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Išrinko IMAKatulikę

Washington, D. C., geg. 
9 —Tautinė Katalikų Kon
ferencija išrinko 1946 ka
talikę motiną Jung. Vals
tybėms Mrs. Joy Seth 
Hurd iš Lakewood, Ohio. 
Ji yra motina 15 vaikų, 
teisėjo Hurd žmona. Penki 
jos sūnūs ką tik grįžo iš 
karo tarnybos garbingai 
atleisti.

Mrs. Hurd yra pavyzdin
ga ne tik šeimos motina, 
bet ir įvairių katalikių mo
terų organizacijų valdybų 
narė. Ji yra konvertite.

I

CIO PAK Esąs Komunistų 
Kontrolėje

New York, geg. 9 — 
Louis Waldman, New Yor
ko socialistų partijos pir
mininkas, atsišaukė į res
publikonus ir demokratus, 
kad jie nesiektų komunis
tų užvaldytos Darbo par
tijos paramos.

Waldman taip pat nuro
dė, kad ir CIO Politinės* 
Akcijos Komitetas yra ko
munistų kontrolėje.

Bolševikai Tremtinius Ap
krauna Dideliai Muitais

f

Kurlink Pakryps Vokietijos Likimas?
Sovietų R'sTia Priešinsi 

Žodžio Laisvei

Seoul, Koreia, geg. 9 
Jung. Valstybių ir sovietų 
Rusijos bendra komisija 
mitingavo nuo kovo 20 d., 
kad sudarvti Korėjai val
džią. Tačiau su sovietais 
nepriėjo prie jokio susita
rimo, ir turėjo pertraukti 
konferenciją.

Sovietų Rusijas delega
cija, kurios pirmininku 
buvo gen. Terentyj Štikov, 
griežtai priešinosi kalbė
tis su Korėjos politiniais 
vadais ir grupėmis, kurios 
priešinosi Maskvoj pada- j 
rytiems trijų didžiųjų nu-, 
tarimams. Sovietai reika
lavo, kad vadai ir grupės,’ 
kurie buvo prieš Maskvos 
nutarimus, būtų nepriima-: 
mi pasitarimams. Ameri-' 
kos delegacija tokiam Ru
sijos delegaciios reikalavi
mui pasipriešino, ir pa
reiškė, kad negalima už
drausti Korėjiečiams lais-j 
vo pasireiškimo, kuris yra vulio, kad Jis būtų gailestingas jų mylimai motinėlei ir suteiktų danguje' amži-
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- “Viešbučiai” priešlektuvinese slėp
tuvėse. - Ketvirtis Milijono vokietai
čių arijų rases “peryklose”. - Pūvan
čių lavonų kvapas miestuose. - Sovie
tų valdomoji zona. - Buvusieji naciai 
stoja į komunistus. - Wilhelm Pieck - 
komunistų “Stalinas” Vokietijoj. - A- 
pie slaptą 4 socialdemokratų vadų 
dingimą. - Apie socialdemokratų 

i “kryžiavimą” Didžiajame Penktadie
nį. - Krikščionių Demokratų Unija. -

demokratijos pagrindinė 
teisė.

Tačiau Rusija nenusilei
do. Ji yra paminus visas 
demokratijos teises.

New York (LAIC) — 
Kultūringuose kraštuose, 
paprastai, daromos leng
vatos šelpiamiems, badau
jantiems ir šiaip nelaimėj 
atsidūrusiems. Tačiau, 
faktai iš Rusijos kalba ką 
kitą: vienas Amerikos lie
tuvis pasiuntė savo moti
nai į Sibirą dovanų siun
tinėlį. Kai kas pakelyje 
pražuvo, bet, visgi, moti
na gavo: dėžutę konservų, 
dvi skepetaites galvai ap
rišti, dvi nosines, aštuo- 
nius gabalėlius muilo, 36 
špuliukes siūlų, laiškams 
popieriaus ir vokų, už tai 
turėjo sumokėti 297 rub
lius muito. Oficialiu kur
su skaitant, tas sudarytų 
apie 50 dolerių, kai, tuo bėgo iš Jung. Tautų sau- 
tarpu, visas tas siuntinys gurno tarybos konferenci- 
vargiai ar buvo vertas jos, kada pareikalavo, kad 
penkių dolerių. Taigi, ir jis raportuotų apie raudo- 
dar vienas pavyzdis “iš- nosios armijos ištraukimą 
mintingos” sovietų siste- iš Irano, 
mos. Kaip žinoma,
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Anekdotas Apie Vokiečius 5h W *r ®*°.. k.aro 1P.r?-.. x dzioje, vokiečiai paleidoYra toks pasakojimas: 
vienas vokietis dirbęs vai- 
kų vežimėlių fabrike 2mo-. .u Ru 
na ėmusi Ji prikalbinėti, reiškė j himno 
kad vieną vezimelj pasi-, _ peįLehland, Deutsch- 
vogtų savo vaikui , ’land ueber alles, ueber al- - Negaliu, perdidelis, bet les in der Welt,

, Vokietija, 
.„ - .tuesiaukščiauvisko.auk-

-• i i a Iščiau visko pasaulyje.Praėjo keletas savaičių, 
dalys jau buvo paslapčia; 
atneštos. Atėjo diena su-1 uaiiIrdMlTiii CAliU 
statymui. Vyras darbavo-! 50CJC
si kieme už namų. Po pen-' _Tačiau kraujo kelią pra- 
kių jo darbo valandų, žmo- dėjusi ir tautų teises min- 
na nueina pažiūrėti, randa džiojusi Vokietija klūpo, 
jį sušilusį, pervargusi 'ir Klūpo antrą kartą: Po pir- 
besiskundžiantį: mojo pralaimėto pasauli-
— Neišeina... Kaip bede- nio karo vokiečiai 1919 m. 

du, vis išeina kulkosvai- birž. 28 d. rašė savo laik
raštyje ‘Deutsche Zeitung’ 

I Tai žinoma, pasaka, bet (Vokiečių laikraštis):

Versalio 
pirmo pasaulinio karo me- Veidrodžių salėje buvo 
---------------------------------  pasirašyta gėdingoji tai- 

6ri6Ztii SlHMZta--------- 'ka!.. To neužmirškite! Ne-
žinlieKg Patarnavimu i

Boston, Mass. — Dėl an
glies darbininkų streiko, 
ODT įsakymu, nuo penk
tadienio, geg. 10 d. Boston 
ir Maine geležinkelių kom- 

ilgo tynnėj'imo“'įteikė“Fe” P“* sulaikys daugiau
kitos 

panijos mažiau, 
ir H.

pirmuosius šūvius ir visi iš 
jų pakeltų galvų suprato

i aš srsiliii d a. m a. ž u i3H>i*siricš* i
Su skaudančia širdimi, vaikučiai suklupę prie motinos kapo, maldauja Die-Įį dalis ir paskui sustaty-. — Vokietija,

nąjį gyvenimėlį...
■' 1 - 9

h*įJgįl"J“ Įsakė Rącionuoti Gasą Ir Elektrą
Detroit, Mich. — Dėl an-' 

glies stokos Fondas atlei- į 
do 106,000 darbininkų iš 
savo automobilių dirbtu-' 

ivių. Į
' Dėl tos pačios priežas-

Keturi Dilieji Pripažino
Transytranijį Rumunijai

0 "‘J

Paryžius, Prancūzija — > 
Jung. Valstybių, Anglijos,' 
Rusijos ir Prancūzijos už- ties darbai sumažėjo ir ki-' 
sienių ministeriai savo tose dirbtuvėse. Taigi ne- 
konferencijoje nutarė pri- skaitant 
pažinti Transylvaniją Ru- angliakasių, 
munijai ir atsteigti tas pa- darbininkų streiko nedir- 

rias ji turėjo prieš 1938 m.1 darbininkų.

Rytinėse Valstybėse
_____________________________ '_________ <•

Bus Sulaikyta 2,000 Traukinių
VVashingt m, D. C., geg. daryti fondą angliakasių dis... 

9 — Civilės Produkcijos sveikatos ir gerbūvio rei- Į ' 
streikuojančių Administracija išleido j-

HpI an«rliP« sakymą dėl stokos anglies 
-■ rącionuoti gasolmą ir elek- 

čias Vengrijos sienas, ku- ba daugiau kaip 600,000 9*4- Taipgi įsakė geležin-

•Y

kelių kompanijoms sulai-
i kyti 2,000 traukinių. Ta- 

f ■ tf-| f\ L - Iv čiau, jeigu angliakasiųSovietų Atstovas Vėl Pabėgo Is
Imas būtų atšauktas. į 
į Senatoriai kalba apie 
j streikų suvaržymą. Ta- 
Į čiau Prezidentas Truma- 

New York, geg. 9 — So-į Rusija pasirašė sutartį, nas kol kas nėra nusitei- 
vietų Rusijos atstovas 
Andrei Gromyko vėl pa-'

mojo pralaimėto pasauli*

kalui. Koltas reikalą vi- • ji pavaizduoja vokiečių —Kerštas! Vokiečių tau- 
mas nebus priimtas, tai u-! militaristinę dvasią. Kaip ta’ Šiandien 
nijos vadai apie kitus rei-'pirmo pasaulinio karo me- Vei 
kalavimus nenori nei kal
bėti.

Kaltina Anglies įstaigas 
Sąmokslu

Baston, Mass. — Teisin
gumo Departamentas po

j KUSI ja pasirase sudarų, nas kol kas nėra nusitei- į nrisaikin-!100 traukinių;
.pagal kurią Rusija pasiza- kęs ką nors daryti su ang- aerano prisaiKin Alb _ 16’dpin ištraukti savo ka- tiems teisėjams (granddėjo ištraukti savo ka hes kasyklomis. .. . kaltinima nrieš ana- PamJos mažiainuomenę iš Irano iki ge-i . , *?. KdlLinini4 PIieh d!1Sv n Y N H
gružės 6 d. Sovietu Rusiios' . Angliakasių unijos va- lies įstaigas. Kaltino uz ?•

RAU
ŽE MAISTĄ IŠ MANDZIU- 

RIJOS

amovasdGrornyko Rreika- dai ir kompanijos per- sąmokslą* nustatyti kainas 
lavo, kad Jung. Tautų sau- trauke derybas ir neatro- ir palaikyti monopolį, 

'gurno taryba Irano klausi- do’ kad kompanijos butų' Federal grand jury ap- 
*mą išbrauktų iš dienotvar-1 ūkusios kalbėti ir pnim- kaltino 13 anglies įstaigų 

Iranas ir kės, bet taryba dauguma streikierių unijos reika- (ir keturis asmenis. Byla 
- -------- l baiSy tą klausimą paliko lavimus- Svarbiausias uni- perduota kriminaliam tei-

------- 'dienotvarkėje ir nutarė reikalavimas yra su- smui._________________  
reikalauti, kad Iranas ir!
Rusija po geg. 6 d. rapor
tuotų apie kariuomenės iš
traukimą.

JUNG. VALSTYBES PRIEŠ RU
SIJOS POLITIKĄ EUROPOJ

• svyruojamu ir nepailsta
mu darbu Vokietija vėl at
kariaus vietą, kuri jai pri
klauso tarp tautų. Taigi, 
atkeršykite už 1919 metų 
gėdą!”

Ir vokiečiai, Hitlerio ve
dami keršijo, bet atėjo to
kia sunaikinimo valanda, 
kad galima drąsiai pasa
kyti — dešimtmečiais, o 
gal ir šimtmečiais Vokie
tija nebeatsistatys tokia 
kaip buvo, apie kerštą ne
galvos.
Prekinis vagonas lavonams

> sumesti
t

! Dabartinė Vokietija ne- 
Gegužės 7 dieną suėjo ly- išpasakytai sugriauta ir 

giai metai nuo Vokietijos žmonės, bedarbės, alkio ir 
nacių besąlyginio pasida- kitų nelaimių prislėgti ir 
vimo alijantams. * Tęsinys 5-tame pusi.

kom-

gele- 
kol 

kas neturi plano sustabdy
ti traukinių važiavimą, 
bet sustabdys traukinius, 
kurie važiuoja į Narragan- 
set arklių lenktynes.

Paliko Gyventojus Mirti Badu
Rusijos atstovas Gro- Paryžius, geg. 9 —Jung.

myko atsisakė raportuoti. Valstybės, kaip pramato- ir nahpcn iš knnf#»rpnriins r_____ ________________ir pabėgo iš konferencijos. 
Australijos atstovas pa
reiškė, kad sovietų Rusi
ja, atsisakydama rapor
tuoti apie kariuomenės 
ištraukimą ir nedalyvau

tuose kraštuose darbinin- dama tarybos susirinki- 
___________,_________ j_____ v kai marinami badu, bet jų 
žinti badaujantiems kinie-j pareigūnai komunistai ir 
čiams nors dalį to maisto,' raudonarmiečiai turi vis- 
kurį raudonieji užgrobė ko užtektinai, 
ir išvežė iš Mandžiūri jos ir ,----------------
Korėjos.

Kaip žinoma, 
Rusijos pareigūnai užgro- 62-rą gimtadienį. Jis savo j pilną raportą apie kariuo- 
bė ir išvežė ne tik maistą, gimtadienį praleido papra- į menės ištraukimą iki geg. 
bet ir visą kitą turtą, kokį štai prie darbo Baltuose' 20 d. Šis įnešimas gavo 
tik galėjo ir suspėjo išvež- Rūmuose. 1 pilną tarybos pritarimą.

Tokio, Japonija — Her- ti, ir ne tik 
bert Hoover, buvęs Jung.' 
Valstybių prezidentas, ku
ris tyrinėja gyventojų pa
dėtį Europoje ir Tolimuo
se Rytuose, pareiškė, kad 
sovietų Rusija turėtų grą-

iš Mandžiūri-Į 
jos, Korėjos, bet ir iš visų! 
kitų kraštų, į kuriuos rau-l 
donieji įkėlė koją.

Sovietų Rusijos okupuo-
i muose, kuriuose svarsto
mas Irano klausimas, sie- 

įkia susilpninti Jung. Tau
tų organizaciją.

Jung. Valstybių atstovas 
Preziden- įnešė, kad Irano valdžia 

sovietų tas Trumanas minėjo savo patiektų saugumo tarybai V AA • A a • Y •

nos tautos konferenciją 
birželio 15 d. paruošimui 
Europos taikos sutarčių. 
Anglija ir Prancūzija tam 
pasiūlymui pritaria, bet 
Rusijos užsienių komisa
ras (dabar jau vadinasi 
ministeris) Molotovas pa
sipriešino. Jis reikalauja 
daugiau laiko pasiūlymo 
apsvarstymui.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M. 

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Gegužės 8 d.

ma, griežtai keičia savo 
politiką link Vokietijos ir 
bendrai visos Europos. 
Jung. Valstybėms pritaria 
Anglija ir Prancūzija.

Jung. Valstybės nesu
tinka su Rusijos politika 
Europoje. Todėl užsienių 
ministerių konferencija 
neina taip sklandžiai, kaip 
turėtų būti. Sovietų Rusi
ja nenori paleisti iš savo 
kontrolės tų kraštų, ku
riuos ji yra užgrobus. Ji 
nori būti Europos valdovu.

Paryžiuje sekretorius
Byrnes pasiūlė paminėti paruoštų galutinį taikos way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
V-E dieną, sušaukiant 21- dokumentą. 2680 arba N0Rwood 1449.

šeštadienį, gegužės 11 dieną, 1:15 vai. po pietų 
įvyks lietuvių darbininkų radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos, muzika, kalbos ir pranešimai plauks 
oro bangomis iš WESX stoties. Salėm. Dalį programos 
išpildys Providence lietuvių parapijos radio grupė, va
dovaujant muzikui V. J. Stasevičiui. Trumpą kalbelę 
pasakys adv. Kazys Kalinauskas, Jung. Valstybių pro
kuroro asistentas.

Prašome pasiklausyti ir savo įspūdžius parašyti 
Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 

Į Mass.
Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip-

Britanijos Dominijos, iš
klausiusios Pary ž i a u s 
konferencijos raporto, pa
reikalavo, kad tuojau būtų 
sušaukta visų interesuotų 
tautų konferencija, kuri kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad*

2680 arba NORwood 1449.
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Kaip Lietuvos Poetas Taria Žodį - Motina
- Mazalaite norėtu ta žodi ugnimi iš
rašyti. - Vaitkus apie ‘‘matutės” sesė-į 
lį. - Tyrų Duktė apie tą, kuri rišę lopšį 
tarp šakų. - Margalio pirmoji meilė.
- Ksaveras Vanagėlis apie mamytės 
maldas. - Strazdelis ir Dagilėlis ap- 
rauda našlaičių dalią. - Inčiūra apie 
ašaras ir bučinius

Ir kas atjaus tavas viltis. 
Tik karšta motinos širdis...

Įrašas moksleivio albumėlyje.

Motinos dienos proga mums norisi įsiklausyti, 
kaip tą nuostabųjį žodį tardavo jautriausieji lietuvių 
tautos žmonės — poetai. Poetas juk yra tasai gamtos 
numylėtinis, kurio širdis turtinga giliais jausmais ir 
kurio lūpos moka juos nusakyti. Daug savo kūrybos 
posmų jie yra skyrę motinai pagerbti.

— Jeigu tai būtu mano galioje, — rašo Nelė Maza- 
laitė, — aš visose istorijose, viršuj visų didvyrių var
dų, ugnimi išrašyčiau vieną žodį — Motina...

Ar jūs žinote, ant ko laikosi žemės gyvybė, laimė 
ir kentėjimas ? — tai motina. Kieno krauju nulaistytos 
karų užgrobtos žemės? — tai motinos. Kieno džiaugs
mas žydi nekalto kūdikio šypsenoje? — motinos. Bet 
ne, jos neprisipažino prie to, ne, jos pasakys, kad jų iš 
viso nėra, kad tai jų vaikai. Motinos — tie nepastebi
mieji, atsižadantieji legijonai, kurių eiles pradėjo Ieva 
ir baigs paskutinė moteris — kankinių, šventųjų legi
jonai.

Jūs tolimos, šviesios dienos...
Poetas M. Vaitkus savo eilėraščiuose prisimena tą 

kūdikystės džiaugsmą, kurs taip susietas su prisimini
mais apie motiną:

Laimingas, laimingas, kas savo jaunystėj 
Naudojos matutės šventąja globa,
Kad brolių, mažučių seselių draugystėj
Jam buvo kaip rojus tylioji trioba.

Kad rytmety, savo lovelėj pabudęs.
Kaip saulę, matutės veidelį išvys,
Bučiuos jos rankelę, kaip buvo prigudęs, 
Meiliai apkabinęs, “Matute!” sakys...

