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Sbabartiei 
pastabos

Bogota, Detroit — Gaitan, 
Reuther

Taikos viltis ir laisvė
Amerikos Vadų Sąžinės

Jautrumas
•

Gaitano nušovimas Bogotoj 
ir CIO vado Reutherio pašovi- 
mas Detroite yra panašūs įvy
kiai. Ar tik nėra čia bendro 
piano darbas, norint atsiekti 
to paties tikslo? Pasirodė, vie
nok, kad Detroit tai visgi ne 
Bogota.

Ką reikia manyti apie tokį 
pareiškimą? Rinkimų rezulta
tai Italijoj stiprina taiką Euro
poje. Čia ne vienas gal pasa
kys: bereikėtų tik džiaugtis, jei 
tai pasitvirtintų. Tai būtų ne
visai geras pasakymas. Jei už 
tą taiką reikėtų paaukoti Lie
tuvą ir kitas anapus raudono
sios uždangos esančias tautas, 

tai tokios taikos mums nerei
kia. Tai būtų perdidelė kaina. 
O svarbiausia tai tas, kad tai 
nebūtų taika, o tik “taika”.

Kai prieš hitlerinį karą bun- 
distai Amerikoj pradėjo paro- 
dauti, tai be didelių svarstymų, 
be didelių ceremonijų padaryta 
jiems galas. Kai dabar eina 
reikalas apie daug didesnius 
Stalino penktakojus, tai ir val
džia ir visuomenė svyruoja. 
Kol kas tame reikale veikiama 
taip: žingsnis pirmyn, du at
gal. Kodėl Stalino bernams ne
daroma tai, kas padaryta Hit
lerio bernams?
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Prašo Leidimo Pakelti 
Telefono Kainas

New England Telephone 
& Telegraph Co. padavė 
prašvma Mass. Den. of 
Public Utilities, dėl leidi
mo pakelti kainas už tele
fono vartojimą . Naujų, 
norimų kainų lentelėje už 
“pay station” telefono 
vartojimą reiktų mokėti 
po 10c vietoje 5c. Namų 
telefonų kainos būtų padi
dintos 50c mėnesiui, o 
biznių $1.50.

Telefono kompanija var
toja žinomą argumentą, 
kad visu reikmenų kainos 
esą pakilusios ir ji nebe
galinti daryti jokių pato
bulinimų bei pagerinimų, 
negavusi didesnių mokes
čių. Jei ir tuoj būtų leista 
pakelti mokesčius, tai tas 
įvyktų neanksčiau, kaip 
pradžioje kitų metų.

Dar Neišaiškino Pasi
kėsinimo Prieš Uunijos 

Vadą

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Tel. SOth Boston 8-2680 PENKTADIENIS (Friday), BALANDIS (April), 30 D., 1948 M.

L... ~

Dar

i 
❖

f------------------------------------------t
DARBININKAS

Lithuanian Semi-Weekly 
Newspaper

Published every
TUESDAY and FRIDAT

388 Broadway, S. Boston 27, Mass.
♦--------------------------------------------------------------

Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS

Atstovų Buto Bilius Verčia
Komunistus Registruotis

Tur?s Nutraukti Ryšius Su Užsieniu 
Bus Baudžiami Iki 010,000

niai, kurie veiktų, kad nu-

santykiams vis aštrėjant, karo 
debesims tirštėjant, dar vis 
tebekalbama, kad kol kas dar 
galime būti ramūs, nes, girdi. 
Maskva karui dar neprisiren
gus, dar ji neturi atominės 
bombos. Išeina, kad reikia 
laukti iki Maskva prisirengs, 
iki ji pasigamins atominę bom
bą.

Detroit, Mich.
oolicijai nepavyko nusta
tyti ir suimti pasikėsinto
jo prieš prieškomunisti- 
nės unijos vado, Walter P. 
Reuther gyvybę, kuris jį 
prieš savaitę laiko sunkiai 
sužeidė paleisdamas per 
langą šūvį iš medžioklinio 
šautuvo. Keli įtartini as- 
nąenys yra suimti, bet ga
lutinai jų 'įtarimas ~dar 
neįrodytas.

Vienas iš vaizdų atneša Colombijos valstybėje įvykusio sukilimo 
pasekmes. Tai didžiulio sandėlio griuvėsiai. Panašūs vaizdai atnešė ša
liai virš $10,000,000 nuostolių. Sveikas protas kalba kieno ranka veda 
prie mizerijos. Tai komunizmo pagrindinė veikimo linija. Tame name 
esantieji maisto ir įvairūs reikmenys kaip tik būtų prisidėję prie pageri
nimo būvio o ne atiduoti ugnies liepsnoms jas sunaikinti ir dar giliau 
pul.i mizerijai į glėbį. Bet juk yra daugiau negu taisyklė tokio veikimo 
kelias diriguojamas iš Maskvos.

