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Kviečia Du Referentu 
LDS Seiman

LDS Centro Valdyba sa
vo susirinkime, balandžio 
30 d., plačiai svarstė LDS 
seimo dienotvarkę. Nuta
rė kviesti du referentu 
seimui. Referentus kviesti 
pavesta Centro pirminin
kui kun. Pranui M. Jurui. 
Taipgi Centro pirmininkui 
pavesta susitarti su vieti
niu Waterburio lietuvių 
par. klebonu kun. Juozu 
Valantieju dėl seimo pa
maldų.

Centro valdyba pageida
vo, kad iškilmingas šv. 
mišias atnašautų Prelatas 
Jonas Ambotas, o pamoks
lą pasakytų kun. Pr. M. 
Juras.

LDS 5 kuopos, Water- 
bury, Conn., Seimo Rengi
mo Komisijos pirminin
kas, komp. A. Aleksis 
klausė apie ženklelius ir 
prašė nurodyti vieną-kitą 
kalbėtoją. LDS Centro 
valdyba pavedė n. A. Pel- 
džiui, administratoriui 
parūpinti Seimo atsto
vams ženkle’ius. Kalbėto
ją vra numatė vieną, bū
tent, n. Aleksandravičių 
ar ponia Aleksandravičie
nę. o kitą palieka Seimo 
rengimo komisijos pirmi
ninkui, komp. A. Aleksiui 
pasirinkti ir kviesti.

Komo. A. Aleksis prane
šė, kad Seimo pirmos die
nos vakare, birželio 23 d. 
įvyks atstovus pagerbti 
bankietas. LDS Centro 
valdyba pilnai užgiria ir 
dėkoja Seimo Rengimo 
Komisijai ir jos pirminin
kui komp. Aleksiui už rū
pestingumą ir darbą.

Kaip jau žinoma, LDS 
Seimas jvyks birželio 23 ir 
24 dd., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoje, kurios, kle
bonu yra kun. Juozas Va- 
lantieius, LDS Garbės na
rys, Waterbury, Conn.

Kviečiame visus LDS 
apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus ir dalyvau
ti seime. Apskričiai gali 
rinkti du atstovu, kuopos 
po vieną atstovą nuo kiek
vienų dešimties narių.

Rusu Pri$iDalinimas Apie 
Išvežtus Tūkstančius Vaikų

New York (LAIC) — 
“Izviestija” Nr. 54 prane
ša, kad esą grąžinami len
kų vaikai iš Rusijos atgal 
į Lenkiją. Sovietų Rusijos 
švietimo komisaro pava
duotojas Novik Novikov 
pranešė, kad specialiai 
lenkų vaikams per šį karą 
įsteigtose mokyklose mo
kinosi virš 18 tūkstančių 
vaikų, o kiti 8 tūkstančiai 
buvo auklėjami vaikų na
muose ir darželiuose. Ko
misaras nepasakė, kiek 
vaikų buvo palikta prie 
tėvų, tačiau jau ir iš su
minėtųjų skaičių matyti, 
kad į Sovietų Rusiją iš
tremtųjų Lenkijos vaikų 
skaičius siekė daug dešim
čių tūkstančių. Matomai, 
yra tai vaikai per 1939— 
1941 metus iš Lenkijos iš- 
deportuotų žmonių. Dau
guma jų buvo atskirti nuo 
tėvų ir jiems buvo duoda
mas komunistinis auklėji
mas.

Taip pat ir iš Lietuvos 
buvo išvežta daug tūks
tančių vaikų. Kodėl iki 
šiol, dar jie vis negrąžina
mi į tėvų žemę?
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Antro Pasaulinio Karo 
Nuostoliai Ar Europa Atiteks Raudonajam Džingischanui?
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New York (LAIC) — O- 
ficialėmis žiniomis, šio ka-l 
ro metu amerikiečių kariu' 
žuvo 273.830, buvo sužeis-1 
tų 651,702, dingo be žinios 
27,219 ir i belaisvę pateko 
116,043. Taip'i. iš viso, šio 
karo nuostoliai amerikie
čiams siekia į 1,068,794.

Kaip skelbia “The New1 
York Daily News”, iš visoj 
Antrame Pasauliniame 
kare žuvo tarp 12 ir 16 mil. j 
kariu, gi karo išlaidų pini-į 
žais buvo padaryta 750- 
300 bilijonu dolerių. Tai
kant aukščiausius skai
čius, išeina, kad vieno ka
reivio mirtis kaštavo 50,- 
900 dol. Panašiai skaičiuo
jant, pereitame (1914-18 
m.) kare vieno kario mir
tis buvo surišta su 21,000 
dol.. o 1901 m. rusų - japo- 
iu kare vieno kario mir
čiai atiteko tik 3.200 dole
rių. O kur kiti sunaikini-; 
nai ir civilių žmonių au
kos.
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Pal^ti^R M Būh lung.
Tautų Kontrolėj?

Washington, D. C., geg. 
— Britai reikalavo, kad6

Jung. Valstybės duotų ly
gią militarę ir finansinę 
pagalbą Palestinos saugu
mui. Tačiau Amerikos pa
reigūnai mano, kad ji ne
turi kištis į šį reikalą.

Palestinos tvarkymą ir 
globojimą turėtų perimti 
Jungtinės Tautos.

28,500 Žmonių Užmušta 
Automobiliu Nelaimėse

Chicago, III. — Šio kraš
to saugumo taryba pa
skelbė, kad pereitais me
tais Jung. Valstybėse au
tomobiliu nelaimėse
mušta 28,500 žmonių, su
žeista apie milijonas žmo
nių.

uz-

I
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S/Sgt. Carl E. Mau (pirmutinis), Respublikonų nepriklausomas kan
didatas į Pennsylvanijos gubernatorius, pradėjo rinkiminę kampaniją, 
apsistodamas savo padirbtose palapinėse. Kiti penki jo draugai jam pa
deda. Jie pasisakė laike rinkiminės kampanijos gyvens tik palapinėse ir 
valgys tik racionuotai.

- Kiek Lietuvoje buvo komunistų? - 
Ka USA generolas išskaitė karų istori
joje ryšiumi su Lietuva. — Laisvi drau
gai, o ne pavergti priešai! - Rašytojo 
iVictor Serge liūdymas. - “Lietuviai 
pagauti entuziazmo visais keliais sku- 
ba atstatyti motinų Rusijų”. - Latvių 
studentų ištrūkęs iš miško, kur SSSR 
granatos draskė tremtinius. - Kę ma
tė Kanados majoras atsilankęs j Lie
tuvę-

I
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aukso dėžių 
PASLAPTIS

takingesniais 
ypač svetimtaučiais

asmenimis,
kel-

Rusai turi savo specialią kime dabartinį kruviną 
lėktuvų liniją Prancūzijo- Lietuvos vargą ir jos tei- 
je. Daug dalyku iškrauna- sės į laisvę. Kiekviena 
ma iš jų atskridusių maši- knyga, ginanti Lietuvos 

po visą pa- laisvės reikalą, teranda 
— ką mumyse šiltą priėmimą, 

darbininkai pastebėjo be- ApjE džIINGISCHANĄ

nu. Neseniai 
šaulį nuskambėjo

Visose katalikų parapi
jose paskelbtas maisto va
jus Europos ir Tolimųjų 
Rytų badaujančių šelpi
mui nuo gegužės 12 iki 19 
d.d.

Jung. Valstybių preky
bos sekr. Wallace,
ręs su UNRRA direkto
rium La Guardia, paruošė 
planus vajui surinkti mai
sto ir pinigų šelpimui ba
daujančių žmonių užsienių 
.kraštuose. Vajus prasidės 
'geg. 12 d.

nasita-

i

kilnodami tas dėžes: vie-l 
na iš jų suiro ir iš jos pa
biro aukso ir kitokie pini
gai... Spėjama, ir tam spė
jimui yra daug pagrindo,

i kad tai skirtosios milži-l . ,, ... - . ,____
iniškos sumos raudonajai!^ a a pSeL^ uhan?’ propagandai Pranedzi^e.]

NepaslapUs, kad Rusija.totorių valdo. 
nas. Antraštė reikštų: ar 
Europa pateks naujam, 
raudonajam Džingischa
nui?), kurią parašė darbš
tus laikraštininkas - rašy
tojas C. Verax — K. Čibi
ras. Čia pavaizduojami 
santykiai tarp Lietuvos ir 
SSSR. Autorius iškelia 
daug įdomių faktų, ku
riuos verta prisiminti. Ru
sija jau caro laikais vedė 
Lietuvos naikinimo politi
ką. Sukilimo laikotarpiu 
jau 1863 m. pirmo pusme
čio pabaigoje Muravjovas 
korikas galėjo carui “pa
sigirti” apie savo “žygius” 
Lietuvoje:
— Nubausti mirtimi 129 

asmenys, išsiųsti kator
gos darbams 972, į Sibirą 
— 1,427, į kitus Rusijos 
kraštus — 1,529, paimti 
už bausmę į kariuomenę— 
345, areštuoti 864, išvežti 
su leidimu gauti žemę ki
tur — 4,096.

Kai visame krašte išsi
plėtė vysk. Valančiaus 
blaivybės draugijos, Rusi
ja buvo vienintelė šalis, 
kuri persekiojo blaivybės 
sąjūdį ir platino girtavi
mą.
BALTIJOS VALSTYBĖS 
PREKYBOJE PRALEN

KĖ SSSR.
Nepriklausomybės lai

kotarpiu Lietuva buvo pa
dariusi didelę pažangą: 
nuo 1919 iki 1937 m. vals
tybės Lėšomis buvo iškas
ta 17,000 kilometrų grio
vių — kanalų ir tuo būdu 
nusausinta 10,000 hektarų 

I žemės (hektaras yra be- 
jveik du su puse akro že- 
j mės).

Lietuvos ūkinės organi
zacijos ir kooperatyvai, 
kaip “Maistas”, “Pieno
centras”, “Lietūkis” taip 
gražiai veikė, kad net už- 

Tęsinys 5-tame pusi.

IR MURAVJOVĄ 
KORIKĄ

Su šitokiomis mintimis 
mes imame į rankas nese
niai Pietų Amerikoj ispa-

Nepaslaptis, kad Rusija 
skiria milžiniškas sumas 

1 propagandai, nemaža dalis 
skiriama ir “Sovietų Lie- 

i tuvos” nupiešimui raudo
nomis spalvomis.
SAVANORIAIS PROPA

GANDISTAIS LIETU- 
_-------- , — VOS TARNYBOJ!

.didžiausi laisvės ir nepri-, gitokių faktų šviesoje
■ Lrlnucnmvhoc nriočiii I, . . .. - ... .kiekvieno iš musų lietuvio 

šventa pareiga pasidaryti 
savanoriu propagandistu,

■ didžiausis mūsų atlygini- 
imas bus žinojimas, kad 
dirbame dėl mielos Lietu
vos ir jos žmonių laisvės. 
Darbe, geležinkelio vago
ne, gatvėkary, privačiuo
se pasikalbėjimuose, sve
čiuose, santykiuose su į-

Paryžius, Prancūzija, —.kių varžymų gali laisvai 
'geg. 6 —Vidaus ministeri-; balsuoti, tai raudonieji vi-1 
įjos oficialės skaitlinės pa-isur pralaimi, nes jie yra 
įrodo, kad Prancūzija dau- 
'giau kaip milijonu balsų 
atmetė socialistų - komu
nistų paruoštą ketvirtajai 
respublikai konstituciją.

Iš 19,000,000 balsavusių
jų 10,058,079 balsai pasi
sakė prieš pasiūlytą kons
tituciją, o 8,966,792 pasi
sakė už ją.

Trečia didžioji Prancūzi
jos politinė partija Respu
blikonų, kurie buvo griež
tai nusiteikus prieš raudo
nųjų paruoštą konstituci
ją, pareiškė, kad jei toji 
konstitucija būtų priimta, 
tai ji vestų į diktatūrą. 
Pagal raudonųjų konsti
tuciją būtų buvęs panai
kintas Senatas ir plačiau
sios teisės būtų suteiktos 
atstovų butui iš 669 narių. 
Atstovų Butas būtų turę- 
jęs teisę rinkti prezidentą, 
premierą, aukštesniųjų 
teismų teisėjus ir kitus 
valdininkus.

Respublikonų partija 
priešinosi tokiam piliečių 
teisių susiaurinimui. Bu
vęs Prancūzijos preziden
tas gen. Charles De Gaulle 
taip pat nori, kad krašto 
valdymo forma būtų pana
ši į Jung. Valstybių.

Jeigu socialistų - komu
nistų pasiūlyta konstitu
cija būtų buvus priimta, 
tai kitų rinkimų jau nebū
tų buvę. Dabar Prancūzi-’ dalykais, būtent: 1. Įstei- 
jos piliečiai turės teisę iš-'girnas sveikatos ir gerbū- 

i rinkti naują seimą birželio vio iždo. 2. Pripažinimas 
2 d. | kasyklų prižiūrėtojų tei

stai ką reiškia laisvus sės įsirašyti į uniją. 3. Ka- 
balsavimai. Tuose kraš- sykių kompanijos turi ui
tuose, kur piliečiai be jo-.tikrinti, kad prisilaikys

klausomybės priešai.
II
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ARKIVYSKUPAS CUSHING UŽ 
STREIKŲ UŽBAIGIMĄ

Nesusipratimai Turi Būti Rišami 
Arbitracija

V aidžia Gali Būti Priversta 
Užtikrinti Gerovę

ir darbininkai privalo ben
drai kooperuoti.

Po pamaldų katalikai 
darbininkai turėjo ben
drus pusryčius, kur prin- 
cipaliu kalbėtoju buvo 
kun. William J. Kelley, O. 
M. I., L.L.D., New Yorko 
Valstybės Darbo Santykių 
Tarybos pirmininkas. Jis 
savo kalboje pažymėjo po
piežių enciklikas darbo 
klausimu, ypač Leono 
XIII. Taipgi kalbėjo prof. 
Richard P. Doherty iš 
Bostono Universiteto ir 
kiti kalbėtojai.

J. E. arkivyskupas Cush-

Boston, Mass. — Sekma-, 
dienį, gegužės 5 d., Šv. 
Kryžiaus Katedroje įvyko 
darbininkų šv. mišios. Pa
mokslą pasakė J. E. arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D., kuriame pa
reiškė, kad darbininkai ir 
darbdaviai turi užbaigti 
visus streikus ir arbitraci- 
jos būdu išspręsti visus 
nesusipratimus. Jeigu 
darbdaviai ir darbininkai 
neprieis prie susitarimo, 
tai valdžia gali būti pri
versta imtis priemonių, 
kad užtikrintų tautinę ge
rovę.

Garbingasis Ganytojas ing, D. D. taipgi vadovavo 
pareiškė, kad yra labai ge-1 pontifikales šv. mišias, 
rai žinoma visiems, jog kurios buvo atnašaujamos 
darbo vadovybė ir darbi- Massachusetts Catholic 
ninkija yra padarę nusi- Woman’s Guild narių in- 
kaltimų. Darbo vadovybė tencija.

!

Iš šių Prancūzijos balsa
vimų galima matyti, kad 
nei sovietų Rusijos “kvie-į 

įčiai” nepagelbėjo komu-' 
nistams. Prancūzijos pi
liečiai aiškiai suprato ko 

‘siekia raudonieji ir jie sa- 
; vo balsais davė jiems atsa- 
. kymą.
I

■ Sumažins Traukinių Važinėjimą
______________

Į W ashington, D. C., geg.' valstybės ir federalės vai- Į 
6 — Office of Defense džios inspektorių reko- 
Transportation įsakė vi- mendacijų. 
siems geležinkeliams nuo j 
gegužės 15 d. sumažinti 50 ( 

i nuoš. važinėjimą anglis 
vartojančiais traukiniais.

ODT viršininkas sako, 
kad geležinkelių krizė gali 
užsitęsti metus ir daugiau 
dėl angliakasių streiko, 
nežiūrint to. kad streikas 

:ir greit užsibaigtų, 
j Kai kas mano, kad Pre- 
Izidentas Truman, jeigu tik 
kasyklų savininkai greit 
nesusitaikins su streikuo
jančiais darbininkais, įsa
kys užimti kasyklas ir jas 
operuoti.

Angliakasių unijos vadai 
kol kas nei nesitaria dėl 
algų, nes pirm to turi išsi
aiškinti ir susitarti kitais

Arabu Demonstracija Prieš 
Angliją-Ameriką

Jeruzalė, Palestina, geg. 
6 — Pereitą penktadienį 
arabai suruošė demonstra
ciją prieš Angliją ir Ame
riką dėl tų valstybių ko
misijos nutarimo įleisti 
žydus į Palestiną. Demon
strantai, kurių buvę apie 
milijonas, ėjo gatvėmis 
šaukdami: “Šalin ameri
kiečiai ir anglai,” ir “Gėda 
Attlee ir Trumanui”.

Kaip žinoma, anglų - 
amerikiečių komisija pa
siūlė tuojau įleisti 100,000 
žydų į Palestiną.

Arabų vadai atsišaukė L 
moslemus, kad jie jung-| 
tusi “šventam karui” prieš 
Angliją ir Ameriką.

i
■
I

Motinos meilė brangesnė 
už auksą. i
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įvairios žinios
J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,

Vasario 16 Iškilmingai Minėta 
Urugvajuje

Byrnes Reikalauja Plebis
cito Trieste

Paryžius,
Komiteto U- 

pastangomis 
Vasario išva- 

svarbes-

Lietuvių 
rugvajuje 
jau 16-tojo 
karėse visuose 
niuose Montevideo laik
raščiuose buvo paskelbta 
Nepriklausomybės minėji
mo programa. 16-tą Vasa
rio dienraštyje “EL DIA”, 
kuris yra didžiausias ir 
valdančios partijos ofici- 
jozas, buvo patalpintas 
Lietuvių Komiteto Urug. 
platus raštas apie Lietuvą 
ir jos dabartinę padėtį. 
Antram sulig didumo par
tijos oficijoze “EL DE- 
BATE” ir taip pat įtakin
giausiuose dienraščiuose 
“L Tribūna Popular”, “La 
Manana”, “EI Bien Publi- 
co” ir kituose buvo patal
pinti panašaus turinio 
straipsniai, kuriuose buvo 
nušviesti Lietuvos vargai 
ir rusų imperializmo sie
kiai.

“La Tribūna Popular” 
tarp kitko pažymi: “Ir ne
žiūrint į visus pažadus At- 
lantiko Čarterio, nežiū
rint, kad veikia O. N. U. 
iki šiolei niekas nepagal
vojo užklausti apie nepri
klausomybę Baltijos Tau
tų. Rusija ir Ukraina deda 
daug triūso ‘apsaugoti’ 
graikus ir indonesius, bet 
būtų daug geriau, kad pra
dėtų laisvinti kraštus, ku
riuos turi pagrobę?...

Tokiu būdu visa Urugva
jaus spauda buvo mobili
zuota tai dienai Lietuvos 
naudai.