Matutės šešėlis poetą lydi visą gyvenimą ir tą te
ma jis rašo:

Jūs, tolimos dienos, palaimintos, šviesios,
Kur plaukėt vaikystės siaurąja vaga!

Jūs, tyros svajonės aiškutės ir tiesios,
Kur dvasią liūliavot, kaip valtį banga! 

Apleiskite gelmę godžios praeities! 
Skaistusis paveikslas man dangų nušvies!

Motė šienę grėbdama...
Tyrų Duktė (Br. Buivydaitė — Mičiulienė) iške

lia tą sunkią Lietuvės motinos dalią, kuriai guldavo 
ant pečių kieta ūkio darbų ir namų ruošos našta:

Motė šieną grėbdama, 
rugių pėdus rišdama, 
tarpu medžių pamažu 
rišė lopšį tarp šakų.

Mano verksmas tada
miške skendo liūdnai...
Mane vėtros supė, ūžė,
sekė pasakas giružė...

Sekdama lietuvių liaudies poezijos nuotaikas kitame 
savo eilėraštyje Tyrų Duktė taip apdainuoja motiną— 
kraičio davėją:

onai Amerikoje

GEGUŽĖS MĖNESIO 
KNYGUTE

Gegužės mėnuo yra skiriamas 
švčš P. Marijos garbei. Lietuvo
je žmonės kaimuose rinkdavosi į 
berželiais nukaišytas seklyčias 
ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo Svei
ka Marija, Dievo Motina! Palai
kykime tas gražias tradicijas ir 

— melskimės prie Marijos per gegu
žės mėnesį.

“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 Broaduay, So. Boston 27, Mass.

prisiŲskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI
Šiuomi siunčiame 40c. ir prašome prisiųsti ‘‘Gegužės Mėne

sio" knygutę.
Vardas . . ..........

Adresas 

Užaugino motušėlė 
jaunąją dukrelę 
veidu skaisčią, liemenėliu • 
liekną, kaip liepelę.

Ir sukrovė motušėlė 
kraitį negirdėtą — 
plonų drobių, audimėlių 
kaip sapne pridėta.

Margų skrynių nepakelti 
šešiems bernužėliams, 
margų skrynių nepavežti 

šešiems juodbėrėliams.
Meile, kaip vynu svaigino

Su lietuviška liaudimi ir jos vargu suaugęs Mar- 
galis (kun. J. Šnapstys) savo eilėraštyje “Pirmoji mei
lė” taip pasakojasi:

Brangiai mane motina mažą augino: 
Ji skendo varguos ir aš draug vargau; 
Bet meile, kaip vynu ji mane svaigino, — 
Ji kaitino — ir nešalau.

(Tęsinys 3-čiame puslapy j)

Milžiniškas Naujos Anglijos 
Lietuvių Suvažiavimas 

________________________________________________ I

Visi ruoškimės prie didelio PIKNIKO, kurs įvyks 
Brocktone, Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolyno 
kieme —

LABOR DAY, 
Rugsėjo 2 d., 1946

Seselės ir Rengėjų Komisija kviečia visus Naujo
sios Anglijos lietuvius, senus ir jaunus, atvažiuoti pa
silinksminti, susitikti su savo draugais ir prisidėti prie 
labdaringo darbo. Kviečiame lietuvius ne tiktai iš Bos
tono Arkivyskupijos, bet taipgi ir iš tolimesnių koloni
jų, kaip tai: Providence, Hartford, Waterbury, New 
Haven, Ansonia, Bridgeport, Westfield, Athol, Wor- 
cester ir Nashua. Daugumas jūsų dar nematėte Seselių 
Naujo Motiniško Namo. Yra kas pamatyti!

Tai yra tik pradžia jų gyvenimo mūsų tarpe. Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing labai 
pageidauja, kad Nukryžiuoto Jėzaus Seselės ko grei
čiausiai pradėtų ugdyti Fondą Senelių Prieglaudai pa
statyti. Šis išvažiavimas atidarys vajų tam tikslui.

Apie Nukryžiuoto Jėzaus Seselių gyvenimą ir dar
buotę bus daugiau parašyta keliuose sekamuose “Dar
bininko” numeriuose.

Visi keliai veda į Brocktoną, į Naujosios Anglijos 
didingą Lietuvių Suvažiavimą — Labor Day, Rugsėjo 
2 d., 1946. RENGĖJŲ KOMISIJA.

NESIDUOKITE KLAIDINAMI!
New York (LAIC) — Ir 

vėl spauda, bei radio, pa
leido sensacinę žinutę apie 
būk tai turintį įvykti Bal
tijos kraštų užgrobimo 
pripažinimą.

Pav. balandžio 21 d. iš 
Wąshingtono datuotame 
pranešime AP skelbia:

“Eventual recognition of 
Russian absorption of 
Lithuania, Latvia and Es
tonia was forecast by di- 
plomatic authorities today 
as a practical political ne- 
cessity, ir t t.”

Šia proga, LAIC laiko 
reikalingu priminti, kad 
panašios rūšies išmistai 
užinteresuotų šal t i n i ų 
skleidžiami ne nuo šian
dien. Priminsime, kad pa
našios rūšies žinute pav., 
buvo plačiai paskleista š. 
m. sausio mėnesy, tuoj po 
Naujų Metų.

Anas reikalas buvo išaiš
kintas ir pranešimo šalti
niai lokalizuoti.

Reikalą pa t i k r i n u s, 
LAIC pranešą, kad ir ši 
gandų banga yra tiek pat 
nepagrysta ir klaidinanti 
kiek ir visos kitos buvu
sios.

Iš Vakaru Europos ELTA 
Praneša

Nusikaltimai Svetimšalių 
Sąskaiton 

(LAIC) — Prieš kiek 
laiko į Heisfeldą atvažia
vo lengva mašina su lietu
viškomis vėliavėlėmis. A-

merikietis karys, lietuvis, 
užkalbino mašinoje sėdin
čius piliečius lietuviškai 
i rsusikalbėti su jais buvo 
galima tik vokiškai. Ame
rikietis lietuvis šiuos as
menis sulaikė ir perdavė 
amerikiečių karinei polici
jai. Spėjama ,kad tai būta 
profesinių banditų.

Jo nustebimui keleiviai 
visai nemokėjo lietuviš
kai.

“Bus Taip, Kito Tarė 
Draugas Staibi"

New York (LAIC) —Ši- 
tokia antrašte Maskvos 
laikraštis “Izviestija” Nr. 
39 įsidėjo telefoninį pra
nešimą iš Vilniaus. Čia ap
rašoma rinkimnės nuotai
kos Lietuvoje ir cituoja
ma vieno Lietuvos gelžke- 
lių mašinisto posakis: — 
“My znaem čta kak skazal 
naš vožd, tak į budėt” 
(mes žinome, kad kaip pa
sakė mūsų vadas taip ir 
bus).

Šiuo posakiu labai tei
singai apibudinama da
bartinė padėtis Lietuvoje. 
Lietuvos žmonių balsas, 

• jų nusistatymas, jų valia 
nieko nereiškia. Raudon
armiečių okupuotoje Lie
tuvoje viskas daroma taip, 
kaip Stalinas įsako. “Kak 
skazal tovarišč Stalin, tak 
i budėt”.

Motinos meilė brangesnė 
už auksą.

Senstančiai Motinai
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Prezidentas Reikalauja 7 
Bilijonu Doleriu Armijai

---------------------- %

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Truman įtei
kė Kongresui reikalavimą, 
kad paskirtų $7,246,335,- 
200 Karo Departamento 
išlaidoms ateinantiems 
metams.

Prezidentas Truman pasirašo autographs 
ant baseball pradedant pavasarinį žaidimų sezo
ną šalies sostinėje.

Vilniaus Radkrfoną 
Besiklausant

Kodėl, motule, plaukai pražilo? 
Ar tai nuo laimės? Tu galvą purtai.
Maža trobelė prie žalio šilo — 
Tai tavo laimė, tai tavo turtai.
Išaugo sūnūs, tvirti, kaip uosiai, 
Dukras išleidai visas už vyrų.
Dabar, palikus viena namuose, 
Jau, motin, sensti, jau rankos svyra.
Jauti, kaip kvepia jaunutis sodas, 
Matai, kaip žydi graži vyšnaitė.
Juk tu, motule, buvai, man rodos, 
Taip pat jaunutė, smagi mergaitė?...

___________________________ Vyt. V-tas “A.”

ŠVEDŲ SPAUDOS APŽVALGA
DRAUGIŠKA ŠVEDŲ 

STUDENTŲ PAGALBA
(LAIC) — “Expressen” 

46. III, 2, praneša, jog Up
salos universitetinio mies
to studentai suruošė rink
liavą pabaltieeių studen
tams šelpti.

Kadangi šiems mokslo 
metams pabėgėliams stu
dentams šelpti skiriama 
nedidelis skaičius stipen- 
dijųą, o jos pačios vos 120 
kronų didžio, todėl švedai 
studentai griebėsi šios gel
bėjimo akcijos, kad galė
tų sulaikyti svetimšalius 
kolegas nuo bado ir kad 
jiems netektų nutraukti 
savo akademines studijas.

IŠDUOTŲJŲ LIKIMAS
(LAIC) — “Aftonbia- 

det” 46, III, 12, praneša, 
kad tų pabaltieeių, kurie 
švedų buvo išduoti ru
sams, laukiąs teismas, 
kaip laikraštis sakosi su
žinojęs iš vieno lenko lat
viškos kilmės, kuris perei
tą savaitę atvykęs Stock- 
holman. Išvežtieji pabal- 
tiečiai esą GROBINA ka
lėjime, netoli Liepojos. Ki
ta pabaltieeių grupė esan
ti vis dar Maskvoje.

Rygoje esama nuomo
nės, kad jiems būsiąs su
ruoštas teismas. Jie, tik
riausiai, būsią kaltinami 
“tėvynės išdavimu”.

MERPORKE, netoli Ry
gos, esantis įruoštas kalė
jimas, kuriame esą 4,000 
pabaltieeių, kurie buvę vo
kiečių mobilizuoti. Dalis 
jų esanti 19 latviškos divi
zijos, kuri kapituliavusi 
Kuršėje gegužės mėnesy
je, dalis — latviai parti
zanai, vadinamieji “miško 
broliai”.

Kalėjimuose visai nesą 
karininkų. Tuoj po suėmi
mo karininkai buvę at
skirti ir nežinia kur išga
benti.

(LAIC) —
— Retkarčiais iš Vil

niaus radiofono girdisi 
transliuojant operos su
lįsto Butėno įdainuotos 
plokštelės, nors jis pats 
randasi benamių lietuvių 
tarpe Vakarų Europoje.
— Radiofono programą 

žymioje dalyje užpildo 
pranešimai apie dabarti
nėje Lietuvoje tolydžiui 
organizuojamų įvairių 
muzikalių bei literatūrinių 
konkursų išdavas. Iš viso, 
Sovietų Rusijoje ir jos o- 
kupuotose kraštuose ska
tinama viskas kas tik ati
traukia dėmesį nuo kar
čios buities.
— Lygiai daug dėmesio 

kreipiama į vadinamųjų 
“spartuolių” reklamavi
mą. Spartuoliais (spar
tuolėmis) vadinami tie, 
kurie įmonės darbe atliko 
daugiau nei buvo plano 
numatyta. Maskvoje juos 
vadina “stachanovcais”.
— Pavasario sėjai besi

artinant, vis dažniau pri
menamas reikalas tvarky
ti žemės ūkio padargus. 
Suprantama, Sovietų Ru
sijoje jų pirktis negausi!
— Kovo 15 buvo susirin

kę Vilniaus universiteto 
profesoriai, kad aptarus 
būdus ir kelius Stalino 
kalboje prieš kapitalistinį 
pasaulį mestam šūkiui a- 
pie mokslus įvykdyti. Kaip 
atsimename, vasario mėn. 
kalboje Stalinas nustatė 
ne ne tik kad “buržuazi
nius mokslus” prisivyti, 
bet juos ir pralenkti. Pasi
tarimui pirmininkavo pro
rektorius Jankauskas, in
struktavo prof. Molkoff.

Apie tikrąją mokslų pa
dėtį Sovietų Rusijoje kiek 
šviesos, tarp kitko, davė 
Wm. White, savo objekty
viai parašytoje knygoje 
“Report on Russia”. Iš jo 
pranešimo sprendžiant, 
neatrodo, kad tų sovietų 
mokslų konkurenciją pa
saulis greitai pajustų.

PABALČIO TEMA
(LAIC) — “Svenska 

Morgonbladet”, 46, III, 13, 
praneša, jog beveik visa 
anglų spauda 12, III, 46, 
buvo pilna straipsnių apie 
rusų akupuotą Pabaltį.

Ukrainiečiu Memoran
dumas

Vasario mėn. iš Lietuvos 
atbėgę žydai pasakoja, 
kad komisaras Gedvilą ne
retai savo kalbose lietu
vius vadina slavais, taigi 
rusų broliais.

Netenka nustebti, jei ne
tolimoje ateityje Gedvilą 
lietuvius pavadins rusais, 
nes lietuviai iš Lietuvos 
išvežami o atvežami rusai.

Bet vis dėlto Gedvilai ne
pavyks Lietuvos istoriją 
suklastoti. Lietuviai sla
vais niekada nebuvo ir ne
bus, o jo giriamieji rusai 
lietuviams yra ne broliai, 
bet pavergėjai.

St. Devenis.

Pittsburgh, Pa. (LAIC) 
Ukrainiečių Tautinio Su- 
sivienymo seimas pasiun
tė Prezidentui Trumanui 
memorandumą. Seime da
lyvavo 405 atstovai, atsto
vaują 46,000 narių.

Memorandumas pasisa
kė už tikėjimo ir demokra- 
tybės idealus, ir prieš pik
tąsias jėgas. Valdžia buvo 
pagirta, kad atskiri laivai 
buvo pavadinti US karžy
gių - ukrainiečių kilmės 
vardais. Memorandumas 
pasmerkė agresiją ir pasi
sakė už Atlanto Čarterio 
dėsnių vykdymą. “Jėgą 
tegalima nugalėti jėga”, 
pabrėžė memorandumas, 
konstatudamas vėliausią
jį JAV politikos posūkį at
virumo ir griežtumo link
me. Memorandumas išdės-
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tė Ukrainos tremtinių bū
klę Europoje, jų emigravi
mo iš tėvynės priežastis ir 
pasmerkė sąmoningą tikė
jimo naikinimą Sovietų o- 
kupuotose srityse.

Pasiuntė Karstų Į 
Prancūziją

Paryžius — Jung. Vals
tybių karo vadovybė pa
siuntė daug karstų į Pran
cūziją, kad galėtų parvež
ti atgal žuvusius Ameri
kos karius.

Specialiai paskirta komi
sija dabar suregistruoja 
žuvusius karius. Tikisi tą 
darbą užbaigti iki rugsėjo 
mėn. pabaigos.

CIO Marinu Unijų Streikas 
Birželio 15

Komisaras Gedvilą Lietuvius 
Jau Vadina Slavais

Sąn Francisco, Cal.. geg. 
9 —•* CIO jūrininkų darbi
ninkų unijos nubalsavo iš
eiti į streiką birželio 15 d. 
Prie tų unijų priklauso a- 
pie 214,000 narių.
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Darbo Vadai Slysta I
Imperializmą

Anglių streikas įvarė visiems tiek baimės, kad 
spauda pabrėžia lyg kokią katastrofišką nelaimę, pa
našią į uraganą (huricane) ar net į žemės drebėjimą. 
Pats prezidentas pavadino tą nelaime. “Bet — sako
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Lietuvos spaudos draudimo laikais, motinėles rū-
vienas laikraštis — jei tai artėjanti nelaimė, tai kodėl pestingai mokino savo vaikučius skaityti ir rašyti lie- 
nemėginama užbėgti jai už akių, jos galimybę pašalin- tuviškai. Taigi šis simboliškas paveikslas ir parodo 
ti? Nelaimė yra pasekmė, bet kur jos priežastis? Visi vieną iš tų laikų rūpestingąją Lietuvos Motiną. Jeigu 
ją žino. Kodėl gi Prezidentas jos neįvardina? Kodėl jos, šiandieną apie Motiną poetai išdainuoja savo giliau- 
nepasmerkia? Kodėl jis nesiima rimtų priemonių jaiįsiais jausmais eiles ir poemas, tai šis vaizdas, kaipo 
pašalinti?” Į tuos klausimus pats laikraštis (Boston 
Traveler) štai kaip atsako:

“Priežastis tai vieno žmogaus galia, baisinga ga
lia, kuri vienu įsakymu sustabdo organizuotą Ameri
kos gyvenimą. Tokia pajėga, kokios nė viens žmogus 
Amerikos istorijoj neturėjo, bet John L. Lewis ją turi. 
Tą valią ir galią jam suteikė vyriausybė, kurios politi
ka vyrauja jau keturioliką metų ir stumia kraštą į ne
laimę. Tas faktas, kad nelaimė oficijaliai skelbiama, 
netiesioginiai įrodo jog vyriausybės politika yra klai
dinga”.

Ir iš tiesų, Amerikai gręsia visatinės nelaimės pa
vojus. Traukiniai pradėjo nebeiti, elektros šviesa gęs
ta, šilumos daugely vietų nebėra, maisto pristatymas 
suparaližuotas. Nelaimė gali ateiti be triukšmo, su pa
sibaisėtina tyla. Be anglių Amerikos pramonė negali 
gyvuoti, o anglių negalima gauti be Lewiso leidimo.1 
Siekiama įgyvendinti demokratiją visame pasauly, o 
namie vyrauja gryniausias imperializmas. Iš kur jis 
Amerikoj galėjo atsirasti? Vardų neminėdamas, kal
bamas laikraštis apkaltina Roosevelto administraciją, 
kuri, pridengdama demokratijos skraiste, vykdė impe
rialistinę politiką. Ji pasikinkė darbininkų unijas į sa
vo politinę mašiną. Kontroliuoti unijas galima tik per 
jų valdybas. Reikia tik įvelti į unijų valdybas vieną ki
tą patikimą asmenį, ir unijos jau pažabotos. Jų organi- 
zuotė ir drausmė yra beveik kariško pobūdžio: mokėk 
duokles, tylėk ir klausyk vadų įsakymų. Pareigos ne
sudėtingos, bet jos padaro eilinį darbininką tikru pa
stumdėliu. Bet už tai unijų vadai — tikri generolai. Ir 
tokios vieningos ir skaitlingos unijos kaip anglių ka
syklose yra galingos darbininkų armijos, nuo kurių 
pareina krašto gerovė, arba skurdas ir net tikra visuo
meninė nelaimė. Unijų vadus administracija bijosi pa
spausti, kad jie nepakreiptų savo armijų prieš valdan
čią partiją rinkimų metu, tuo būdu, po demokratijos demokratiški. Tai, rodos, netikėtina, bet gyvenimo 
iškaba dažnai išsiperi stambūs darbo imperialistai, ku- faktai tai parodo. Gi prieš faktus neatsilaiko joki išve- 
rių siekimai gali būti — ir dažniausiai esti — visai ne džiojimai. K.

vienas iš daugelio, patvirtina anų poetų gerbimą lie
tuvių tautos motinos.