IVashington, D. C.
Prieš - Amerikos veikimo versti šio krašto valdžią. 
Atstovų Buto komitetas 
vienbalsiai užgyrė bilių, 
kuriuo suvaržo Komunis
tų partijos veikimą. Ko
munistų partija negalėsi 
palaikvti jokių ryšių :
užsieniu arba laikyti už-'duos Atstovų Butui kitą 
sienio nurodymų. Komu- • 
nistų partija ir kitos ko
munistinės organizacijos 
turės kasmet registruotis 
ir taipgi turėti teisingus 
finansinius rekordus ir 
narių sąrašą. Jeigu kuri 
komunistinė organizacija 
neužsiregistruotų, netu
rėtų narių sąrašo arba ne
vestų finansinių sąskaitų.

Taipgi už nelegalų veiki
mą prarastų ir pilietybę, 
nežiūrint ar jie būtų gimę 
šiame krašte ar būtų at
vykę iš kitur.

su] Komitetas šį bilių per-

I

savaitę. Jeigu Atstovų 
Butas ir Senatas priimtų 
ir Prezidentas pasirašytų, 
tai aišku, kad komunistai 
patys savo organizacijas 
likviduotų.

Mirė Knudsen
Detroit, Mich. — Čia sa

vo namuose mirė VVilliam VVOCU. X illClilOilHU Q(XtJ-'^UX I
tai būtų baudžiama nema-ZnU(^sen' m- kuris pra- 
žiau kaip $2,000 ir nedau-įėjusi0 karo jnetu buvo 
giau kaip $5,000 arba ka- į pirmutiniu

Susišaudymas Halų-Jugo
slavų Pasieny

Roma — Ant Italijos - 
Jugoslavijos 
arti Trieste, įvyko 
šaudymas.
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i 
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rubežiaus, 
susi- 

Nušauta vie-

SUOMIJOS PARLAMENTAS 
RATIFIKAVO “DRAUGINGU

MO” SUTARTĮ SU RUSIJA
— ■— - ■■■ —y

Helsinki, Suomija—Šuo- prezidentas pareiškė, kad sis 
nas italas kareivis ir vie- mijos parlamentas 157 
nas Tito hąrininltas. ,Trys balsai? prieš lXjfXifikavo 
italų kareiviai buvo su
žeisti.

ANGLŲ ORLAIVIAI APŠAUDO 
ŽYDŲ KARIUOMENĘ

Maskva ir jos satelitinės val
stybės pradėjo iš Amerikos iš
traukti savo aukso atsargą. 
Japonijos aukso atsarga čia 
buvo užareštuota dar gerokai 
prieš Pearl Harbor. Kodėl ne- 
užareštuojamas Rusijos auksas 
prieš raudonąjį Pearl Harbor?

•

Daugeliui iš Amerikos vadų 
netrūksta sąžinės jautrumo. 
Tas jautrumas, pavyzdžiui, 
reiškiasi tame tvirtinime, kad, 
girdi, Amerika negalinti pradė
ti karo. Tą daryti būtų baisus 
nusižengimas. Iš to išeina kad, 
atidavimas eilės tautų didžiau
siam pasaulio barbarui derinasi 
su jautria sąžine. Bet stoti su 
karo rizika už tų tautų išlais
vinimą, sąžinė neleidžia. Nieko 
sau sąžinė!

Šen. Taft, kuris varosi, kad 
patapti kandidatu į preziden
tus nuo respublikonų partijos, 
savo radio prakalboje Cleve- 
lande pasakė: “Pagal mūsų 
konstituciją žmogus gali, jei 
nori, būti komunistu”. Už tai 
ir Wallace ir Stalinas šen. Taf-

Jeruzalė — Jungtinės nagh ir Irgun puola Jaf- 
žydų karinės jėgos Haga-:fos miestą, nežiūrint britų 

“ " " i perspėjimų prieš tokią ak- 
“Tūpkis, pa-.cįjąe Anglai turėjo pavar

toti savo kariuomenę ir 
1 lėktuvus prieš žydus. 

kad Jaffos miestas buvo pri- 
—_____ j arabams pagal

padali n i m o 
planą. Dabar žydai nori 
jį užimti. Nuolatinis jo 
bombardavimas tęsiasi ir 
arabai bėga iš jo.

tui gali pasakyti: 
glostysiu”.

•
Nesenai buvo skelbta, 1 

gen. MacArthur sutiko duoti skirtas 
leidimą Japonijos mokslo vy- Palestinos 
rams stebėti saulės užtemimą,' 
kuris apsireikš gegužės 9 d. 
Dabar skelbiama, kad draudi
mas siųsti iš Amerikos j Japo
niją laikraščius ir knygas tapo 
atšauktas. Plačioji visuomenė 
nė nežinojo, kad tokie kvaili 
varžymai ten buvo įvesti. Per 
ilgą laiką Amerikos spaudą; 
buvo draudžiama siųsti ir į Vo-į 
kieti ją. Tremtiniai negalėjo ra-’ 
syti gimtoje kalboje laiškų.

•
Kiek kalbų, svarstymų, pla-'d 

nų, pastangų dėl atkūrimo žy
dų karalystės Palestinoj. O 
kur kalbos, svarstymai, planai, 
pastangos dėl išlaisvinimo tau
tų iš Maskvos tironų vergijos? 
Ar žydai į Palestiną turi dau-ĮBoard, deda pastangas Šį 
giau teisių, negu lietuviai, lat
viai, estai, lenkai, čekai ir kitos 
tautos į savo žemes?