LIETUVIŲ KOMITE
TAS URUG, pasirūpino ir 
radio stotimis. 16-tai Va
sario Komitetas gavo net 
5 svarbiausias radio sto
tis. Kiekvienoje stotyje 
buvo grojamas Lietuvos 
Himnas ir lietuviškos 
plokštelės. Kalbėjo įžymūs 
vietos Universiteto Profe
soriai, kuris įrodė Lietu
vos teisę atgauti nepri
klausomybę ir būti laisvai 
visų tautų tarpe. Komite
to Generalinis sekretorius 
per radio Centenario CX 
36, pasakė kalbą lietuviš
kai nurodydamas Lietu
vos vargus ir kviesdamas 
visus lietuvius mesti gin
čus ir stoti į Lietuvos gel
bėjimo darbą.

Savo ruoštu Urugvajaus

Lietuvių Kultūros Draugi
ja suruošė milžinišką pi
lietinį paminėjimą cines 
Selecto salėje, kurioje 
žmonės net netilpo.

Lietuvis
--------------------------------- i

Makvos Radio Skelbia Esę 
Klaipėdos Uostas Plečiamas

' o- 
f /3
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skaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, geg. 5 ir priminti- 
nas bei komentuotinas Sekm., geg. 12.

Mylimieji Kristuje:—
Neperseniai gerieji mūsų Vyskupijos žmonės la

bai nuoširdžiai ir sėkmingai parėmė konservuoto mais
to vajų dėl karo nukentėjusiems žmonėms sušelpti. Jū
sų dosnumas buvo svarbiausia priežastis didingų to 
vajaus pasekmių. Toks uolus jūsų bendrądarbiavimas 
įdrąsina ano vajaus rengėjus vėl kreiptis į jus su pra
šymu, kad paremtumėt kitą vajų, paties Šv. Tėvo įsa
kytą, sušelpti badaujančius vaikus Europoj ir Toli
muose Rytuose.

Tarp 12 ir 19 geg. mėnesio visose Amerikos katali
kų parapijose bus renkama alkaniems vaikučiams 
maistas. Parapijų klebonai padarys atitinkamus pla
nus, paskelbs juos savo žmonėms ir paragins juos tą 
maisto vajų nuoširdžiai paremti.

Vajaus pradžia kaip tik šįmet supuola su Motinos 
Diena. Tad Dieviškojo Sūnaus ir mūsų visų Motina 
Švenč. Marija te palaimina jūsų pastangas papenėti al
kanus kūdikius, kad milijonai karo suvargintų motinų 
galėtų išugdyti savo vaikučius sveikatoje ir stiprybėje. 

Jūsų ištikimas Kristuje,
RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

11
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Paryžius, geg. 6 — Dėl! 

į Trieste ir Italijos rytinės ■ 
1 sienos užsienių ministeriai j 
negali susitarti. Jung. Val
stybių sekretorius Byrnes ■ 
pasiūlė, kad Trieste gy
ventojams būtų leista lais- • 
vai apsispręsti, kur jie no-! 
retų priklausyti.

Balsavimas būtų pra
vestas keturių didžiųjų 
valstybių komisijos prie
žiūroje. Prieš balsavimą 
Italija ir Jugoslavija turė- 

: tų ištraukti kariuomenes, 
kad gyventojai be jokios 

į baimės laisvai galėtų eiti į 
balsavimo vietas.

Prancūzija pasiūlė už
sienių ministerių tarybai, 
kad priverstų Italiją de
militarizuoti savo šiaur
vakarinę sieną. Sovietai 
tokiam pasiūlymui karštai 
pritaria. Jeigu tai būtų 
priimta, tai sovietų Rusija 
pareikalautų, kad Italijos- 
Jugoslavijos siena taip pat 
būtų demilitarizuota, 

j Tačiau Jung. Valstybių 
į sekr. Byrnes ir Anglijos 
I užsienių ministeris Attlee 
tokiam Prancūzijos pasiū
lymui stipriai priešinasi.

■
s.

New York (LAIC) —
Maskvos radio praneša 
esį Klaipėdos uostas bus 
paverstas “vienu iš di
džiausių Sovietų Rusijos 
uostų”. Girdi, jo metinis 
talpumas bus padidintas 
iki 4,200,000 tonų.

Sunku suprasti kokiems 
galams sovietai užsimojo 
didinti Klaipėdos uostą? 
Kaip žinome, prieškari
niais laikais, jie neturėjo 
kuo užpildyti net Petrapi
lio (Leningrado) uosto.

I

>,

Jugoslavija Gavo Dalmati
jos Salas

Paryžius, Prancūzija — 
Praneša, kad penkių di
džiųjų užsienių ministrai 
nutarė atiduoti Jugoslavi
jai Dalmatijos salas. Tos 
salos turi būti demilitari
zuotos. Italijos žvejai tu
rės teisę žvejoti tų salų 
vandenyse.

Italijai palikta Pianosa, 
kuri taip pat turės būti de
militarizuota.

i 
I

i

į Alcatraz Kaliniai Sukėlė 
Maištę

Lietuvos Geležinkeliai 
Tebėra Suirę
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Kai mažyčiai nuėjo į dirbtuvę, kur buvo bai
giamas vanišuoti ‘arklys’ — “merry-go-round”, 
tai pirmas klausimas “jojikų” buvo: “Kadą mes 
galėsime joti ant šio arklio?”...

1 ■ - ”■■■ - ■ ■ ■ i ■ ■

PENKMEČIO PLANAS 
LIETUVOJE

Faktinai, visi 3 sovietų 
penkmečiai, veik išimti
nai, buvo orientuoti naujai 
karo pramonei kurti.

Taigi, sovietinė praktika 
pasiremiant ir žinant ko
kiame begaliniame skurde 
sovdepija gyvena šian
dien, galime neabejoti, kad 
ir Lietuvos penkmečio į- 
statymas yra Maskvos ei
linis blufas. Viena ranka 
Maskva pasirašinėja daug 
žadamus dekretus, kita — 
plėšia ir vagia ką-tik ir 
kur-tik gali, neišskiriant 
ir Lietuvos, iš kur ne vie
nas fabriko įrengimas jau 
atsidūrė Rusijoje.

Paskelbtasis nutarimas, 
daugumoj, pašvęstas visos 
Sovdepijos ūkio tvarky
mui; iš jo matyti, kad 
daugelis SSSR ūkininkų 
(kolchozininkų) plačiai 
naudojami įvairiems vals
tybiniams darbams, netgi 
kartu su kolchozų arkliais, 
mašinomis ir kitais padar
gais, Instrukcija reika
lauja, bent darbymečio 
metu, žmonių nei kito in
ventoriaus nuo ūkio neati
minėti.gyvenime — visai kitaip.

Pravartu priminti, kad 
karu nenualintoje Lietu
voje ir neskaitant Klaipė
dos krašto ir lenkų oku
puoto Vilniaus, 1939 me
tais elektros gamyba sie
kė 12,588,000 litų vertės, 
miško ir medžio apdirbimo 
pramonėje dirbo 238 įmo
nės ir medžio gaminių ver
tė siekė 14 mil. litų.

Laisvoji Lietuva, net be 
Vilniaus krašto, 1938 me
tais į užsienį eksportavo 
17V2 tūkstančių tonų svie
sto.

1938 metais Lietuvoje 
(be Vilniaus krašto) buvo 
priskaitoma 558,000 ark
liu, 1,193,000 raguočių,
l, 249,000 kiaulių ir 1,241,- 
000 avių.

Vadinasi, per artimiau
sius 5 metus, Lietuvos o- 
kupantai yra užsimoję ka
ru nualintą Lietuvos ūkį 
atvesti prie maž-daug to
kių pat standartų, kurie 
Lietuvoje buvo prieškari
niais laikais, t. y., prie 
standarto, kuris susidarė 
pasėkoje dvidešimties ne
nuilstamo nepriklausomos 
Lietuvos žmonių darbo — 
metų.

Tiesa, atstatymo darbas 
šį kartą būtų neabejotinai 
lengvesnis, nes visose sri
tyse (vienur daugiau, ki
tur mažiau), yra užsilikęs 
prieškarinis ūkio 
monės grobias.

Vienok, Sovietų 
ka pasiremiant, 
būt tikri, kad aukščiau 
minėtame sovietų penk
mečio plane, kaip ir kituo
se, iki šiol, sovietų skelb
tuose penkmečiuose, yra 
didelė doza propagandos, 
melo ir blufFo.

Indi vidiniu piliečio ger
būviu reikalus matuojant, 
mes žinome, kad 3 penk
mečių ir triukšmingų pa
žadų nepaisant, sovietų 
pilietis kaip buvo 1920 me
tais nuskuręs, taip ir 1940
m. liko tokiu pat nuskurė- 
liu.

Daugiaus, dėka ameriko- 
niškąjam Lcnd-Lcase, kai

• v

Kultūrinis Lietuvių Darbas 
Italijoje

San Francisco, Cal. — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Alcatraz kaliniai sukilo 
ir nuginklavo sargybinius. 
Tame kalėjime laikomi pa
vojingiausi kriminalistai.

Pereitą šeštadienį ka
riuomenė ir marinai bom
bardavo dujų bombomis ir 
apšaudė iš kulkosvaidžių 
sukilusius kalinius. Maiš
tininkai tapo nugalėti ir 
suimtieji sargybiniai iš
laisvinti. Penki užmušti ir 
15 sužeista.

Dabar vedamas tardy
mas. Kaltininkai greičiau
sia bus nubausti mirties 
bausme. Sakoma, kad mai
štininkų vadas ir didžiau
sias kaltininkas esą ban- 
kos plėšikas, Bernard 

jPaul Coy. Jis yra užmuš- 
Įtas. Taipgi užmušti ir kiti 
j du maištininkų vadai kri- 
l minalistai.
iI 
i I

I
Lietu- 

norima

I
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New York (LAIC) — 
Geležinkeliai Lietuvoje 
dar nuo karo laikų tebėra 
suirę. Padėčiai gelbėti, 
prie stočių, vietomis, yra 
įtaisytos mechan i š k o s 
dirbtuvės. Svarbesnės Lie-' 
tuvos geležinkelių linijos 
yra perkeistos į rusiško' 
pločio standartus. Tas per- • 
keitimas eina visais rytų 
Europos plotais, neišski
riant ir Vokietijos.

t ’

I

Įplaukusios Aukos
Atsidėkodama už Sočiai 

Service patarnavimus, po
nia T. Kulienė (Brooklyn, 
N. Y.) LAIC reikalams 
paaukojo 81.00.

Išnaudojimas SSSR 
Kolchozuose

GEGUŽĖS MĖNESIO 
KNYGUTĖ

New York (LAIC) — 
Patikrinus kaikuriuos ru
sų kolchozus, kaip prane
ša “Pravda” Nr. 55, rasta 

Gegužės mėnuo yra skiriamas jog administracija eksplo-
švčš P. Marijos garbei. Lietuvo- atuoja darbininkus. Pav. 
je žmonės kaimuose rinkdavosi į . vietomis laukuose dirbo 7 
berželiais nukaišytas seklyčias kartus daugiau žmonių, 
ir ten suklaupę prie Dievo Moti- negu, kad kolchozo centre 
nos paveikslo užtraukdavo Svei-į (namie), o darbo dienų 
ka Marija, Dievo Motina.’ Palai- skaičius (pagal ką išmo
kykime tas gražias tradicijas ir;karnas atlyginimas) pas- 

melskimės prie Marijos per gegu-j kaitytas abiems grupėms 
'beveik vienodas. Arba ir 
I 
i 
I

I
I

i

čionai Amerikoje 
žės mėnesi.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS MĖNESIO 
knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvie
nai dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 pusla
pius. Kaina tik 40c. Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite 
į konvertą 40c. su kuponu užadresavę:

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

prisiris!.ite mums ir tuojau gausite minėta knygelę.

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI
Shiomi siunčiame 10c. ir prašome prisiųsti “Gegužės Mėne

sio” knygutę.

Vardas ..............

Adresas

vėl — ten, kur kolchozi- 
ninkų užimtų administra
cijos, aptarnavimo ir šei
mininkavimo darbais bu
vo penkis kartus mažiau, 
darbo dienų, lyginant su 
lauko darbininkų grupe, 
jiems buvo priskaityta 
penkis kartus daugiau.

Kaip matome, valstie
čiui ir vėl atėjo baudžia
vos — eksploatacijos lai
kai. Individiniamc ūkyje 
tokių neteisybių būti ne
galėjo. Tam buvo išleis
tas socialės apsaugos įsta
tymas.

I

tame

New York (LAIC) —So
vietų prezidentas H. Šver- 
nik ir Vyriausio SSSR so
vieto prezidiumo sekreto
rius A. Gorkin pasirašė į- 
statymą, pagal kurį (žiur. 
“Pravda” Nr. 68), 
voje 1950 metais
pasiekti: elektros energi
jos 190 milijonų kilovat- 
valandų, durpių 822,000 
tonų, langų stiklo 700 kub. 
metrų, medžių eksportui 
3,000,000 kubinių metrų 
(Liet. miškų naikini
mas!), popieriaus gamybą 
davaryti iki 17,000 tonų, 
sviesto — 12,000 tonų,
mėsos 28,000 tonų, smul
kaus cukraus 25,000 tonų, 
smulkaus cukraus 25,000 
tonų, spirito 500,000 de
kalitrų, žuvų 15,000 tonų 
ir tt. 1946-1950 m. pagrin
diniams darbams skirta 
1535 mil. rublių,
skaičiuje atstatyto dar
bams 660 mil.

Durpių kasimą norima 
sumechanizuoti, elektros 
stočių tinklą praplėsti iki 
bendro 83 kilov. galingu
mo, atstatyti metalo ir ū- 
kio mašinų fabrikus, vil
nonių audinių, verpyklas, 
odų fabrikus, mėsos kom
binatą ir šaldytuvus; svie
sto ir sūrio gamybos įmo
nes ir t.t. Ypač numatoma 
plėšti valstybės kontro
liuojamas gamybos įmo
nes. 1950 m. pasėlių užsi
mota turėti 2,5 mil. hekta
rų, tame skaičiuje — grū
dų 1,6 mil. hektarų, vaisių 
ir bulvių 234,000 hektarų. 
Plane numatoma 1950 me
tais Lietuvoje turėti 490,- 
000 arklių, 1,055,000 ra
guočių, 630,000 avių ir ož
kų, 1,100,000 kiaulių.

Tais pačiais metais mo
kyklų skaiyių davaryti iki 
3,369 su 390,000 mokinių, 
lovų ligoninėse 9,000, mie
stuose gyvenamųjų grin
dų plotą — 697,000 kvadr. 
metrų.

Atstatant miestus, pir
moje eilėje bus kreipiama 
dėmesio į Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Pa
nevėžio atstatymą.

Tokie tai planai. Tačiau, j kuriais atžvilgiais, sovietų 
iš Rusijos patyrimo žino-, pilietis buvo geriaus ap- 
me, kad labai dažnai po- , rūpintas, karo metu, nei 
pieriuje būna vienaip, o |prieškariniais metais.

ir pra-

i

į

Raudonoji ištraukė Kariuo
menę Iš S. Irano

Teheranas, Iranas, geg.
— Princas Mozaffar Fi- 

ruz sako, kad beveik visa 
sovietų Rusijos kariuo
menė ištraukta iš Irano.

Sakoma, kad Irano val
džios atstovai tariasi su 
raudonaisiais dėl “autono
minės” Azerbaidžiano ir 
bendrai dėl tvarkos atsta
tymo visame krašte.

6

Maskva Visiškai Kontroliuo
ja Lietuvos ūkį

New York (LAIC) — 
Kaip budriai Maskva kon
troliuoja Pabalčio ūkį ma
tyti iš “Izviestijų” Nr. 59, 
kur skelbiamas patvirtin
tas, žemės ūkio darbų pla
nas Latvijoje, Lietuvoje 
ir Estijoje. Nutarimas 
skelbiamas SSSR Sovietų 
komisarų ir Komunistų 
partijos vadovybės vardu/ 
Aiškiai, matyt, kad “nau-' 
jų pasienio sovietų res
publikų” ūkio pažangą no
rima panaudoti propagan-

Roma (LAIC) — VU- 
niaus krašto lietuvis rašy
tojas J. Kėkštas - Adoma
vičius, Romoje, Vidurio 
Europos Federalinio klu
bo suruoštame lietuvių po
ezijos ir dainos vakare, 
laikė paskaitą apie lietu
vių literatūrą.
— Lietuviai Torine ir Pi- 

zoje, kun. Z. J. Zeliauskui 
vadovaujant, ruošia itališ
kai - lietuvišką ir lietuviš
kai - itališką žodyną. Jame 
tilps į 8-10 tūkst. žodžių.
— Romoje įšventintas 

kunigu lietuvis Albinas 
Arminas.
— Pereitų metų pabaigo

je į Vokietiją išvyko spe
ciali Vatikano komisija 
ištirti vietoje įvairių tau
tybių pabėgėlių gyvenimo 
sąlygas. Baltijos valsty
bių pabėgėlių reikalams 
irti su minėta komisija iš
vyko kun. Dr. V. Pavalkis.

Milijonai Kiniečių Mirs 
Badu, Sako Hoover

prakti- 
galime

Nanking, Kinija — Her- 
dai. Nutarime raginami bert Hoover, buvęs Jung. 
tarybiniai ir partiniai or- Valstybių prezidentas, ku- 
ganai kreipti ypatingą dė- ris tyrinėja gyventojų pa- 
mesį į Lietuvos, Latvijos, dėtį Europoje ir Tolimuo- 
Estijos ir kaimyninių res- se Rytuose, praneša, kad 
publikų žemės ūkį. Esą čia Kinijoje per keturius mė- 
komunistų partijos nariaiį nesiūs mirs badu milijonai 
turės ypatingas pareigas • kiniečių, jeigu jie nesu- 
ir atsakomybes. lauks greitos pagalbos.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIG2DĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“2VAIG2DLS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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Šelpkime Nelaimingus Europos

Giedodami suplikacijos bei atgailingo maldavimo 
giesmę, mes siunčiame Dievui šį prašymą: “nuo maro, 
bado, ugnies ir karo išgelbėk mus, Viešpatie!” Tos vi
sos nelaimės susitelkia į krūvą karo metu. Net ir žemės 
drebėjimas įeina į karo baisenybių sąskaitą, nes nuo

____  _ painiausių išdirbystės gali mokėti 
klausimu Jung. Valstybė- desnees algas ir pačiu lai-' 
se yra algų ir kainų.

Ar savininkai gali mokė- Į pakėlimo, 
ti savo darbininkams di-Įnijų gali dabar pakelti sa- 
desnes algas be kainų pa-'vo algas”, sakė p. Bovvles, 
kėlimo? I“daug jau jas yra pakėlę.

