojau atvyko Į 
primicijų bankietą, kur sėdos j 
už stalo su savo mamyte, bro 
liu, sesute, kunigais ir kita' J 
ketvertu šimtų, jį atvykusių; J 
pagerbti.

Bankieto vedėjas, kun. F 
Jenkus, džiaugdamasis pasve 
kino primicijantą, suminėj 
daug Lietuvos kunigų, kuri 
darbuojasi dėl to krašto, i 
pasiūlė primicijantui vykt 
Lietuvon, kai tik bus galim; 
į ten pasiekti. Kalbėjo ir svei 
kino visa eilė ir kitų asmenv 
kurių tarpe nuo naujakūri 
Andr. Keturakis.

Bankietą dainomis paįvair: 
no Dr. J. Antanėlis ir p. An 
tanina Šidlauskienė, 
akompanavo 
Be vietinių 
dalyvavo šie 
kun. Dr. J. 
kun. A.

J art uvoh Steigiamojo
Seimo :>0 melu sukak- 

tuvhj minėjimas
įvyks šeštadienį, gegužės 13 

d., 8 vai. vak. bažnytinėje sa
lėj. Kalbės buv. seimo narys 
K. Bielinis ir Dr. J. Leimo- 
nas. Bus ir meninė dalis.

Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti visus musų tautiečius, 
ir senuosius amerikonus ir 
naujai atvykusius. Atskirų 
pakvietimų nebus.

Tr. Rat Valdyba.

MIC. 
kun 

P. Patlaba

Sveikiname “Kaulo” 
sambūrį

Norisi nuoširdžiai sveikint’ 
Nonvoodo lietuviškąjį jauni
mą, ypač sodalietes, kurios 
vadovaujamos kun. J. Janiū
nui daug gero daro. Jos išmo
ko gerai vaidinti visus juoki
nantį “Raulą”, įtraukė į t? 
darbą tremtinius jaunuolius ir 
su visu tud gražiu sambūriu 
atbilda į So. Bostoną. Vaidini
mas bus sekmadienį, gegužėf 
14 d., 7:30 v. vak. bažnytinėje 
salėje. Visų lietuvių (yra ma
loni pareiga padėti įsisiūbavu
siam jaunimui veikti. Tą pa
reigą atliksime gausiai atsi
lankydami į jų vaidinimą,* ku
rio žymi dalis pelno skiriama 
senelių moterų prieglaudai 
Brocktone.

Lietuvių klasikinio 
baleto koncertas

Jienu 
muz. R. Juška 

kunigų bankiet( 
svečiai kunigai 
Jagminas, MIC.

Naudžiūnas, 
kun. Brazauskas, MIC., 
Žuromskis, kun. 
kun. J. Janiūnas, kun. A. Ja
nušonis ir kun. J. Bernatonis 

Bankietą surengė Šidlauskų 
vargonais muzi- Baltrušiūnų šeimos, p. V. Va 

latka, p. V. Stakutis, p. I*e 
čiulienė, sodalietes ir kiti pasi 
šventėliai. Bankietas buvo tik 
rai primicijų vardo vertas.

“Darbininko” spausdini
mas paankstinamas

Prisitaikant prie pašto rei- 
kalavimų, nuo pirmadienio 
“Darbininkas” bus spausdina
mas anksčiau. Trumpas vieti
nes žinias redakcijai dar gali
ma bus įteikti pirmadienį ir 
ketvirtadienį iki 9 vai. ryto. 
Ilgesnės žinios turi būti 
tiektos dieną prieš tai.

pa-

Kaip paminėsime 
Motinos Dieną

Geg. 12 d., 10 v. r., Mecha- 
nies name, Arkivyskupas Ri- 
chard J. Cushing, D. D., lai
kys šv. Mišias, kuriose giedos 
parapijinių mokyklų ir mūsiš
kių, vaikučiai. Rytą per šv. 
Mišias, 3 v. p.p. ir vakare per 
Šv. Valandą bus klausomos iš
pažintys.

Geg. 13 d., 8:30 v. r. para
pijos vaikučiai išklausys šv. 
Mišių ir priims šv. Komuniją, 
Marijos Dienos proga.