•

Churchill’is savo atsiminmuo- 
se apie antrąjį pasaulinį karą 
pasakė, kad “fascism was the

Suomijos - Rusijos “drau
gingumo”, bendros pagal
bos sutartį. Trisdešimt du 
parlamento nariai susilai
kė nuo balsavimo.

Ši sutartis buvo pasira
šyta Suomijos - Rusijos 
delegacijų, bal. 6 d. Mas
kvoje.

Suomijos premjeras, 
Maun Pekkala, pareiškė, 
kad jei parlamentas nepa
tvirtintų šios 
tai jis su savo 
kabinetu būtų 
rezignuoti.

sutarties, 
ministerių 
priverstas

Darbininkai Biednėja

nežiūrint dabartiniu auk
štų algų, darbo žmonės 
biednėja, nes dolerio ver
tė yra sumažėjusi.

Dėl infliacijos ne darbi
ninkų aukštos algos yra 
kaltos bet korporacijų di
džiulis pelnas 
patrigubintas 
keturgubintas 
Tuo tarpu 
darbininkas tampa netur
tingesnių.

ir farmerių 
ir net pa- 

pelnas. 
neturtingas

tfallace Esąs Komunistų 
Kandidatas, — Sako 

Murray r

Atlantic City, N. J. —

Įėjimu nuo dviejų iki pen- ' 
kiu metų, arba pinigine ir j 
kalėjimo bausme.

Komunistų partija arba 
{“komunistinio fronto or
ganizacija”, kuri palaikys 
ryšius su užsieniu, laiky- 

‘ i užsienio nurodymų, 
veiks slaptai, kad įsteigti 
totalitarinę dikt ą_t_ū r ą 
Jung. Valstybėse, kuri bū
tų kontroliuojama užsie
nio valdžios ar organiza
cijos, tai gali būti bau
džiamos iki $10,000 arba 
kalėjimu iki 10 metų, ar
ba abiem bausmėm. Ir ne 
tik organizacijos būtu 
baudžiamos, bet ir pavie-

v •

William Green, Ameri- Philip Murray. CIO prezi- 
kos Darbo Federacijos dentas. pareiškė, kad ko-

i direktorium, 
organizuojant pramonę 
apsigynimui. Ji tam dar
bui buvo pakvietęs velio
nis prez. Roosevelt’as 
1941 m. Prieš tai jis buvo 
General Motors korpora- 

I ei jos prezidentu.

Išrinko Mirusį Žmogų
— ■■■ »■■■ ■ -i _ n _

Bedford, Mass. —
Stoleberg, miręs 

savaites buvo iš- 
delegatu į Demo-

Josenh 
prieš 6 
rinktas 
kratų tautinę konvenciją. 
Tas atsitiko todėl, kad 
jam mirus nesuspėta jo 
vardas ištraukti iš kandi
datų sąrašo.

Pabėgo Berlyno Policijos Viršininkas

Berlynas, Vokietija — ] Jis bijodamas, kad su 
Berlyno policijos viršinin- juo neatsitiktų, taip, kaip 
kas, ] 
11,000 policijos 
nų, pabėgo į amerikiečių 
zona.

Minėtas policijos virši
ninkas, Hans Konig, pa
reiškė, kad rusai norėję jį 
areštuoti už tai, kad jis 
nubaudęs viena savo poli
cininką už viliojimą vo
kiečių į rusų zoną, kur ru
sai juos pagrobia ir kaž 
kur išveža.

A I ------ - c-

kurio žinioje buvo į atsitiko su jo pirmtakū- 
“ ’’ 7 t pareigu-i nu, Heinrichu ,kuris rusų 

buvo suimtas ir ligšiol a- 
ipie jį nieks nieko nežino, 
pabėgo pas amerikiečius.

Federacijos lentas, pareiškė, kad ko-

Geležinkeliečiai Išeis Į Streiką 
Gegužės Mėnesį

■ munistu partija suorgani
zavusi Henry Wallace tre- 
jčiąją partiją, norėdama 
'išstatyti jo kandidatūrą į 
] prezidentus. Toji partija 
(suorganizuota tikslu ar- 
Jdyti ir skaldyti darbo uni- 

Chicago — Gegužės 11 po $3.00 dienai ir kitokių J1! \ pareiš-
' 1., 150,000 geležinkelio, pagerinimų. į kė Murray, Textilės Dar-
darbininkų 
išeis į streiką. Streiko lai
kas paskirtas 6 vai. ryto.

Vyriausybė per Natio
nal Railway Mediation

I

visoje šalyje] Prezidento paskirta E-i^n^nk^ Unijos suvažiavi-. 
04—ii— 1-1 • j mergency Fact Finding!lPe’ ^Unėta trečioji parti- 
* - — - ■ ■ ____ hnvn simreranišimta ir

mergency Fact j
Board rekomendavo algas 
pakelti lū^c valandai. 
Kelios unijos tą rekomen
daciją priėmė, bet Bro-. 
therhood of Locomotive Į 

Firemen & Enginemen ir į 
Brotherhood of Locomo-i

streiką sulaikyti, nes jis 
suparaližuotų visos šalies 
transportaciją. Sušaukė 
vėl geležinkelio savininkų tive Engineers & Switch- 
ir unijų atstovus konfe- men Union of North Ame- 
rencijon, nors ligšiol vi-rica atmetė. O be jų narių 

■ sos pastangos tuo reika-: traukiniai negali operuoti.