Neseniai Chester Bow-jBet ne visos gali taip da
lės, OP A. administratorius, ryti”, 
į tą- klausimą atsakė — Jis tada įrodinėjo, 
“Jeigu reiškia, ar gali būti kainoms nereikia kilti su 
bendras padidinimas algų algoms. “1919 metais mū- 
ir ūkių jeigu, ateinančiais 
metais, be bendro kainų 

j pakėlimo, tai atsakymas anie 47 centų į valandą, 
yra “tain, gali būti”. Bet Č1—J1---- ™ — 1
pastebėjo p. Bowles, kaip tai į valandą — padvigu- 
jau pirmiau prezidentas bintą alga nuo 1919 metų. 
Truman buvo pabrėžęs, ne Vienok vidutinė kaina 
visos įstaigos ir ne visos šiandien yra, maždaug, ta J

ku nereikalaudamos kainų
i Daug kompa-
I................ ' • •

f

LIETUVIŲ NAŠLAIČIU 
PRIETELIAMS

Gelbėkite Vargstančius Lietuvius Našlaičius! '«

Pagal Jungtinių Ameri- laitis tuojau galėtų būti 
kos Valstybių prezidento apgyvendinamas privati- 
Harry Truman specialų' nėję prieglaudoje, kur jis 
dekretą, iki 1946 m. birže-j būtų aprūpinamas maistu, 
lio 30 d. iš Vokietijos ir įmoksiu ir kitais daiktais, 
Austrijos išvietintų žmo-lkol kas nors jį įsūnytų. Už 
nių stovyklų galima į į tą išlaikymą reikės mokė- 
Jungtines Amerikos Vals- .ti $25.00 mėnesiui.

i tybes atvežti ir apgyven-' 
dinti 74 lietuvius

' čius.
Kiekvieno vaiko 

nimas, padengiant
mentų, išlaikymo kelionė
je išlaidas, kaštuoja $163.

Atvežtas į Ameriką naš-

i

Lingo — lylia, marios tyli, 
Laidoja bangas.
Ar už vilos neatskilo 
Žemė nuo dangaus.
Lylia — lingo, vėjas dingo,

Į Jau ramu, gražu...
1 Baltos bangos tingiai rangos, 
Rimsta pamažu...
Baltas kopas žaliai lopo 
Želianti viksva.

; Šauk žuvėdrą — ji atskrido
kad Ir čionai liks va.

Į
. Lylia — lingo, ko sustingo 
; Marios ir krantai.'sų darbininkai gavo vidų- _.

tiniška (average) algą iš ns° y .’ y — my1’— ° - | Tu nesupratai.
a- j- i nn Vyt. ( esna “A.”šiandien alga yra 99 cen-‘ J—

SNAIGĖS

našiai

atgabe- 
doku-

tiška prasme, tai suprantama. Pasaulis jau seniai pa- 
jtyrė, kad komunistų kalbą reikia suprasti atvirkščiai, 
i t. y. kur jie sako “balta”, suprask “juoda”, kur “dora”, 
1 suprask “nedora”, ir advernai. Bet to laiško autoriui —— ~ j-™— .S----------r--------------Z--------------------------------------------------- --------------— j oLtp* clojy a, , auvei uai. dvi tu idionu jutui iui ’

krintančių iš oro bombų žemė ištikrųjų sudreba. O jei įr -toli tiražu ne jam vienam — labai nuostabu, kad ir 
.daugelis ne komunistų užsikrečia tuo keistu įpročiu. 
Į Gali prieiti prie to, kad viena žmonijos dalis nesusi kai-j 
bės su antraja, kaip tais laikais, kuomet statant Babe-! 

: lio bokštą, statytojų kalbos susimaišė, ir bokštas taip 
ir liko nepastatytas.

Tokio kalboje nesusipratimo rezultatai ypač pasi
reiškia dabartinėj politikoj. “Pavyzdin, — sako laiško 

vvz xxxx4, ov.fexxv,,^ vxxxmvu,autorius — ką reiškia komunistų teigimas, kad Fran- 
suardė susisiekimą. Be to milijoninės rusų okupantų co sudaro pavojų tarptautinei taikai? Juk ne Franco 
armijos kaip ir negauna maisto iš subiednėjusios, bol- kariuomenė privertė Irano vyriausybę padaryti nepa- 
ševikų nualintos ir karo nuvargintos Rusijos. Raudon- kenčiamą jai su Maskva “sutartį”; Turkija nebijo 
armiečiai maitinasi okupuotų kraštų lėšomis ir jų ne- Franco puolimo; Trijestui negręsia pavojus iš Franco 
gausų maistą sau pasigriebia. Tuo būdu Europos gy- Puses, bet nuo Maskvos lakiejukų; ne Franco Lenkiją 
ventojų padėtis tikrai desperatiška. Jiems gręsia ar- pavergė; ne Franco kruvinai grobia ir plėšia Mandžiu- 
ba pilnas badas, arba pastovus nedavalgymas - pusba- r*ją, bet raudonieji Kinijos komunistai. Ne Franco va- 
dis, nuo kurio žmogus džiūsta, silpnėja, netenka pajėgų iro agitaciją prieš “imperialistus” Pietų Amerikoj, bet 
ir reikiamos energijos gyvenimui sukurti. Ypatingai.atsigimęs kominternas, kurs imperialistais vadina 
apverktina vaikučių padėtis. Jie visuomet alkani, i Jungtines_ Valstybes ir Britaniją. Ir, pagaliau, ne Fran- 
skursta be pastogės, be drabužių, be priežiūros. 1 
vaizduotis jų gimdytojų, ypač motinų, sielvartą.

Tokios tragedijos akivaizdoj, Šv. Tėvas daro ant
žmogiškų pastangų tiems nelaimingiems žmonėms su
šelpti. Jis pakartotinai kreipiasi į tuos kraštus, kurie 
nepatyrė karo baisenybių ir prašo parodyti badaujan
tiems nors kiek krikščioniškos artimo meilės. Mes ne
privalome ir tiesiog negalime Šv. Tėvo prašymą atmes-, 
ti. ________________ K. •

prisiminsim dviejų atominių bombų padarytus nuosto
lius, tai jie pilnai prilygsta žemės drebėjimui. Tos bai
sios nelaimės ištiko ko ne visas pasaulio dalis, išsky
rus Ameriką ir Australiją. Europa beveik visiškai su
naikinta. Kelios dešimtys milijonų žmonių žuvo, bet 
šimtai milijonų gyvi išliko. Jiems reikia toliau gyven
ti ir maitytis. Bet kur gyventi, kad namų nėra? Kuo 
maitytis, kad maisto nėra kaip ir iš ko pasigapainti, nes 
karo veiksmai suparaližavo ūkį, sugriovė dirbtuves.

Snaigės liūliuoja,
Snaigės pakyla,
Snaigės nešioja 
Žemišką tylą.
Lanko jos sodą, 
I.anko ir mišką,
Visos nuo snaigių 
Lankos išblyško.
Ošė pradžiugus 
Lauko eglutė, 
O ant jos vėjas 
Snaiges vis pūtė.
Šilko žvaigždelė
Ant veido puolė, —
Aš išbučiuosiu
Baltą sniegulę.
Viską jos puošia,
Viską jos myli, 
Krisdamos stato
Pasakų pilį.
Krita jx) būrį.
Krinta po vieną,
Baltą takelį
Minsiu kas dieną.

Balys Serevičius “P.'

Jeigu negalite įsūnyti 
lietuvio našlaičio, gal Jūs 
ar Jūsų organizacija su
tiktų vieną ar daugiau to
kių našlaičių partraukti iš 
Europos ir ji globoti ir iš
laikyti iki jis bus įsūny
tas?

| Štai yra nepaprasta pro-
Bet kovo mėnesy 1941 m.Sa artim? meilei . sužibėti, 
daug pagerintas šaldytu- ar lsu var8° s,kurdo 
vas parsidavė už $?2.50 bent vieną lietuvj
mažiau. Ar algos šioje 
nramonėj sumažėjo? Ne. 
Priešine-ai, algos pakilo 
beveik 25 nuošimtį. Pelnas 
ir buvo didesnis.

“Rugsėjo mėn. 1945 m. 
vidutinė valandinė alga vi
sų darbininkų fabrikuose 
buvo 65% didesnė, už algą 
1936-37 m. Bet kainos kilo 
tiktai 23 nuošimčius pačiu 
laiku. Ar pelnas sumažėjo 
dėl to, kad algos kilo apie 
tris sykius aukščiau kai
nų?

“Visai ne. Korporacijų 
pelnas padidėjo 400' <.

“Kaip mūsų Amerikos 
biznieriai galėjo pakelti 
algas ir tuo pačiu laiku pa
laikyti tą pačią kainų ly- 
igumą, arba net mažesnę

I

Pigu ico apstatė šnipais strategines Jungtinių Valstybių vie- pati kokia buvo prieš 25 ir dar padauginti savo pel- 
tas. Ir, nežiūrint to visko, kai kurie žmonės tebe mano,;metus. ;ną? Yra dvi priežastys.
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Kitam Prikiša Savo Nuodėmes

kad Franco sudaro pavojų pasaulio taikai, vien dėlto, 
kad komunistai taip sako. Jei komunistai paaiškintų, 
ką jie nori pasakyt savo dviprasmiškais žodžiais, tai 
mes gal kiek pasistūmėtume prie taikos įvykdymo”.

Dar būtų galima pridurti, kad ne Franco pavergė 
ir smaugia Pabaltės tautas, Austriją, Vengriją, Bal
kanus; ne Franco įsikniso į Prancūziją, knisasi po Ita
lijos pamatais, terorizuoja Suomiją ir Skandinaviją; 
ne Franco lenda į Korėją, pasigriebė Aleutų salas ir 
laižosi į Alaską bežiūrėdamas, žodžiu, visa tą, kas pri
kišama Franco, kaip tik dirba jo apkaltinto ja Rusija.

Bolševikai puikiai žino ir tobulai pasisavino įgu
dusių žulikų taktiką: kai esi kaltas, pulk kitą. Tuomet 

i anas nebegalvos apie puolimą, nes turi gintis. Taktika 
atrodo saugi, bet šiuo kartu bolševikai “persūdyjo”. 
Vadinti Franco pasaulio taikos ardytoju perdaug jau

V •

Dienraštyje “Boston Traveler” tilpo vieno bendra
darbio laiškas, kuriame autorius negali atsistebėti, ko
kiu būdu šių laikų žymi žmonijos dalis priėjo prie to
kio dorovinio ir protinio atbukimo, jog reikia tartis 
dėl reikšmės kai kurių visiems suprantamų žodžių,' juokinga. Jis kaip tiktai daugiausiai taikos pageidau- 
kaip “laisvė”, “demokratija”, “fašizmas”, “atžagarei- j ja, kad galėtų nors kiek atsigriebti nuo ano baisaus 
vis” ir t. p. Kad komunistai tuos žodžius vartoja savo-1 naminio karo. — K.K.

“Ar ši padėtis subankru-: 
tijo Amerikos biznį?”

“Aišku, kad ne. Korpo-, daugiau darbo padarė per 
racijų pelnas prieš taksų 
mokėjimą (1944 metuose) 
buvo tris syk didesnis ne
gu, kad buvo 1919 metais.

Pažiūrėkime į metus___ _______________ , _
prieš pat karą, 1935 me- pramonės tvarkingiau vel
tuose mažas stalinis radio kė.
buvo parduotas už $24.50.’ “Antra, gaminimas dau- 
Per sekančius šešis metus giau produktų sumažino 
tas radio buvo pagerintas, produkavimo kainą ir par- 
Jo kaina sumažėjo 4%. davimo kainas. Ar šios są- 
Bet alga radio darbininkų lygos ateityje pranyks? 
padidinta 15%. “Visai ne. Galime tikėti,

Imkime elektrinius šal- kad mašinerija bus geres- 
dytuvus, 1935 metuose jie nė ir naujesni būdai bus i 
paprastai kainavo $195. vartojami.” FLIS.

■ “Pirma, prieš karą dar
bininkas vis daugiau ir
J----------------------------- J--------1— —   .j

valandą. Priežastis šio pa
didinimo glūdi tame, kad 
darbininkai buvo gerai iš
lavinti darbui, mašinerijos 
buvo moderniškiausios, ir

Į
I
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našlaitį? Ar norėtum ati- 
darvti vienam našlaičiui 
duris į laimę? Ar norėtum 
priglausti berniuką ar 
mergaitę, kurių tėvai žuvo 
ar dingo karo ir okupacijų 
metu Lietuvoje ir kitur? 
Ar norėtum įsūnyti ber
niuką ar mergaitę, našlai
tę?

Jeigu iš tikrųjų atjaučia
te nelaimingų lietuvių naš
laičių padėtį, galite* juos 
padaryti laimingais, ištie
sdami jiems pagalbos ran
ką.

Čia gera proga šeimoms, 
asmenims, organizaci ioms 
parodyti ne tik gerą širdį, 
bet ir užsitarnauti amžiną 
nelaimingo našlaičio dė
kingumą!

Platesnių informacijų 
šiais reikalais prašome 
kreiptis į BALF Centro 
raštinę: United Lithua-- 
nian Relief Fund of Ame- 
rica, 19 Wost 44th St 
New York 18, N. Y.

•f

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

5. NAŠLAITĖ
Šv. Raštas ir Padavimas nieko aiškaus 

mums nepasako apie Šv. Onos pirmuosius 3 
kūdikystės metus. Be abejo, ji buvo visa šir
dis ir linksmumas gimdytojų pastogėje, apie 
ją skrajojo laimė ir auksinės gyvenimo vil
tys. Koks buvo neišpasakytas džiaugsmas 
gimdytojų širdyse, kuomet maža Onytė vos 
mėgindama kalbėti, pradėdavo ištarti tėvelių 
ir Dievo vardus; kuomet ji žengė pirmuosius 
gyvenime žingsnius, arba kuomet pirmą sykį 
atsiklaupė pirmajai, vaikiškai, nuoširdžiai 
maldai prie Aukščiausiojo! Koki buvo links
mybė ir begalinis džiaugsmas jos pačios jau
noje širdelėje, kuomet ji kreipėsi prie dan
gaus ir žemės Sutvėrėjo savo karštoje mal
doje, sykiu rodydama savo tyrą širdies mei
lę, tvirtą tikėjimą ir skaisčią viltį savo pra
kilnioje sieloje!

Pagal senovės žydų papročio, turtinges
niųjų šeimynų vaikai nuo pat mažatvės buvo 
auklėjami Jeruzalės Šventovės Senojo Įstaty
mo kunigų priežiūroje ir atatinkamose sąly
gose. Neužilgo po šv. Onos užgimimo Stola- 
nas iš Nazareto persikėlė gyventi į Betliejaus 
miestelį. Linksmios naujienos apie užgimimą 
nepaprasto kūdikio greit pasiekė ir patį Je
ruzalės miestą. Taigi vyriausieji kunigai pra
šė jos tėvelių sutikimo ir pritarimo, kad jai 
būtų leista apsigyventi Viešpaties namuose. 
Motina Emerentiana pilnai sutiko su tokiuo

pasiūlymu, nors jai ir buvo begalo skaudu 
skirtis su mylimuoju kūdikiu, kuris tikrai 
buvo jos ilgo laukimo, daugelio maldų, pas
ninkų, širdies ir sielos kančių, troškimų lauk
tasis vaisius. Maža Onutė tuomet turėjo apie 
3 metus amžiaus.

Šventovės kunigai Jeruzalėje su didžiau
sia pagarba priėmė mažą šv. mergaitę ir lei
do jai tarnauti Dievui su kitomis jai panašio
mis mažametėmis. Naujai pribuvusioji neuž
ilgo išreiškė savo širdelės jausmus šiais žo
džiais: “Kaip malonu ir saldžiai džiuginanti 
yra Viešpaties buveinė - šėtra, kame viena 
diena yra džiaugsmingesnė, negu tūkstančiai 
pasauliniame gyvenime dienų”. Ji tuojau pa
miršo savo tėvelius ir gimtinės namų aplin
kumą. Visų greitam pastebėjimui, greit pra
dėjo skirtis iš tarpo savo draugių, vykdyda
ma Dievo meilės ir skaisčiomis dorybėmis 
puošiančius kasdieninius darbelius. Ji pami
lo vienatvės nuošalumą, pamaldumą ir. jos 
amžiui atatinkamą darbą. Jaunos mergaitės, 
gyvendamos prie šventovės buvo įpareigotos 
šluoti, skalbti, siūti ir prižiūrėti šventus rū
bus, kunigų vartojamus laike atatinkamų 
pamaldų. Bet mažoji Onytė didžiausią savo 
laiko dalį pašvęsdavo karštoms maldoms ir 
giliems apmąstymams prie altoriaus. Išrodė, 
kad pats Serafimas iš dangaus nužengs ir iš
mokys paslaptingų maldų ir meditacijų busi
mąją pasaulio Išganytojo prosenelę.

Jau lygiai apie 12 metų praslinko, kaip 
jaunametė Onutė buvo pavesta dievobaimin
gų kunigų auklėjimui. Netikėta jos brangaus 
tėvelio Stolano mirtis ją vėl atšaukė į tėviš
kės namelius. Motina Emerentiana, žinoda
ma, kad jos žemiškos kelionės dienos jau su
skaitytos, troško, kad bent mylimoji jos duk
relė būtų saldžia paguoda ir suraminimu

liūdnose, skaudžiose našlystės valandose, ir 
taipgi pageidavo suteikti jai savo motinišką 
šioje žemėje palaiminimą. x

Atsisveikinimas su šventove skausmais 
raižė mergaitės širdį. Čia ji meiliai priprato 
tarnauti Dievui, iš čia ji siuntė Jam savo 
karštas maldas, ir pagaliau persiskyrimas su 
savo maldos, darbo ir poilsio draugėmis, per
traukimas sielą įkvėpiančių mokytojų pamo
kų, begaliniai skaudino jos pamaldžią širdį ir 
sielą. Tačiau jinai visą tą priėmė, kaipo pa
ties Dievo šv. valią ir paliko savo drauges, ir 
paguodą, suraminimą teikiančius mokyto
jus. Apleisdama Jeruzalę, ji dar sykį pažvel
gė į šv. miesto vartus, tardama Psalmisto žo
džiais: “Jei aš pamiršiu tave, Jeruzalę, tebū
nie užmiršta mano dešinioji. Tegu mano lie
žuvis pridžiūsta prie gomurio, jei aš tavęs 
neatsiminsiu”. Ps. 136.

Taigi toks skausmingas atsisveikinimas su 
Jeruzale, prirengė ją dar prie didesnio pasi
aukojimo. Grįžus į tėvelių namus ir radus 
jau ištekėjusią ir atsiskyrusią savo sesutę 
Hismarianą, ji padėdavo savo senutei moti
nėlei visuose namų ruošos darbuose ir sykiu 
rodė jai savo gražiausius prisirišimo, pagar
bos ir vaikiškos meilės jausmus. Neužilgo 
prisiartino Emerentianai paskutinė ir sunki 
žemiškos kelionės liga. Ji kiek tik bepajėg
dama mokino savo dukrelę Onutę apie tą pra
kilnų paskyrimą, kurį Dievo Apvaizda jai yra 
skyrusi. Besiartinant gyvenimo galui, Onutė 
meiliai prašė savo motinėlės paskutinio, spe
cialaus palaiminimo ir išganingų gyvenime 
motiniškų patarimų.