8 v. r., prelatas dr. K. Ur
bonavičius atgiedos šv. Mišias 
Moterų Sąjungos kuopos in
tencijai ir pasakys pamokslą. 
Šv. Vardo draugija eis prie 
šv. Komunijos. Turės pusry
čius ir įvyks svarbus susirin
kimas.

9 v. rr. Moterų Sodalicija iš
klausys šv. Mišių ir eis prie 
šv. Komunijos.

10 vai. r. mergaičių sodali-

ei ja išklausys šv. Mišių ir eū 
prie šv. Komunijos.

Prašome visą parapiją H 
dieną eiti prie šv. Sakrament 
ir nuoširdžiai pasimelsti ui 
gyvas ir mirusias motinas.

7 vai. vak., gegužinės pa
maldos.

7:30 v. v., Nonvoodo jauni 
mas vaidins komediją “Rau 
Jas”.

8 v. v. mūsų ir 12 svetim
taučių chorų dainuos, Hatch 
Memorial ShelI, motinos die-’

pusšimčio jubiliejausnos ir 
proga.

Šeštinės '
18 d., yra Į Dangų 

Žengimo V. J. diena — šešti
nės. Katalikams tą dieną rei
kia išklausyti šv. Mišių, pasi
melsti ir, jei galima, prisilai
kyti nuo darbo. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje šv. 
bus laikomos šiomis 
domis: 5, 6, 7, 8. 9 ir 
Įėję 6 ir 7:30. Vakare
bus gegužinės pamaldos.

Novenos
į šv. Dvasią pamaldos prasi 

dės penktadienį vakare 7:30 
vai., šv. Petro parapijos baž
nyčioje.

Geg.

Mišios 
valan- 

10; sa- 
7:30 v

SNIPSNYTIS $

5,

bostoniečiams už paau- 
drabužius vargstan- 

tremty. Ji prašo visus, 
dar gali ką paaukoti.

žada atvažiuoti

5 j Ameriką

T. Babuškjnaitė ir A. Liepinas

Tėvai Ir vaikai

d.Š. m. gegužės mėn. 28 
'3:30 vai. p.p. High School 
Thomas Park salėje bostonie
čiai turės progos pamatyti 
So. Bostono įsikūrusios lietu
vių baleto studijos darbo re
zultatus ir pačius baleto mo
kytojus — Kauno valstybinio 
teatro baleto artistus, T. Ba- 
buškinaitę ir A. Liepiną. Pro
gramoje vaizdai iš baletų: 
Coppelia, Don Kichotas, Silfi- 
das, Mieganti gražuolė, Rai
monda ir k. Programoje daly
vaus ir pasižymėjusi Bostono 
baleto šokėja Robertą Onick- 
man, kuri savo studijas to
liau gilina pas lietuvius bale- 
tininkus. Koncerto tikslas yra 
supažindinti bostoniečius su 
lietuviais baleto meisteriais, 
parodyti jų pasiektą menišką
jį lygį ir sudaryti sąlygas su
kurti lietuvių baleto studiją 
Bostone.

tau-

Šoks Harvardo 
universitete

Harvardo universiteto 
tinių šokių draugija š. m. ge
gužės mėn. 13 d. rengia sep
tintąjį metinį tautinių šokių 
festivalį, kuriame dalyvaus ir 
Onos Ivaškienės lietuviškųjų 
šokių grupė. Festivalis bus 
Memorial Hali, universiteto 
patalpose. Lietuviai šoks šeš
tadienį 7 vai. vak.

V. Šimkienė
reiškia nuoširdžią padėką vi

siems 
kotus 
tiems 
kurie
kad atneštų aukojamus dra
bužius į šv. Petro parapijos 
bažnytinę salę. Drabužių va
jus bus visą šį mėnesį.