I

shadow or ūgly child of com-’lu nuėjo niekais. Be to šį i 
munism”. Tatai lietuviškai streiką nebus galima su-

draudimu į 
buvo 

angliakasių

Kaizerio Sūnus Bus 
Teisiamasreiškia: “Fašizmas buvo komu- laikyti teismo 

nizmo šešėlis arba biaurus jo (injunetion) kaip 
vaikas”. Jei taip, tai kodėl sustabdytas 
Churchill’is susidėjo su komu- streikas, nes geležinkelie- 
nizmu kovai su jo šešėliu? Ko- čiai tvarkosi specialiais ' gust Wilhelm, 
dėl susidėjo su gengsteriu, kad 
nugalėti to gengsterio biaurų 
vaiką? Sveikas protas rodo, 
kad reikia dėtis su mažesniu 
gengsteriu, kad nugalėti dides
nįjį, o ne atbulai. P.G.

ja buvo suorganizuota ir 
primesta Amerikos žmo
nėms, asmenų, kurie nieko 
bendro su darbo žmonių 
judėjimu neturi, — tvirti
no šis darbininkų vadas.

Amerikiečiai šiuo reika
lu įteiks rusams protestą, 
nes pagal susitarimą po- 
liciios viršininkas negali 
būti suimtas, visiems ke
turių šalių atstovams su 
tuo nesutikus.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
-EšTADIENJ. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, gegužės 1 d., 1:15 vai. po pietų vėl tu
rėsime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies dai
nų, muzikos kurinių, pranešimų ir kalbų iš WESX ra
dio stoties, Salėm, Mass.

Kalbės p. Bronė Cunienė. 
SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA

Sekmadienį, gegužės 2 d., 10:30 vai. rytą pasi
klausykime lietuvių katalikų radio programos iš tos 
pačios stoties — WESX.

Kalbės Tėvas Dr. Viktoras Gidžiūnas, Pranciš- 
Cook, praėjusį šeštadienį konas. Taipgi kalbės Dr. Antanas L. Kapochy, Lietu- 

tėvelį vių Radio 
mininkas.

Nesuranda Vaikučio

Rockvvood, Me. — Trijų 
metų vaikutis Gerald

išsekė paskui savo 
ir daugiau nebegrįžo. Su-

Valandos koncerto rengimo komiteto pir-

Ludvvigsburg, Vokietija sitelkusį gyventojų ir sek- 
— Prūsijos Princas, Au- lių - šunų - pastangos jį 

buvusio i surasti ligšiol nuėjo nie-.......------- - ------------------- j------------------ _-------- --------j- ------------- .

National Railway Labor Vokietijos kaizerio Wil- kais. Jo pėdsakai susekti
<-i _ -- m-«4. u_i__  s-..™..,.Act įstatymais, o ne Taft-]helm sūnus ir žymus na- 
Hartley įstatymu. Darbi- ; eis, bus teisiamas taip va- 
ninkai per savo unijas. dinamo denazifikacijos 
reikalauja 30 nuoš. algų]teismo. Jo teismas prasi- 
pakėlimo bei mažiausiai l dėsiąs geg. 7 d.

tik iki upelio. Prisibijoma, 
kad jo gyvo nebeteks su
rasti. Jau graibstoma di
džiojo ežero, Moosehead 
Lake, dugnas.

* * *

metinis koncertas įvyks sekmadienį, gegu- 
d., 3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, Bosto-

Radio 
žės-May 2 
ne. Kviečiame visus dalyvauti.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižj, 
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 
7-1449.
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Kun. Jonas S. švagždys.

skyrė Nukryžiuotojo Jėzaus 
Į Seserų Vienuolyno kapelionu ir 
; davė jam plačiausias teises 
veikti visose Bostono arkidie- 

i cezijos lietuvių parapijose.
Kun. Jonas švagždys nuo 

pat LDS organizacijos įkūrimo 
buvo jos’ ir laikraščio "Darbi
ninko” nuoširdus rėmėjas - 
bendradarbis. 1932 m. buvo iš- I
rinktas LDS Centro pirminin
ku ir per tryliką metų pirmi
ninkavimo sustiprino organi- 

' zaciją dvasiniai ir finansiniai.
Taip pat yra buvęs ir kitų or- 

’ ganizaeijų valdybose — Kuni
gų Vienybės. ALRK Federaci- 

įjos. LRKSA. ir daug veikęs 
mūsų visuomenėje. Y-

išbuvęs 29 metus Šv. Roko lie- pač daug veikė ir tebeveikia, 
tuvių par. klebonu. Brockton.: neatsižiūrėdamas į gydytojų 
Mass., gegužės 1 d. š. m. nuo. įspėjimus dėl širdies ligos, ko- 
klebonavimo savanoriai pasi-,vose dėl Lietuvos nepriklauso- 
traukia. Jo Ekscelencija Arki- į mybės ir laisvės, 
vyskupas Richard J. Cushing. ■ Sveikiname kun.
D. D. labai aukštai įvertina! Švagždį. LDS organizacijos 
kun. Švagždžio darbą parapi jo-■ garbės narį, ir prašome Dievo 
je ir mūsų visuomenėje. Jis jo j jam geriausios sveikatos ir il- 
iš arkidiecezijos nepaleido: pa- giausių metų.