Pakeldama ranką ir pažvelgdama į savo 
numylėtą dukrelę, Emerentiana prabilo: 
“Brangioji dukrelė, aš laiminu tave, ir tegu 
Dievas mūsų tėvo Abraomo irgi tave laimina.

Meilioji Ona, tu jau gerai žinai, kad artinasi 
mano gyvenimo galas ir kad neužilgo aš ke
liausiu pas savo protėvius. Palaidok mane 
šalę savo tėvelio Stolano. Atmink, malonioji 
dukrelė, kad Dievas parodė mums savo bega
linę malonę ir pasigailėjimą. Taigi, ir lauk 
tos dienos, kurią Jis pažadėjo. Mesijas jau 
yra arti ir neabejok apie jo greitą atėjimą”. 
Betariant šiuos pranašystės žodžius, mirties 
angelas perkirto jos kalbą ir paraližavo lie
žuvį. Pamačiusi tokią staigią permainą moti
noje, Onutė paplūdo ašarose. Gyvenimo bran
gių vilčių centras ir suraminimo, paguodos 
neišsemiamas šaltinis, brangioji motinėle, 
dar sykį pravėrė savo akis, paskutinį .sykį 
pažvelgė į savo mylimąją dukrelę ir su sal
džia šypsena pamaldžiose lūpose, ramiai ir 
amžinai užmigo Viešpatyje, savo Sutvėrėju
je.

Liūdėdama tėvelių, jauna mergaitė sekė 
brangius jos širdžiai šventovės mokytojų nu
rodymus, ypač kilniomis dorybėmis žydėju- 
sios mylimos savo motinėlės patarimus. Bū
dama viena, ji dažnai atsiklaupus praleisda
vo ilgas valandas karštoje maldoje ir pakel
dama akis į dangų reikšdavo savo jaunos š r- 
dies troškimus, sekančiais žodžiais: “O tei
singasis Izraelio Dieve! Kaip dar ilgai Tavo 
teisingumas užlaikys nuo mūsų tą palaimini
mą, kurį per Abraomą Tu pats mums paža
dėjai? Viešpatie, gailestingai pamiršk mūsų 
protėvių visas nedorybes, atsimink Tavo pa
ties išrinktuosius Abraomą, Izaoką ir Jokū
bą, sykiu ir tą pažadėjimą, kurį jiems pa
tiems ir per juos mums suteikei. Išklausyk 
mano jaunos sielos maldų, nepaniekink Tavo 
paties vargšo sutvėrimo ir greit atsiųsk tą 
laimingą ir palaimintą Mergaitę, kurios Sū
nus atpirks mus visus”. (Bus daugiau)
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ABRAITIS. Juozas, iš Balsu- sūnus gydytojas Albertas.
pių km. Šunskų vai. Mariampo
lės ap.

ADOMAIČIO. Prano, giminės 
prašomi atsiliepti.

ALBAVIČIENE. Antosė. nuo
Seirijų.
AŠAKAVIČIUS. Grąžė, gyv.

Worcester, Mass.
AŽUKAS, Albinas, studijavęs

Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune, gyv. Čikagoje.

BADAUSKIENE (?) - če-
purnaitė. Agota, sesuo Juozo, iš 
šermukšnių - Pušaloto.

BALEŽENTIS. Jonas, gyv.
Brooklyne.

BANDŽA. Juozas, iš Gaisrių
km. Sintautų vai.

BENDU - Draugelvtė. Adelė, 
duktė Vincos ir Uršulės, gyv. 
Floridoje.

BIELSKIENĖ - Kentraitė,
Veronika ir jos vyras Petras 
gyv. Brooklyne ar Philadelphi
joje.

BLEIZGIENE. Marė.
Mahanoy City. Pa.

BOLTZ, Erdman. kilęs Šieš- 
krantėje, Šilutė ap.

BUSH. Adam. gyv. netoli Los gyv. VVorcester. Mass.
Angeles. California.

BUSH. Constant ir duktė A- 
nita. gyv. Uorcester. Mass.

ČEPURNAITE (Badauskie-
nė?), Agota. Juozo sesuo, iš 
šekmukšnių. Pušaloto.

DAMBRAUSKIENE - Abrai
tytė. Ona. iš Balsupių km. Šun
skų vai. Mariampolės ap.

DAUBARAS. Kazimieras, iš
Daunorų km. Meškučių vai. 
Šiaulių ap.

DRAUGELIS. Pranas, sūn.
Vinco ir Uršulės, gyv. Brook
lyne.

EIDUKEVIČIENE - Kava
liauskaitė. Ona, duktė Jono, iš skaitė. Marija gyv. Philadel- 
Ožkabalių km. Bartininkų vai. phijoje.
Vilkaviškio ap.

GASPARA VIČIUS.
iš Daunorų km.
Šiaulių ap. gyv. Philadelphijoje.

GUDAS, Jonas.
GURINĄS, Antanas, iš

markės km. Nevarėnų vai.
šių ap.

GYLIENĖ - Kiškiūnaitė,
žė, Martyno Gylio našlė, spėja
mai gyvenusi Brooklyne.

INDRIKIENE - Gurinaitė, O-
I

na. iš Pamarkės km. Nevarėnų1 
vai. Telšių ap.

IPOLITIENE (?) - Vilčiaus-
kaitė, spėjamai gyvenusi Čika- iš Daunorų km. Meškučių vai. 
goję. [Šiaulių ap.

IŠGANAITIENE - Keturaky*' RAČKOVSKY. Francišek,
, bei jaunesnysis bro

lis. gyv. San Francisco.
RUNGAITIENĖ - Kavaliaus-

Pranas ir

5?

e?

gyv.

kus gilios senatvės, pasimirė
1 Antanina Stanickiūtė Ungurai- 
tienė. Savo laiku, ji su savo vy
ru a. a. Jonu Unguraičiu ir vai-

, kučiais išgyveno 16 metų Ame
rikoje — Shenandoah. Pa.

' Kas svarbiausia, kad čia ran
dasi jos trys šaunios dukros, 
būtent: panelė Ona Unguraitė, 
pasižymėjus visuomenės veikė-

1 ja ir dvi seserys Kazimierietės 
t — Sesuo Kristina ir Motina 
i Koncepcija.

Joms visoms ir Motinai Ku- 
j makuliatai, velionės puseserei, 
: reiškiu viešą ir gilią užuojautą 
i dėl jų brangios motutės ir pu- 
•seserės

kalą, be to anglų kalboje, tūlas 
lietuvis gali palaikyti nereikš
minga be realios vertės. Ta
čiau. žiūrint iš moksliško ir pa- 
trijotiško taško, ta knyga yra 
tos pačios vertės (o gal net ir 
vertesnė) kaip pavyzdžiui: 
“Timeless Lithuania”, “Lith- 
uania’s Fight for Freedom”, 
Lithuania under the Sickle and 
Hammer” ir kt.

Todėl, kas myli savo tėvynę 
Lietuvą ir supranta mokslo ver
tę. tegul, dolerį, kitą įdėjęs į 
voką, nusiunčia kun. Dr. J. 
Prunskiui šiuo adresu: — 3230 
So. Lithuanica Avė., Chicago,

mirties. j III. Galima prašyti, kad knyga
Kazys Vidikauskas. būtų pasiųsta pinigų 

--------------asmeniškai arba jo 
dovanota amerikonų
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iš Ožkabalių km. Bartininkų vi. Į 
i Vilkaviškio ap.

SABASTI JONIENE - Kai-; 
kauskaitė. Elzbieta, nuo Seirijų.; 

SADAUSKAS. Adomas, gyv.1 
Mahanoy City. Pa.

SARNEAK. Anna, gyv. Penn
sylvanijos valst.

SAVEIKIS. Bemasius ir Jo
nas.

SIMANAVIČIENE, Salomėja 
iš Dauginčių km. Kovarsko vai 
Ukmergės ap. gyv. Chester. Pa. 

SIMANAVIČIUS. Edvardas 
ir Simanavičius, Jonas gyv. 
Chester. Pa.

SINIAUSKAITES. Juze 
Mikalė, iš Mižonių km.

SKLIUTAS, A. P., filatelistas, Imėn- 7 d- 
gyv. Nashua. N. H.

SKUODIENE - Abraitytė, 
Veronika, iš Balsupių km. Šuns
kų vai. Mariampolės ap.

STANIONIENE - Marozytė, 
(Viktorija, gyv. Amsterdam, N. 
i Y.

ŠERKŠNAS. Vaclovas.
ŠERKŠNAITE, Marija, ište

kėjusios pavardė nežinoma. 
ŠUKEVIČIUS, Juozas ir Fe-. 

Uksas.
I

ŠULCAS, Jonas, gyv. Čikago-!
. je.

ŠVABAS, Kazimieras, gyv. 
Brooklyne.

ŠPAKAUSKIENE - Piečiu- 
kaitytė, Karolina. į

TARAŠKA. Feliksas. 
TREČIOKAI, du broliai ir ju

dviejų pusbrolis, kilę iš Kiliškių 
' km. Papilės vai. Biržų ap. 
..( VAITIEKŪNAS, Algirdas, s.

etras, ls Qnos Vaitiekūnienės - Bacevi- 
T ,x_ čiūtė.

- Juškaite,, VAITIEKŪNIENE - Bacevi- 
gyvenusl(čiūtė; Ona.

Uršule ' VALIUKEVICIEN£’ Marė ir
^•(jos sūnus Juozas Valiukevičius, 

gyv. Shenandoah, Pa.
VOIDAT, Frank, gyv. Čikago- 

,je. į
. i VAICIEKUNAS, Antanas, s.’ 
ir Antano ,gyv. Scotland (?) 

mieste.
VAIŠNORIENE - Svecevičiū- 

tė, Marijona, nuo Leipalingio. 
; VALATKA, Stasys, gyv. 
Brooklyne.

VILČIAUSKAITE (Ipolitie- 
nė?), spėjamai gyv. Čikagoje. 

VONDERWERTH Reinhold, 
išvykęs iš Šilutės, turįs kepyklą. 

ZDANAVIČIENE - Svecevi- 
čiūtė, Ona, nuo Leipalingio.

ŽALNIERĄITIS, 
Amerikoje, augęs 
Mariampolėje.

ZIŽYTE, Marija, 
ter, Pa. 

ZERNAUSKAS, Vytautas.
ZIBERT.
ZIURIS. Eugenijus Julius, 

gyv. Detroit, Mich., Milwaukee 
Avė.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSULATE GENERAL

OF LITHUANIA
41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

Eiisabeth. 
valst.

JANKAUSKAS, Andrius iš 
Dargužiu km. Valkininkų vai. 
Trakų ap. gyv. Philadelphijoje. I

JUKŠTAITIS. Pranutė ir Vin- 
eutė. ištekėjusių pavardės neži
nomos. gyvenusios Amsterdam. 
N. Y.

JUŠKAITE, Ona, anksčiau 
gyvenusi Glastonbury.

KALKAUSKAS, 
Juzė, nuo Seirijų.

KASACAVAGE, 
gyv. Pennsylvanijos

KIUDULA, Pranas, sūn. An
tano, iš Jaskaudžių km. Akme
nės vai. Mažeikių ap.

KLIENA, Vincent. inžinierius, 
lakūnas, buvęs Honolulu, Ha- 
waii.

RUČINSKIENĖ. Salomėja, 
gyv. Elizabethport. N. J.

KURŠAS .Eduardas, iš Svet- 
iicos km. Mariampolės ap. jo 
žmona Liperkaitė ir vaikai Ar
turas. Eleonora, Lydi ja ir Do- 
rotea. gyv. Milwaukee. Wis.

KURŠAS. Motiejus, iš Svetli- 
cos km. Mariampolės ap.

KVIETKAUSKAS. Morta

LAUČIENE - Abraitytė. Mag
dė. iš Balsupių km.. Šunskų vai. 
Mariampolės ap.

LIAUKONIS, Stasys.
LOBIKAI. Vladas ir Bronė, 

gyv. Bostone.
LOBIKIENĖ. Marijona, gyv. 

Bostone.
MAČIULAITIS, Antanas ir 

jo sūnūs, kurio vyriausiojo var
das Pranas, gyv. Bayonne.

MALEZON - Jonaitytė - Tek
lė - Tittel.

MATULEVIČIUS. Kostas,' 
gyv. Mahanoy City, Pa.

MAURUŠAITIENE - Kazlau- ,

( MOCKELIUNAS,
Karolis gyv. Brooklyne.

Meškučių v. MYKOLAITIS. Antanas ir
Juozas, gyvenę Amsterdam. N. 
Y.

ORINTAS. Antanas, gyv.! 
Brockton. gal Mass. valst.

PETKEVIČIUS,
Šiaulių m.

PIVORIŪNIENE,
Barbora, anksčiau 
Glastonbury. 

PLATANA.
i Brooklyne.

PUPA. Matas ir Pupa. Petras,;

Antanas,

Gausi minia seka lenktynes.

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
iškilmingas pontifikales šv. mi
šias Gerbiamo Jubiliejato Kar
dinolo Dougherty intencija ir jo 
25 metų Kardinolystės sukak
ties proga. -

Komitetas kviečia visus, kas 
tik galės, dalyvauti šiose iškil
mingose ir retai tepasitaikan
čiose pamaldose. Suprantama, 
kad komitetas kviesdamas vi
sus, nieko neišskiriant, tuo pa- 

ir mus — lietuvius 
d. laidoje paskelbė, kad šioji su- J dalyvauti šioje bažnytinėje iš-j 

kilmėje, gegužės 16 d.

PHILADELPHIA. PA.
Bažnytinis Kardinolo Dough- 
erthy Jubiliejaus Minėjimas

' Prieš dvidešimt penkius me
tus mūsų arkivyskupas Dennis 
Dougherty tapo Bažnyčios Ku
nigaikščiu, Kardinolu.

Mūsų vietinis arkidiecezijos 
organas: “The Catholic Stan- 
dard and Times”i 

ir:'
■ ; kaktis įvyko tikrumoje kovo 

'. Bet šios sukakties 
minėjimo komitetas, kuriam 

į pirmininkauja Vyskupas Hugh 
L. Lamb nusprendė gegužėc 16 

id. vietinėje katedroje surengti

balandžio 26 ĮČ1U kviečia

K.V.
Antaninos Unguraitienės 

Mirtis
Iš Lietuvos atėjo žinia, kad 

1945 m. lapkričio 10 d., sulau-

Pa- 
Tel-

Ro-

t. Veronika ir jos šeima, gyv. I jo žmona, 
Wilkes - Barre. Pa.

JAKNIUNAS, Ignas, jo žmo
na Karalė Matulevičiūtė ir jų kaitė, Konstancija, duktė Jono,:

. ———

Used Fat Mokės Laundry Soapl

Kctplni * hou*e ard two children clean take* lot* of «oap »ud«. That 
Is why Mr*. Jay McArdle, New York City, »ee» that »oup» are •kimmed, 
raw fat tible »caps rendered. and every drop of used cooking 
fat turned over to the meat dealer. One pound of fat salvage makea ore 
^rge package of g-a-u'ated scap, or rx b»-» of yeiio** i»vndry aoap.

Vytas, gim.
Lietuvoje, i

gyv. Ches-

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano.

Arabai.

! AMERICAN
RED CROSS

+

Vestuvės

siuntėjui 
vardu pa- 

apšvieti- 
naudos ir 
vadavimo

Balandžio 27 dieną, šeštadie- mui- Iš to bus daug 
nį Šv. Ambraziejaus bažnyčioje, mokslui ir Lietuvos 
laike šv. mišių susituokė vete- reikalui, bei tuo pačiu ir šios 
ranas Juozas Sasnauskas
panele Gertrūda Ona Lowen.

Po sutuoktuvių ir vestuvinės 
puotos jiedu išvyko į Kanadą, 
kur praleis povestuvinį laiką.

Dėmesio Verta Knyga
Pastaruoju laiku teko susipa

žinti su dar viena mūsų garsaus 
rašytojo kunigo Daktaro Juozo 
Prunskio knyga: “Comparative 
Law, Ecclesiastical And Civil, 
In Lithuanian Concordat”. Tai 
yra kun. Dr. J. Prunskio diser
tacija parašyta ir apginta, įsi
gyjant Bažnyčios Teisių Dakta
ro laipsnį.

Tą knygą, kaipo mokslinį vei-

su knygos autoriui - leidėjui kun. 
Dr. J. Prunskiui.

Jei kun. Juozas Karalius iš 
Shenandoah, Pa. šios knygos 

(išleidimui paaukojo net 50 do- 
I lerių, tai ir kiekvienas iš mūsų 
galėtų vienu kitu doleriu, taip 
pat, prisidėti prie mūsų Tautos 
pažangos kėlimo.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 

į TYS” knygutės formoje. Kiek- 
i viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

AR JtS NORITE BŪTI GERAS, žinoma. Ir Jūs 
nenorėtumėte daryti kas geriausia yra komunikaci
jai. Kaip jūs jaučiate, pavyzdžiui: aplikantai iš vie
šojo sveikatos departamento, socialių organizacijų, 
ligonių, grįžusių iš karo tarnybos, ir biznierių, ku
riu gyvenimas priklauso nuo telefono, ar jiems ne
priklauso duoti pirmenybę?

Turėkite tą mintyje, kad telefonų įvedimo tai
syklės vyriausybės buvo nustatytos 1942 metais. 
Turimieji telefonai turi pirmiausiai būti įvesti į rei
kalingiausias vietas. Mes prašėme savo aplikantų, 
kad jie kartas nuo karto susisiektų su mumis pra
nešdami. ar kartais nepasikeitė jų status. Kitiems 
visiems aplikantams, atsiradus galimybių, iš eilės 
įvesime telefonus.

Pereitų šešių mėnesių bėgyje, mes suteikėme ap
tarnavimą virš 180,000 žmonėms, kurie buvo pada
rę prašymus Naujoje Anglijoje, ir ateityje mes ban
dysime patenkinti kiekvieną klijantą ir aprūpinti 
telefonu. Dabargi, mes įvedame telefonus tiems, 
kuriems iš tikrųjų labiausiai yra reikalingi, prisi
laikant nustatytų taisyklių ir įrodant, kad jiems 
teisingai reikalinga.

NfW ENGLAND TELEPHONE G TILEGRAPH CO.