. ........ —-- ............... .......................... .......
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA

WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Mass.
Šeštadienį, gegužės 13 d., 1:15 vai. po pietų įvyks Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 12£0 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOl’R
366 West Broadway South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1449

Laiškas Lietuviams
Mieli lietuviai,

Esu tikras, kad mėgstate 
vertingus veikalus, lietuviš
kus, juokingus ir dar jaunimo 
vaidinamus, šiemet žymusis 
Vytis, Juozas Lola, pašventė 
savo plunksną parašyti veika
lui “šnypšnytis Kariuomenė
je”. Tai lietuviškas patriotiš
kas veikalas apie narsųjį 
šnypšnytį partizanų kovose 
Lietuvoje. So. Bostono vyčių 
jaunimas šitą tikrai įdomią ir 
juokingą komediją vaidina 
sekm. geg. 21 d., 8:00 v. v. 
Patrick F. Gavin Mokykloje 
(kampas West Seventh ir F 
gatvės). Kviečiu visas atsilan
kyti, pasilinksminti 
būdu paskatinti čia
jaunimą toliau dirbti lietuviš
kos kultūros darbą.

Iki pasimatymo geg. 21 d.,
Kun. A. Kontautas, 
Vyčių kp. dvasios vadas.

Liet, parapijos choras 
dainuos Bostono jubi

liejiniame koncerte
Šį sekmadienį, gegužės 14 

d., 8 vai. vak. Šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko dainuos Bostono mies
to jubiliejiniame koncerte, 
kurs įvyks Hatch Memorial 
Shell esplanadoje prie Char
les upės. Be lietuvių dalyvaus 
ukrainiečių, švedų, latvių, ar
mėnų, lenkų, graikų, norvegų 
ir kitų tautų chorai. Pabaigo
je visi chorai dainuos vieną 
dainą bendrai, vadovaujami 
A. Zanzig. šiame koncerte da
lyvaus patys geriausi Bostono 
chorai.

Tautos, .turinčios geras savo 
šokių grupes, po dainų pašoks 
po tautišką šokį. Po Šv. Petro 
parapijos choro pasirodys B. 
Liet. Tautinių Šokių grupė ir 
pašoks Malūną”. Į šį viešą 
koncertą yra pakviesti visi 
Bostone reziduoją konsulai, jų 
tarpe ir Lietuvos konsulas A. 
Shallna. Rap.

Motinos dienos 
minėjime,

kuris rengiamas šį sekma
dienį 3 vai. p.p. So. Bostone, 
Municipal Bldg. programoje 
su Bostone dar negirdėtais 
eilėraščiais, pasirodys žino
masis rašytojas ir dramatur
gas, ne taip seniai įsikūręs 
So. Bostone — St. Santvaras. 
Iš Brocktono, Mass. dalyvau
ti programoje atvyksta daini
ninkas, Juozas Salučka (bas- 
baritonas), kuris išpildys mo
tinos temomis Šimkaus ir 
Griego dainas, be to, arijas iš 
Šimkaus operos “Pagirėnai” ir 
iš Bellini operos. Salučkai 
akompanuos taip pat brockto- 
nietė O. Breivaitė - Falcon. 
O. Ivaškienės taut šokių gru
pės vaikai atliks montažą “Gė
lynas”.. Be dainų ir šokių, mi
nėjime numatyta rimta žodinė 
programa ir mokyklos vaiku
čių deklamacijos. Šis minėji
mas rengiamas lygiagrečiai su 
motinos pagerbimu visose 
JAV-se. Minėjime So. Bostone 
už programas bus imama 
et. auka.

CAMBRIDGE, MASS.
Sutiktuvės

Birželio 4 d., 4 vai. p.p. ka
talikų klubo svetainėje ren
giamasi sutikti parapijos kle
boną kun. P. J. Juškaitį, 
grįžtantį iš Romos. Bus taip 
pat muzikalinė programa ir 
dainų. Ateikime visi pasitikti 
savo klebono ir išgirsti jo 
įspūdžių iš Romos, Liurdo, 
Fatimos ir kitų žymių Euro
pos vietų. Norintieji prisidėti 
prie šio parengimo kreipkitės 
į p. A. Zavecką ar A. Dau
kantą.

Kortavimo vakaras

šeštadienį, gegužės mėn. 13 
d. vak., Cambridge lietuvių 
katalikų klube bus kortavimo 
vakaras, kurį rengia pats klu
bas įtaisymui kai kurių page
rinimų. Visi kviečiami daly
vauti. Bus proga įgyti gražių 
dovanų.

Vestuvės

Neseniausiai atvykę 
tremties apsivedė B. Utenis 
su A. Šulaitiene. Linkime jau
navedžiams laimingiausio 
dybinio gyvenimo.