i

DARBININKAS

i. Lengtintime Skunl| ir 
Vargi

2
ką. Jis turi latvišką pa
vardę ir vadinasi Pukitis. 
Net pasas jo latviškas. 
Tačiau latviškai. težino 
kelius žodžius, nes kilimo 
yra iš “Didžiosios tėvy
nės”.

KAS ATSITINKA SU 
LATVIAIS, KURIE GRĮ

ŽTA IŠ VOKIETIJOS 
l TĖVYNĘ

“Jeigu mūsų žemė bus 
kada nors laisva, mūsų 
tikrai nebebus šiame pa
saulyje. Birzmaliai su vi
su tuo, kas ten dar bus li
kę, — priguli tau ir mano 
krikšto sūnui Algirdui.

Aš su savo vyru einu 
tuo keliu, kurį nuėjo grį
žę iš Vokietijos mūsų sū
nūs Jurgis su Leonu. La
biausia kalta aš, kuri 
kviečiau juos iš ten namo. 
Iš mano laiškų jie nesu
prato karčios teisybės. 
Tad žinoki tiesą nors tu. 
Kai pereitą vasarą grįžo 
jie iš Vokietijos, pradžio
je rodėsi viskas gerai. Bet 
netrukus Jurgis sužinojo, 
kad jam gresia bausmė. 
Jis nuėjo pas partizanus. 
Jis žuvo ten taip, kaip jau 
yra žuvę daugelis kitų, 
net jojo kapo vietos mes 
nežinome. Leoną baudė už 
tai, kad jis 1944 m. be lei
dimo buvo apleidęs Tary
bų Sąjungos rubežius. 
Nors ta ‘Tarybų S-ga’ bu- 

ivo Latvija, jį nubaudė 10 
įmetu. Jis tik kartą man 
į parašė kaž kur iš Sibiro 
šiaurės”.

(Bus daugiau)

d

Prelatas Dr. K. Urbonavičius,

Didžiausios šventės —. 
Lietuvos 30-ties metų Ne-1 
priklausomybės dieną — 
iš tremties siunčiame 
Jums. BALF pareigūnai 
ir rėmėjai, sveikinimus ir 
nuoširdžios padėkos beit 
nenutrūkstamo brolišku
mo ryšio patikrinimą.

Vargstančios svetimų-} 
! jų vergijos Lietuvos vai- 
; kai išblaškyti plačiame 
pasauly. Be savo pastogės

Kun. P. V. Strakauskas, ir duonos kąsnio, buvę 
ŠV. Juozapo lietuvių par. kiebo- laisvos valstybės piliečiai 
nas. Lowell. Mass.. nuo gegu- į PHVersti vegetuoti iš kitų: 
žės 1 d. š. m. pradeda kleboną- malones. Ne už Lietuvos.* 
vima Šv. Roko lietuvių parapi- ar sav° pačių kaltę, bet 
ioj. * Brockton. Mass. Kun.:dėl gTUoboniškų kaimynų 
Pranciškus Strakauskas per 19: veiksmų- atimta mūsų ša-

.... _ • liai l*»cw3 ir- nonvnlrlaiiart->savo klebonavimo metų 
wellyje sustiprino parapiją * 
dvasiniai i 

I reitų metų pabaigoje įtaisė 
j naujus moderniškus vargonus. 
• ir yra sudarytas fondas nau
jos bažnyčios ir svetainės sta- 
tymui. ~

Kun. P. V.
LDS organizacijos garbės na
rys ir laikraščio 
nuoširdus rėmėjas 
darbis. , .................. „

Šia proga sveikiname kleb. ’ k.a^ J? kilusi iŠ my-
kun. P. v. Strakauską ir linki-1 Imėių širdžių Lietuvai, iŠ 
me stiprios sveikatos ir sek- j pasiryžimo lengvinti nete- 
mingo klebonavimo šv. Rokoikusiems tėvynes lietll- 
lietuvių parapijoje. i viams jų vargus ir nelai-
_____ ________________ jmę. Jūsų aukos, lengvin- 

ir turi čia giminių, ku-!da"ros sk,,r'lą va7ą' 1" 
riuos norėtų susirasti, y-.galina tukstancius Lietu- .— --------- , mokytis ir

šviestis ir rengtis atgims- 
itančios Lietuvos darbui.