KAIP SURASTI 
SUGRĮŽUSIUS VETERANUS

Biznyje Esančius

Jei jūs norite žinoti ar grįžęs 
veteranas. kurio vardo nėra 
biznio telefonų knygoje, ar yra 
atsidaręs savo biznį, paklausk 
Informacijų 0{»eratorkos, ar jo 
vardas yra telefonų sąraše.
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Iš keletos tūkstančių te- 'Tpyii
'pavyko išsigelbėti tik rrdnClSKOHų

Pradžia 1-mame puslapyj 
sienio specialistai (kaip 
pavyzdį galėtume pažymė
ti amerikietį J. Hanch) 
Lietuvos kooperatyvų or
ganizacijos laike pavyzdi
nėmis.

Lietuvos eksportas 
smarkiai augo. Jei, pavyz
džiui, 1920 m. buvo išvež
ta į užsienį prekių tik už 
55 milijonus litų, tai jau 
1931 m. — už 333 mil. li
tų, taigi paaugo net 505%. 
Šioje srityje — labai įdo
mus šis palyginimas: ma
žosios valstybės — Suomi
ja, Lietuva, Latvija ir Es
tija — savo užsienio pre
kyba pralenkė Sovietų 
milžiną: 1938 m. tų mažų
jų valstybių užsienio pre
kyba siekė 568 milijonus 
dolerių, kai tuo tarpu Ru
sijos — 525 mil. dolerių.

Sovietų sąjunga su savo 
170 milijonų gyventojų 
1936 m. iš Anglijos pirko
si prekių už 3,492,459 sva
rus sterlingų, kai tuo tar
pu tais pačiais metais Lie
tuva, Latvija ir Estija su 
septynetą milijonų gyven
tojų iš Anglijos pirkosi už 
3,626,986 svarus sterlingų. 
Tos laisvos mažosios vals
tybės buvo kelyje į didelės 
gerovės gyvenimą.

LIETUVOJ TEBUVO 
1,741 KOMPARTIJOS 

NARYS
Įsikūrus okupacinei Ru

sijos kariuomenei Lietu
voje, kraštas tuojau paju
to raudonosios meškos le
teną. Jei pirma Lietuvoje 
ėjo 200 laikraščių (perio
dinių leidinių), tai praslin
kus pusmečiui nuo sovie
tų šeimininkavimo beliko 
35. Nepriklausomoj Lietu
voj per metus buvo viduti
niškai išleidžiama 1,000 
įvairių veikalų, gi bolševi
kai per tą pat laikotarpį 
Lietuvoje teišleido tik 26, 
ir tai jų dauguma buvo a- 
gitacinės brošiūros.

Krašte viešpatavo tero
ras ir priespauda. Ko ver
ti buvo, vadinamieji, rin
kimai Lietuvoje, parodo 
faktas, kad sovietų žinių 
agentūra paskelbė Londo
ne rinkimų davinius 24 
vai. anksčiau, negu patys 
rinkimai pasibaigė (žiūr. 
The New Europe”, Nevv 
York, 1943 m., pusi. 207).

Jie jau iš anksto žinojo, 
kad “už komunistų plat
formą balsavo 99,19%”.

Tiesiu keliu eidami ko
munistai niekad negalėjo 
Lietuvoje surinkti žymes
nio balsų skaičiaus. Patsai 
komunistų partijos sekre
torius Sniečkus viešai pa
sakė, kad komunistų par
tija Lietuvoje teturėjo 
1,741 narį. Ką gi tas reiš
kia trijų milijonų krašte!

“GARANTUOTI VAKA
RŲ SIENĄ”

Bolševikai kartais ban
do įrodinėti, kad Baltijos 
valstybės jiems reikalin
gos strateginiais sumeti
mais, kad garantavus savo 
vakarų sienos saugumą. 
Tačiau gražiai į tai yra at
sakęs USA kariuomenės 
generalmajoras Dovydas 
Prescott Barrows, buvęs 
Los Angeles Universiteto 
rektorius. Jisai savo strai
psnyje “The Future of the 
Baltic Statės” (Baltijos 
kraštų ateitis) pabrėžia, 
kad tvirtinimas jog Balti
jos valstybės turi Rusijai 
priklausyti, nes to reika
lauja strateginiai sumeti
mai, yra niekuo neparem
tas. Priešingai, karų isto
rija kaip tik ir parodo, 
kad Baltijos valstybės ka
riniu atžvilgiu Rusijai ne
turėjo reikšmės. Taip, pa
vyzdžiui, 1812 m. rusų ka
riuomenės vadovybė su sa
vo kariniais daliniais trau
kėsi gilyn Rusijon, palik
dama net Maskvą ir tik 
vėliau lemiamus smūgius 
suorganizavo ties Borodi- 
na. Pirmojo Didžiojo karo 
metu rusai taipgi apleido 
Lietuvą ir Lenkiją be di
desnio pasipriešinimo. Šio 
paskutinio karo metu So- 

• vietų kariuomenė, neturė
dama natūralių gynimosi 
linijų, iš Lietuvos buvo iš
vyta per 3 dienas. Tikroji, 
natūralioji Rusijos gyni
mosi linija yra tarp Pei
pus - Ilmen ežero šiaurėje 
ir Pripečio pelkių pietų- 
vakaruose.
APVALDYTI DIDŽIUO

SIUS, O NE PRARYTI 
MAŽUOSIUS

i Antra, kokią teisę Rusi
ja turi ir kelti , tą argumen
tą — argi mažosioms vals
tybėms nebelieka teisės 

' turėti laisvę ir nepriklau

? r■ I 3 1 JĮ
>1

I dviems, kurių vienas pa
siekė Švediją ir po priesai- 

įka papasakojo kas nutiko 
su kitais nelaimingaisiais 
(“Latvian Information 
Bulletin”, Washington,
1944 m. spalių mėn. nume
ris).

I
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Paveiksle parodomas pirmasis Packard automobilis, kuris buvo paleis
tas ant kelio prieš penkiasdešimt metų. Kompanija rengiasi prie auksinio 
jubiliejaus sekantį mėnesį.

Trūkusi Styga

Misijos 1946 m
Bumford, Maine — šv. Atana

zo par., gegužės 9—12 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba. O.F.M.

Leuiston, Maine — šv. Patri
ko bažnyčios koplyčioje, gegu
žės 9—12 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M.

Millinocket, Maine — Šv. Mar
tino par., gegužės 19—26 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba. O.F.M.

Brooklyn, N. Y, — Apreiški
mo par., Šv. Antano novena ir 
Tretininkų vizitacija, birželio 4 
— 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Cicero, IIL — Šv. Antano par., 
Šv. Antano novena, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O. F. M.

Nevtark, N. J. — švenč. Tre-

Viršutinis ir apatinis vaizdas parodo dviejų 
orlaivių susikirtimo tragediją, kuri įvyko At
lanta, Ga. Toje katastrofoje žuvo trys vyrai ir 
8 met. amžiaus vaikutis.

! MAJ. PETHRICK RA
PORTAS KANADOS 

PARLAMENTE
Turime ir daugiau liudy- 

| mų: Kanados parlamento 
' narys majoras Pethrick 
turėjo progos patekti į bol
ševikų “išlaisvintą” Lietu
vą. Sugrįžęs į Kanadą pa
darė pranešimą parlamen- 

Įtui ką patyręs: rusų kariai 
I ir rusų politinė policija 
vykdo areštus, daugybę Į

I siunčia į Sibirą ir “likvi-1 jybės par., misijos ir 40 vai. at- 
duoja” savo nuožiūra. | laidai, birželio 2—11 d. — Tėv.

: Tarp sušaudytų yra ir kai- 
Į kurie, kuriuos pirma buvo 
parinkę į savo vadinamą 
“liaudies seimą”. Buvo at
sitikimai, kad bolševikai 
liepė atkasti bendrus ka
pus, kur buvo užkasti na
cių sušaudytieji ir į tas 
pačias duobes bolševikai 
užkasė lietuvių patriotus 
ar kitas nekaltas aukas. 
Baigdamas savo praneši
mą maj. Pethrick pridėjo:
— Štai kokią kainą Lie

tuvos gyventojai moka 
savo “išlaisvintojams”... 
(“The VVeekly Review”, 
1945 m. sausio 11 d.).

VERGŲ TAIKA — 
KAPINIŲ TAIKA

Savo minėtoje knygoje 
“Europa o Genkhis Khan” 
pabrėždamas, kad nuolai
dų politikos dėka Europa 
užleidžiamą raudonajam 
Džingischanui taip apibu
dina šią pokarinę taiką:
— Vergų taika yra kapi

nių taika. Bet vilties jis 
nepraranda, nes:
— Žinome, kad žmogaus 

dvasia yra stipresnė kaip 
tvirtovės, galingesnė už ba, O.F.M.
ginklus moderniausius”. | FRANCISCAN FATHERS 

I Dr. Juoz. Prauskis. Mount St. Francis, Greene, Me.

Agnelius Krasauskas, O.F.M.
Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo- 

tojoJėzaus Seserų Vienuolyne, 
Moterų rekolekcijos, birželio • 
23—25 d. — Tėv. Just. Vaškys,
O. F.M.

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

Chicago, IIL — Šv. Kazimiero 
Seserų Motiniškame Vienuoly
ne, Seserų metinės rekolekcijos, 
rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M.

Chicago, IIL — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M.
Waterbury, Conn. — šv. Juo- 

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

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

ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau-

pasiuntinybės VVashing- 
tone:

i
• Vienas chemijos studen
tas, išsigelbėjęs iš baisios 
nelaimės, painformavo a- 
pie šį faktą: buvo sudary
tas būrys žmonių, kaip 
bolševikai sakė, darbams. 
Dvi kolonos — vyrų ir 
moterų, besinešančių dar- 

i bo įrankius buvo vedamos 
i į rytus. Supratę, kad juos 
varo ištrėmiman, pradėjo 
protestuoti. Motinos ver
kė, negavusios nė atsisvei- 

; kinti su vaikais. Bolševikų 
, sargybiniai pradėjo rodyti 

t: netoliese esantį mišką, kur 
M. M-tč ■ būsią duota darbo. Kai tik 
--------- 1 juos įvarė į mišką, sargy - 

vietizacija.-------------------- ! kiniai juos apsupo ir pra-
1945 m. sausio 5 d. sovie-. dėjo šaudyti kulkosvai- 

tų kontroliuojamas Vii- džiais ir kitais automati- 
Įniai ginklais. Gyvais pasi
likusieji sužeistieji buvo 
pribaigti granatomis ir 
durtuvais. Bandžiusieji 

į pabėgti buvo sugauti su 
! pagalba dresiruotų šunų.

Liūdna kažko... Kažko lyg ilgu... 
Ko — negaliu šiandien atspėt... 
Sapnuojas vasara, ir ežeras, ir smilgos, 
Ir žodžiai tie vaidenasi man vėl...
Menu — tai buvo vakaras vėlyvas, — 
Tai buvo Joninių naktis...
Liūdnai vaitojo smuiko stygos,
Ir vidury nakties pražydo papartis...
Joninių laužo liepsnos raudonai žydėjo, 
Ir pušys rengės pasaką pasekt...
O tu juokeisi ir tyliai žadėjai 
Pražydusį papartį man surast...
Praslinko girtos vasaros svajonės, 
Nutilo nebaigta daina...
Nebegirdėti smuiko juoko, nei dejonių, — 
Jau trūko paskutinė jo styga... l...

i

somybę vien dėl to, kad 
jas vienokiais ar kitokiais 
sumetimais nori užgrobti 
didžiosios ?! F abrikan-
tams, kapitalistams kar
tais būtų labai didelis in
teresas užgrobti, pasilai
kyti jų darbininkų atlygi
nimo dalį, bet visas pasau
lis silpnuosius gina prieš 
galingųjų išnaudojimą. 
Tas pats ir valstybių bei 
tautų gyvenime turėtų bū
ti.
— Jei didysis kaimynas 

nori būti saugus, — rašo 
toliau autorius, — jis turi 
rūpintis, kad jo kaimynės 
valstybės būtų laisvėje, 
nepriklausomybėje gyve
nantieji draugai, o ne jėga 
valdomi, pavergti priešai.

Jei norime, kad pasauly
je viešpatautų taika ir 
saugumas, reikia ieškoti 
apvaldyti apetitus didžių
jų, o ne mažųjų; šie pasta
rieji ir taip žino savo silp
numą ir nelinkę veltis į jo
kias rizikingas avantiū
ras.
RAŠYTOJO LIUDYMAS
— Lietuva, Lenkija ir Če

koslovakija, — sako rašy
tojas Victor Serge, kurs 
puikiai pažįsta Sovietų po
litiką, — niekada nebus 
pavojingos Sovietų Rusi
jai. Jos tik yra politinė už
tvara Stalinui užvaldyti 
pramoningąją Europos 
dalį. Sovietų tikslas yra 
panaikinti tas kliūtis — 
ar susitarimo keliu, ar jė
ga, ar abiem būdais.” Tai
gi Stalino noras įsistiprin
ti Baltijos valstybėse yra 
jo aiškus veržimasis į Eu
ropos susovietinimą.

LIKVIDUOJA LIETU
VOS ŪKĮ IR LAISVŲ
Bolševikai daug kalba 

apie laisvę, bet ten, kur 
jie įsistiprina, vykdo tero
rą ir prievartą. Lietuvoje 
vykdoma priverstina so-

niaus radijas pranešė apie 
įrengiamus 37,074 kolek
tyvinius ūkius, prie kurių 
priklausys 226,564 hekta
rai (daugiau kaip pusė mi
lijono akrų) žemės. Lietu
vos miškai, kaip tas pats
radijas pranešė vasario 7Į 
d'., pavesti ruso komisaro , JŲ 
Ponomarevo globai, gi ■ A 
“ankstybesnioji Lietuvos' A 
ūkio santvarka esanti lik- ♦♦♦ 
viduota”. ;

Komunistų partijos se- JŲ 
kretorius Sniečkus 1944 JŲ 
m. gruodžio 27-30 dieno- JŲ 
mis įvykusioje konferen- ♦♦♦ 
ei joje Kaune kritikavo ko-. A 
misarus, kam jie dar laiko A 
atsakominguose postuose y 
ne komunistus. Valdinin- y 
kai turį būti pirmiausia iš y 
tarpo komunistų, ar iš bu-:*|* 
vusių raudonarmiečių, j Y 
“Reakcionieriai”, o taipgi į JŲ 
nacionalistinio (patrioti-1 JŲ 
nio) nusistatymo “elemen- !A 
tai” turį būti suieškoti ir i A 
likviduoti... Na ir likviduo- ♦♦♦ 
ja. Nebeužtenka nė gyvu- i 
linių vagonų lietuvius ga- y 
benti į Sibirą, tai 1944 m. į y 
vasarą ir rudenį varė dau-! *|* 
gelį pūkščius. Pats Lietu-1*|* 
vos ųuislingas Justas Pa- 
leckis 1945 m. vasario mė-' JŲ 
nesį kalbėdamas per radi- A 
ją pasakė, kad “lietuviai, A 
pagauti didelio entuziaz-i A 
mo (ūpo) visais keliais A 
skuba padėti atstatyti mo- y 
tiną Rusiją” ir “įvairiems y 
darbams persikėlė į Rusi-:y 
ją 83,000 lietuvių...” Žino-i Y 
me kodėl ir kaip jie ten *|* 
persikėlė. JŲ

DURTUVAI IR TRENI- A 
RUOTI ŠUNYS A

Apie likimą, kuris ištiri-Į JŲ 
ka kaikuriuos iš tų tremti- j A 
nių pavaizduoja faktas, A 
aprašytas biuleteny (1944 ♦♦♦ 
m. vasario mėn.) Latvijos ♦$»

Labai Naudinga Knyga-

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

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

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

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

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

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

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

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS
‘ DIDŽIAUSIA MANO 

GYVENIMO GARBE”

vien pasididžiavimas, nes 
jis liko nepalaužtas savo 
įsitikinimuose. Dažnai 
mes didžiai mėgstame ro
dytis esą pavyzdingais, 
bet žiūrėk. kokio nors 

___ o._ “plačiųjų pažiūrų" paren- 
galva (burmis-j gimė ir nukeverzojam, o.

Dėl to prezidentas ■ kai reikia savųjų organi-

Įsigalėjus Prancūzijoje 
masonams, katalikus imta 
visaip persekioti. Tarp ki
tų žiaurumų buvo įsakyta 
prašalirfti iš visų mokyk
lų kryžius. Šitam įsaky
mui pasipriešino Savigny 
miesto 
tras).
Fallieres jį atstatė nuo.zacijų parengimus parem- 
vietos. Drąsusis burmis-j ti savo atsilankymu, tai 
tras tada pareiškė; “Mano kaip šlapias dega... Kodėl- 
atstatymas nuo vietos yra ! gi mums nepasirodyti 
didžiausia mano gyveni- drąsiems kaip tam bur- 
mo garbė. Atstatvmo de-*mistrui ir iš anksto pasi- 
kretą aš liepsiu įdėti į gra-Į ruošti remti ir dalyvauti 

savo bendrų įsitikinimu 
parengimuose?! Vienas iš 
tokių, rengiamų ant aukš- 

: tesnės skalės parengimų į- 
• vyks gegužės 19. Jordan 
Hali. Bostone, kur bus

SEKMADIENI,

Gei Juzės- May 19,1946 
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsborough St 
Boston, Mass.

3:30 valandą po pietų.

Šį koncertą ruošia Lietuvių Darbininkų ra
dio programa, kurios Tamstos klausotės jau 
dvylikti metai kiekvieną šeštadienį nuo 1:15 
iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties. Salėm, 
Mass.

reika 44 sv., O. Lubinskienė 17 
sv., J. Brunza 3 sv. Per Montvi
lą 105 sv., (maisto) 35 sv., (mo
kyklos reik.) 37 sv. Per Mikuls
kienę 134 sv., Norkevičienė 18 
sy.. Dumblienė 92 sv., Pocienė 
45 sv., Bazarienė 24 sv.

Forest- Hills, N. Y. O Balsis 
(mokyklos reik.) 1 sv.; Mas- 
peth. N. Y. Mrs. Schultz 22 sv.; 
Richmond Hill, N. Y. Anna Sta- 
pulionis 9 sv.; Woodhaven, N. 
Y. Anella Stero 31 sv.; Wood- 
haven, N. Y. Pet. Pusnikienė 21

BROCKTON, MASS

žius romelius ir iš šito 
garbės diplomo aš moky
siu savo vaikus, kad visa
da reikia labiau klausyti 
savo sąžinės, o ne bedievių 
įgeidžių."

Šis pavyzdys kreipia dė- graži programa ir bus su
mosi į mūsų kai kurias pa- teikta parama Darbininkų 
reigas. kad gyvenime yra Radio programos vadovy- 
tam tikrų įvykių, kuriuos bei tą programą tęsti dar 
reikia remti ir palaikyti. 
Virš minėtam pavyzdėly 
drąsusis burmistras palai
kė savo įsitikinimų princi
pą ir kas bedieviams atro
dė. kad jie padarė jam ne
laimę, tai tas jam buvo

1
ilgus metus. Tikietų gali
ma gauti pas platintojus 
ir '•Darbininko*' adminis
tracijos ofise. 366 West 
Broadtvav. So. Bostone. 
Galima šaukti ir telefonu 
SOUth Boston 2680. V.