Kaip Lietuvos Poetas Taria

i

(Pradžia 2-rame pusi.)
Nekartą, nuo skausmo suvelgdama akį, 
Ji man apie artimo meilę kalbėjo; 
Nekartą vientaučių man dalį apsakė, 
Kaip matė pati ar girdėjo.

Dėkingas Margalis motinos vardinių proga 
džiasi, kad negali savo gilių jausmų išsakyti:

Dreba, dega man krūtinė, 
Lyg perkūnu griaudžiai, 
Kaip žaibai, jausmai ją veria,. 
Regis, dainą audžia.

Bet visų jausmų išreikšti
Aš neišgalėsiu;
Ir ko stinga, motinėle,
Tu pati pridėsi.

Ko-gi vaikas tau netrokšta, 
Ko jis tau pavydi?
Juk ta meilė, ką įkūrei, 
Visados jį lydi!

Šiandien melsiu aš nuoširdžiai 
Aniuolėlį Sargą,
Idant tavo surašytų 
Rūpestingą vargą.

jūrą godoju,

g-------  ■ j

Ką Nuveiks Lietuvos 
Atstovai Maskvoje

New York (LAIC)—Ko
vo 12 d. Maskvoje, Krem
liaus rūmuose, pradėjo sa
vo posėdžius abu sovietai 
(Vyriausias ir Tautybių), 
į kuriuos, yra “išrinkti” ir 
atstovai iš Lietuvos. Nors 
atstovais buvo “komandi
ruoti” tik tie, kurių norėjo 
kompartija, bet net ir jų 
balsas Sovietų posėdžiuose 
gerokai suvaržytas. Kaip 
“Izviestija” Nr. 62 skelbia, 
asmeniniai pareiškimai, 

; informacijos ir paklausi
mai be eilės bus galima * 
paduoti tik raštu, iš anks
to.

Darbotvarkės reikalu 
atstovavo ribojamas 5 mi- 

, o balsavimų rei- 
“Siratos giesmėje” kalu 3 minutėmis. Svar-

Saule myluotų
Juoz*s Tysliava taip savo ilgesį nusako: 

Mamyte mano, mano brangioji, 
Ilgesio laumės mane bučiuo ja... 
Žemę klajojęs
Tave, Mamyte, saule myluoju.

Senosios kartos rašyto jas-poetas Ksaveras Vana
gėlis žmogaus dalią apdainuodamas pirmuosius šiuos 
posmus skiria motinai: •

Silpnas žiburėlis pirkioje žibėjo, 
Motina prie lopšio nerami stovėjo

Už lango audra siautė ir motina ją tildė ir egles 
prašė, kad nesiūbuotų, kad kūdikėliui miegoti duotų:

Tu miegok, brangusis!... griausmas jau mažesnis;
Prie maldų mamytės miegas bus ramesnis.
Ryt anksti pabūsi ir laimingas liksi.
Kad saulutę mamą prie savęs užtiksi!

našlaičių dalia
Jei motina tai saulė sūnaus, dukters gyvenime, tai 

našlaičio dalia lietuviu liaudies dainose ir liaudies kū
rybai artimų poetų eilėraščiuose — taip tamsi, kaip nutėms, 
naktis. Antanas Strazdelis savo 
taip aprašo našlaičių “dienas klapatų”, našlaičių, ku- besniems 
rių “saldžiausi pietūs — ašaros”, kuriems ir ligų su
spaustiems “nėra laiko vaitoti”. Jų visa paguoda:

Eisiu jau aš ant kapelių, 
Eudinti savo tėvelių — 

Šauksiu motinėlės 
Balsu gegutėlės, 

Ar neišgirs.
£ nu, ant mano tėvelio 
Užžėlę žolės takelį;

Kapą Motinėlės, 
Užvertė šiekštelės, — 
Nedaeisiu...

v •

dienotvarkės 
skiriamas ’ 

Kie k v i e n a

skun-

klausimams 
pranešėjas. 
Tautybių grupė, turinti ne 
mažiau, kaip 50 žmonių, 
gali skirti savo papildo
mą pranešėją. To negalės 
daryti “Lietuvos atsto
vai”, nes jų Tautybių So
viete tėra tik 23, o ir šių 
tarpe nemažiau kaip ketu- 

, ri tikri rusai. Vyriausiame 
: gi Soviete “Lietuvos atsto- 
; vų” tėra tik 10, jų tarpe 

Mikalojus Dagilėlis (kun. Myk. Šeižys) našlaitės vienas rusas, todėl čia jų 
dainoje taip nusako jos kruviną dalią:

Matušės dukrelės 
Verpdamos dainuoja; 
Našlaitė varguose 
Verkia ir dejuoja. 

Per dienas, nakteles 
Lieja ašarėles: 
Nėr kam numaldyti 
Biednos našlaitėlės.

Ir poetas kreipiasi į Dangaus Karalienę, 
priglaustų našlaitėlę arba nors palinksmintų meilingu 
žodeliu.

t

K.
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tai paploti
bus lei- 
Stalino

Sovieto 
iš Lie-

kad ji

Užliūliavo ašaroms ir bučiniais
Motinos dieną klaupdami prie kapo, jei motutė 

jau mirus, su giliu skausmu maldoj ją prisiminsim 
taip, kai tą dieną, kai širdis mums krauju pasruvo, kai 
išgirdome kurčiai atsidaužiančias smiltis į jos karstą...

O jei mes dar priklausome prie tų laimingųjų, ku
rių motinų mylinčios akys mūsų gyvenimo kelią tebe
lydi, mes drauge su poetu Kaziu Inčiūra prisiminsime, 
kad motina yra mus “užliūliavus ašarom ir bučiniais”, 
padėkosime jai, nes “žegnodama Tu išlydėjai iš namu
čių, kur buvo mums taip šilta ir gera” ir pasakysime:

Geroji, nepamainoma, o motinyte, 
budėki su mumis lig pabaigos dienų mūs.
O mes, nors kliūčių tūkstančiai kliudytų, 
tikiu, surasim Tavo pasakų tuos rūmus, 
surasim! — ir brangi mūsų Tėvynė 
dainuos, pavasarių vainikais apsipynus!”

Dr. J. Prauskis.

I 
i

žodis bus dar menkesnis. 
Viskas, kas jiems 
sta — 
garbei.

i Į Vyriausiojo 
; mandatų komisiją
tuvos atstovų įeina Motie
jus Juoze vičius šumaus-

1 kas (Šiaulių apyg.), o 
Tautybių Soviete — Mari-

, joną Pranovna Kaunietė 
(Trakų apyg.). Taigi, iš to 
skelbimo matome, kad ru
siškas kreipimosi papro
tys (tarp vardo ir pavar
dės įterpti ir tėvo vardą) 
taikomas ir lietuviams.

I
i

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

6. ŠV. ONOS VESTUVES SU 
ŠV. JO ARIMU

Šv. Bažnyčios rašytojai bendrai sutinka 
su ta nuomone, kad juo labiau artinosi žmoni
jos Išganytojo atėjimas, tuo šventesnė turė
jo būti ta šeima, iš kurios Jis turėtų savo 
pradžią. Jei Išganytojas turėjo priimti savo 
žmogišką kūną iš nesuteptos ir nekaltos Mer
gaitės, tai beabejo, dieviškoji Išmintis turė
jo taip surėdyti, kad ir jinai kiltų iš labai 
šventų tėvelių.

Taigi, iš visų Adomo dukrelių ant žemės, 
Dievo Apvaizda pasirinko sau Oną, kurios 
jaunystės meteliai praslinko Jo dieviškos 
Šventovės prieglobstyje. Po tėvelių mirties, 
jinai irgi praleido po rūpestinga globa šven
tovės kunigų. Dievota mergaitė Ona tuo lai
ku turėjo jau 18 metų amžiaus ir pasižymėjo 
skaisčiomis, prakilniomis dorybėmis. Ji turė
jo skaisčią ir kilnadvasę širdį, apšviestą ir 
gerai išlavintą protą, karšto, bet sykiu ir ra
maus būdo, ypatingai mandagiai ir visiems 
lygiai maloni. Kūno gi atžvilgiu — vidutinio 
ūgio ir labai gražios, patrauklios išvaizdos.

Šv. Ona gerai žinojo save, kad buvo šau
kiama į moterystės luomo gyvenimą, todėl ir 
savo karštose maldose prašė Aukščiausiojo 
skirti jai atatinkamą vyrą, pasižymėjusį dau

giau savo šventumu ir dorybėmis, negu tur
tais. Su tokiomis ypatybėmis gyvenimo drau
gu, ji galėtų geriau tarnauti Dievui ir tinka
mai išpildyti tą pasalaptingą paskyrimą, kurį 
jai pranašavo jos mylimoji motinėlė.

Kaip tik tuo pačiu laiku ir tokioje dvasio
je panašiai meldėsi vienas jaunas ir turtin
gas Nazareto jaunikaitis, maldaudamas Die
vo padėti susiieškoti sau dorybėmis pasipuo
šusios ir švento, nekalto gyvenimo žmonos. 
Jo vardas buvo Heliachhnas, arba Joakimas. 
Panašiai kaip ir Ona, jis gyveno dievobaimin
gai, užlaikydamas Jo šv. įsakymus ir buvo 
tikru teisybės veidrodžiu visiems savo vien
genčių tarpe. Apart kilnių dorybių, kuriomis 
siekė tobulybės, jis pasižymėjo dar ypatingu 
gailestingumu, duosnumu ir labdarybe. Jo 
širdis visuomet buvo perpildyta pasigailėji
mu ir darbuose įkūnyta užuojauta, pagalba 
vargšams, beturčiams. Jis visuomet buvo pa
maldus, kuklus, padorus, nusižeminęs ir 
skaistus jaunikaitis. Jam kaip tik ir tinka 
šv. Rašto žodžiai: “Palaimintas yra turtin
gas žmogus, kuriame nesiranda jokios ydos”. 
Eccl., Ch. 31.

Taigi Joakimas tobulesniu būdu buvo pri
sirengęs vedybiniam gyvenimui, negu pats 
teisingasis Tobijas, kurį net arkangelas Ra- 
faėlis perspėja šiais žodžiais: “Tie, kurie to
kioje intencijoje stoja moterystės luoman, 
kad pašalinti Dievą ir Jo įstatymus iš savo 
abiejų tarpo, širdies ir gyvenimo ir atsiduoti 
vien kūno geiduliams, arba gašlumui, pana
šiai kaip arklys, ar mulas, neturintieji proto, 
— tuos valdo šėtono valdžia”. Tob., Ch. 6. Pa
laimintas gi Joakimo sužieduotinės Onos mo
terystės luoman stojimo intencija buvo dar

skaistesnė, negu Saros, kuri net patį Dievą 
šaukė būti liudininku dėl jos skaisčios ir ne
suteptos širdies.

Tat karštos, nužemintos Onos ir Joakimo 
maldos Dievo buvo maloniai išklausytos ir 
arkangelas Gabrielius, kuris vėliau pačiai 
Marijai pranešė apie jos busimąją dievišką 
motinystę, paties Dievo buvo nusiustas pas 
juos abu, kad pranešti jų abiejų kilnų ir gar
bingą gyvenimo pašaukimą. Tuo tarpu, kada 
angelas perspėjo dievotą mergaitę Oną ir ra
gino toliau tęsėti maldoje, belaukiant atei
nančio Išganytojo, jaunikaičiui Joakimui jis 
irgi pranešė, kad Emerentianos duktė Ona 
bus jo gyvenimo žmona, su kuria jis pradės 
garbingą gentkartę.

Taigi, mes galime sau gerai įsivaizduoti, 
su kokiu minties rimtumu, su kokia skaisty
be širdyse, ir begaliniu pasitikėjimu Dievo 
Apvaizdai abu jaunikaičiai ruošėsi prie atei
nančio vedybinio gyvenimo! Jie trokšte troš
ko pagelbėti išsipidymui dieviško siekimo, 
padėti viens kitam abiejų gyvenimo naštoje 
ir Dievo aukštesnei garbei išauklėti visus 
vaikučius, kuriuos tik apturės iš Jo rankų. Ir 
taip stovėdami prie Viešpaties altoriaus ku
nigo akyvaizdoje, jų akys spindėjo skaisčia 
nekaltybe, teisingumo, atvirumo ir giliu nuo
širdumu, kukliai nulenkdami galvas, širdin
gai prisiekė viens kitam amžiną moterystės 
luomo ištikimybę. Aukščiausis Nazareto 
šventovės kunigas, Senojo Įstatymo ceremo
nijų ritualą pildydamas, iškilmingai tarė 
šiuos palaiminimo žodžius: “Tegul Abraomo, 
Izaoko ir Jokūbo Dievas būnie jumis, ir tegul 
Jis sujungia moterystėje jus abu ir atsiunčia 
savo dangišką palaiminimą ant jūsų”. Šv.

moterystės priėmimo laiku Ona turėjo 20 me
tų, o Joakimas 21 metus amžiaus.

7. DORYBIŲ MOTERIŠKE
Šv. Onos šventumas ir ypatingas pamaldu

mas turėjo būti begalo didelis, kadangi ji bu
vo viena iš visų pasaulio mergaičių ir mote
rų, kuri Dievo Apvaizdos tapo išrinkta būti 
pasaulio Išganytojo motinos motina. Geres
niam supratimui ir aiškesniam nušvietimui 
josios šventumo, mes galime pasakyti apie 
ją tą patį, ką šv. Dvasia Patarlių knygoje 
trumpai išreiškia dviem žodžiais: Dorybių 
Moteriškė, arba tą patį, kas Bažnyčios yra 
ypatingai gražiai pasakyta šv. Onos mišiose, 
liepos mėn. 26 dieną: “Prakilni, narsi mote
riškė”.

Laimingas jaunikaitis Joakimas surado 
joje begalinį turtą savo gyvenime. Galima 
tat manyti, kad jis girdėjo šv. Dvasios pata
rimą: “Mano sūnau, klausyk mano išminties 
ir palenk tavo ausį prie mano patarimo: pasi
rink sau už žmoną moteriškę, pilną išmintin
gumo ir dorovės, arba Dorybių moteriškę. Ji 
bus vertesnė ir brangesnė, negu dideliu rū
pesčiu ir sunkiu darbu iš visų pasaulio kraš
tų surinktieji perlai. Nenustok ieškojęs to
kios; ji suteiks tau laimę, ramybę, taiką na
muose ir tu nuolat džiaugsies jos širdinga 
meile”. Pr. 31.

Taigi, toki dorybių moteriškė ir buvo šv. 
Ona. Šv. Joakimas neturėjo didelio vargo 
gauti jos sutikimą. Jis ieškojo tokios visų Iz
raelio dukterų tarpe ir jo pasirinkimu, ji kaip 
tik ir buvo, nes matė ją esant vieną iš labiau
siai dorybėmis apdovanotų mergaičių.

(Bus daugiau)
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Nupirko Lietuviams Tremtiniams 
Knygų

Mūsų broliai ir seserys bėgdami nuo bolševikų te
roro iš Lietuvos ten viską paliko, kad tik išgelbėjus 
savo gyvybę. Jie atsidūrę Vokietijon ar kiton šalin be 
nieko. Dauguma lietuvių yra Amerikiečių arba Anglų 
zonose, taigi jiems labai svarbu nors šiek-tiek išmokti 
anglų kalbą. Jie labai pageidauja Angliškai - Lietuviš
ko Žodyną su kurio pagalba galėtų susikalbėti. Jau at
sirado būrelis geraširdžių žmonių, kurie papirko žody-Į 
nų iš “Darbininko” administracijos, kuri persiuntė- 
BALFui į New Yorką, kad jis persiųstų Lietuvos pa-‘ 
bėgėliams.

Pereitą savaitę šie asmenys papirko žodynų ir kitų 
knygų:
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10 Žodynų
D. L. K. Vytauto Klubas, Lowell, Mass.

5 Žodynus
Pranas Razvadauskas, L. V. Centro pirm., So. Boston, 

Mass.
Po 1 Žodyną

Mrs. A. Desavage, VVorcester, Mass.
F. Young, Philadelphia. Pa.
J. Baltrimaitis, W. Augurn, Mass.
Antanina Malinauskienė, Cambridge, Mass.
B. Urbonavičius, Cliffside, N. J.
B. Kavaliauskienė. Chicago. III.
O. Bankevičienė. Cricago, III. 
Wm. J. Milbach, Meridan, Conn.

Maldaknygę Ramybes šaltinį
Mrs. P. Banelienė, Chicago, III.

PABALTAS UNIVERSITETUI
2 Naujus Testamentus

Kun. Ignas Albavičius, Cicero, III.
Po 1 Naujas Testamentas:

L. Katilius, Homested. Pa.
Tėvas Alfonsas Maria, Brighton. Mass.

Kairieji japonai Tokyo demonstratyviai pareiškė protestą savo Pre
mjerui prieš ligšiolinį maisto tvarkymą.

TIKRIEJI DEMOKRATIJOS 
PRIEŠAI

Nuth - Akelaity tė visiems gerai žinomų Baltimo
rės lietuvių Kazimiero ir Ievos 

I Akelaičių, paėmė sau už vyrą 
svetimtautį, bet uolų kataliką, 
Gemardą Nuth.

Net tris kunigai stovėjo prie 
i altoriaus šliūbo metu: kun. dr.
Mendelis, kun. Antanas Dubins-

Hashington, D. C. — 
(LAIC) — Atstovas Clare 
E. Hoffman (Mich.) pa
talpino Kongresiniam Re
korde Dowagiac Daily 
News (Mich.) bal. 6 d. re
dakcinį straipsnį “Win the 
Peace”.

Atstovas pareiškė: “šis 
straipsnis trumpai ir aiš
kiai atpasakoja, geriau 
negu aš pats pajėgčiau tai 
padaryti, kaikuriuos daly
kus, kuriuos aš norėjau 
išaiškinti”.