Švęsdami savo triumfo į 
dienų prisiminimą, mes i 

i siunčiame Jums dėkingu-1 
Vincas Švarcas su duk-!mo įr broliškos meilės už-’ 

ra Irena, JAV pil., apsi-'tikrinimą. BALF aukosi 
stojo: 851 E.72nd Street, j nušluostė • tūkstančiams!

nelaimingųjų ašaras, su
teikė paramą visko nete
kusiems. Suš e 1 p d a m i Mums pavyksta karts 
tremtinį lietuvį. Jūs su- nuo karto gauti kai kurių 
šelpėte kenčiančią Lietu- žinių apie šiandieninį gy
vą. Mes džiaugsimės ta:venįmą Lietuvoje. Tačiau 
valanda, kada iš laisvos mus įdomauja ir kiti kra- 

i Tėvynes galėsime pakar- ^tai anapus geležinės už
joti mūsų ...

Karolis Žukauskas, dėkingumo pareiškimą.

■

Joną S.

ATVYKO GENEROLAS ČER
NIUS SU ŠEIMA IR

27 LIETUVIAI - TREMTINIAI
1948 m. balandžio 17 d.'kietijos atvyko 27 lietu- 

laivu MARINE TIGER išfviai tremtiniai, kurių tar- 
Anglijos atvyko buvęs 
Lietuvos Ministras Pirmi
ninkas Generolas Jonas 
ČERNIUS su šeima ir lai
kinai apsistojo pas ponus 
Trečiokus, 84 Van Ness! __
Place. Nevvark, N. J., ku-įsu dukra Romualda ir sū- 
rie atvyko į uostą jų pasi- num Ireniju apsistojo: — 
tikti kartu 
ir E. Čiurlyte. Y.

Tą pačią dieną laivu i 
MARINE JUMPER iš Vo-

pe 12 JAV piliečių - repa- 
■trijantų, o kiti su imigra- 
i cijos vizomis. Atvykusieji 
•išsiskirstė pas gimines bei 
draugus:

Kazys ir Sofija Bu ragai

LoJliai laisvė ir nepriklauso-: 
_ _ _ i ją; mykė, o jos gyventojai į
ir medžiaginiai. Pe- bloškiami vergijon, skur-

dan, kančiosna.
Broliai Amerikos lietu- 

’ viai! Jūs susibūrę į labda
ros ir pagalbai teikti or
ganizaciją, visada buvęj 

. Strakauskas VraJautrūs Lietuvos reika- 
_ lams, tiesiate jautrios šir- 

"Darbininko” idies auk3 ir dabar. Ta au- 
: ir bendra- ka labai vertinga ir jos* 

mes neužmiršime. Mes ži-Į

patingai savo tetą Jan- 
su Simučiais į 939 _ 42nd, Brooklyn, N. kartienę.

Kazimieras Skabeika, į 
apsistojo: 66-24 52nd A-j 

apsistojo:!ve. Maspeth, N. Y.

įžymus literatas ir "Darbinin
ko” vyriausias redaktorius, 

i Lietuvių Radio Valandos vado- 
■ vybės kviečiamas, maloniai su
tiko būti KONCERTO Komite
to garbės pirmininku.

Prelatas Dr. K. Urbonąvi-

čius pageidauja, kad į šią retą 
lietuvišką pramogą — koncer
tą, kuris įvyks sekmadienį, ge
gužės 2 d., 3:30 vai. po pietų,
Jordan Hali, Bostone, atsilan- į 
kytų lietuviai iš visos Naujo- ’ 
sios Anglijos.

v •

Hermanas Endriulis,
JAV pilietis,
851 E. 72nd Street, Cleve
land, Ohio. Jo tėvas Fri- 
jdrikas Endriulis gyvena 
:J. A. Valstybėse, su ku
riuo atvykusis susirašinė
jo iki 1936 metų, bet ku- 
įrio adresas dabar nežino
mas.

Nina Grigaliūnienė ap
sistojo: 8138 S. Marsh- 
field Avė., Chicago. III.

Jonas Goldapas, JAV 
pil., apsistojo: 2001 Gene- 
va Avė.. Detroit 3, Mich.

Viktoras ir Vanda Ma
tučiai su dukra Viktorija’tų surasti, 
ir sūnum Remigijų apsi-l 
stojo: 10604 S. Michigan 
Avė., Chicago. III.

Rožė Mickevičienė, JAV 
pilietė, su dukra Klarisa 
laikinai apsistojo pas gi
mines New Yorko apylin- 

jkėje, o vėliau sustos: 3360 
Emerald, Chicago 16. III.

Vincas Minkūnas, su sū
num Antanu - Rimvydu, 
JAV pil. apsistojo: 7536 
Star Avė., Cleveland 3, O.

Elena Raubertienė, su 
sūnumis Vvtautu ir Kazi-

Žūna Latvių Tauta
i PAIEŠKOJIMAI

Cleveland, Ohio.
Augustinas ir Tatjana 

Voldemarai su dukra Irę-į 
na ir sūnum Jurgiu apsi-i 
stojo: 10530 S. Indiana, 
Chicago, III.