Aukos Šalpos Fondui Kovo Mėn. I

LVDKIG JI HT, 
kontrabasas-virtuozas. Boston Sym- 
phony Orkestros narys, grojęs Jūsų 
radio programos koncerte 1944 m. 
Siame koncerte gros daugiau lietu
viškų liaudies muzikos kūrinių.
— ■ . .... ■ , _ —- - . — - —mokykloms 

ir kitokių Stri-
Pa..

reikia lauk-

Kun. Dr. J. Venckus Išvyko
Kun. Dr. Prof. J. Venckus, 

prieš {x>rą savaičių kaipo 
Lietuvos tremtinis atvyko į A- 
meriką, užimti profesoriaus vie
tą Scrantono universitete.

Atvykęs į šią šalį pirmiausia 
j aplankė savo dvi sesutes, ku
rios gyvena Brockton, Mass., 

j būtent Oną Kavaliauskienę ir 
: Barborą Žemeikienę. Jis jų jau 
' nebuvo matęs virš 30 metų. Iš 
į tikrųjų, tai buvo neapsakomas 
i džiaugsmas pasimatyti ir susi- 
i tikti.

Pp. Kavaliauskai užaugino 
dvi puikias dukreles — Julę ir 

į Valeriją Lukas.
Pp. Žemeikiai taipgi išaugino 

dvi dukteris — Onutę ir Nukry
žiuotojo Jėzaus Sesutę Ignotą.

Kun. Prof. Venckus pasisve- 
' čiavęs pas kun. J. Švagždį ir sa- 
; vo sesutes, pereitą šeštadienį 

Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus. išvyko į Scrantus.
Tikietų kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitant Padarė Surprizą 
valdžios taksas. Užsisakykite pas pardavėjus, Gegužės d. vakare, visu urmu 
Darbininko ir Radio Ofisuose, 366 W. Broad- į su visokiais valgiais ir dovano- 
way, So. Boston 27, Mass. Tel. SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449. Kviečiame įsirašyti 
radio ir koncerto rėmėjais, prisiųsdami dova-i 
neles radio programą paremti.

Visus nuoširdžius radio programos ir kon< 
cerio prietelius ir rėmėjus kviečiame dalyvau 
ti koncerte.

VIKTORAS BENDERIS, 
įžymus lietuvis tenoras, radio, kon
certų, operos žvaigždė, dainavęs Eu
ropoje ir Amerikoje. Dabar jis dai
nuoja *,SHOWBOA*T” perstatyme, 
new Ycrk City, dūkiuos koncerte.

Vieną kartą į metus 
ruošiame koncertą, 
kad duoti progą Ger
biamiems šios radio 
programos rėmėjams sueiti į vieną vietą ir pa
siklausyti mūsų įžymiųjų artistų dainavimo. 
Mūsų tikslas suruošti tikrą meno puotą ir išre-: 
klamuoti lietuvių vardą anglų spaudoje.

Einat Hansen, smuikininkas-virtuoras, Boston i 
Sympbony Orkestros narys, taip pat sutiko da
lyvauti šio koncerto programoje.
Hipolitas Valentinas, įžymus akordionistas ir muzi 
kos mokytojas, gros šiame Lietuvių Radio koncerte.

S.

susiorgani- 
padovanojo 

vėliavas, 
duotas var- 

Post No.

Susiorganizavo Naujas 
Lietuvių Legionierių Postas

Chicago, 111. — Balandžio 14 
d. įvyko viešas antrojo pasauli
nio karo veteranų susirinkimas.

Turiningas kalbas pasakė re
daktoriai p. L. Šimutis, Dr. P. 
Grigaitis ir M. Vaidyla. Ragino 
veteranus organizuotis ir paža
dėjo paramą. Cook County Am. 
Legiono Posto komandierius 
išaiškino legiono tikslą ii- ra
gino įsteigti postą.

Dariaus - Girėno postas nuo
širdžiai remia ir padeda jau
niems veteranams 
zuoti. Šis )x>stas 
naujam jiostui dvi

Naujam postui
das — Don Vainas 
986 American Legion.

I^eit. Don Varnas žuvo kauty
nėse. Pirm įstojimo į karo tar
nybą jis daug veikė visuomenė
je, ypač L. Vyčių organizacijoj. 
Jis buvo apskričio pirmininku.

Taigi susirašius naujiems ve
teranams ir sudarius postą, iš
rinkta valdyba. Komandierium 
išrinktas Jack L. Jatis, dau
giausiai pasidarbavęs. Buvo iš
kilmingos ceremonijos, kuriose 
dalyvavo ir žuvusio Įeit. Don 
Varno jauna žmona, tėvai ir gi
minės, kuriems dalyviai reiškė 
užuojautas.

Pasibaigus ceremonijoms. į- 
vyko lietuviški šokiai. Tik gaila, 
kad šokėjai neturėjo tautinių 
kostiumų.

Sveikiname naują Amerikos 
Legiono Don Varnas {Kištą ir 
linkime geriausių sėkmių!

Tą pačią dieną Gimimo Pane
lės Švč. par. bažnyčioje įvyko 

jšv. Vardo draugijos Šv. Valan
da. Prie šios draugijos priklau
so apie 400 vyrų. Jos pirminin
ku yra p. Antanas Kaminskas, 
kuris gražiai vadovauja. Daug 
darbuojasi ir dvasios vadas 
kun. Petrauskas.

Pageidaujama, kad šioje pa
rapijoje susiorganizuotų LDS 
kuopa, kurios nariai gautų lai
kraštį “Darbininką” du kart į 
savaitę tik už S3.00 metams.J. A. V.

mis suėjo į pp. Bartkevičienės 
namus, josios draugės ir susu-h 
ko: "Surprise, surprise!” Ponia . 
Bartkevičienė susijaudino, ne- 

i žinodama kas čia dedasi. Pas- 
j kui paaiškėjo, kad josios drau
gės atėjo ją pagerbti josios 37 

. metų sukakties nuo ištekėjimo 
proga. Pareiškė jai daug linkė
jimų ir įteikta dovanų.

p. M. Bartkevičienė yra labai 
nuoširdi laikraščio ‘Darbininko' 
ir Darbininkų Radio rėmėja. Il
giausių jai metų!

Parės surengimui daugiausiai! 
pasidarbavo Mrs. Ykasalienė ir' 
P. Peldžienė.

Jau Pasveiko. — Prieš trejetą 
savaičių buvo susirgęs Bronius 
Bartkevičius, p. M. Bartkevi-; 
čienės sūnus, kuris prieš Kalė- į 
das grįžo iš Pacifiko karo tar- ’ 
nybos. Dabar, ačiū Dievui, jau 
pasveiko. i

per Co. (mokyklos reik.) 179 47 sv.; Kingston. Pa. Kun. S. J. 
sv.; E. Bertcher (mokyklos Struckus (mok. reik.) 1 sv.
reik.) 4 sv.; Nekalto Prasidėji- ’ Lavvrence. Mass.. M. Zapėnai- 
mo mokykla (mokyklos reik.) tė 43 sv.: Leonia. N. J. Skautės

Petrauskas 5 sv.; S. 1 3sv.: Levviston. Me.. A. J. Au- 
sv.; F. D. Yakas sikaitis 10 sv.; Lima. Ohio 
sv.; Dievo Apvaiz- Skautės 5 sv.: Lyndbrook. N.

(mokyklos reik.) Y. J. Raudonaitis 200 sv., J.

juslėms. Pasidalinkime nors 
tuo su tais, kurie iš mūsų tiek 
daug laukia.

Š. m. kovo mėn. gauta:
Albany. N. Y., kun. C. 

maitis 90 svarų; Altona,
Skautės 40 sv.: Ansonia. Conn.. 
A. Baranauskas (maisto) 119 f x
sv.: Astoria. N. Y.. Kasevičiūtė 

■22 sv.; Athol. Mass.. BALF 71 
i skyriaus 53 sv.

Bridgeville. Pa., kun. A. F. 
Jurgutis 1 sv. (mokyklos reik
menys i.

Iš Chicagos — Pyramid Pa-

J
VAI LEK1TE DAINOS” I

Per kovo mėn. į BALF sandė
li plaukė daugiausia mažais kie
kiais siuntiniai. Gauta rūbų, a- 
valynės. maisto, 
popieros. paišelių 
daiktų.

Pavasario proga.
ti. kad šį mėnesį atplauks taip 
{■at įvairių dovanų, kurių dar 
vis tai: labai laukia nukentėju
sieji lietuviai.

Apvalę savo namus, išsidažę 
ir pasiruošę lengvai vasarai ap
sirengti. padovanokite savo 
sunkesniųjų rūbų dalį nukentė-

85 sv.; V.
dundulis 1
(knygų) 1
dos mokykla
75 sv.; A. Kaulakis (mokyklos Steponavičius 10 sv. 
reik.) 27 sv.; Visų Šventų mo-; 
kykla (mokyklos reik, i 2 sv. 
Šv. Jurgio mokykla (mokyklos 
reik) 107 sv.; J. Adomaitis 
(mokyklos reik) 8 sv.; M. Ged-

Z vilai (mok. reik.) 5 sv.; Cicero.
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Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys III.. šv. Antano mokykla (mok. 

reik.) 15 sv.

Į

Sioux City, 
220 sv.; 

Narke- 
Mass.

Schenectady, N. Y. K. Lau- 
reckis 31 sv.; Seattle, Wash, J. 
R. Roszel 30 sv.;
Iowa Kun. Čėsna
Stamford. Conn. F. W. 
lis 190 sv. So. Boston.
Lietuvai Remti Dr-ja 38 sv.

i “Darbininkas" (knygų) 134 sv.; 
. St. Clairsville,
tis 11 sv.; St.

1tės 19 sv.

I

Gustai-

u

Paruošė Kun. J. Dabryla
Papildytą Rink’ni Išleido

KUN. P. M. JURAS

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

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS

Ohio A.
Louis. Mo. Skau-

y Jį

IDEAL PHARMACY
■ Lietuviška Vaistinė >

29 Kelly Square 
tVernon Square> 

\Vorcester, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

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

Mūsų patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
gėrimų ir ledu. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais kad pažintis su
stiprinti.

Savininkas

Vytautas Skrinska, B. S. 
Reg. Pharm.

.■

Cleveland. Ohio BALF sky
rius 1.675 sv., (maisto) 145 sv.;-Newark. N. J.
Danville. Iii. — Skautės 17 sv.;;
K .J. Kodis 43 sv.

E. St. Louis. 111. Dr. kun. A.
Deksnys 11 sv.; Edvvardsville,
Pa. — A. Paukštienė 11 sv.; V. Į reik.) 4 
Burbienė 14 sv.; N. Butkas 13 
sv. (maisto); Elizabeth. N. 
— kun. J. Simonaitis 70 sv. S.

/ Markevičius 7 sv.; Elmira. N.
Y. M. Mizeris 1 sv.; Erie. Pa. 
Skautės 34 sv.

Frąckvii’.e. Pa. Sodalietės 5 į 
sv.; Gary. Ind. kun. J. Martisi 
210 sv.; Glen Ellyn. III.: Mrs. 
McHaberle 11 sv.; Great Neck. 
N. Y. BALF 20 skyrius 292 sv.. 
(maisto ) 123 sv.. (knygų)
sv.

Hamilton. Ohio. Skautės
sv.; Hartford. Conn.. Mrs.
Bonitske 23 sv.; Harrison. N. J.
Šv. Pranciškaus Seserys (mo
kyklos reik.) 113 sv.: Hastings, 
N. Y. Mrs. Elminger 13 sv.;

Šv. Kazimiero
Seserys (mok. reik.) 53 sv.

Indianapolis, Ind. Skaučių
148 kp. 14 sv.

Jersey City. N. J. kun. Šer- 
nius 275 sv.

Kearny. N. J. — BALF mote
rys. talkininkaujant šv. Onos 
ir kitoms draugijoms 1.920 sv., 
Atkočiūnienė (maisto) 10 sv.; 
Kenosha. Wisc. Skautės 13 sv.; 
Šv. Petro mokykla (mok. reik.)

Į

1

. Homestead. Pa.
t

iI

Maywood. III. M. Martni 5 
sv.; Mayward, Ohio J. Grigaiz

: tienė 7 sv.; Melrose Park. III. N.
Petraitis BALF 117 skyrius 73
sv.; Millburn. N. J. J. E. Žemai-' 
tis (knygų) 4 sv.; Minersville.
Pa. Šv. Pranciškaus mokykla
(mokyklos reik.) 168 sv.

Nashua. N. H. Skautės 11 sv.;
BALF 35 sky

rius 86 sv:; New Britain. Conn.
B. Miciūnienė (maisto) 31 sv.,
P. Statkus 84 sv.; New Haven, 
Conn. J. Mišeikis (mokyklos 

sv.; New Philadelphia.
Pa. šv. Kazimiero Seserys (mo
kyklos reik.) 2 sv. Niles. Mich.
Skautės 2 sv.; Norwood. Mass. per 11 sv.
BALF 22 skyrius 1.264 sv. ; New York. N. Y. Mrs. 

Cardwell 7 sv., Aušros Vartų 
parapija 200 sv., Muslin (gvdy- 

I mo reik.) 3 sv.
Brooklyn. N. Y. Rogers 124

i

J.

92

82
K.

i I
Utica. N. Y. O. P. Rosmaus- 

kas (mokyklos reik.) 15 sv.,
! Skautės 24 sv.; Upper Darby, 
I Pa. Skautės (Delaware County)

1 7sv.
VVilliamsport, Pa.. Lycoming 

Skautės 12 sv.; VVilmington. 
į Dėl. Skautės 12 sv.; Wilkes- 
Barre, Pa. Šv. Pranciškaus mo
kykla (mokyklos reik.) 14 sv.; 
IVorcester. Mass. Skautės 23

Kazimiero parapija 
430 sv., Yakima. Wa-
Wm. Prank 8 sv.; 

N. Y. Mary C. Lum-

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvią 
Direktorius

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

Llmoslnal dėl visokių relka’ų 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

KA MODERNIŠKOS LABORATORIJOS VEIKIA 
DĖL ŽMONIŲ SVEIKATOS

sv., Šv. 
(maisto) 
shington 
Yonkers,

II
F. A.
Nebr.

sv.

Oakland. Cal. Mrs.
Tovves 5 sv.; Omaha, 
Kun. J. Jusevičius 203

Paterson. N. J., Jokūbąvičius
540 sv.; Phila.. Pa. — Šv. Jur- sv., J. Laukaitis 88 sv., J. Mise- 
gio mokykla (mokyklos reik.) I vičienė 4 sv.. Mr. ir Mrs. Kes- 
20 sv.. šv. Kazimiero mokykla nėr 37 sv.. L. Taujanis 15 sv., 
(mok. reik.) 60 sv.. Kun. J. Ki-.Zaborskienė 3 sv., O. Mackevi- 
dykas (nkvgų) 2 sv.. Šv. An- i čienė 29 sv., A. Jankauskas 18 
driejaus mokykla 20 sv., A. Un-. sv., M. Norkevičius 63 sv., V. 
guraitė 15 sv.. BALF ir Šv. Jur-j Juciūtė 2 sv., A. Jankauskas 20 
gio parapija 2.030 sv.;
Vilią Joseph Marie 6 sv.; 
burgh. Pa. Dangaus Įžengimo j Radzevičienė 13 sv., 
parapija 19 sv., 
parapija
Ohio N. N. 2 sv.;
R. I. Šv. Kazimiero
(mok. reik.) 35 sv.;
Colo Skautės 15 sv.

Riversford, Pa. Mrs. C. White sv.. F. Šuipis 12 sv.. Šiugžda 42 
16 sv.; Roanoke. Va. Lady of1 
Nazareth Troop 16—16 sv.;
Rochester. N. Y. Šv. Jurgio mo
kykla (knygų) 9 sv.; Rockford, 
III. J. Basevičius 2 sv.; Rock 
Falls. III. P. F. Buck 50 sv.

I
I

i į

Penn. Į sv.. N. Stilsonienė 1 sv., Pače- 
Pitts-;snienė 211 sv., (knygų) 11 sv., 

__ T. šerkš- - i
Šv. Kazimiero! nas (maisto) 12 sv., gauta per 

1.204 sv.; Prospect.jp. Brundzą 16 sv., D. Darnusis 
Providence. Į 40 sv.. Apreiškimo parapija 83 

mokykla sv.. (knygų) 608 sv., mok. reik- 
Pueblo, menų) 15 sv., Mrs. A. Block 12 

sv. •Amerika” (knygų) 560

1

ši mašina kramto gumą! Tai yra vienas iš daugybės metodų, kuriais 
Feen-a-mint gamintojai patikrina kramtomos liuosuojamos gumos kokybę. ’ 
kad šis garsus produktas atsakytų savo aukštam standartui, šiose puikiose, 
modemiškose laboratorijose Feen-a-mint pereina 66 skirtingus patikrinimus 
pirma negu išsiunčiamas visiems vaistininkams.

Moderniškos laboratorijos yra mistiška vieta bonkų. retortų, tarpinimo 
indų, mikroskopų ir delikatnų tyrinėjimo instrumentų. Mat. šiandien geros 
vertės medicinos produktai turi pereiti daug moksliškų patikrinimų pirma, 
negu jie išleidžiami publikos vartojmui. štai dėlko. kaip tą jūsų daktaras 
gali jums pasakyti, moderniškos gyduolės moderniškose formose taip dažnai 
yra daug geresnės, negu senoviškosios.

Pavyzdžiui, paimkite labai populiarią liuosuojančią kramtomą gumą va
dinamą Feen-a-mint. Moderniškas mokslas prisidėjo prie to. kad daugelis 
daktarų užkietėjimų atvejais prirašo šią puikią gyduolę, kurią lengvai ir su 
pamėgimu ima lygiai jauni ir seni, kuomet yra reikalas. Feen-a-mint turi 
saldainio skonį, ji ir yra kramtomas saldainis. Jo veikla taipgi yra švelni. 
Dėlto, kad Feen-a-mint laboratorijos vartoja tik puikias išmėgintas me
džiagas ir dėlto, kad kiekvienas jos pagaminimo žingsnis yra atsargiai pa- , 
tikrinamas, pertikrinamas ir išmėginamas nūdienos moderniškiausiose ga
minimo laboratorijose.

Nenuostabu, kad milijonai įvairių amžių žmonių nemaloniuose užkie
tėjimų ir dėl jų kylančiuose galvos skaudėjimų ir gasų priepuoliuose g’.ie- 

j biasi patikimos ir malonios Feen-a-mint pagalbos

i

sv., Marckevičienė 15 sv., V. 
Klevičius 21 sv., T. Stačienė 3 
sv., Smetona 52 sv., M. Paluty- 
tė (maisto) 20 sv., Dr. J. Vai
tui ionis 22 sv., E. Radzevičienė 
31 sv.. A. Butkus 3 sv.. A. No-

Prospect.jp
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VIETINES ŽINIOS
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LANKĖSI i

ŽINUTES I 
-------- !Aukos. Kapelionas Majoras 

kunigas Jonas Daunis aukavo 
$10. sušelpti badaujančius vai
kus Europoj ir tolimuose Ry
tuose. Viena parapijietė paau
kavo $2.