Straipsnyje sakoma: — 
“Niekas taip ryškiai nepa-

Gegužės ir birželio mėnesiai 
ne veltui yra vadinami vestuvių 
mėnesiai, nes per tuos du mė
nesius paprastai yra daugiau 
šliūbų negu per kokius kitus ke- 
turius metų mėnesius. Štai sek
madienį, geg. 5 d. įvyko vienas įr šios savaitės misijų vedė- 
iš tų gegužinių šliūbų. kuomet jas Tėvas Leonardas Andrie- 
p-lė Marytė Akelaitytė, duktė jęUS Kadangi pirmą geg. mėn. 

sekmadienį pripuola parapijos 
vaikučių Pirma Šv. Komunija, 
tad altorius buvo paskendęs le
lijose.

Dėl tėvo Kazimiero Akelaičio 
nesveikatos, švogeris Kendrikas

DARŽELY...

— Gėlės, gėlės! Gražios visos
Užburta gėlių šalis...
Jeigu vieną nuraškysiu
Tai nė ženklo nepaliks...I

i — Eik šalin gražus bernioke 
Nes supykti tuoj galiu.

■ Nei tu laistyti jas moki
Nei tu tinki tarp gėlių.

— Gėlės, gėlės! Tokios gražios!
i Tie žiedeliai, tie maži... ;
■ Tartum mėlynas miražas
i Tartum pasaka graži...
Į
i — Gražios, šeimi. gražios visos,

nori ar tai patys arba savo vai
kučius joje krikštyti.

Naujieji Kristaus Nešiotojai
Šį metą net 16 mūsų parapijos 

mokyklos vaikučių turėjo tikros 
laimės dieną pirmą geg. mėn. 
sekmadienį. Karolius Balonis, 
Ona Davella, Sandra Di Stefa- 
no, Pilypas Ingson, Bonifacas 
Klepas, Marijona Kučauskaitė, 
Wilhelmina Mac Farlane, Vla
das Marsiglia, Adelina Matule- 

' vičiūtė, Ona Marija Mendelytė, 
Teresė Olivera, Bernadeta Pet
rikaitė, Matilda Šarpolytė, Ri
čardas Ugianskas, Enrikas 

' Vyšniauskas ir Katarina Vilčin- 
skaitė priėmė Jėzų pirmą kartą 
savo gyvenime šv. Komunijoj, i 

Iškilmės prasidėjo įspūdingu 
kun. klebono vaikučių į bažny
čią atvedimu, kur pirm mišių 
buvo atnaujinta krikšto įžadai. 
Mišios buvo atnašautos klebono 
vaikučių ir jų tėvelių intencija. 
Jis ir pamokslus angliškai ir 
lietuviškai pasakė susirinku
siems. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Po mišių jaunieji Kris
toforai buvo įrašyti į rožan
čiaus ir škaplieriaus brolijas; 
po to, Vincas Velzis mūsų lietu
vis fotografas su pagelba grį
žusio kario William Urbanas 
nutraukė fotografiją Pirmosios 
Komunijos grupės.

Pirmadienį visi vaikeliai susi
rinko išklausyti mišių ir antrą 
kartą Jėzų priėmė į savo kūdi
kiškas širdis. Po mišių Sesutės 
turėjo priruošusios vaikučiams 
gardžius pusryčius, kuriuose 
dalyvavo ir mūsų klebonas. 
Nors vaikučiai pasiliko mokyk
loje, tačiau nebuvo reikalo 
jiems pirmadienį mokytis. Svei
kiname tėvelius naujų Kristaus- 
nešiotojų. Lai ypatinga palai
ma nužengia ant jų namų. Lai 
Pirmos Komunijos džiaugsmas 
tęsias ant visados.

I
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me atominės bombos ga
mybą, kad savo informaci
jas perduotume UN’ai ir 
atominės energijos kont
rolę pavestame civilių 
nuožiūrai. Jie reikalauja 
atmesti karinės prievolės 
įstatymo prailginimą ir

i priverstiną karinį apmo-' 
kymą. Jie reikalauja baig- 
iti gen. McArthur “vieno 
! žmogaus valdžią” Japoni
joje ir teisti japonų impe-j 

1 ratorių kaipo karo nusi-
• kaltelį. Jie reikalauja, kad 
visi klausimai būtų paves
ti UN’ai ir kad mes liau- 

! tumės “vienpusiškai vei
kę”. Jie reikalauja kad

įmes siektume visiškos ne- 
! priklausomybės Indijai ii’ 
išvestume iš ten savo ka-

• riuomenę. Jie reikalauja, 
į kad Saugumo Taryba pa
reikalautų ištraukti visas 
“intervencines” pajėgas iš 
Indonezijos. Jie nori nusi- 

> kratyti Hooverio iš “ba-
vaizduoja taikos sabotavi- do” komisijos ir reikalau- 
mo, kaip vadinamosios ja, kad mes imtumės veik- 
“Taikai Laimėti Konfe- smų prieš Franco, 
rencijos” programa. i T-,,TTr x j • - • 4. Karsciausias rusofilas,“Užuot sudanneję taria- . °c. x pasirodė esąs senatorius mus nesmagumus Sovietų £ 
Rusijai, programa siūlo, i 
kad mes imtumies inicia-, “Pasaulyje esama viso- 
tyvos draugiškiems san- Į ^iy žmonių, betgi, žmo- 
tykiams su Rusija sustip- į gaus pasitikėjimo suve- 
rinti. Jie reikalauja Rusi-! džiojimui turėtų būt nu- 
jai paskolos, atominės statyta riba. Patį pavo- ------- ,----- o------ ----- r
bombos paslaptimi pasi- jingiausią šioje šalyje ele-. Bet tau nieks jų nedalys... 
dalinimo. Jie reikalauja • ment4 šiandien sudaro i Taip, žinau, tu išraškysi 
atmesti Churchillo siūlo- i g™PČ, kuri seka komunis- jo kas man tada paliks... 
mą karinę sąjungą. Jie tišk4 “liniją”, kuri sten- v.ln-tė“A.”
nori, kad mes sustabdytu- ginsi ugdyti nesutarimą, ( 

— ■ ■ - — ■ j diskredituoti Amerikos;
politiką, mus mėgina išsi
vežti pasivažinėti ir, kaip 

j kokį žioplių būrį, parduo
ti. Šie kenkėjai yra tvirtai 
įsikasę visose valdžios į- 
staigose, unijose, ir politi
koje. Tai yra “fellow tra- 
veler” pulkai, tariamai iš 
aukštos inteligencijos 
žmonių sudarytų, kurie 
mus kūnu ir dūšia išduotų 
tarptautinės galvosenos 
ideologijoms, paliekant 
mus be jokios apsaugos.”

Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti’ 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

I
I

The Missing Countries
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MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

į

i
. Į 

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti i 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be

- , Į

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

jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

L’ III?

i Į GYVENIMĄ
I ------
į Į gyvenimą spindintį, gražų, 
į I gyvenimą pilną žiedų,
! Į gyvenimą, sėtą miražais, 
Džiaugsmo juoku apsvaigęs 

brendu.

' mas badaujantiems. Pereitą 
! gruodžio mėn. Baltimorės - 
I Washingtono Arkivyskupijų 
1 katalikai suaukavo 320 tūks- 
i tančių “kenukų” maisto. Visoje 
Į Amerikoje vien tik katalikai su- 
, rinko 24 ir puse milijonų “kenu
kų”. Manoma, kad šį kartą dar 
daugiau bus suaukota nelaimin
giesiems Europos gyventojams.

Daugiau negu 100 žmonių jau 
užsirašė važiuoti į Tėvų Pran
ciškonų Vienuolyną Washing- 
tone. Šv. Kelionė įvyks po Tai
kos Karalienės globa. Kun. dr. 
Mendelis vadovaus. Bilietai $2. 
Visa diena 
doje.

Grįžusių
' trečiadienį,
labai puikiai. Švč. Vardo dr-ja 
vaišino, linksmino grįžusius iš 
karo tarnybos jaunuolius. Ku
rie tik atsilankė, tai džiaugėsi 
šiuo priėmimu.

Motinos Dienoje per mišias 
8:30 vai. didysis bažnytinis cho
ras giedos. Visa bažnyčia eis 

, prie šv. Komunijos, kad pagerb
ti gyvąsias ir mirusias motinas.

Trečiadienį, geg. 8 d. 9 vai. 
ryte buvo atnašautos iškilmin
gos mišios paminėti pirmas su
kaktuves V-E Dienos, kuomet 

1 paskelbta mūsų krašto Prezi
dento Truman žinia, kad Vokie
tija pasidavė. Mišios buvo auko
jamos už vėles jaunuolių, žuvu- 

įsių kare ir maldaujant Dievo 
‘ taikos pasauliui.

Šią savaitę kun. Antanas Du
binskas buvo išvykęs kelioms 
dienoms į Bostoną. Ten jis da
lyvavo metiniam suvažiavime 

į kunigų, kurie baigė savo moks- 
i lūs Romos mieste. Grįžo penk
tadienį.

I 
j 
j

bus praleista mal-

karių pasveikinimas 
geg. 1 d. nusisekė

I

I

Įdomybės 
Arkivyskupijos našlaičių va- 

atvedė p-lę Akelaitytę prie ai-; jus smarkiai žygiuoja pirmyn. 
toriaUS ?r ia ins hii-I * ** ...
siančiam vyrui. Jaunojo brolis ta sukelti $5,125.00 
Jonas Nuth ir p-lė Alora Ken- mos, $515,000. Tai didžiausia 
drikaitė buvo pirmieji liūdyto- suma, kurią mūsų lietuviai kada 
jai. o ponai Kendrikai atliko turėjo surinkti, kun. dr. Mende-! 
svotų rolę. lis tačiau yra pilnas vilties, kad

Vestuvių puota įvyko Lietuvių ! tikslas bus atsiektas. Visi dar- 
Svetainėje. Virš 200 svečių da- j bininkai yra prašomi pasižadė- 
lyvavo. Vestuvių pyragas buvo’ti paaukoti $15.00.

■. *_-x_. • =_= -.or. Misijų pradžia prieš Motinos
Dieną buvo labai graži. Gan 
daug žmonių dalyvavo pirmose 
pamaldose ir visiems patiko Mi
si jonieriaus Tėvo Andriekaus 
pamokslas. Misijonierius bus su: 
mumis per visą savaitę. Misijų 
užbaiga įvyks sekmadienį Mo
tinos Dienoje po gegužinės pro
cesijos.

Kitą sekmadienį, po visą A- 
meriką prasidės valgių rinki-

ir perdavė ją jos bū- šv. Alfonso parapijai yra skir-
visos su-

I

lis tačiau yra pilnas vilties, kad

Į gyvenimą kupiną laimės,
Į gyvenimą vargo, skausmų. 
Ilgesys palydės ir palaimins. 
Ilgesys pasitiks prie namu.
Dar šypsosis čia saulė išblyškus 
Ir pavasariai laime žydės.
O jaunatvė po lauką, po mišką. 
Vis ieškos sidabrinės žvaigždės.

St. K-kas “A”.

net devynių aukštų ir svėrė 180 
svarų. Vestuvėse atsilankė ir 
mūsų kunigai. Kazimieras Stu- 
puras, Lekavičius ir Bistrickas 
rūpinosi muzika. Jonas Simai
tis grojo armonika. Puotoje da
lyvavo beveik visi lietuviai nuo 
Belair Road miesto dalies. Buvo 
ir svetimtaučių.

Po vestuvių puotos naujoji 
porelė išvyko į Floridą. Sveiki
name naujavedžius. Lai gera
sis Dievas jiems suteikia ilgiau
sius metus gyventi ramybėje! 
Abi šeimos yra pavyzdingiau
sios savo parapijose.

Keturi Nauji Katalikai
Sekmadienį, geg. 5 d. du lietu

viai ir du svetimtaučiai priėmė 
krikšto sakramentą mūsų baž-

Londonas (LAIC) — 
Anglijoje yra susikūrusi 
British League for Euro
pean Freedom. Sąjungos 
pavadinimas rodo, kad ji 
yra susikūrusi Europos 
pavergtoms tautoms pa- čia kalbama: 
dėti laisvę atgauti. Jos Estiją ir Latviją, 
priešakyje stojo kunigaik
štienė Athlone. Sąjunga 
tolydžiui leidžia informa
cinio turinio brošiūras, at
sišaukimus, rengia pa
skaitas, pranešimus ir tt.

British League for Eu
ropean Freedom paskai
tos visuomet gausiai lan
komos, nes tiek jos idėja, 
tiek ten girdimi praneši
mai anglų publikai yra 
patrauklūs ir jai ideologi
niai artimi.

Prieš akis turime tos są
jungos trumpą spausdintą 
lapelį No. 19. Jis pavadin
tas The Missing Count- 
ries. Nesunku atspėti, apie 

’ kokias ‘Missing Countries’ 
: tai Lietuvą,

VETERAN S BONUS — A 
group of former Gis have 
chosen songstrcss Marion 
Colby, New York City, as 
“The Giri We’d Most Likę 
To Gct As A Vcteran's 

Bonus.”

f..yi

' nyčioje. Kazimieras ir Juozapi- 
na Mačinskai iš Dundalk džiau- 

— I giasi sulaukę antro sūnaus. Jam 
1 buvo duotas vardas Grigaliaus 
Morkaus ir jį palaikė prie krik
što Jonas .ir Julė Petrikai.

Antra nauja katalikė lietuvai
tė buvo Edvardo ir Kotrynos 
Jonaičių - Unitas dukrelė. Jai 
buvo suteiktas vardas Marie 
Sharon. Krikšto tėvais buvo 
svetimtaučiai.

Kiti du, kurie priėmė krikšto 
Sakramentą buvo svetimtau
čiai. Viena buvo slaugė baigusi 
savo mokslus. Ją kun. dr. Men
delis išmokino katekizmo ir 
priruošė prie pirmos šv. Ko
munijos. Dar šį mėnesį ji ren
giasi priimti moterystės Sakra
mentą paimdama lietuvį sau už 
vyrą. Kadangi šv. Alfonso lie
tuvių bažnyčia yra plačiai iš- 

i garsėjusi po visą Baltimorės 
(miestą, tad daug svetimtaučių

I

Aštuonių puslapių bro
šiūrėlėje pasakojama, kas 
nuo 1940 metų vasaros nu
tiko Lietuvą, Latviją ir 

i Estiją. Kiek smulkiau pra- 
i nešama apie dabartinę pa- 
| dėtį tuose kraštuose. Už- 
i interesuoti Sąjungos rei
kalais asmenys yra prašo
mi kreiptis: The British 
League for European 
Freedom, Secretary, 66 
Elizabeth Street London, 
S. W. 1. England.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnal <W1 visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Henry—
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Pradžia 1-mame puslapyj 
naikinami. Pirmomis die
nomis po Vokietijos sužlu
gimo, kai tik pradėjo eiti 
traukiniai, kasdien atvež
davo po kokius 15,000 be
namių vokiečių į Stettiner 
stotį Berlyne. Kiti jų iš
nykdavo kur Berlyno griu
vėsiuose, kęsdami vargą, 
nes neturėjo leidimo įsi
kurti ir kortelių maistui, 
kiti gi apguldavo valdines 
įstaigas ieškodami doku
mentų, maisto ir nurody
mų krypties — kur keliau
ti. Stotyje, kiek nuošaliau 
matėsi gyvulinis vagonas, 
kur greitomis sumesti tie, 
kurie mirė kelyje ar buvo 
bemirštą. Tarp šių pasta
rųjų pasitaiko išmestų iš 
Silezijos (sritis prijungia
ma prie Lenkijos) ir jie 
korespondentui pasakoja
si:
— Mums davė tik pusę 

valandos... O mes gyveno
me jau trečią kartą tame 
ūkyje...”

Prie mirštančio tėvo bu
dinti jo duktė dūsauna, 
kad traukiny pavogė jų ri- 
šulius, o ją pačią išprie
vartavo.

Veidas—lyg skeletas 
aptemptas pergamentu
Yra Raudonasis Kry

žius, bet tik pora tarnau
tojų tegalėjo ateiti sutikti 
traukinį, kur tiek daug pa
galbos reikalaujama.

Štai viena moteris, ku
rios veidas atrodo lyg ske
letas pergamentu (iš odos 
padarytas “popieris”) ap
trauktas, kurios basos ko
jos sutinusios, atveda sa
vo dvejų metų vaiką prie 
Raudonojo Kryžiaus tar
nautojos.
— Palauk, pabandysiu 

surasti vaikui pieno...
Kai tarnautoja sugrįžo, 

jau neberanda tos moters 
— ši užmiršo, ko turėjo 
laukti ir įsimaišė į minią, 
o Raudonojo Kryžiaus tar
nautoja korespondentui 
kalba:
— Vaikas gal būtų lai

mingas, jei motina mirtų... 
Perdaug nelaimingųjų... Į 
prieglaudą tegalime priim
ti tik našlaičius. Jei ta mo

tina “perilgai” pagyvens, 
gali abu mirti...”

Kasdien į stotį ateina 
tiek daug moterų — jos vis 
laukia grįžtant sūnų ir vy
rų, kurių tiek daug išėjo 
frontan.

Vokietaitės laukia čekolia- 
doir‘W-

Daug, daug negrįžta, o 
ir atvažiuojantieji ko ne 
kiekvienas atsiveža kruvi
nąją (dezinteriją), ir batų 
daugelis neturi, o kojos
apvyniotos skarmalais. Po 
miestą klajoja alkanų 
vaikų būriai. Daugelis 
jaunuolių atvyksta su at
vežamais vokiečiais iš Če
koslovakijos. iš tų žemių, 
kurios atitenka Lenkijai. 
Laikinai jie daugumoj 
priglaudžiami priešlėktu
vinėse slėptuvėse, kurios 
tarnauja kaip viešbučiai... 
Daugelis mergaičių slan
kioja apie kareivines, 
laukdamos čekoliado ar 
“deitų” ir apie pusę jų jau 
apkrėstos biauriomis ligo
mis. Nereikia stebėtis to
kiu daugelio vokietaičių 
laisvu elgesiu. Ne tik skur
das jas į tą stumia, bet ir 
paveldėteiji nacių dorovės 
dėsniai. Juk Vokietijoje 
paskutiniu metu buvo pri
eita prie to, kad turėta a- 
pie 250,000 (apie ketvirtį 
milijono) jaunų moterų, 

• parinktos sveikatos, ku- 
| rios gaudavo gerą maistą 
j ir gerą užlaikymą, kad bū-1 
| tu laikinomis “žmonomis” 
! sveikesnių SS vyrų ar ato
stogoms grįžtančių karių. 
Tai buvo savotiškai suor
ganizuotos naciškos “ari- 
jų peryklos”, kurios ir 
vardą turėjo Lebensborn 
— Gyvenimo Šaltinis. Tų 
“pagerintos veislės” vo
kiečių prieauglis buvo val
stybiniu mąstu organizuo
tas. Miuncheno viename 
banke rasta tai akcijai 
skirtas 20 milijonų markių 
kapitalas. Tos parinktos 
merginos gaudavo Rusijos 
kailius ir Prancūzijos 
šampaną. Jei privengė sa
vosios šeimos — tėvų ba
rimo, jų prieauglį valsty
bė auklėjo, o jei kūdikį no
rėjo savu laikyti, turėjo

I

Suvienytų Tautu Saugumo Taryboje yra pri
imtas paprotys, kad kiekvieną mėnesį tos Tary
bos pirmininkas būna iš eilės naujos valstybės 
delegatas, šiuo kartu kinietis perduoda egiptie
čiui pirmininkystę.