Stasys Žukauskas, JAV 
pil., apsistojo: 569 River 
Street, Aurora, III. Jo tė
vas, r 
ilgą laiką gyveno Chica
goje, kurį atvykusis norė-

Autentiškos Žinios iš Sibiro

Kun. Jonas Skalandis,
buvęs Lasvrence. Cambridge. 
Brockton ir Nekalto Pras. par. 
Stoughton. Mass. vikaru, pa
skirtas Šv. Juozapo lietuvių 
par.. Lowell. Mass.. klebonu. 
Kun. Jonas Skalandis. vika
raudamas kitataučių parapijo
se. negalėjo daug veikti lietu
vių visuomenėje. Tačiau būda
mas lietuvių parapijose veikė 
ir organizavo jaunimą. Būda- ________ _____
mas klebonu, turės progą savojmieru bei dukra Regina, 
gabumus ir energiją panaudoti JAV pil 
lietuvių visuomenėje.

Sveikiname naują 
kleboną, kun. 
linkime Dievo palaimos.

., apsistojo: 511 
N. 11 Street. Philadelphia, 

Lovveii io Pa. Elena Raubertienė, 
J. Skaiandį ir prieš ištekant Petkutė, y- 

ra gimusi JA Valstybėse

Atvykusius be giminių: 
ir draugų pasitiko Ona 
Valaitienė nuo BALFo ir į 
Gen. Konsulato Attache ~ 
A. Simutis su žmona, ku- ięacį 
rie pagelbėjo su formalu- Liudvikas 
mais. L.G.K.

Stassen Laimėjo 
Pennsylvanijoj

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Šubonis Pranas, gyvenantis 
Kreis Rewensburg. Lager 
We»ngarten, (1) Germane, ieš
ko: 1> F'alkkusko Andriaus, 
gimusio Teisininkų kaime. 
Šventežerio valse., Seinų aps
krityje; 2) Brolių Jonuškų — 
Jono ir Juozo — kilusių iš Mi- 
kyčių kaimo, šventežario vals
čiaus. Seinų apskrities. Rašyti 
viršminėtu adresu.

tarpu trumpam poilsiui j 

nežinomą svetį ir paskai-i 
tykime tą Įdomų, per įvai
rias kliūtis į čią patekusį 
popierėlį.
LATVIJA KOLONIZUO
JA NAUJAIS ŽMONĖ- I
MIS IŠ “D. TĖVYNĖS”

— “Brangioji sesute! 
Tu gerai žinai, kad mūsų 
gyvenimas buvo labai 
sunkus. Po Jurgio ir Leo-L' -X_ XI__ __ “_ ______  ! gi

toti mūsų neužmirštamo (iangOS šiandien patiekia- 
me skaitytojams žiupsnelį 

Scheinfeld, Vokietija. žinių apie bolševikų oku- 
Posėdžio Prezidiumas. [ pUotą Latviją.

SVEČIAS, KURIS IŠAR
DĖ MILINĖS PALĄ...
Kaž kas pabeldė į vie

nos tremtinės duris Vo
kietijoje, DP stovykloje.
— Ar čia gyvena ponia 

Morta Briedienė? — pa
kartotinai klausė vyras, 
apsirengęs nudriskusia u- 
niforma.
— Taip!
— Ar jūs tikrai ta pati 

esate?
Tik po to, kai jis gavo 

dvigubai patvirtinantį at- ji su 
sakymą, svetimasis įėjo šaltą svetimą šalį, 
kambarin. Ilgai nelaukda
mas išsitraukė kišeninį 
peilį ir pradėjo ardyti sa- 

!vo nudėvėtos milinės palą. 
Ponia Briedienė ilgai ne
galėjo suprasti, kas čia 
vyksta. Tik kai iš milinės 
pasirodė galas sulamdyto 
popieriaus, ji suprato, kas 
čia vyksta. Tai buvo laiš
kas iš jo sesers Latvijoje, | 
apie kurią vienas iš jos j 
giminių buvo jai į Vokie-| 
tiją parašęs:

“Ona ir Petras nuvažia
vo į šašos tėviškę...” O Sa
ša buvo rusų pabėgėlė iš 
Lugos, kuri gyveno jų šei
moje nacių okupacijos lai
kais kaip evakuota. Ponia 
Briedienė iš šio laiško tei
singai buvo supratusi, 
kad jos sesuo su vyru iš
vežti, kur jau seniai ken
čia tūkstančiai latvių, lie
tuvių ir estų.

Bet mes palikime tuo

MIRĖ TRYŠKIŲ 
KLEBONAS

Iš Lietuvos gauta žinių, 
mirė kanauninkas 

Stankaitis, il
gametis Tryškių klebo
nas.

■ -

Ha-Philadelphia, Pa.
rold E. Stassen. respubli
konas, laimėjo ir Pennsyl- 
vanijos pirminiuose rinki
muose.

Pasirodo, kad Stassen’ui 
yra galimybė laimėti i

į

Gubernatorius Vetavo Mir 
ties Bausmės Pakeitimo 

Bili|

Gubernato-Boston
rius, Robert Bradford, vė
javo (atmetė) Mass. le- 

ipigislatūros priimtą mir-
Respublikonų kandidatu- j*®® bausmės pakeitimo, 
rą į Prezidentus.