Mugė (bazaras)

Sekmadienį, gegužės 7 d. 
Cambridge moterų sodalicija, 
parapijos svetainėje surengė 
mugę (bazarą). Mugė labai 
gerai pavyko. Gautas pelnas 
skiriamas mokyklos šviesai 
pagerinti. Mugę rengiant daug 
pasidarbavo: A. Walsh, B. 
Moroco, V. Travis, J. Len
kauskienė, L Remeikienė, J. 
Tocionienė, V. Kasper, E. 
Stankūnienė, A. Kazlauskienė, 
J. O'Donnel,, B. Samalienė ir 
S. Samalienė. Liko gražaus 
pelno.

Mirt
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V Kartą taip išsiliejo upė, kad vanduo ėmė siekti medžių vir
šūnes. Paplovė jis ir gandro lizdą. Nors šis ilgakojis paukštis 
ir buvo papratęs po balas braidžioti, bet pakilęs vanduo ir jam 
buvo per gilus. O lizde dar tupėjo maži gandriukai. Paėmė tada 
gandrė vieną vaiką į savo ilgą raudoną snapą ir neša į krantą. 
Benešdama ir klausia: “Kai užaugsi, ar mylėsi mane?” — “Dar 
ir kaip visą laiką ant savo sparnų nešiošiu”. — Senė paukštė 
ėmė ir plumpterėjo tą savo vaiką į vandenį. Neša ji tada ant
rąjį į krantą ir to paties klausia, o tas akižaga ima ir sako: 
“Gi aš pats savo lizdą turėsiu, tai jau daugiausia ir rūpinsiuos”. 
Gandrė išnešė tą vaiką į sausą vietą, užaugino ir prieš žiemą 
kartu į šiltus kraštus išskrido. Ar ji iš ten dar pargrįžo, neži
nia, bet jauniklis paukštis, pavasarį parskridęs, jau suko lizdą 
medyje ir rūpinosi savo vaikais.

V Žmonės mėgsta į pasakas sudėti tai, kas jų pačių gyve
nime pasitaiko. O čia dažnai pasitaiko taip, kad maži dar vai
kai prisiekinėja visais šventaisiais, jog motiną ir tėvą jie ant 
rankų nėšiote nešios. Paaugę papučia uodegą, ir tiek juos tė
vai bemato. Negali sakyti, kad čia nebūtų ir pačių tėvų kal
tės: arba jie per anksti vaikus paleidžia iš rankų, negelbėdami 
jų iš demoralizacijos tvano, arba juos taip kietai savo rankose 
Miko, lyg jie vis dar būtų vystykluose. Žinoma, nelengva rasti 
ir laikytis vidurio kelio, kuriuo vedami vaikai gražiai ir nuosek
liai iš tėvų židinio pereitų į savąjį. Čia daugiausia ir pasitaiko 
nesusipratimų. ‘

*V Pasitaiko tėvų, kurie nori, kad vaikai jiems visą save 
aukotų ir vien tik jais besirūpintų. Gandrė buvusi gudresnė. 
Ji žinojo, kad vaikas paaugęs turės savo rūpesčių ir kad jo ža- 
dėjimasis motiną ant rankų nešioti buvo perdėtas ir meluotas. 
Jis buvo padiktuotas baimės, kad jo neišmestų, o ne meilės. 
Jis galėjo tik tiek sakyti: “Kiek tik aš galėsiu, rūpinsiuos ir 
mylėsiu”. Gandrei dėlto labiau patiko nuoširdi kito vaiko kal
ba.: “Juk aš, mama, turėsiu ir savo rūpesčių, visiškai tokių pa
čių, kaip ir tu”. Kai tėvai šito nesupranta, jie tada apsunkina 
ir save ir vaikus. Esti dėl to ir tragiškų nesusipratimų, kai ne
išmintingi tėvų reikalavimai net suardo jau vaikų sukurtus 
šeimų židinius.