Pirmuose Japonijos istorijoj parlamentariniuose rinkimuose, kuriuo
se dalyvavo ir moterys, šios trys mr.temos japonės buvo išrinkto i Japo
nijos legislatūrą.

Suprantama, kad ji dau
giausia pareis nuo bendros 
tarptautinės padėties ir 
nuo taikos sutarties, kuria 
galutinai bus nustatyta, 
kiek Vokietija liks apkar
pyta ir suskaldyta.

Bet mums įdomu — ku
ria kryptimi pasinešęs pa
čios Vokietijos vidaus gy
venimas? Politiniu 'atžvil
giu dabar ten yra svar
biausios keturios partijos:

1. Liberalų demokratų— 
tai grupė, kurioje randa 
vietos buvusieji dešines- 
nio nusistatymo žmonės. 
Ši partija pati silpniausia 
ir didelio vaidmens nelo
šia.

2. Komunistų partija — 
skaičiumi priklauso prie 
mažesniųjų, bet kadangi 
jos užnugaryje Sovietų

i Rusija, tai Vokietijos gy
venime ji turi didesnę įta
ką, negu jos narių skai
čius leistų. Komunistai 
taip gerai žino apie savo 
sekėjų negausumą (dau
gelį atbaidė raudonosios 
armijos elgimasis, turto 
gabenimas į Rusiją), kad 
jie skelbiasi priimą net bu
vusius nacius... Nemažai

I nacių, gelbėdami savo gy- 
ivastį ir paklauso “kvieti- 
j mo”. Juk jie pratę tarnau
ki diktatoriui, ar čia dide
lis skirtumas
rudas, ar raudonas... Ko
munistų organas Berlyne 
— Volkszeitung (Liaudies 
laikraštis). Jiems talkina 
ir “Taegliche Ruudschau“ 
(Kasdienė ap ž v a 1 g a), 
kurs skaitomas raudono- 

laikraščiu.
Komunistų centrinio ko
miteto pirmininku yra 70 
metų amžiaus Wilhelm 
Pieck. Apie jį USA Kon
grese atstovė Klara Luce 
patiekė tokių žinių — ko
munistams jis darbuojasi 
nuo 18 savo amžiaus me
tų. Anksčiau jis jokio gi
lesnio išsilavinimo nebuvo 
gavęs, kaip pradžios mo- 

jkyklą. Kai 1928 m. jis bu
vo išrinktas į Reichstagą 

»(seimą), oficialiai apie sa-

mokėti po 45 markes mė
nesiui už išlaikymą.

Laukinėmis ropėmis 
gelbstisi nuo bado

Patsai Berlynas dabar 
yra miestas moterų, vaikų 
ir senų vyrų. Jauni vyrai 
yra žuvę, dingę be žinios 
ar belaisvių stovyklose. 
Moterys kas dieną eina 
nešti plytų, tvarkyti griu
vėsių ir jos džiaugiasi gau
damos didesnį kolorijų 
kiekį — 1,350 į dieną, kas 
leidžia joms nors alka
noms visgi gyvybę palai
kyti. Senesnės, kurios ne
bepajėgia sunkiau dirbti, 
galima kartais pamatyti 
betraukiančios vežimėlį 
su mangeluurzels — lau
kinėmis ropėmis, kurios 
normaliai buvo naudoja
mos gyvulių maistui žie
mą. Ir taip darosi ne vien 
Berlyne. Vienas korespon
dentas pastebi:
— Aš keliavau nuo Aix 

iki Koelno ir neradau nei 
vieno sveiko namo. Koelne 
sunaikinta 80namų, Es- 
sene — 88c '<. Jūs negalite 
suprasti tų griuvėsių plo
to, jei jūs neturite progos 
praeiti mylią po mylios 
vietovėmis, kur pirma bu
vo miesto gatvės, o dabar 
stūkso bestogės, apgriau
tos sienos... Po griuvėsiais 
— daug palaidotų, ir pū
vančių lavonų kvapą aš 
nakčia jaučiau Koelne, Es- 
sene, Hamburge...

Naujai statybai reikalin
ga plienas, bet jo, gamyba, 
kaip žaliavos karinei pra
monei, sąjungininkų labai 
suvaržyta. Reikia anglių, 
bet kasyklų dauguma at
imta arba Silezijoj pri- 
jungtoj prie Lenkijos, ar
ba Rūro krašte, kurs da
bar Britų kontrolėje, pa
galiau — trūksta ir darbi
ninkų.

Manau žemės, 
daugiau bumų

Dabartinė padėtis taip 
apibudinama, kad Vokieti
ja turi žymiai mažesnius 
žemės plotus ir žymiai 
daugiau burnų maitinti. 
Atsiminkime, kad be pa
čių vokiečių, kurių prieš 
karą buvo apie 70 milijo-Į 
nų, yra dar daug išvietin- 
tųjų asmenų iš visų kraš
tų čia privežtų ar pribėgu
sių.

Taip, kad skurdas net 
USA zonoje (kuri gal pati 
geriausia, nes Amerika 
daugiau rūpinasi) yra 
toks, jog pereitų metų lie
pos mėnesį čia iš 100 nau
jagimių mirdavo 94; ame
rikiečiams pavyko tiek pa
gerinti, kad jau spalių 
mėn. iš šimto naujagimių 
temirė 24, bet prieškari
niais metais — 1939 me

tančių raudonosios armi
jos karių, sovietų papro
čiu, minta rekvizuodama 
maistą iš vietinių gyvento
jų. Sovietų valdoma Vo
kietijos zona nusėta kon
centracijos stovyklomis, 
kur, kaip jau žinome iš 
Vatikano paskelbimo, kas 
savaitė likviduojama 2 — 
4,000 vokiečių. Moterys ir 
mergaitės panaudojamos 
azijatų pasismaginimui, 
ypač bloga padėtis tų pus
šešto milijono žmonių, ku

bus jis

tais mirimo procentas te
buvo 6. Mokyklinio am
žiaus vaikai daugelis per- 
mažo svorio ir, vidutiniš
kai po 77 susigrūdę į vie
ną klasę (Berlyne, USA 
zonoj). Susisiekimas su
griautas. Nors bėgiai 
svarbiausiose linijose at
statyti, bet tik 34/< garve
žių teturima, 40'; keleivi
nių vagonų, 70 krovi
niams pervežti vagonų; 
geresnė padėtis upių ir ka
nalų laivų — jų išliko apie
81 procentas. Tačiau, kaip rie iš rytinių, prie SSSR 
skelbia pranešimas iš Vo- ar prie Lenkijos prijungia- 
kieti jos:
— Transporto sunkumai 

yra atskyrę rinkas. Vis 
dėl to sąlygos gerėja. Nuo 
lapkričio mėnesio maisto 
porcijos USA zonoje pa
augo nuo 1,262 iki 1,550 
kolorijų, belaisviams 1,700 į tymas daugumoje iš mo- 
kolorijų, darbininkams‘kyklų išmestas ir tt. 
dar daugiau, tačiau Jungt. j Apskritai, bolševikai da- 
Amer. Valstybėse žmogus; 
normaliai gauna po 3,000 
kolorijų. Britų zonoje blo
giau, ten 10-čiai milijonų 
žmonių maisto porcijos 
sumažintos iki 1,014 kolo
rijų dienai...

Rusų zonoje
Jeigu USA, britų ir pran

cūzų karinė valdžia žmo
niškesnė teikiama tose sri
tyse pagalba ir patsai lai
kas padėtį palaipsniui 
lengvina, tai blogiausia y- y 
ra rusų okupuotoje zono- y 
je. Įpykusi ant vokiečių y 
dėl sunaikinimo Ukrainos 
ir kitų vakarinių savo že- JŲ 
mių ir, nežiūrint kieno są- JŲ 
skaiton, stengdamasis pa- JŲ 
kelti savo pramonę. Rusi- ♦♦♦ 
ja jau išsigabeno svar- ♦♦♦ 
blausias mašinas iš Vokie- 
tijos, tuo milijonams at- y 
imdama darbą. Žemės ū- ♦♦♦ 
kio srityje einama sovietų 
valdomoje zonoje prie ko- 
lektivizacijos. Kaipo tar
pinis laipsnis čia, kaip ir 
kitur, pravedama “žemės 
dalinimas biednuomenei”, 
tai yra — atėmimas žemės ♦♦♦ 
nuo ankstybesnių savinin- ♦♦♦ 
kų, suskaldymas į smul- y 
kius sklypus, kuriuos ga- y 
vusieji asmenys sunkiai y 
besiversdami, “laisvu no-V 
ru” vėliau dėtųsi į kolcho- *|* 
žus. (Rusijoje biednuome-; *t* 
nei žemė nedalinama, kas-'JŲ 
gi gali patikėti, kad sovie-IJŲ 
tai vokiečių bežemius ir * 
mažažemius mylės labiau 
už savo žmonės ir aprū
pins žeme?’) Kaip USA 
spauda praneša, savo val
domoje srityje rusai vie
tomis nuima net geležinke
lių linijas, atima automo
bilius, išsivaro arklius ir 
gyvulius, išsiveža moder
niškuosius įrengimus, kaip 
telefono, telegrafo, centra- 
linio šildymo, net gatvių 
apšvietimo. Šimtai tūks-

mų provincijų, prikimštais 
traukiniais gabenami į 
Vokietijos gilumą.

; Sąžinės laisvės bolševi- j sios armijos 
!kų valdomoje zonoje nėra!
i nė tiek, kiek jos buvo na-j
'cių valdžioje: tikybos dės-

I

ro didelių pastangų Vo
kietiją bent gi savo oku
puotą dalį įjungti į savo 
sovietišką sistemą.

Ateities perspektyvos
Aky vaizdo je viso to, ko

kia gi Vokietijos ateitis.

ve davė žinias — be religi
jos, užsiėmimu — stalius. 
Bet jo tikrasis užsiėmimas 
buvo tarnauti kominterno 
organizuojamai revoliuci
jai. Jis buvo artimu ben
drininku užmuštojo K. 
Liebknechto ir kominter
no labui yra išdavęs ne 
vieną savo draugų, ypač 
laike partijos “valymo“ 
1936-7 metais, kada Pieck 
gyveno Maskvoje, Tverų 
gatvėje, buvusiame Lux 
viešbutyje. Taigi Pieck 
gana ilgai yra buvęs Če- 
kos, GPU ir NKVD slap
toje tarnyboje.

Šio karo metu jis buvo 
vadas kairiųjų pabėgėlių, 
kurie buvo radę kelią į So
vietų Sąjungą. Jau jis ta
da sudarė sąrašus savo 
patikėtinių įvairiose Vo
kietijos vietose, o taipgi 
sąrašus tų, kurie prie pir
mos progos turi būti likvi
duoti.

Savo zonoje bolševikai į 
aukščiausius, atsakomin- 
giausius postus grūda 
daugiausiai komunistus. 
Didžiojo Berlyno miesto 
valdyboje dominuoja ko
munistai ir miesto oficia
lus laikraštis “Beriiner 
Zeitung” — seka komunis
tų liniją.

3. Socialdemokratai — 
nors savo programoje turi 
nemažai marksistinių dės
nių, bet savo linija neabe
jotinai yra demokratiško 
nusistatymo. Tai bus bene 
didžiausia Vokietijos par
tija. Komunistai tą su
pranta ir daro dideles pa
stangas sulieti komunistų 
ir socialdemokratų grupes 
į vieną. Jie tikisi nesun
kiai (su SSSR pagalba) į- 
sigauti į vyriausias pozici
jas tame vienete ir tuo bū
du palenkti Vokietiją rau- 
donojon kontrolėn. Šia 
kryptimi bolševikai veikia 
nesiskaitydami su priemo
nėmis. Pavyzdžiui, trys 
miesto tarybos nariai ir 
vienas advokatas, kurie 
buvo labiausiai priešingi 

Tęsinys 8-tame pusi.

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- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

I

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

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

PRANAŠYSTES

Vardas

Adresas
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KARAS PYKČIUI!

,. . t- i • • .skelbti karo savo pykčiui\ vsk. Ketteleris iš jau- . , .. , ■_ . , , . ., • . ir nepasirodyti pavvzdin-nvstes buvo labai pintas ir . v < . r .*
,, t- . guiu ir drąsiųjų eilese?!nesusivaldąs. Karta ]is, . * . ., , - , * j i 'Mums tik pavieniams tikdar būdamas studentu, 

medžiojo. Kada jo šuo su
draskė trečią iš eilės pa
šautą antį. Ketteleris su
pykęs ėmė ir nušovė šunį. 
Visas subiuręs parvyko 
namo, trenkė šautuvą į 
kampą ir. negalėdamas 
geruoju nusiauti permir
kusių batų, pagriebė peilį 
ir perpiovė juos. Po kiek 
laiko Ketteleris paskelbė 
savo pykčiui karą. Baigęs 
kunigų mokslus. įsišventė 
kunigu, buvo pavyzdingu 
klebonu ir. pagaliau, pa
siekė vyskupo laipsnį. 
1848 metais siautė visur 
revoliucija. Mainco mieste prisiųsti gausiai atstovių, 
kartą priėjo prie jo vaikiu-! 
kas ir norėjo kaip ir bu
čiuoti į ranką. Bet vysku
pui padavus ranką, 
kiukas tik apspiovė 
Vyskupas maloniai jį 
klausė: “Kiek už tai 
užmokėjo?” — “Tik 
centu”. — “Tai imk

keli centai, o Radio vado
vybei leis dar ilgus metus 
skelbti toje radio progra
moje visą mūsų gyvenimo 
Įvykių eigą. V-tis.

VeApskričio Suvažiavimas

DARBININKAS 6
kimės. kad visi, kurie klausosi 
radio programos šeštadieniais.' 
dalyvaus šiame koncerte. Jeigu 
dėl svarbių priežasčių kaikurie 
negalėtų dalyvauti koncerte, tai 
gali paremti lietuvių radio pro-1 
gramą savo dovanėlėmis. Tai, 
yra metinis ir vienintelis paren- 

i girnas metuose. Norintieji pa-Į 
remti lietuvių radio programą, j 
kviečiami nusipirkti koncerto: 
tikietus arba aukoti vieną kitą: 
dolerį radio programos palaiky- ‘ 
mui.

t

Lietuviu Darbininkų Radio 
Koncertas

malonėtų paskolinti autoriui 
tikslu padaryti kūrinių nuora- 

Nors ir pavėluotai, bet neno- šus — autorius taria nuoširdų 
riu praleisti neparašius apie la-' ačiū. Knygą prašome siųsti 
bai įspūdingą vakarėlį. Sodalie- šiuo adresu: J. Kėkštas, Via 

' tės, vadovystėje Šv. Kazimiero Barnabu Oriani 87, Roma, Ituly. 
i Seselių, Verbų sekmadienį su
vaidino gražų veikalą. “Skais
tybės Perlas”. Vaidinime daly-

I vavo sekančios:
• Agnietė

Į Sv. Kazimiero Parapija

(šią dainelę parašė Lietuvių Darbininkų radio progra
mos nuoširdus klausytojas ir rėmėjas. Prisitaikykite gaidą 
ir dainuokite važiuodami į koncertą, sekmadienį, geg. 19 d., 
Jordan Hali. Bostonan). BROCKTON, MASS

pavasarėlis,Malonus laikas
Nors čia nečiulba mums vieversėlis,

Negirdim balso lakštingalėlės, 
Esam atskirti nuo tėviškėlės.

Bet dažnai girdim gražiu dainelių, 
Apie Lietuvą žinių-žinelių,

Per darbininkų radio bangas, 
Kurios tai mūsų širdelei brangios.

Gegužės dieną devynioliktą 
Radio koncertui yra paskirta;

Broliai, lietuviai, dainas dainuokim — 
Ir į koncertą visi važiuokim!

Bostono mieste JORDAN svetainė, 
Tai pagarsėjus žmonių buveinė;

JORDAN’O salė tokia jau slauna — 
Didžiai žavėja seną ir jauną.

Tenai girdėsim programą gerą, 
Kurios kiti čia mums nepadaro;

Jąja gėrėsis žmogus kiekvienas,
Ir atsimins ją per ilgas dienas.

Taupykim gasą, šveiskim mašinas, 
Radio koncertas lai bus masinis;

Ir Jūs sesutės — neapsileiskit, 
Koncertan vykti labiausiai geiskit.

Naujas sukneles sau įsigykit, 
Madlvvai plaukus susitaisykit,

Ten bus brolelių, kaip baravykų, 
Nuo Vilniaus, Kauno ir zanavykų.

Southbostoniečiai, brangūs tautiečiai, 
Pirmieji traukit, svetelių laukit;

Iš arti, toli koncerte būkim, 
Į autobusus susėdę ūžkim.

Traukim dainužę, koncertan kvieskim 
Ir kaip bitelės ten susispieskim !

Menkutis.

■£>

PADĖKA

A. f A.

vai. 
am
si r- 
mo-

Pereitą sekmadienį p. Jurgis 
Versiackas ir Antanas F. Knei-

- žys dalyvavo Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų. Vienuolyno rėmė
jų masiniame susirinkime 
Brockton. Mass. Šiame susirin
kime plačiai kalbėta apie su- ■ 
ruošima pikniko vienuolvno i

*į naudai.
Komisijos pirmininku išrink

tas kun. Al. Abračinskas. šeimi
ninku — kun. Juozas Petraus
kas.

Ii

I

I

Moterų Sąjungos 
ir N. H. Apskričio 

įvyks

A.L.R.K.
Mass.. Me.
pusmetinis suvažiavimas 
sekmadienį, gegužės 26-tą die
ną. pirmą valandą po pietų, šv. 
Pranciškaus parapijos svetai
nėj. 94 Bradford St.. Lavvrence. 
Mass.