Parapijos salės taisymui, E. 
7th St., N .N. aukavo $10., sa
lėje surinkta $21.64.

Bažnyčios taisos fondan au
kavo Viktorija - Vincas Kohan- 
skai $ 100., Agota Kalinauskai
tė $50., N. N. $30., Antanina 
Nevieraitė $25., Juozas • Teklė 
Slaninai $20., Barbora Meškele- 
naitė $10., Alena Andriukaitie
nė $5. Labai ačiū.

Boston lietuviai gali nešti mi
nimą maistą į salę po bažnyčią.

Jie gali aukoti pinigais. Už jų! 
aukas vajaus vadovybė nupirks 
vaikams tinkamo maisto nupi
ginta kaina. Šiam gyvam reika
lui bus daroma rinkliava Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje, geg. 
19 d.

i

I 
I 
|

i KUR GALIMA GAUTI RADIO 
KONCERTO TIKIETŲ?

Daug kas klausinėja, kur ga- rašyti kaipo rėmėjai į gražią 
Įima gauti Lietuvių Radio Kon- koncerto programą ir skelbiami 
certo tikietų? Koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės-May 19 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone.

radio programose.

ĮVAIRŪS skelbimai

<

Bostono diecezijoje eina po- 
pieros rinkimo vajus, geg. 12 iki 
19. Žmonės yra prašomi taupyti 
visokį vartotą popierą, surišti 
ją stipriai ir padėti ją prieš savo 
namą, geg. 19 d. Tą dieną para
pijų sunkvežimiai paims J4 ir Europos vaikair 
nugabens stotin.

Norinti duoti kreditą lietuvių 
parapijai, gali sunešti popieras 
(1) parapijos salės kieman, E. 
7th St., (2) klebonijos garo.-; 
džiuj tarp klebonijos ir bažny- j 
čios.

Amerikos katalikų parapijo
se. geg. 12—19 d.d., yra renka
mas konservuotas maistas Eu
ropos ir Azijos vaikams.

Marijos diena vaikams Bosto
no diecezijoje, geg. 11 d. Visose 
parapijų bažnyčiose yra daro
mos vaikams pamaldos.

Šv. Petro parapijos vaikams 
įvyks pamaldos, tą dieną, 9 vai. 
ryte. Vaikams bus giedamos šv. 
mišios, teikiama bendra šv. Ko
munija ir sakomas pamokslas. 
Visi vaikai kviečiami pasimels
ti prie Marijos. Kviečiami yra 
ateiti ir tėvai — Marijos pagar
binti.

Vaikai gali atnešti aukų Ma
rijos altoriui papuošti per Jos' 
mėnesį arba Jos vardu aukuoti 

s konservuoto 
maisto bei pinigais.

Kun. Pranas M. Juras, 
Lavvrence lietuvių par. klebonas 
ir LDS Centro pirmininkas, 
kviečiamas, maloniai sutiko bū
ti Darbininkų Radio KONCER
TO, kuris įvyks sekmadienį, ge- 

I gūžės 19 d., Jordan Hali, Bos
tone, to koncerto Garbės Komi
teto pirmininku. Kun. Juras 

| vienas pirmųjų įsirašė to kon
certo Garbės gobėju. Nuošir
džiai dėkojame.

T? pačią dieną. 9 vai. r. bus 
palaidota Marijona Petkūnienė, 
kuri yra pašarvota pas graborių 
Kasparą.

DAKTARAI

| Tel TROwbrldge 6330

I. Repshis, M. D
(REPŠYS.

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREE1 

kumpas Lnman arti Centrai s*.
CAMBRIDGE. MASS

Valandos 2—4 tr 6—*

I

i

įvairūs skelbimai
I ---- ---

V J. NAMAKSV
1EAi ĖST ATE A INSURANCt

414 W. Broadway
South Boston. Mass

Offlce Tel. So Boeton 0M8

Res. 37 Oriole Street
We»t Roxbury, Mam

TeL Parkway 1233-W

t

J

Geg. 5 d., susituokė šios po
ros: —

Petras A. Martinaitis su Ju- 
zefina Grimaite, gyv. 216 W. 
9th St.

Edmundas Ratavičius su A- 
melija Šležaite, 682 E. 8th St.

James F. Fahy su Julia Mic
kevičiūte, gyv. 391 W. 4th St.

Harry Lena su Marijona Mik- 
lušyte, 380 Broadvvay, So. Bos
tone.

Viktor Howard su Pranciška 
Barauskaite, gyv. 37 Button- 
vvood St., Dorchester.

Geg. 4 d., tapo pakrikštytas 
• Jonas - Povilas Jono ir Marijo
nos (Wanan) Balučių. 12 Rid- 
lon Rd., Mattapan, Mass.

Patricija Ona Vilimo ir Julės 
(Narauskaitės) Hammond, 156 
W. 6th St.

Ant rytojaus tapo pakrikšty
ta Linda Marijona Kazimiero ir 
Margaretos (Grinkevičiūtės) 
Valiackų, 28 Edison Green.

Geg. 4 d., mirė, ilgai karšusi 
pas savo žentą p. S. Mockų, 38 
Chelmsford St., Dorchestery, 
Elzbieta Kasmauskienė. Ji bus 
iškilmingai laidojama su trejo
mis šv. mišiomis geg. 7 d., 10 v. 
r., iš Šv. Petro parapijos bažny
čios.

Trečiadienį ,7:30 v. v., įvyks
ta Šv. Teresės Novenos, geg. 
mėnesio ir Sodaliečių pamaldos, j

Penktadienį, Šv. Valanda bus 
laikoma 7 v. v., nes 8 v. v. įvyk
sta, po bažnyčia, svarbus lietu
vių bendras susirinkimas ir pra
kalbos. Kalbės vienas Lietuvos 
pabėgėlių Jurgis Savaitis ir kiti. 
Susirinkimui randasi daug svar
bių pranešimų ir pasitarimų 
liepos 4 d. apvaikščiojimo rei
kalu. Liepos 4 d. kalbės Kon- 
gresmanas O’Konski, iš Wash- 
ingtono. Atvažiuos aprašyti ra- 
porteris S. Peža, iš Chicagos. 
Reikia sužinoti ar visos draugi
jos ir visi Bostono lietuviai 
užsiinteresavę šiuo mūsų 
vaikščiojimu.

Penktadienį ‘Darbininke’ lan
kėsi Worcesterietės — Ieva Ok- 
leiterienė su savo dukterimis 
p.p. Izabele Okleiteryte ir Irena 
Kasjjer. Atsilankymo proga, p. 
I. Okleiterienė atnaujino me
tams laikraštį “Darbininką” ir 
pasipirko kun. J. Vaitekūno iš
leistą Gavėnios knygutę. ,

šeštadienį, gegužės 4 d. ‘Dar
bininko’ redakcijoj lankėsi adv. 
Jonas Deksnys, buvęs Lietuvos 
Pasiuntinybės sekretorius Pa
ryžiuje, kuris su savo šeima
apie mėnuo atgal atvyko iš1, 

i Prancūzijos. Jis atvyko lydi
mas giminaičio p. Viktoro Ta
mošiūno, gyv. Watertown, 
Mass.

. Adv. Jono Deksnio žmona 
i Stepanija yra dantų gydytoja. 
.Taipgi tuo pačiu laiku tik kitu 
laivu atvyko ir adv. Jono Deks
nio uošviai pp. Jonas ir Magda- 

i Iena Žakevičiai. Jie visi laikinai 
yra apsigyvenę Brooklyn, N. Y.

Linkime geriausių sėkmių 
Dėdės Šamo krašte i

Šeštadieni lankėsi “Darbinin
ko” administracijos sekretorė 
Ona Krol su savo vyru Stasiu, 
kuris pereitą savaitę garbingai 
atleistas iš karo tarnybos.

Mi. St. Krol išbuvo Dėdės Ša
mo tarnyboje apie ix>rą metų. 
Dabar-gi grįžo iš Vokietijos. 
Sugrįžimo proga, Mrs. Anna 
Krol pasiėmė keletai savaičių 
atostogų.

Adv. Juozas B. Gailius, 
i Lietuvių radio KONCERTO 
; Komiteto pirmininkas, ne tik 
'.vienas pirmųjų įsirašė Garbės 
I globėju, bet pirmasis per radio 
kvietė visus dalyvauti didinga
me koncerte, sekmadienį, gegu
žės - May 19 d., 3:30 vai. po pie

stų, Jordan Hali, Boston. Adv.
Juozo B. Gailio ofisas yra 317 

: E St., So. Bostone. Ponia Gai- 
i lienė labai energingai darbuoja
si, platindama koncerto tikie- 

' tus.

j
Čia paduosime įstaigas ir as

menis, kurie platina tikietus: 
“Darbininko” Administraci

ja, 366 W. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass. Tel. SOUth Bos
ton 2680.
Norvvood, Mass. — Balch 

Pharmacy. 1140 Washington 
St.; p. Ona Pazniokaitė, 58 Hea- 
ton Avė., p. E. Kavolynaitė, 
19 Chapel St.; p. Ieva Tvaskie- 
nė, 5 Atvvood Avė.

Cambridge, Mass. — A. Dau
kantų krautuvėje, 187 Webster 
Avė.

I

■šeirių Draugas'Rašo

REIKALINGA atsakinga vi
rėja ir pagelbėti prie namų ruo
šos. Maža šeima, yra ir kiti pa- 
gelbininkai. Milton & Harwick- 
port, Mass. Tel. Blue Hills 6546. 

(6)

$2500 ĮMOKANT įsigysi 150 
akrų farmą, bildingai, elektra, 
16 gyvulių, javai, padargai, len
gvi išsimokėjimai. Rašykite: — 
Mr. Douglas, Fort Plain, N. Y.

(2-6-10-13)

I

REIKALINGA merginos prie 
rišimo bundulių. Pilnas laikas. 
Atsišaukite: E. T. SLATTERY 
CO., 154 Tremont St., Boston.

(30-3-7)

BATSIUVIAI 
REIKALINGI VYRAI IR

MOTERYS
modelio A Pe‘-fu rotoriai.
Eyelet Machine opera-

jtų tragedija. Kode! oš ne- 
i noriu grįšti į sa* c ! aslą? 
!Todėl, kad mano kraštas 
jyra ne laisvas kraštas, bet 
i žiauri koncertraci jos sto
vykla, kurioje man bus už
drausta laisvai kalbėti, ti
kėti net galvoti, kurioje aš w * Broadvvay. 
turėsiu gyventi nuolatinėj 
baimėj kiekvieną valandą: Nashua, N. H. — varg. Jonas 
laukdamas to pasibeldimo iTamulionis’ 6 Scripture St. 
į duris, kuris ištrauks ma-i 
ne iš mano namų, kaip iš-i 
traukė mano tėvus, bro
lius, draugus, išveš mane į 
tą kraštą iš kurio nė vie 
nas keleivis nesugrįžta...

Brockton, Mass. — p. Alena 
Lioiienė, 33 Sheldon St.: p. Ona 
Kašėtaitė, 161 Amcs St., ir p.! 
Marijona Bartkevičienė, 421 
Vine Stret. i

So’f.'i Boston — p. Kudarau- Patyrę 
skienė, 171 West 5th St.; p. Patyrę 
Marijona Kilmonytė, 194 Ath- toriai, 
ens Si.; p. Feliksas Zaleskas 
(Stiaiid Cafe), 374 W. Broad-; 
way: p. Felicija Grendelytė, 366

FRENCH SUKINĖK & 
LRNEE,

63 Mek'her St., So. Boston. 
(3, 7, 10, 14, 17, 21)

REIKALINGA BATH MAIDS, CHAMBERMAIDS.
Kreipkitės į Housekeeper, 

Nevvbury St. — Įėjimas 
THE SOMERSET 

(3-6)New York (LAIC) — 
Glasgow (Škotijoje) lei
džiamas D. Britanijos Lie
tuvių R. K. Darbininkų Są
jungos savaitraštis prane
ša:
EEAGUE OF

EUROPEAN FREEDOM
Vasario 11 dieną 7 vai. 

Londone, Convay Hali, 
Red Lion Square įvyko or
ganizacijos viešas susirin
kimas. Pirmininkavo Du- 
chees of Athlone. Susirin
kimo tikslas buvo išsiaiš
kinti kodėl įvairių rusų o- 
kupuotų kraštų piliečiai 
nenori grįžti namon.

Kalbėtojų tarpe buvo du 
lietuviai, vienas estas, vie
nas latvis, du lenkai, uk
rainietis ir jugoslavas. 
Daugumas jų buvo asme
niškai pergyvenę po rusų 
okupacine valdžia, dalyva
vę slaptose armijose prieš kalbėtoja.

I

yra 
ap-

Dr. 
mi-

I Reikalingos Finisherkos
įdirbti Kingston Clothing Co.

West Kovbury, Mass. — p.
Bronė Cūnienė, 29 Guild St.

Allston, Mass. — p. Jonas
Romanas, 89 Franklin St.

Dorchester, Mass. — p. M.
Gailienė, 38 Train St.

Lowell, Mass. — VValter’s dirbtuvėje. Jei kurios moterys 
Market, Vladas Paulauskas, sa- ar merginos mokat finisher dar- 
vininkas, 575 Lavvrence St.Chelmsford, Mass. - Hipeli- mes nuvešim jums darbą
tas Valentinas, 54 Gorham St.

Kviečiame ir kitus, kurie re
mia Lietuvių Darbininkų radio 
programą, tuojau atsišaukti ir 
pasiimti koncerto tikietų plati
nimui, ypač iš tų kolonijų, kur 
dar neturime nei vieno platinto-

Kalbėtojai buvo tankiai 
pertraukiami garsiu ploji-i 
mu. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją iškelti viešu
mon dalykų padėtį rusų o- 
kupuotuose kraštuose ir 
išaiškinti priežastis ver
čiančias svetimšalius pasi
likti užsieniuose. Daugelis 
vokiečių buvo apkaltinti ir 
pasmerkti už tai kad jie

bą, bet negalite ateiti į dirbtu-

į jūsų namus. O jei kurios mo
terys kad ir nemokate tą darbą, 
bet norėtumėte dirbtuvėje dirb
ti, mes išmokysime ir gerai ap
mokėsime. Tai yra gera proga 
išmokti darbą ir darbas pasto
vus. Ateikite į dirbtuvę, 383 
Albany St., Bostone ant 3-čių

Sekmadienį, 8 v. r., kun. 
K. Urbonavičius giedos šv. 
šias intencijai Moterų Sąjungos 
kuopos.

9 v. r., kun. Albertas Abra
činskas giedos šv. mišias LDS 
kuopos intencijai.

10 v. r., šv. Vardo draugija, 
Sodalietės. Vyčiai ir visas jau
nimas eis prie šventos Komuni
jos savo motinų intencijoms. 
Po šių pamaldų bus teikiami 
vieši pusryčiai, ypač motinoms, 
Sodaliečių vadovybėje.

Geg. 5 d., atvažiavo su patri- 
jotiniu scenos veikalu Mariana
polio Kolegijos studentų ir gra
žiai vaidino. Gera tai proga jau
nimui lavinti lietuviškai. Bet bu
vo gražu ir skaitlingai atėju
siems pasižiūrėti jaunosios kar
tos vaidylomis. So. Bostonui 
proga paremti Kolegiją pinigiš- 
kai. Vaidinimui užsibaigus, ge
radarės šeimininkės dar sykį 
iškėlė studentams vaišes. Stu
dentai grįžo namo vėlokai, bet 
patenkinti.
Atsakymas. Daug klausia te-1 

iefonu ir asmeniai: Ar dar kas 
renka drabužių Lietuvos žmo
nėms? Taip. Visi yra prašomi 
nešti atliekamus drabužius po 
bažnyčia, W. 5th St. Ir jie visi i 
bus pasiųsti Lietuvos 
giems | labėgčliams.

pamuui iu cai aaujie.^ Pasidarbuokime taip, kad lubų, arba pašaukite Petraus- 
nenorejo žinoti kas dėjosi i Vįsj tikįetaį būtų išplatinti ir ką po 6 vai. vak. Tel. Geneva 
koncentracijos stovyklose. JOrdan HALL būtų pripildy- 1208.
Tegul nekrinta ant musų ta Naujos Anglijos lietu- p.

UI
(2-6)

tautos pasmerkimas. Fak
tų dangstymas ir net me- vių meno puota būna didžiausia

. . ir šauniausia.
las gal būt buvo reikalin- j Norintieji prisidėti prie šio 
gas laimėti karui, bet jūs > knnaus meno darbo, kviečiami 
negalit pastatyti pastovią tuojau krei|)ti6 j Darbininkų 
tiaką ant melo baigė jįa^įo ofisą, 366 W. Broadway, ■ 
rezoliucijas formulavusi

So. Boston Fumiture C*.
Visoki baldai, lovos, matrosai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

So. Boston 27, Mass. Tel. 
SOUth Boston 2680 arba NOR-vokiečius karo metu, pas

kui patyrę iš rusų NKVD 
rankų, vienas kitas pabu
vojęs ir rusų koncentraci
jos lageriuose.

Publikos salėje buvo a- 
pie 500 žmonių. Kiekvie
nas iš kalbėtojų turėjo pa
pasakoti savo istoriją, ku
ri klausytojų sutikta su 
didele užuojauta ir supra
timu. Iš tų asmeniškų isto-į 
rijų aiškėjo anglų publikai! 
baisi rusų pavergtųjų tau- Finansų Rašt.

Susirinkimas praėjo su wood 1449. 
dideliu pasisekimu.ISS3CWC«»6«®»

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON. MASS. — Tel. ŠOU 4645

I

I

Tikietų platinto jai-jos bus į-

Draugijų Valdybų Adresai GRABOB1AJ

i
$
h

Pristatome Alų ir To
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

ir

i 
i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
* VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus. J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti* į 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda* į 

giai patarnauja.
South

vargiu
I į 

Bostono 
įvyksta j

Geg. 7 d., 10 vai. r., 
Seminarijos pataljKJse 
Kanoniška Konferencija senes- 
niesiems diecezijos kunigams; 
jaunesniems kunigams konfe
rencijos bus geg. 8 ir 9 dd.

Užuojauta
Mirus ir palaidojus įžymy 

veikėją, a. a. Konstanta Vencių, 
gyv. Lawrencc, Mass., reiškia
me gilią užuojautą p. Liudovi- 
kai Venčienei ir jos sūnui Pra
nui. I^ai Dievas velionio vėlei 
suteikia amžiną ramybę.