V Yra taip pat vaikų, kurie taip nūgrimsta į savo darbus ir 
rūpesčius, kad už jų nebemato net tėvų vargo, jų negalios, jų 
sunkios senatvės. Tėvai, kurie juos išnešė per jaunų dienų pa
vojus, kaip kokį tvaną, jiems pasidaro našta ir jie apleidžia 
juos arba atiduoda senelių prieglaudoms.. Taip daug yra pavyz
džių, kai paaugę vaikai su savo tėvais nebesutelpa tame pačia
me bute, biznyje, net tam pačiam mieste. O ana paukštė su sa
vo vaiku net drauge skrido į šiltuosius kraštus.

V Tačiau pats pikčiausias vėžys, kuris ėda šeimas ir griau- 
ja tėvų ir vaikų meilę, yra nelemtos skyrybos. Su vėžio liga 
dar kovojama organizuotai: skelbiami vajai, steigiamos drau
gijos ir ligoninės, ieškoma naujų gydymo priemonių. Nieko pa
našaus nedaroma su skyryboms. Kuri nors kino artistė dar iš
garsinama, kaip karžygė, kai pameta ir vyrą ir dukterį. O Ka
talikų Bažnyčia apskelbiama atsilikusia ir per kieta, kai ji 
griežtai sako: surišto neišskirsi. Gi suriša ne kuris kunigas, — 
jis tiktai tarpininkas, — o susitariančiųjų duotas žodis ir mei
lė. Ji nėra kokia mazgotė, kurią šiandien gali padžiauti ant vie
nos tvoros, o rytoj — ant kitos. Taip džiaudami savo priesai
kas, išsiskyrusieji padžiauna ir vaikų meilę ir pagarbą motinai 
bei tėvui.

▼ “Gerbsi savo tėvą ir motiną” yra parašyta vaikams, — 
tai jų dorinė pareiga. Tačiau tas įsakymas taikytas ir tėvams— 
jo vaisiai yra jiems palikti. Pridėtas juk yra pažadas: ilgai 
gyvensi ir palaimos susilauksi. Vadinasi, už tėvų meilę bus at
lyginta vėliau, kai jų jau neturėsi ir pats tėvu ar motina būsi. 
Palaima ateis ne iš mirusiųjų tėvų, kuriems ir šiaip lieki skolin
gas, bet iš naujos kartos, kuriai pasiaukoji. Jei nebūsi mylė
jęs savo tėvų, galimas daiktas, nebūsi mylimas ir savo vaikų. 
Meilė atlyginama meile ir nuodėmė sėja nuodėmę. Viena neša 
palaimą, antroji — nešekmę. Abi ateina iš šeimos, ir paskui 
išsilieja į visuomenę. S.

ir tuo 
gimusį

Sekmadienį, gegužės 14 d. 
5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 kilocycles 
bus transliuojama apie žino
mą atsivertėlį iš klaidatikių 
anglikonų bažnyčios 
kų bažnyčią, Johan 
man. Tai buvo labai 
žmogus, kurio raštai
yra vertinami, kaipo klasiniai 
veikalai literatūros srityje.

į katali- 
H. Neiš
mokytas 

ir kalbos

Praeitą savaitę mirė a. a. 
Pranas Minelga. Velionis ge
gužės 5 d. palaidotas. Pamal
dos už mirusį buvo N. P. baž
nyčioje. Paliko didžiai nuliū
dusius žmoną, Adolfiną ir sū
nų Jurgį. Vėlionies laidotuvė
mis rūpinosi laidotuvių direk
torius P. Waitku8. Jo koply
čioje velionis ir buvo pašar
votas. Vėlionies šeimai, reiš
kiame užuojautą.

Apsigyveno Csmbridge’uje
Šiomis dienomis p. J. Bara

nauskas 
gyventi 
kad p.p. 
vens tik
vėl kelsis gyventi į Arlington, 
kaip tik bus baigtas statyti 
jų naujas namas. Geriausios 
sėkmės. A. D.

su šeima persikėlė 
į Cambridge. Gaila, 
Baranauskai čia gy- 
keleta mėnesių, nes

MOTINA LICDI ŽUVUSIO SCNAUS

Mrs. P. Bourussa iš Linwood, Mich. susijaudinusi žiūri į 
fotografiją sūnaus Jay, kuris žuvo su “Privateer” lėktuvu, 
bolševiku patartu Baltijos jūroje.