Visos kuopos yra prašomos

Antanina M. H’ackell,
Mass.. Me. ir N. H. Apskričio

Raštininkė.i 
vai- 
ja. i 
J i 
pa-, 
tau 
du 

štai 
dar 10 centų ir daugiau 
taip nebedaryk”, atsakė 
Ketteleris. — Jeigu mes 
stabtelėsime nors trumpai 
minutėlei ir pažvelgsime, 
kaip kilnu ir gražu, kada 
žmogus pažinęs piktą nuo 
jo nusigręžia ir savo pa
vyzdingu pasielgimu švie
čia kitiems, kaip žvaigždė 
nusakanti kelią Į gilų gy
venimo labirintą. Čia pra
sikiša pro pyktį žmogaus 
ir gera valia. Todėl ar mes 
negalėtume pasimokinti ir 
parodyti savo gerą valią 
dalyvaujant vertinguose 
paramos parengimuose. 
Štai artinasi Darbininkų 
radio Koncertas, kuris y- 
ra rengiamas, kad palai
kyti kas savaitę transliuo
jamą Radio programą. 
Tai yra programa, per ku
rią mes nugirstame apie 
mūsų organizacijų, šeimy
ninių įvykių ir visuomeni-' 
nės veiklos mums artimus visų lietuvių garbei. Šio koncer- 
įvykius. Kodėl neremti to. to pelnas skiriamas lietuvių ra
kąs Kodėl nepa- dio Programos palaikymui. Ti-

NORWOOD, MASS
Šiomis dienomis, grįžęs iš ka

ro tarnybos garbingai atleistas, 
karys - veteranas Vito J. Vasi
liūnas. kurio tėveliai ir sesutė 
gyv. St. James Avė., išvyko į 
Floridą ir ten atostogauja.

Sveikina savo draugus iš sau
lėtos Floridos ir linki geriausių 
sėkmių!

Emilija Radzevičiūtė
Mirė gegužės 2, 1946, 3 

ryte, sulaukusi 34 metų 
žiaus. Paliko didžiausiame 
dies skausme tėvą Feliksą,
tiną Eleną ir seserį Marijoną.

A. a. velionės kūnas buvo iš
kilmingai palaidotas 
jos kapines gegužės

Mūsų mylimiausia 
sesutė, užmigusi

į Kalvari- 
4 d.
dukrelė ir 
amžinuoju

Pirmoji Komunija parapijos 
vaikučių įvyks birželio 9 dieną. 
Sutvirtinimo Sakramentas bus 
suteiktas birželio 6 d.. 3 vai. po 
pietų. Moterų Sodalicijos paren
gimas įvyks gegužės 15 d.. 8 
vai. vakare, parapijos svetainė
je. CSN.

WORCESTER, MASS

I

I

VYČIŲ 116 KUOPOS AIDAI

Mėnesiniame susirinkime, pir- į 
. madienį. geg. 6 d., parapijos sa-! 
! Įėję. Vyčiai išgirdo raportą apie 
; N. A. Apskrities suvažiavimą, j 
I įvvkusį Brocktone. Raportą iš- ; 
, davė jauna, veikli Vytė Aldona j

Darbininkų radio j Varaškaitė. Raportas buvo 
smulkmeniškai išduotas. Aldo- į 
na pranešė, kad net 27 iš kuo- 

dalyvavo posėdyje.

Lietuvių 
koncertas čia pat. Klebonas 
kun. S. P. Kneižis ragino visus 
vykti į koncertą ir paremti lie- pos narių
tuvių katalikų radio programą, taipgi kad protokolo raštininkė 
Koncerto tikietu pardavėjai ir ” ’ " " ~ .......   '
pardavėjos, pp. Ona Pazniokai- 
tė. Ieva Tvaskienė. Balch Phar- 
macy — Antanas 
Eugenija Kavolynaitė 
džiai darbuojasi, kad 
giausia tikietu parduoti.

Norima sudaryti specialų au
tobusą. bet kol kas nėra užtek
tinai užsiregistravusių važiuo
ti. Norintieji važiuoti specialiu 
autobusus tuojau paduokite sa
vo vardus koncerto tikietu par
davinėtojoms.

Šis koncertas yra ruošiamas

Liudvika Totilaitė buvo išrink- 
I ta apskrities vice-pirmininke, 
Į o būvusis kuopos iždininkas 
Vincas Montvilas įėjo į apskri
ties ritualo komisijos narius.

Mickūnas ir: 
nuošir-' 
kodau-: Toliau pranešė apie kitus svar- 

i stytus sumanymus, ir kuopa 
nutarė dėti pastangas kuo grei
čiausiai įvykdinti. Panelės Va- 

; raškaitės raportas buvo priim
tas su pagyrimu.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristato™ geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage C o.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel Dedham 1304-W

Kadangi apskrities pirminin
kas Longinas Švelnis yra įsto
jęs į kariuomenę, tai teko Liud
vikai Totilaitei vesti posėdį 
Brocktone. Nors užimti tokią 
aukštą vietą ne lengvas daik
tas. tačiau Liudvika gražiai at
liko tą darbą. Sveikiname. 

: Taipgi sveikiname Vincą Mont- 
■ vilą, kad buvo išrinktas ritualo 
komisijon.

i

kad nemažas skai- 
rengiasi dalyvauti 

Radio koncerte.
Bostone geg. 19 d.

I 
i

PPA VAS GERULIKIS. Namu Tel. Dedham tSOį-R

IDEAL PHARMACY
iI.ietuviška Vaistinei

29 Kelly Square
i Vernon Sųuarei 

\Vorccster, 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 ledų. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais kad pažintis su
stiprinti.

Savininkas

Vytautas Skrinska, B. S. 
Beg. Pharni.

*

Girdėti, 
čius narių 
Darbininkų 
kurs įvyks
Koncerte pasirodys įžymūs dai
nininkai bei artistai, todėl ir 
traukia narius, kurie mėgsta 
tokius koncertus. Tikimės, kad 
atsiras daugiau. kurie suras 
būdą ten nuvažiuoti.

Merlina Grinevi-; 
čiūtė; Klaudia — Rūta Kunsai-: 
tė: Simprijona — Teresė Jur-1 
gelionaitė; Servą — Darata Ga- 
levičiūtė; Lucina — Genovaitė 
Kondrotaitė; Emerci joną — 
Helena Puišytė; Libera — An
gelą Žvalauskaitė; Jukunda — 
Darata Puišytė; Superba — 
Rita Gražulytė; Vaidelytės — 
Genovaitė Žvalauskaitė, Marė 
Žvalauskaitė, Elenora Gražuly
tė, Olga Keršytė; Angelas — 
Arlina Dirsytė. Pianu akompa
navo Olga Keršytė. Programos miegu, negalėdama jau tarti pa
vedė ja buvo Sodalicijos prefek- dėkos žodžiu, tai josios tėveliai 
tė, Rita Delionaitė. Taip pat jr sesutė nuoširdžiai dėkojame 
p. Delionaitė pertraukose su- kun. Jonui S. Švagždžiui, kun. 
dainavo porą solų, kas publikai Feliksui Norbutui ir kun. J. 
labai patiko. j Petrauskui už šv. mišias. Sesu-

Visas vaidintojos labai gerai tems už maldas. Taipgi nuošir- 
savo užduotį atliko. Pažymėti- džiausią tariame padėką vi- 
na, kad p. Grinevičiūtės tėveliai siems giminėms, draugams ir 
abu čia gimę ir augę, bet duktė prieteliams, kurie ligonę aplan- 
labai gražiai lietuvių kalbą var- kė, mums pareiškė užuojautą ir 
toja. Mūsų mokyklos mergaičių dalyvavo laidotuvėse.
grupė pašoko klasisšką šokį. Į Ačiū pp. Vincui ir jo žmonai 

Kleb. kun. A. Petraitis dėkojo čianiams ir A. Avižiniui, kurie 
gražų va- teikėsi atvykti iš Providence, R. 
kad būtų I. Ačiū, ačiū visiems, kurie ko

kiu nors būdu pasitarnavo.
Nuliūdę,

Tėvas Fileksas ir Elena 
Radzevičiai ir sesuo Marijona.

i Sodalietėms už tokį 
karėlį ir pageidavo, 
pakartotas.

Garbė netik Sodalietėms, bet
ir mūsų parapijos mokyklos Se
selėms Kazimierietėms.

Pelnas paskirtas parapijos 
reikalams.

Motinos Dienos Minėjimas
Gegužės 12 d. Choras rengia

si minėti Motinos dieną. Cho- 
j ristai ir jų motinos eis bendrai 
(prie Šv. Komunijos laike 9:45 
■ mišių. Tuoj po mišių, bažnyti- 

įvyks bendri

dytas. Iš tikro bus linksma pra
leisti dieną kolegijos vietoje ty
rame ore. Auksas ir Sidabras.

Aušros Vartų parapijos para-j n®Je svetainėje, 
pijiečiai yra pasiryžę pastatyti • pusryčiai, 

i atitinkamą paminklą karei- j 
viams - veteranams. Kareivių Į 
Tėvų ir Motinų draugija prade-, 
jo vajų sukelti fondą. Nutarė, 
suruošti grandiozinį pokilį —į 
vakarienę. Draugijos pirminin- i 
kas Juozas Matačinskas prane- Į 
šė, kad jau daug tikietu parduo
ta.

| Kas nori prisidėti prie šio kil- i 
naus darbo, lai tuojau įsigyja ■ 
tikietus. p. Teklė Mažeikienė; 

i pranešė, kad bus graži muzika 
ir dainų programa.

Vakarienės komisijos vedėju 
yra p. Juozas Glavickas; jo pa- 
gelbininku Juozas Matačinskas.

: Valgius parūpins pp. Marcelė ■ 
Kureišienė, Teklė Mažeikienė, 
vadovybėje Julės Karalienės. 

.Virtuvėje darbą atliks Agota 
Kasparienė, Teresė Saurusaitie- 
nė, Ona Neverdauskienė ir Ona 
Leketienė. Papuošimo komisiją 
sudaro — Marijona Paleckienė 

' ir Alena Buckley. Sodalietės 
patarnaus prie stalų.

Draugija ir komisija nuošir
džiai kviečia visus parapijiečius 
ir bendrai visus atsilankyti.

Vakarienė įvyks parapijos sa- 
llėje, gegužės 19 d., 7 vai. vaka
re. Aidas.

Aldona Varaškaitė,
lošia puikiai rolėse metiniuose 
kuoluos vaidinimuose “Knight- 
mares". Atspausdina daug laiš
kų, kuriuos kuopa kartas nuo 
karto išsiunčia.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

I “VYTY" rasi žinių iš viso pasau- 
ši metinė šventė tikrai daro Uo.

—„i., t t* a; “VYTIS” rašo apie Amerikos lie-grazų įspūdį. Lz sį gražų suma- tuvių jaunlmo judėpjim*
nymą garbė ir padėka priklauso -vyty” rasite įdomių pasiskaity- 
mūsų Vargonininkui muzikui J. tinkamų seniems ir jauniems.
„ .... - . , ‘ “VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty-
K. žemaičiui. Lietuvaite. ręg redaktorius Ignas Sakalas ir

____________ , ’ “VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: "Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 

' organizacijos, ar nors mažiausio aky- 
i riaus, kurie neska’tytų “VYTIES”. 
(Visi skaitykime “VYTJ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

Prašymas
Poetas Juozas Kėkštas - Ado

mavičius, dabar gyvenąs Itali
joje, ieško pirmos savo eilėraš
čių knygos — “Toks gyveni
mas”, išleistos 1938 m. Vilniuje.

Lietuviai, kuris ją turėtų ir

dejas Albinas Zavorskas pra
neša. kad gana greitai eina. Jis 
mano, kad salė bus perpildyta. 
Kas dar nori įsigyti tikietą, 
gali kreiptis pas bile kurį narį. 
Visų žinomas garsus Marty 
Gould orkestras gros šokiams. 
Pakvietimas yra suteiktas Vy
čiams iš visų kitų kuopų.

i

šeštadienį, bal. 27 d., apsive
dė narė Anelė Gvazdauskaitė su 
Fred Navicku iš East Douglas. 
Anelė buvo veikli narė ir dar
bavosi įvairių parengimų komi
sijose. Sveikiname ir linkime 
gražaus gyvenimo. Geg. 4 d. 
apsivedė Vytis Liudvikas Vo- 
lungis. Liudvikas dirba miesto 
mayoro ofise ir yra žinomas 
kaipo veiklus bei gabus jauni
kaitis. Sveikiname! Lai Dievas 
suteikia abiem laimės moterys
tėje.

Kuopos Lietuvių Reikalų Ko
misijos nariai dar gauna laiškus 
nuo įžymių amerikiečių. Penn- 
sylvanijos būvusis gubernato
rius George Earle dėkoja komi
sijai už padėkos bei pagyrimo 
laišką. Jis rašo, kad jis nuolat 

j kalbės prieš Rusiją ir gins ma- 
| žųjų tautų teises. Taipgi ragina 
: visus lietuvius veikti ir agitaci
ją varyti prieš bolševikišką 
propagandą. Kitas laiškas gau

btas nuo Harvardo Universiteto 
j profesoriaus Elliot, kurs irgi 
i akėja rusus aštriais žodžiais.
Jis rašo: “Labai svarbu iškelti 
Rusijos daromus kitiems žiau
rumus aikštėn, kad amerikie
čiai galėtų žinoti, kad neapsimo
ka derėtis su Rusija”. Jis kvie- 

I čia Lietuvius aktyviai prisidėti 
• prie šio svarbaus darbo.

I

W. J.
GRABORIUS

Asmeniška® Patarnavimai'

331 Smith St„
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
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\ s\ W1S PASK

Paskolos duodamos greitai ir lengvai 
mūsų 24 ofisuose

The ^ątional

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

n

“VAI LEKITE DAINOS

Kuopa ruošia formališkus šo
kius. kurie įvyks Wauchusetts 
Country Club patalpose birželio 
20 d. Tikietai jau pardavinėja
mi ir parengimo komisijos ve-

Apskrities suvažiavime buvo 
nutarta geg. 19 d. turėti jauni
mo dieną Marianajiolio kolegi
joje. Kun. Dambrauskas. MIC., 
pranešė, kad Tėvai Marijonai ir 
studentai lauks visų Vyčių at
važiuojant. Didelis skaičius na
rių žada nuvažiuoti ir, jei bus 
galima, autobusas bus pasam-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

WORCE8TER. MASS.
275 Main St., Webster, Man.

i
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Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

M

Paruošė Kun. f. Dabryla 
Papildyta Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

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

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

i
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27. Mass. *



Penktadienis, Gegužės 10, 1946 DABItNINKAB ' f
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|vįętinėsžinios|
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ŽINUTES
Ponas Vosylius su ponu Sa- 

doniu taiso ir dažo parapijos sa* 
lę, E 7th St. Parapijiečiai yra 
prašomi prisidėti darbu ar pini
gais pagreitinti šį parapijai rei
kalingą darbą.

kos Šv. Petro parapijos bažny
čioje, geg. 19 d. Kas nori au
kuoti konservuoto maisto gali 
nešti jį (blekinėse dėžutėse) po 
bažnyčia, W. 5th St.

Vartotas popieras gali nešti 
(1) į parapijos salės kiemą, 
E. 7th St., (2) į klebonijos ga- 
radžių.

A. f A.
Elzbieta Kasmauskienė

Aukos. N. N. aukavo $10 pa
rapijos salės taisai; Ieva Jan
kauskienė aukavo $5 Europos ir 
Azijos badaujantiems sušelpti.

Prakalbos Lietuvos reikalams 
sąryšy su liepos 4 d. minėjimu 
įvyks prakalbos penktadienio, 
geg. 10 d., 8 v. v., bažnytinėje

Šiam tikslui bus renkamos au-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA*

515 E. Broadvvay
So. Booton, Maso

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki S-tal 
Šeštadieniai* Nuo 2 Iki S-tal.

Tel. ŠOU 2805

DrJ.LPasakamis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo • ryto iki 7 vai. vakar*

salėje W. 5th St. Kalbės pabė
gėlis Jurgis Savaitis ir vietiniai.

Visi lietuviai yra kviečiami į 
šias prakalbas.

Po prakalbų bus laikomas su
sirinkimas liepos 4 d., minėjimo 
reikalus aptarti.

šeštadienį, 9 v. r., Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje yra laiko
mos Marijos dienos vaikams 
pamaldos. Kviečiami su vaiku
čiais ateiti ir tėvai.

i

Paieškojimas. Jei kas žino ar 
atsimenate ką nors apie Jono ir 
Viktorijos (Petrulytės) Gintau
tų šeimą, praneškite “Darbinin
ko” ofisui.

Pusryčiai. Sekmadienį, geg. 
12 d., Motinoms pagerbti įvyks
ta, 10 v. r., jaunimo pamaldos 
ir po šių pamaldų, vieši pusry
čiai. Visi kviečiami.

r»l TROwbridg« 8330

L Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytoja* 
272 HARVARO STREE"*

<«mpas Inman arti Centrai Sc 
CAMBRIDGE MASS 

iftao Valandos 2—4 ir S-*8

SVEIKSTA
Šiomis dienomis gavome žinią, 

kad art. Rapolas Juška, gyv. 
Dorchester, išvykęs biznio rei
kalais, susirgo. Jis pasidavė į 
Toronto, Canada, ligoninę.

Art. Rapolas Juška sveiksta, 
ir jo žmonelė ir šeima tikisi, 
kad šios savaitės pabaigoje jis 
bus namuose. Linkime art. Ra
polui Juškai geriausios sveika
tos.

Gegužės 7 d. iškilmingai pa
laidota iš Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios a. a. Elzbieta 
Kasmauskienė Kalvarijos ka
puose.

Elzbieta Kasmauskienė gimė 
1857 m. Mirė geg. 4, 1946 po 
trijų savaičių sirgimo Carney 
ligoninėje. Paėjo iš Kelmės pa
rapijos. Ji buvo motina 16 šei
mos narių. Ilgiausį laiką gyve
no Šiaulių mieste. Į Jung. Vals
tybes atvyko 1913 m. pas savo 
sūnų Joną Kasmauską ir duk
terį Antaniną Mockienę, su ku
ria gyveno iki pat mirties.