Feliksas Zaleskas ir šeima.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė. 
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298.
: Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
i Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

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

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

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

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

i 110 H St., So. Boston. Mas3.
_ . Draugija savo susirinkimus laiko "kasPaieškomas Antanas Straz-; • •• • -

das, sūn. Juozą, gimęs Vačeikių
k., \ aškų parap., 1940 metais Visais draugijos reikalais kreipkitės , i • • **• • •
gyvenęs Rochester mieste. Ieš
komasis prašomas atsiliepti ad-.
resu: “Vytis”, 366 W. Broad-; 
way, So. Boston 27. Mass.

4V JONO EV BL PA8ALPINF’
DRAUGIJOS VALDYBA

i
I

WRll< SKELBIMAI

PAIEŠKOJIMAS

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. -192 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass

pas protokolu raštininkę.

i

Pirmininkas — Juozas Svagždys 
601 6th SL, So. Boston, Mass 

Vlce-Pirniinlnkas - Pranas Tulello 
'02 B. 5th St.. So. Boston, Mass

-•rot Rait Jonas Gilneckis
5 Thomas P k. So Boston. Ma*.

Fin Rašt. Aleksandras Ivaška 
' 440 E. Sixth St., So. Boston. Mase 
Iždininkas—Stasys K. Gnganavlčiut

699 E. Seventh St.. So Boston. Mas*
Maršalka Jonas Zaikis

787 E. Broadway. So Boston Ma>
Draugija laiko susirinkimus kas tr- 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesi. 
2 vai po pietą Parapijos

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK4 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teist*

254 W. Broadvvay
30 BOSTON MASS

Tel. SOUth Boeton 25B0 
sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Ava 
Tel. COLumbia 253'

Palengvink Kančias Nuo 
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO su skania kramtoma guma 

vidurių liuosavimui 
e Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal
vą skauda? Be gyvumo? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti 
— kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

HBN-A-MMT

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiem? 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

Myopia Club Beverage Co. 
Graflon Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S. Namų Tel. Dedham 130±-R

CASPER
FUNERAL MOMfc

187 Dorchester Street 
South Boston, Maee 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

^sidotuvių Direktorius ■ 
Balsamuotojas 

NOTART PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Na*Q 

Koplyčia Šermenims Dyka* 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston SSSO

ZALETSKAS
FUNĖRAL H OMB

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskae 
Graborlal Ir Balsamuetojal 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0B15 

ŠOU Boeton 2B08
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PALANGOS JUZE

Niūrus Kelias
Alg. Svirskis.

(Apmąstymai apie Juozo Kėkšto antrąją brikos knygą 
RUDENS DUGNU)

Į Nakties jūrą (trečioji knygos dalis) poetas pa
sineria iškėlęs savo koją Italijos krantan. Tai neišgal
vota antitezė šiam, saulėj degančiam kraštui, bet tam
si poeto kelionės tąsa, kuri eina pro žaliąjį Sorrentą, 
Vezuvijaus šlaitais ir Apeninus nusidrėkia... Tai pa
rako dūmuose ir granatų gaudesy skęstanti kelionė. 
Pats tragiškiausias mūsų epochos epizodas po kurio 
turi būti sukurtas naujas istorijos lapas ir naujas 
žmogus —

Maioly mirtis ir kraujas, aguonom žydi Maioli.
Krauju, kaip aguonos raudonu, keistą lakštą istorijai rašom 
ir laisvę sapnuodami šaukiam: liberta vide e mori!

Maioli žydi aguonojn. 33 p.

T r’ " '-■-•.•’-e' ti sunkiai žmogui pakeliamų va- 
’ančūlm. K r Ii’ ę Lovos draugai, kurie jau nie
kad į lo-ū’ s negrįš ir tėvynei nebus reikalingi, skaus
mu kaus o širdį ir didžiu gedulu sielą dengia —

Tokią naktį dainuoti nereikia. Ir verkti ne laikas.
Nutilk, mano mūza.

Kai paguodos neberanda 
Čia krūt'.nė alkana 

j Ir nešioja liūdną gandą, 
! Siaučia vėjai, dargana,
Kai pad: ngė apsiniaukia. 
Daro žeriėįe tamsu, — 
Kaip ereliai mintvs traukia 
Terf aukštai virš debesų.
Virš žvaigždynų, stratosferų 
Išsiskleidžia ju sparnai, 
Laigo mėlynu eteru 
Mintys laisvosios tenai.
Ir širdis paguodą semia 
Ten beribės laukuose.
Ir sugrįžta į šią žemę 
Atsinaujinus dvasia.
Kai padangė apsiniaukia. 
Daros žemėje tamsu, — 
Kaip ereliai, mintys traukia 
Ten aukštai virš debesų.

Pr. Inčiūra. “A.”,

(Tęsisys)

DAINA
Perleidau metų apie šimtą kokį. 
Patyriau būdą moterų visokį.

i Septynias pačias vedžiau lig 
šios dienos,

Bet nesigailėjau numirus nė 
vienos.

Pirmą parvedžiau iš turtingo 
stono,

Įnešė dalies pusę milijono,
Eet per bankietus, išeigas, 

puikybes,
Pakleidė dalį ir mano gėrybes.

Kad ją pabariau, per savaitę 
verkė,

Susirgo staiga ir akis užmerkė, 
i Geisdamas taisyti suardytą 

butą
Parvedžiau plikę, dar vardu 

Birutą.

Ta užmiršusi vargus, bėdas
j savo
: Iš mano gero ragelius įgavo.
Kilo tarp mudviejų gyvenimas 

baisus,
Numirė vargšė, nebuvo kas 

taisąs.

| Trečią parvedžiau, gražią 
paveizdėti,

Biesas jai davęs daug genčių 
turėti;

Tie kaip pradėjo per metus 
viešėti,

Nebteko man nė kur bepasidėti.

Išvežė pačią, kurią gan mylėjau 
Bet su tuo kartu daugiau neb- 

regėjau.
Bevažiuodama per didelę girią, 
Sušalo baisiai ir spėriai numirė.

Ketvirta buvo padori žmonelė,
Bet per nelaimę gėrė degtinėlę. 
Ta man pagimdė gan derlingą 

vaiką,
Kur’ u<» šiolei man Viešpats 

užlaiko.

Pro audrą, pusnį ir sniegų siuntimą 
jų dangų melsvąjį matau, 
o juk žinau, 
kad tu ne man ir aš ne tau.

Šiaurės sonata, 51 p.

Paskutiniu cituotu posmu mes atidarome duris į 
patį vėlyviausi (pagal metrikus) kūrybos laikotarpį — 
Eilės nenaujos.

Šios dalies eilėraščiai yra, galbūt, geriausiai pa- 
v”1 ę minties ir formos naujumu bei ekspresyvumu. 
Tia noetas atidengia gilius lirinius resursus. Tiesa, kai 
kurie vaizdai darosi pernelyg sunkūs ir migloti dėl 
savo abstrakcijos —

Čia atėjo žmogus vakar miręs, 
todėl tiek žemės jo veide, 
o žvilgsniu baisiu ir tragingu mintys taip sunkiai iriasi. 

Žmogus, 55 p.

Kad ir toks posmas, kuris skambumo požiūriu, 
gal ir imponuoja, bet su eilėraščiu nesudaro organinės 

Nors t oetas bėga nuo žmonių į “akmens tilto ty-1 visumos, yra nuo jo atkritęs ir neteikia konsekventiš- 
lą ir ten. žmonių kalbą pamiršęs, su vėjais šnabždasi, ko minties tęstinumo. Akysna metasi savo manierine 
bet jis nepajėgia iš “žmonių džiungles" išsivaduoti, konstrukcija ir nepakankamu išgyvenimo tikrumu — 
nes mato, kad tokių keleivių, kaip jis, pilnos gyveni
mo stotys... pro kurias traukiniai praeina, neatėję — Į

Keleiviai laukia, laukia traukinių stotyse, 
o traukiniai praeina, neatėję.

Stotis ir žibintuvai. 40 p.

Poeto erotinis jausmas yra nuostabiai skaidrus.' 
Jo mylimosios paveikslas yra sintetinis, dvasinių išgy- 
venimu kūrinys. Jis, netgi, regimojoje tikrovėje nėra 
egzistavęs. Net pačiam poetui dėl jos tikrumo kyla a- 
t e jojimų —

C gal aš net josios, gal net neturėjau, 
gal tik jos miražas džiugino mane. >

Klaji/io laiškas mylimai. 42 p.

Ajieninų baladė. 32 p.

I” ’a’?vę auka nėra d’delė. Ir poetui gyveni
mas nie’’O n ’t’š'ia r?s yra tikėjimas —

Žinau. kad kruvinai lavai praėjus 
naujas pasaulis gims ir nemirs jau.

Aš. žemė ir karas. 35 p.

Taip, tai didelis tikėjimas nauju pasauliu ir nau- 
ui *

c,,..-j’
ves kelias

?’S

•> X

Š ’."S ti-'ėjimas nadeda poetui išgyventi 
•r’n.ndu.. kada, rods, jau visos viltvs geso, 

kelias toks sunkus, kad žingsniai jo nepakelia ir 
žemė dumba po ilgesio našta. Toji našta dar sunkesnė, 
jei verkti negali —

šalti lietūs lyja ir lyja.
— tavo tėvynė toli... 
ilgesio nešt negali jau 
ir verkti nebegali

D motė mano, kada perdaug 
gėrė,

*r pati, girdi, neilgai tetvėrė.
■*enktoji buvo protinga ir 

smulki,
Kuri paskaitė ir mane už mulkį.

”a savotiškai kaip sutaisė butą, 
Iš didžio proto ir pąti pasiuto. 
Sirgdama baisiai mane įkyrėjo,1 
Nes sargas prie jos laikyti rei

kėjo,

Šeštą parvedžiau, ir sakyti gėda 
Nes da*T biauresnę už pačią 

pelėdą
Ta prigimimą perkeisti norėjo, 
Per kiauras dienas veidrodin 

žiurėjo. •
I

Visa ios dalis ant muilo 
pražuvo.

Bet netikėjo, jog rauplėta buvo.
Susirgus daugel daktarų 

sutraukiau,
Iki laimingai jos mirties 

sulaukiau.

MOTINOS MAT DA . — Žvęlgterki, Dieve, į vargšę 
žemę, į žmonių gentį te kis pažvelgt! Vienos karionės, 
smaugtinos vienos, gt’k.m ir keliam skriaudos ženkle. 
LIETUVOJE — Nebli’ o Meilei menkinusio sosto, iš
guita žiaur lauk. Iš visų pusių nyki vien
Baimė tiesia į žmones žalsvus nagus...

MOTINŲ DIENAI

Falinko žemė. 37 p.
44,

Savo mylimąją poetas pažįsta po ilgų ir sunkių logiškai sukurto vaizdo — 
I k įeniu, kada ‘‘mėlynos svajonės“ su ja surišo, kai jos 
akiu g ’mėj savo laimę pamatė, — laimę, kuri ateiti ne- 
) cr'-jo... Ir ada poetas, jau. galbūt, regimosios tikro- 
včs ’Vtmėjc susiduria su realiu mylimosios paveikslu, 
jis J 1 ji konkretizuoti, nes žino —

K >dėl tu vis. kodėl siunti man
ž\ drurną negirdėtą ?

Baltųjų vėjų pragare, 
baltų laukų baltam ore, 
užgeso gėlės, žiedų rytas, 
vaizdai praėję išsisklaido, 
bedugnės auga nematytos.

Šiaurės sonata, 51 p.

Jeigu dar galima priimti ir subjektyviai išsiryš
kinti tokius “baltus” vaizdus —

Baltųjų vėjų chorai sniegų sonatas gieda, 
baltoji dykuma bedugnėm ritas, 
danguj — bedugnėj miršta mylimoji...

Ibidem, 51 p.

Tai jokiu būdu negalima pateisinti šio netikro, ne-

Auga mums naktys aušros kruvinos, 
nors dienos skambėjo ir plaukė nekartą.

Eilės nenaujos, 49 p.

Būtume neteisūs, jei greta iškeltų minties trūku
mų, nepaįliustruotume tokių “plonais” siūlais siūtų 
posmų —

Auga palangėse gėlės nematomos, 
skinam ir nešam jas moteriai mylimai, 
gėlės subyra žiedais nesuskaitomais, 
meilė nurimsta ir mes su ja tylime. 

Ibidem, 50 p.

Mes matome, kad poetas nežada sustingti, kas 
savaime, jau yra didelis laimėjimas formaliniu atžvil
giu, o yra nuolatiniame ieškojimų kely. Tai teikia ga
rantijų ateičiai, tiek formaliniu požiūriu, tiek idėjų 
sferoj.

Iš vėlyviausios kūrybos matome, kad poetas išgy
vena tam tikrą dvasinį lūžį. Būtų anksti spėti, kaip 
jis pasireikš poeto tolimesnėje kūryboje. Manome, kad 
dar daugiau prasivers, jautrioje poeto sielos pryzmėje 
transformuotas ir susintetintas, tautiniai kosmopoli
tinis Skausmas. Žmogaus, netekusio tėvynės ir giliai 
išgyvenančio universalinį tragizmą, skausmas yra di
delė poetinė savybė.

Dėl būsimų formalinių laimėjimų mes neabejoja
me. Perdaug jau ryškiai matosi posūkis iš tradicinės 
eiliavimo formos, kurią poetas, tiesa, nevisai vykusiai, 
buvo bandęs pasisavinti. Reikia pasakyti, kad poeto 
pastangos nusikratyti jo žodį kausčiusiais varžtais 
yra vykusios. Argi mintis nėra labai tobulas plastinis 
vaizdas? Kodėl forma neturėtų pasiduoti išraiškai? 
Toks dvasingas menas, kaip išraiškos šokis, pagrindi- 

vžius lauke. Kas Hūpo po juo? Kaip sniegas niu elementu turi formą. Mūsų giliu įsitikinimu, for
malia apsiausto spalva. Palaidi plaukai. Skaisčioji gal- ma turi tarnauti ir poezijos “plastikoj”. Gal tai ginčy- 
va gi--------------- “ “ ' ....................................
jauna Lietuva.

Sekmą parvedžiau klioštoriuj 
augintą,

Bet nė prie kokio darbo 
nepratintą;

Ta nežinojo, kaip žąsis perinti, 
Diegt kopūstus, vištyčius 

auginti.

Būdams be kokios namų 
šeimininkės,

Murksojau vienok, verkiau 
nusiminęs.

Tariau, jog jauna atsiims mano 
turtą

Ir užbers akis vyro savo kurčio.

Vienok ir tos dar pabaigos
• sulaukiau,
Į laidotuves giminę sušaukiau. 
Teisybę sakant, aš jų 

nemylėjau,
Todėl ir visas už nieką turėjau.

Bet retai kuriai užbloškiau per 
žandą,

Vienok nė vienai nenusukau 
sprando.

Išmirė visos per savo kaltybę, 
O žmonės kaltina mano 

nedorybę.

Tiek pačių turėjau lyg pat šios 
dienos,

Daugiau nebevesiu lig mirties 
nė vienos.

(Vertė K. K. U.)
Dangaus Kūrėjas, sutverdamas gamtą, 
Parodė Savo Apvaizdos galybę;
Nuo amžių taip Jojo buvo nulemta, 
Kad motina žmogui duotų gyvybę.
Motinos širdį meile ypatinga 
Geras Dievulis pasotino gausiai;
Motinai niekad Jos meilės nestinga, 
Iš visų meilių jos meilė didžiausia.
Ir Dievo Sūnus, kai žmogumi tano, 
Motinos iščioj sau buveinę skyrė.
Ik paskutinio ją mylėjo kvapo. 
Ją mums paliko, kai ant kryžiaus mirė.
Tad būkit klusnūs, brangieji vaikeliai, 
Kiekvienas mylėkit savo mamytę, 
Guoskit jos sunkią gyvenimo dalią. 
Mokėkit senatvėj ją suramyti.
Marija! Dievo Sūnaus Motinėle! 
Tu motinų luomą teikeis pašvęsti, 
Motinos vardą į dangų iškėlei. — 
Padėk jai vaikus į dangų vesti!

Man taip dainuojant, vi-

sos mergelės juokėsi; aš Vieną sekmadienio va- 
priverčiau, kad ir jos pa- karą, visai Stasiulio šei- 
čios padainuotų. mynai susėdus, tariau:

Tos dainos toli užsitęsė. '■ “Ar žinot ką, buvau ilgai 
Dėl tos priežasties Rozaly- Lietuvoje, regėjau ir gir- 
tei nebeliepdami dainuoti dėjau Lietuvos vaikų niek- 
sukilom ir ėjom atsipūsti, niekius; jei nesiilgėsite, 
Bet ir mes, motinėle, eikim tūlus jums papasakosiu”, 
gulti. Visi atsakė: “Gerai, gerai,

----------------------- -------- pasakok — klausysime iš-
rumas ir vaizdo aiškumas — tikrasis kelias į skaid- sižioję”. Aš ir pradėjau: 
rias poetines gelmes. Visos didelės poetinės asmeny- (Bus daugiau)
bės, kartais kalbėjusios, paprasto žmogaus ausiai, sun-1 
kiai suvokiamais garsais, savo esmėje visada būdavo 
didelio šviesumo minčių genijai. Ir jei mūsų akis kas 
akindavo, tai tik toji didelė šviesa. Į

Baigdami mes pasitenkindami galime konstatuo
ti, kad šios knygos išleidimas yra teigiamas reiškinys 
mūsų išeivijos kultūrinio darbo plotmėje. Kompleksas 
panašių reiškinių gali turėti pozityvių pasėkų mūsų 
likiminėje kovoje dėl tautos ir žmogaus teisių.

Leiskite palinkėti poetui jo paties žodžiais —
Svarbu augti nerimstant, 
griuvėsiuos auginti švelniausias gėles, 
iš liūdesio žvelgti platyn, 
dienų esmų blogiui 
neleist likti širdy 
ir sustingti.

Švintant ašara džiaugsis, 57 p.

Juozas Kėkštas. RUDENS DUGNU. Antroji lirikos knyga.
Roma, 1946 m. 64 p.

Prisiųstame recenzijos reikalui egzemplioriuje yra nurodyti 
papildomi duomenys:—

Leidėjas Stasė GABRICNIENfi; kaina 100 lirų.
Alg. S.\a giliai nulenkta. Garbingas asmuo! Tai verkia tyliai tina, bet įsidėmėtina.

M. Vaitkus. 1 Nenorėtume kalbėti apie senas tiesas: minties ty- ROMA, 1946 m. vasario mėn. 28 d.

Champions—Both

Champion Warlord of Mazelam, 
who went best American bred 
malė in the We«tminster Kennel 
Club Show in New York City re- 
cently, gets the best of care and 
grooming. Right now he is advo- 
cating good home care and groom* 
Ing by telling housewives to keep 
saving and turning in used fat to 
get the soap they need so badly. 
One pound of used fat will make 
approsimately sis bara of yeltov 
laundry soab.
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