A. a. Elzbieta Kasmauskienė 
buvo labai nuoširdi, kukli ir su 
visais labai gražiai sugyveno. 
Gyvendama su duktere ir žentu 
pp. Stasiu ir Antanina Mockais, 
turėjo progą skaityti lietuviš
kus laikraščius. Nors jau buvo 
89 metų amžiaus, bet dar turė
jo gerą atmintį ir geras akis, 
p. Stasys Mockus sako: “Kad 
mūsų vaikai moka lietuviškai, 
tai didžiausias kreditas priklau
so senutei. Ji labai juos mylėjo 
ir jie ją mylėjo.”

Ponai Mockai su savo mamy
te gyveno nuo pat apsivedimo, 
būtent, apie 30 metų. Visai a. a. 
Kazmauskienės šeimai buvo 
sunku skirtis, bet sunkiausia 
pp. Mockam ir jų šeimai.

A. a. Elzbieta Kasmauskienė 
paliko dideliame nuliūdime sū
nus Joną, Adomą, Antaną ir 
dukterį Antaniną Mockienę, 
marčias ir žentą, anūkus ir 
proanūkus, kuriuos labai mylė
jo.

Velionė buvo pašarvota duk
ters ir žento, pp. Stasio ir An
taninos Mockų namuose, 38 
Chelmsford St., Dorchester.

Reiškiame gilią užuojautą pp. 
Mockam, Kasmauskam ir visai 
velionės šeimai. Lai Dievas su
teikia a. a. Elzbietos Kasmaus- 
kienės vėlei amžiną ramybę!

6 Metų Mirties Sukaktis
A. + A.

Eilija Janušonienė
Gegužės 14,1940 metais Mirties Angelas atė

mė iš mūs mylimiausią mūsų motiną ir žmoną, 
palikdąmą dideliame skausme vyrą Antaną, sū
nus: kųn. Alfonsą ir Bronių, kuris prie 2 metų 
tragiškai žuvo, tarnaudamas Amerikos šaliai ir 
žmonių gerovei.

Minint tas liūdnas šešių metų mirties sukak
tuves, gegužės 13 d., 8 vai. ryte, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, už a. a. Emilijos vėlę, josios sūnus 
Jmnįįąs Ąjfonsas Janušonis atnašaus šv. Mišias 
už sąvp njptutę. Todėleį nuoširdžiai kviečiame 
visus giųąįpes, draugus ir prietelius dalyvauti 
Šiose pąmąldose ir pasijnelsti už ą. a. Emilijos 
vėlę.

Visiems dėkingi
Antanas ir Ona Janušoniai ir 

sūnus Kun. Alf onsas.

JAUKUS MARIANAPOLIO
STUDENTŲ VAIDINIMAS

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway ‘ 
South Boston, Mass 
Office Tel. So. Boston 0S4S

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass

TeL Parkvay 1233-W

Lankėsi

Antradienį lankėsi kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pirm., 
kun. Jonas Švagždys, Šv. Roko 
par. klebonas, Brockton, Mass. 
ir kun. Al. Abračinskas.

' Tą dieną lankėsi Mrs. M. 
Krištaponis iš Dorchester, 
Mass. Atsilankymo proga at
naujino metams “Darbininką” 
ir kalendoriaus fondui aukojo

• $1.00.

Vakarienė ir šokiai

Gegužės 25 dieną, Sodalietės 
iš visų Naujos Anglijos lietuvių 
parapijų suvažuos į Hotel Con- 
tinental, Cambridge, praleisti 
vakarą. Dalyvaus vien Sodalie
tės su savo užkviestais vaiki
nais. Pirmiausia vakarienė ir 
baigsis šokiais. Programa taip 
paruošta, kad duoti proga Soda
lietėms susipažinti viena su ki
ta, ir kad ateityje, dirbdamos 
vieningai, galėtų nuveikti dide
lius darbus.

KUR GALIMA GAUTI RADIO 
KONCERTO TIKIETU?

Daug kas klausinėja, kur ga- dar neturime nei vieno platinto- 
lima gauti Lietuvių Radio Kon- • jo. Pasidarbuokime taip, kad 
certo tikietu ? Koncertas įvyks i visi tikietai būtų išplatinti ir 
sekmadienį, gegužės-May 19 d., JORDAN HALL būtų pripildy- 
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, ta. Lai ši Naujos Anglijos lietu- 
Bostone. vių meno puota būna didžiausia

ir šauniausia.
Norintieji prisidėti prie šio 

kilnaus meno darbo, kviečiami 
tuojau kreiptis į Darbininkų 
Radio ofisą, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass. TeL 
SOUth Boston 2680 arba NOR- 
wood 1449.

Tikietu platintojai-jos bus į- 
rašyti kaipo rėmėjai į gražią 
koncerto programą ir skelbiami 
radio programose.

Čia paduosime įstaigas ir as
menis, kurie platina tikietus: 

“Darbininko” Administraci
ja. 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton 27. Mass. Tel. SOUth Bos
ton 2680.

(VAIRU SKHMMAI

Casper's Beauty Salon |
į JEWELRY and GIFTS į

738 & 740 E. Broadvvay
į SO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU 4645

ATSIIMKITE LAIŠKUS
“Darbininko” administracijo

je yra atėję laiškai: Mrs. & Mrs. 
A. Wenskus ir C. Sveistys. Pra
šome atsiimti.

IVAIROS SKELBIMAI

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

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
258 Vest Broadway, South Boston, Mass.

i
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PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Antanas Straz
das, sūn. Juozą, gimęs Vačeikių 
k., Vaškų parap., 1940 metais 
gyvenęs Rochester mieste. Ieš
komasis prašomas atsiliepti ad
resu: “Vytis”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

CAPSICUM COMPOUNO MOSTIS, 
ARBA SKRUZDŽIŲ MOSTIS

Labai geras vaistas nuo įsisenėju- 
sio reumatizmo, sausgėlos ir -visokių 
kitų skausmų kūne. Ji yra sutaisyta 
iš daugybės visokių aliejų. iSsunktų 
iš įvairių gydomųjų žolelių, randamų 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Ja rei
kia tepti iš lauko pusės tos vietos, 
kurios yra skaudamos.

Kas ją pamėgina nuo reumatizmo, 
ar kitokių kūno skausmų, apturi pa
lengvinimą ir pataria ją vartoti savo 
draugams, kenčiantiems taip kaip ir 
jie. įfes turime daugybę laiškų nuo 
pasveikusių ligonių, kuriuose išreiš
kiama nuoširdus džiaugsmas ir padė
ka už vaistus.

Jei kenti reumatizmo, ar kitokius 
skausmus, pabandyk Skruzdžių Mos- 
ties. Ji pagelbėjo kitiems, tikrai pa
gelbės ir tamstai.

Kaina dėžutei 75c.. tūtelei 50c. Tū
telėse du kartu smarkesnė negu dė
žutėse.

PASTARA: Su orderiu siųskit ir 
pinigus, nes kitaip orderių ncišpildy- 
sim.

FLORAL HERB CO.,
Box 305. DeDt 7. Clinton. Indiana

(10 j

Noruood, Mass. — Balch 
Pharmacy, 1140 Washington 
St.; p. Ona Pazniokaitė, 58 Hea- 
ton Avė., p. E. Kavolynaitė, 
19 Chapel St.; p. Ieva Tvaskie- 
nė. 5 Atwood Avė.

Cambridge, Mass. — A. Dau
kantų krautuvėje, 187 Webster
Avė. i $2500 ĮMOKANT įsigysi 150

Brockton, Mass. — p. Alena akrų farmą, būdingai, elektra, 
Liolienė, 33 Sheldon St.; p. Ona 16 gyvulių, javai, padargai, len- 
Kašėtaitė, 161 Ames St., ir p. gvi išsimokėjimai. Rašykite: — 
Marijona Bartkevičienė, 42. Mr. Douglas, Fort Plain, N. Y.

. Vine Stret.
i South Boston — p. Kudarau- 
skienė, 171 West 5th St.; p. 
Marijona Kilmonytė, 194 Ath-j 
ens St.; p. Feliksas Zaleskas 
(Strand Cafe), 374 W. Broad-

I

(2-6-10-13)

BATSIUVIAI
REIKALINGI VYRAI IR

MOTERYS 
wly?7 Fehcija Grendelytė,^

W. Broadway.
Nashua, N. H. — varg. Jonas 

Tamulionis, 6 Scripture St. I 
West Roxbury, Mass. — p. 

Bronė Cūnienė, 29 Guild St. 
Aliston, Mass. — p. Jonas 

Romanas, 89 Franklin St. 
Dorchester, Mass. — p. M. 

Gailienė, 38 Trairi St.
LoueU, Mass.

Market, Vladas Paulauskas, sa
vininkas, 575 Lawrence St.

Chelmsford, Mass. — Hipoli- 
tas Valentinas. 54 Gorham St. 

į Kviečiame ir kitus, kurie re-
Kiekviena prarasta va- mia Lietuvių Darbininkų radio 

landėlė jaunystėje yra programą, tuojau atsišaukti ir 
nauja nelaimės proga atei- pasiimti koncerto tikietu plati- 
tyje. Napoleonas nimui, ypač iš tų kolonijų, kur

Be galo malonu, kai šiais dainavo vienas studentas 
ištautėjimo laikais kartais prancūzas. Taip pat gra- 
kur-ne-kur pasireiškia čiamofono muziką tvarkė 
gimusio jaunimo nuotai- studentas airis. Kiek pa- 
koj lietuviškumo kibirkš- kalbėjo klebonas kun. Pr. 
tis. Tokią jaukią valandą' Virmauskis ir kun. K. Ur- 
teko pergyventi So. Bosto- bonavičius. Ugningą kalbą 
ne, Šv. Petro par. svetainė- pasakė Kolegijos Rėkto
je, pereitą sekmadienį, Į rius kun. Dr. J. Vaškevi- 
kuomet ten atvykusi Ma-ičius apie būtinumą siųsti 
rianapolio studentų grupė lietuvių berniukų į lietuvių 
suvaidino labai t . ~
scenos kūrinėlį, atvaizduo
jantį kankinamos Lietu
vos tragingą padėtį. Pažy
mėtina, kad to teatrinio 
kūrinio autorius yra čia 
gimęs viens iš Marianapo
lio Kolegijos profesorių, 
kun. J. Dambrauskas. Nie
kad Lietuvos nematęs, bet 
geriau atjaučiąs jos padė
tį, negu bet koks čia apsi
buvęs ateivis. Savo veika
lą jis suskirstė į keturis 
veiksmus, kurie atvaiz
duoja visus Lietuvos gy
venimo laikotarpius: ne
priklausomybės šventę, 
rusų ir vokiečių okupaciją,' 
gyvenimą Sibire ir, paga- • 
liau, pabėgėlio iš Sibiro;

• v

graudų kolegiją. Bendro tvarkyto
jo bei menadžerio parei
gas ėjo kun. Dr. V. An- 
driuška. Visi atsilankusie- 
ji buvo ne tik patenkinti, 
bet ir sužavėti.

Partizanas.

Walter’s

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė. 

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

grįžimą į Lietuvą ir jo pa- Vice-Fhrmininkė — B Gjūliūnienė, 

siryzimą kovoti toliau uz; 
tėvynės laisvę. Protar
piuose teatrėlio autorius

• i • i • *i re*- rarnway—15OT-VVaiškino kiekvieno veiksmo iždininkė — Ona staniuiiūtė, 
reikšmę, kas labai paleng
vino publikai sekti vaidini
mo eigą. Bet ir savaime te
atras buvo lengvas su
prasti, ypač dėlto; kad vai
dintojai kalbėjo aiškiai, 
garsiai ir tiek jausmingai, 
kad, rodės, jie patys su 
maskoliais kaunasi, krinta 
sužeisti ar nukauti, nešasi 
į Sibirą Lietuvos žemės 
saujalę ir ten, Azijos pū
gose bešildydami prie su
kurtos ugnelės rankas, da
linasi, tarsi kokiomis re
likvijomis, žiupsneliais lie
tuviškos žemės. Žmonės 
žiūri ir šluostosi ašaras... |

Daugiausiai pasižymėjo 
Waterburiečiai — Barkau
skas ir Brazauskas, Hart- 
fordietis Kripas ir Provi- 
dencietis Nadzeika, vai
dintojas ir solistas. Stu-
dentų choras, brolio Ba-
nio vedamas, dainavo ati
tinkamas dainas. Pažymė
tina, kad chore lietuviškai

PAIEŠKO

Patyrę Eyelet Machine opera
toriai.

FRENCH SHRINER & 
URNER,

63 Melcher SL, So. Boston.
(3, 7, 10, 14, 17, 21)

PARSIDUODA 3 familijų na
mas po 5 kambarius, karštas 
vanduo, užpakaliniai piazai, vi
si įrengimai. Vidurinis pagyve
nimas tuščias. Pašaukite po 6 
vai. ir Sekmadieniais: Geneva 
6743. (10-14-17)

Šou 372S Šou 4S1S

LiftHianian Fumiture Co.
MOVERS — 
Inourod and

Local A Lonj
Otetanoo 
Meving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Masa

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

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

Tel. Parkyay—1864-W

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I 
I

*V JONO EV t*t PAIALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Urmininkas — Juozas Avagtdy*
601 6th SL. So Boston. Mase

Vice-Plrmlninkas Pranas Tulei* >
T02 E. 5th St.. So. Boston. Mase

^*rot Rait Jonas Glineckls
5 Thomas Pk. So Boston. Ma*

•rtn Rašt Aleksandras Ivaška
440 E. Slxth St.. So. Booton. Ma*

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

Maršalka — Jonas Zalkis,
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mase 

Draugija įallo susirinkimus Kas tr- 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi' 
t vai po pietų Parapijos saV 
<09 R Tfb <Of On Rnstnn M«a«-

t

I

Gečaitės Julija ir Vincė, abi 
kilusios iš Raseinių apskrities, 
Nemakščių valsčiaus. Dabar abi 
ištekėjusios, viena po vyro pa
varde vadinasi Vitkauskienė, 
kuri nežinau, kitos pavardės 
neatsimenu.

Bronė Budreikaitė,
109 Inman St., Cambridge, 

Massachusetts.

i

i

REIKALINGA
Buffers ir Polishers

Dirbti Surgical Instrumentus (smulkūs dalykai) 
Darbas Pastovus, Geras Atlyginimas 

Puikiausios Darbo Sąlygos

RANDALL FAICHNEY CORP.

127 Heath St., Roxbury, Mass.
(10-14-17)

REIKALINGA

Merginos Virš 18 Metų
Dirbti Surgical Instrumentų

Darbas Pastovus, Atlyginimas Geras,
Puikiausios Darbo Sąlygos

I 
I 
i

i
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RANDALL FAICHNEY CORP.
127 Heath St., Roxbury, Mass.

(10-14-17)

Se. Boston FuraitareCo.
Visoki baldai, lovos, matracai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

!

i.

IBarKeviSKlrSiM
MOTERĮ* RAGELBININKS 

Lietuvių GratoHua Ir 
Baisa muotojaa 

Turi Notaro Tatoea

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tol. SOUth Booton 29*0 
■iOnaua gyvenamoji vieta 

•M Dorchester Avė. 
TU. COLumbia 2ST

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Booton, Mato 

leseph V.Ctsper 
(KASPERAS) 

uoMotinrių Olroktoftao »• 
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimu Utena ir Naktį 

Koolyeia termonlma tortai 
ToL ŠOU Booton 14S7 

ŠOU SootonMSO

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MAS8

O. A. Zaletskas, F. E. Zatetakaa 
Oratoriai Ir Batošmuotojal 

Patarnavimas dieną tr naktį 
KoRlyeia termonlma dykai 

NOTARY PUBUC 
Tat ŠOU Baatea 0S1S 

BOU Boston MOS
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Kurlink Pakryps Vokietijos

Gegužės 3 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Pirm. komp. A. Aleksis pridavė 
Centro atskaitą ir kvietimą į 
Lietuvių Katalikų Kongresą, 
kurį perskaitė p. N. Jenušaitie- 
nė. Atstovais į Kongresą apsiė
mė komp. A. Aleksis ir p. St. 
Sapranienė. Komp. Aleksis atsi- 
š-vikė. k?d kodaugiausia va
žiuotu į Kongresą. Daug kas 
žadėk) važiuoti, p. Meškunienė 
apsiėmė sužinoti apie “special” 
autobusą. Jeigu Kongresas į- 
vyktų rugpiūčio 25 d., tai nega
lėtume važiuoti, nes tą dieną į- 
vyks parapijos piknikas.

p. Barkauskienė perskaitė 
laišką nuo Raudonojo Kryžiaus, 
kuriame dėkoja už aukas, p. 
Barkauskienė yra Raudonojo 
Kryžiaus atstovė.

Komp. Aleksis pranešė, kad 
Moti.uos dienoje, geg. 12. prasi
deda kenuoto maisto vajus. 
Maistą galite atnešti į Jenušai- 
čio krautuvę. Maistas renka
mas badaujantiems Europos ir 
Tolimųjų Rytų badaujantiems 
žmonėms.

p. Sapranienė pranešė, kad 
Moterų Sąjungos 43 kuopos na
rės turi numezgusios 17 swea- 
teri’ių dėl Lietuvos išvietintų 
žmonių.

Į Federacijos skyrių aukojo 
sekančiai: Gyvojo Rožančiaus 
$1.54; Tretininkų 91c.; Kris
taus Kančios $2.00: Rūtos 60c.; 
LRKSA 91 kp. 92c.; Šv. Onos 
96c. Viso $6.93.

I Pirmas piknikas įvyks birže- 
lio 2 d. Tai bus LDS 5 kp. ir šv. 
Vardo dr-jos. Gros Zembroski 
orkestrą. Kviečia visus daly
vauti. Linden Parke. Union 
City. Conn. šv. Juozapo parapi
jos piknikas toje pačioje vieto
je. birželio 9 d. Tarybos pikni
kas birželio 16 d. Koresp.

106-tai pėkstininkų

Patricija, su kuria 
Oxford. Anglijoj.

Capt. Jonas Kasperas iš Har- 
rison. N. J. grįžo į namus pas 
tėvus, ir bus atelistas iš karo 
tarnybos.

Jisai į karo tarnybą įstojo 
sausio 15. 1041. Tris ir puse me
tus buvo Europoj, kur vadova
vo 29-tai ir 
divizijai.

Jo žmona 
jis apsivedė
atvažiavo į Ameriką su dukrele 
Janice, ir visa šeima linksmai 
praleido Velykas.

p. Alena Kazlauskaitė iš Kear
ny. N. J. priėmė Moterystės Sa
kramentą su Nicholas Ruotolo. 
balandžio 28-tą, Dievo Motinos 
Sopulingos par bažnyčioje.

Šliūbą suteikė kunigas Vaice
kauskas. Solistė Marijona Ve- 
levienė giedojo “Avė Maria“.

Visi sveikinam jaunavedžius 
ir linkime laimės ir pasisekimo.

chicagoje, miesto ligoninės nuo ugnies pabėgimui laiptuose žvirblis 
sus taisė sau lizdą ir padėjęs keturis kiaušinius peri. Slaugė ir čia su sa
vo pagelba atėjusi atnešė duonos riekę žvirblio šeimai.

J., gegužės 19 dieną. Kviečia vi- vainikavimas Panelės Švenčiau-J ir Šv. Secilijos Choras. Tai bus 
sas Sodalietes iš Maspeth, L. I., sios statulos. Šias apeigas atliks Motinos diena. Mišios užprašy-! 
Brooklyn ri Connecticut. .Marijos Vaikelių Sodalietes, ku- tos Moterų Sąjungos. Tuo jaus

Susirinkimas prasidės pirmą rių prefekte yra Alena Cičirkai-; po mišių, bažnytinėje svetainėje 
valandą po pietų. Po susirinki- tė, ir kuri paskirta atlikti vaini-: įvyks bendri pusryčiai. Kalbėto- 
mo, 6 valandą, įvyks apvainika- kavimo ceremonijas su savo pa- i jų tarpe bus įžymus amerikietis 

i vimas Švč. Marijos. Po ceremo- lydovėmis.
nijų įvyks vakarienė ir šiokiai.

Ieva Pamperiutė iš Kearny,
N. J., Sąjungos pirmininkė, 
daug rūpinasi, kad šis įvykis 
pasisektų, ir kviečia visus ir vi
sas

Tęsinys iš 5-to pusi.
nnrtiiu sul’^iimui. be žen
klo dingo iš britu ir ameri
kiečiu zonų. Berlvno mies
to fprvhoR nprvq komunis- 
tas Kari R? Mat z buvo su- 
^aut^s hedal’r,os korteles 
anglių ir muilo gavimui 
▼v»r “sus’lieiimo” mitingą 
sovietu ^nnoi. Dėl tokio 
kriminal’n’o komunistu el- 

T TĄ A n « "'“n ą,i
grU’ri TBer- 

dsl’0' P’^štJP'O 10 
mioQtO ’r*’ldjnir>,',» , 

k”riR °"kdam’ nar- 
tiios instrukcijas, gąsdino 
gwentoius.

Buvo padarvti Socialde
mokratu parijioįe balsavi
mai — susilieti su komu
nistais, ar ne s^^aldemo- 
kratai amerikiečiu, britų

— Mes tikime į visišką 
karo ištrėmimą, kurs jo
kiomis sąlygomis nebus 
teisėta politinė priemonė. 
Mes tikime,* kad kiekvie
nas tarptautinis konflik
tas turi būti išspręstas 
tarptautinės teisės organi
zacijos.
— Mes norime, kad būtų 

išvesta švari linija tarp 
valstybės ir Bažnyčios ju
risdikcijos (įstatymda vys
tės). Valstybė, kurio h 
mes norime pasiekti savo 

.L,; vilt*8* nustatytas musų 
" s krikščioniško įsitikinimo, 

ne tik gins religijos laisvę, 
bet pasieks naudingo ben
dradarbiavimo su religinė
mis bendroumenėmis.
— Krikščioniškosios ben

druomenės gali steigti sa-

i

dalyvauti.

Motinos Diena
Motinėlė mūsų brangi,
Tu neprakalbėsi,

i Negirdėsi mūsų verksmo... 
Į Ašarų neregėsi.
Metų keletas praėjo, 
Kaip tas atsitiko; 
Atsiskyriai Tu nuo mūsų, 
Tušti namai liko.

“Moterims Neišsimehiosi”
Motinos Dienoje 5 valandą va-; 

kare, Karių Motinų draugija į 
A E S. juokingą vaidinimą 3-jų

aktų, ‘Moterims Neišsimeluosi’.į 
j Jame dalyvauja gabiausios me- 
j no jėgos, ir veikalas yra gana 
įdomus ir juokingas. Prie to bus 
gera proga mūsų kolonijos lie
tuviams pasigerėti vaidinimu. 
Taigi kas nori smagiai laiką 
praleisti ir pasigerėti mūsų jau- 

inimo darbais kviečiami atsilan
kyti.

Į

NEW BRITAIN. CONN
Gegužės 12 d., šv. Juozapo 

lietuvių par. svetainėje, 7 vai. 
vakare įvyks vaidinimas ir 
koncertas. Suvaidins Mariana
polio Kolegijos studentai ir 
koncerto programą išpildys Šv. 
Juozapo parapijos choras. Kvie
čia visus atsilankyti. Po vaidi
nimo įvyks šokiai.

Motinos dienoje. 8 vai. rytą.: 
šv. Vardo draugijos ir visas 
jaunimas bendrai priims šv. Ko
muniją. 1 vai. po pietų įvyks 
Šv. Vardo draugijos ir Vyrų 
Apaštalavimo susirinkimas. Po 
dviejų įvyks A. L. Tarybos New Jersey Sodaliečių Są- 
skyriaus susirinkimas. | jungą sudaro iš Sodalicijos iš:

------------- 1 Harrison - Keamv. Elizabeth, 
? merican Brass kompanijos Newark, Paterson, Jersey City 

streikas dar tebesitęsia. Darbi
ninkai išėjo į streiką vasario 4

Lithuanian - American vete
ranai iš Dievo Motinos Sopulin
gos parapijos, kur neseniai su
siorganizavo. ruošia šokius bir
želio 1 dieną. L.A.P.C. salėje, 
134 Schuyler Avė., Kearny, N. 
J. Gros A. Pavydis orkestras. 
Įžanga 75c.

Komitetan įeina šie: J. Sa
vickį. A. Borchester. J. Bedar- 
b’s. J. Balazis ir G. Smith. Kvie
čia visus atsilankyti ir paremti 
šį pirmą jų parengimą.

Visi veteranai dėkoja Lithua
nian American Political Club. ir 
American - Lithuanian Citizens 

i Club už aukavimą po $50.00 dėl 
šių šiokių.

i Gegužės 20 dieną įvyks susi
rinkimas ir kviečia visus para
pijos veteranus įsirašyti į orga
nizaciją.

Kiemo gėlės nebepuošia
Nuliūdusių namelių,

. Nebesėdi motinėlė
i Po stiklelio langeliu.
■

i Mūsų brangi motinėlė 
Ilsisi kapuose,
Mes našlaičiais likę
Verkiam tolimuose kraštuose.

Bazaras Pavyko
Šv. Andriejaus parapijos

Mat likimas mus išblaškė 
Po pasaulį platų...
Viena šiandien verkiu 
Toli nuo Savųjų krašto.

ir Bayonne.
Ši Sąjunga ruošia suvažiavi- 

Povilo parapijoj, Elizabeth. N.

<

Clearing mijht be pc»»ibie in the McArd'e hcus»hold without the help 
ef ton. Robin, 2, būt it it a mighty te jh job w<thout Map. Mn. Jay 
HcArdie tavęs every drop of uted cco».ng fat. for the know« it tek et 
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i kratai amerikiečiu, omui
ir nrancūzu zonose. neriu- vo privačias mokyklas. Ki- 

bolševik'škų tos bendruomenės, kurių 
pagrinde yra bendra filo
sofija, gali daryti tą patį.
— Mes pasisakome už ū- 

kinį socializmą, paremtą 
demokratiniais dėsniais. 
Mes reikalaujame nacio-

I

Mr. Gleasos iš FBI. Visų minė
tų draugijų nariai privalo eiti 
prie Komunijos ir dalyvauti 
pusryčiuose tą dieną. M. J.

C. BROOKLYN. H. Y
Gavo Liūdną Žinią

Neseniai Vaitelių šeima gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos — Ila- 
kių miestelio, kad tenai kovo 
mėn. mirė jų brangi mamytė. 
Brooklyne gyvenančios dukte
rys Emilija ir Suzana, prie pir
mos progos būt aplankę savo 
seną mamytę, kaip tik būt buvę

įgalima važiuoti į Lietuvą. Už 
jvelionę pamaldos įvyks Šv. Jur- 
!gio par. bažnyčioj gegužės 18 
|d., 9 vai. rytą.

meJ Reiškiama Vaitelių šeimai gili

M.

o v. ui m; jauo parapijos uit?*:
tinis bazaras buvo sėkmingas, užuojauta.

Gyvenu toli už jūrų, 
Sugrįšt negalėjau.
Atlankyt kapo mamytės, 
Kurią taip mylėjau.
Dega švento vaško žvakė 
Kožnoj koplytėlėj;
Lanko kiekviena šeimyna 
Kapą motinėlės.
Šiandien skamba varpai grau

džiai
Yr’ diena liūdniausia, 
Gaili sūnūs ir dukrelės 
Motinos brangiausios.

Todėl visos motinėlės 
Esate atmintos. 
Minint šitą dieną 
Dėl Jūsų paskirtą.
Visos brangios motinėlės;
Mano man mieliausia... 
Tavęs niekad nepamiršiu, 
Tu mano brangiausia!

Julė Gudynaitė.

* I

Nors mažai žmonių buvo maty
ti per keletą vakarų, bet visgi 

, liko gražaus pelno parapijos 
■ naujos statybos fondui. Buvo 
gražių dovanų laimėjimui. Wes- 
tinghouse refrigerator ($179.95 
vertės) laimėjo Mrs. Riktorai- 
tis, 14 Connerton St., New Bri
tain, Conn. Parapijos kunigai’ 
reiškia savo dėkingumą tiems 
darbininkams, kurie prisidėjo 
prie bazaro vienaip ar kitaip. 
Taip pat dėkingi ir Šv. Andrie
jaus Guildui, Kareivių Motinų 
klubui, Tretininkams, Rožan
čiaus draugijai ir Sodalietėms 
už gražius “Booths”.

Gegužinės pamaldos prie Pa
nelės Švenčiausios įvyksta, kas 
trečiadienį ir penktadienį vaka
rais ir sekmadienį po piet. Lan
kykime pamaldas ir maldauki
me Taikos Karalienės išprašyti 
iš savo Dievoško Sūnaus pasto
vios taikos.

Noveną prie Kūdikėlio Jėzaus 
iš Pragos įvyksta kas šeštadie
nį, 4 vai. angliškai, o 7:30 vai. 
vakare lietuviškai.

Mirė B. Pučkorys
Gegužės 7 d. palaidotas 

Pučkorys. kuris jau sirgo kele
tą metų. Paliko nuliūdime savo 
šeimą.

B.

Lietuvių Diena
New Yorko apylinkės Lietu

vių Diena šiais metais įvyks lie
pos 4 d. Dexter Parke, Wood- 
haven, L. I. Čia privažiavimas 
visiems iš visur labai patogus. 
Programa bus įvairi. Iš kitų ko
lonijų, kurie mano šią vasarą 
aplankyt New Yorką, turėtų 
jau dabar padaryti sau planus, 
kad galėtų dalyvauti Lietuvių 
Dienoje.

Laukiami iš tolimesnių koloni- 
svečiai.

BRIDGEPORT, CONN.

NEW HAVEN, CONN.
Motinos Diena Mūsų Parapijoj
Kaip paprastai, kiekvieną me

tą visos katalikiškos moterų 
draugijos susijungia bendroj ei
senoj per sumą 10 valandą rytą 
šv. Komunijoj. Visos šios para
pijos moterys kviečiamos susi
rinkti į parapijos svetainę kiek 
anksčiau, kad susirikiavus dėl 
bendros eisenos. Per sumą bus 
pagerbtos visos gyvos ir miru
sios motinėlės.

Naujos klebonijos darbai jau 
beveik užbaigti, ir šią savaitę 
parapijos kunigai ruošiasi visiš
kai apsigyventi naujoj kleboni
joj. Klebonijos stylius labai gra
žus. Visi gali tikrai džiaugtis 
matydami pažangą, kurią mūsų 
parapija daro kasmet, kleb. 
kun. M. A. Pankaus, vadovybė
je. Lai gerasis Dievulis ir toliau 
duoda jam jėgų dirbti mūsų tar
pe.

Balandžio 28, įvyko parapijos 
choro operetė. Labai gražiai 
pavyko. Vaidintojai savo už
duotis gerai atliko: Ann Janu- 
šaitė, soprano; Al. Mačiukaitis, 
baritonas; J. Simenis, tenoras; 
A. Klimaitis, basas; motinos 
rolėje p. Elizabeth šumskytė. 
Choras ir solistai atliko labai 
gerai. Po vaidinimo dar padai
navo solo Al. Dulbytė, J. Bar- 
notas, Fr. Cesikas, ir duetas — 
Ann Radvilaitė ir Al. Mačiukai
tis. Vadovavo muz. A. Stani- 
šauskas.

Žmonių buvo kupina svetainė. 
Parapijai liks pelno.

Parapijos bazaras įvyks ge
gužės 23, 24, 25 dienomis. Ko- 

Praeitą sekmadienį Šv. Onos misija darbuojasi, kad metinis 
draugija turėjo pramogėlę pa-' parapijos parengimas būtų sek- 
rapijos svetainėje. Dalyvavo mingas.
graži grupelė žmonių. - , .

Apvainikavimas Panelės šven
čiausios Statulos 

mą, kuris įvyks Šv. Petro ir 
2 valandą po pietų įvyks ap-

-------------- Vietinis Tarybos skyrius ren-
Ateinantį sekmadienį, 9:30 šv. gia prakalbas atvykusiam iš 

mišių metu ,eis bendrai prie šv. Europos J. Savaičiui, kuris yra 
Komunijos Moterų Sąjunga, pergyvenęs dv: okupacijas Lie- 
Šv. Vardo draugija, Sodalietėstuvoje. O.

rint, visų 
spaudimų, ypatingai dide
le dauguma (santykiu 7 
prieš 1) pasisakė nrieš 
rungimąsi su komunistais. 
Rusai žino, kad laisva va
lia tokių “vedvbn nėr nrie- 
varta” i 
nenorės, tai zonoje
balsavimo neleido... Tas 
rodo kaip nešvariu naciš
kų priemonių bolševikai 
griebiasi savo valdomoj 
Vokietijos zonoje, nevel
tui ten taip sunkiai ir taip kad Krikščionių Demokra- 
mažai korespondentų teį- tų Unijos siekimas —ben- 
sileidžiama... Vistiek, savo dras veikimas prieš ben- 
zonoje bolševikai pasiryžę drą katalikų ir protestan- 
sujungti komunistus su į tų priešą — “bet kokį nau- 
socialdemokratais. Vie-jją politinį mesianizmą, 
nas iš socialdemokratų' prieš vienos partijos dik- 
vadų — Dr. Schumacher/ tatūrą, prieš valstybės pa- 
sužinojęs apie planuoja- j stangas viską kontroliuo- 
ma suliejimo įvykdymą ti.”
Didžiajame Penktadienį/ Ir jie turi daug sekėjų, 
karčiai prasitarė — gerą tos grupės žmonės neištižo 
dieną pasirinko socialde- net didžiosios nacių 
mokratų kryžiavimui...

4. Krikščionių Demokra
tų Unija — yra, šalia so
cialdemokratų, 
galingiausių 
demokratinės 
grupių. Katalikai turėjo 
kitados stiprią Centro par
tiją, bet dabar jie įsitikinę, 
kad atėjo valanda, kada 
jungtinės visų krikščionių 
jėgos turi stoti už. demo
kratijos ir krikščionybės 
išsaugojimą. Taip ir buvo 
sudaryta Krikščionių De
mokratų Unija, kuri buria 
dvi, anksčiau skirtingais 
keliais politikoje ėjusias, 
katalikų ir protestantų 
politikų sroves.

Iš katalikai pusės vienu kratijos sąjūdis giliai įlei- 
vadovaujančių asmenų y- dęs šaknis demokratinėj 
ra Dr. Hilbert, šešerius Vokietijos visuomenėj, 
metus nacių laikytas Bu- Vienuose iš paskutiniųjų 
chenwaldo stovykloje, kur rinkimų USA zonoj, kur 
jis sutiko visokių veikėjų dalyvavo 3J4 milijono bal- 
ir išsiauklėjo ryžtingą 
charakterį.

Tarp protestantų vadų 
toje partijoje minimas 
Franz Bohm, teisių profe
sorius, kuriam naciai buvo I 
uždraudę bet kokį politinį! 
veikimą. Tuo būdu ir Vo- Į 
kieti joje bręsta panašus, 
krikščionių judėjimas, Į 
kaip Prancūzijos MRP. To 
demokratinio vokiečių są
jūdžio kryptį iš dalies nu
šviečia vadina m i e j i — 
Frankfurter Leitsetze — 
Frankfurte 1945 m, spa
lių mėn. paskelbtieji dės
niai:

— Naujosios Vokietijos 
pagrinde bus teisės dės
niai. Ji nebebus toliau tuo 
Molochu, kurs ryja savuo
sius vaikus. Naujoji vals
tybė garantuos pavienių.

socialdemokrataiinalizacijos stambiųjų ža-
ioi onvn 11AVOS TTlpHzisJP*11liavos medžiagų gamybų, 

didžiosios pramonės ir 
stambiųjų bankų”.

Gali tie dėsniai susilauk
ti ir kiek kitokesnio for
mulavimo, bet viena aišku,

pne- 
juos 
The 
taip

viena iš 
busimosios 
Vokietijos

i spaudos metu. Apie 
oficialus laikraštis 
British zone Review 
rašo:
— Abi Katalikų ir 

testantų bažnyčios 
tais stigo pramatymo ir 
ryžtingumo, bet faktas 
pasilieka faktu, kad abi 
tos konfesijos buvo vy
riausi pasipriešinimo cen
trai prieš nacionalsocializ- 
mą. Savo nusistatymo lai
kytis tiesos, teisingumo, 
gėrio jos kovo daug drą
sesnės ir ryžtingesnės ne
gu darbo unijos, negu uni
versitetai, negu intelektu
alai ir negu armija”.

j Krikščioniškosios demo-

Pro- 
kar-

suotojų Krikščionių De
mokratų Unija laimėjo 
prieš socialdemokratus ge
resniu . santykiu kaip 3 
prieš 2, o komunistai liko 
gerai supliekti santykiu 
10 prieš 1.

Demokratinės jėgos dar 
turi daug šansų Vokietiją 
nuo nacizmo apvalytą ir 
atnaujintą vesti į demo
kratinių tautų šeimą, jei 
tik komunistų teroras bus 
sutramdytas.

Dr. Juoz. Prunskis.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.
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