I

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

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

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

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

Centro Valdyba.

bilių.
Pagal atmestąjį bilių 

PaIaIHa PnwarwUninin I amt žmogžudystės bylose pri- rdrclUV rovamiefHiml Urvu siekusiųjų teisėjų suolas 
Atvykusius Sabotažninkus (jury) būtų turėjęs teisę 

----------- i rekomėnduoti bausmę — 
mirties ar kalėjimo, iki 
gyvos galvos. Sulig da
bartiniu įstatymu, žmo
gus rastas kaltu pirmo 
laipsnio žmogžudystėje,

t 
į

VVashington, D. C. — 
Karo metu du nacių sabo- 
tažninkai atvykę Ameri
kon povandeniniu laivu, 
buvo paleisti iš kalėjimo
ir sugrąžinti Vokietijon.'automatiškai turi būti nu- 
Kiti jų bendradarbiai nu-į baustas mirti elektrikinė- 
teisti mirčiai ir nužudyti, i je kėdėje.
Du paleistieji išsigelbėjo ■ 
nuo mirties tuom, kad jie 
atvykę išdavė šios šalies 
valdžiai savo grupės klai
kią “misiją” — sprogdin
ti šią šalį iš vidaus. Jiedu 
pirma gyveno šioje šaly.

Remkite tuos prof esi joną lūs Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“OarbininM”.

Ta Mūs’ Seselė

Ta mūs'..seselė, darbininkėlė, 
fijo į šilą uogelių rinkti 
Ne tiek ji rinko, kaip gailiai 

verkė
Pati sau viena gailiai dūmojo 
Mane tėtušis žada išleisti 
Už to bernelio, kurio nemyliu.

*

no išvežimo mūsų Birzma- 
liuose (Latvijoje) buvo 
lygu kapų tylai. Petras 
pradėjo sirgti širdies liga. 
Aš verkiau daugelį dienų 
ir naktų, bet ką tai gali 
padėti, kai mūsų likimą 
sprendžia geležinės ran
kos. Mes kenčiam ir lau
kiam didžiosios atpirkimo 
akimirkos. Kadaise mu-

Į Vytautas Abarauskas, kilęs 
iš Alytaus miesto, dabar gyve
nantis Schwaeb. Gmuend, Bis- 
mark Kaserne, Wuertemberg 
(14a) D. P. camp Germany, U.

Į S. Zone. ieško Volungevičiūtės. 
i gimusios Alytaus apskrityje, 
Seirijų miestelyje. Turimomis 
žiniomis gyvena Chicago, 
Prašau atsiliepti viršminėtu 
resu.

III. 
ad-

Genovaitė Daniūnaitė 
kienė, gyvenanti Germany, Ra- 
vensburg, Herrenstrasse 41, 
French Zone (14b) ieško pane
lės Natalijos Staknytės iš Pa
langos. lankiusios “Saulės Mer- 

Kaune. Ra- 
-! syti viršminėtu adresu.

Benešiūnas Aloyzas, sūnus 
vilties, Onos Katilytės ir Andriejaus, 

pasieks gyvenantis Germany, Hanau 
D. P. Camp, Lamboy Str. 84, 
ieško giminių bei pažįstamų, 
gyvenančių Amerikoje. Rašyti 
aukščiau nurodytu adresu.

myse ruseno viltis dabar | Gim 
,, vėjais nukeliavo r-

Mane dabar veža į Ry
tus bet aš turiu 
kad šis laiškutis 
tave. Pereitą antradienį 
mus išvežė iš Birzmalių. 
Mūsų ūkis neliko tuščias: 
atsiuntė/ naują šeiminin-

v —

šli-

1

5 THE GOVERNORS HANDICAP
Rytojaus Lenktynės

i 8 Šiurpulingi Reisai Kasdien iki Birt. 5
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Suffolk Dowifs
POST TIME



Penktadienis, Balandžio 30, ’48 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly excępt holiday weeks, when issued weekly. 
---------by----------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act ot March 3, 1870.
Acceptance for mailing at speeial rate of postage provided for in Seetion 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.
SUBSCRIPTION KATES

Domestic yearly   ................... $5.00
r
Foreign yearly............................ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama .................... $5.00

Malonūs Lietuviai ■ Amerikiečiai,
-------------- ! 
leidinius, viename iš jų 
rasite ir mano atvaizdą,' 
kurio apačioje parašyta: 
“Adomas Kupcikevičius— 
Vilniaus Geležinio Fondo 
Komiteto Iždininkas”, šio 
Komiteto Pirmininku bu-, 
vo, ilgus metus Ameriko
je gyvenęs, Kan. Profeso-’ 
rius Fabijonas Kemėšis. • 
Tokiu būdu man su juo te-■ 
ko daug metų artimai i 
bendradarbiauti, tik gaila,; 
jis liko Lietuvoje 
kaip teko girdėti, 
vežtas į Sibirą, 
kams tokių taurių žmo-

Seniai rengiausi Jums šį 
tą parašyti apie Lietuvą, 
bolševizmą, vokišką na
cizmą ir lietuvių Lietuvo
je ir tremtyje pergyveni
mus, bot vis nesurasda-

pagel- 
ruduo

mur-

Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams .... $3.00 į VHU DUCIO kaip tatai pada-
Užsieny metams ........................ $5.50 ’
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50
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DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8*2680

Mėgina Išprovokuoti Karo 
Priežastį

i 
i

Generolas Eisenhower, paklaustas, kokia jo nuo-’ 
monė apie karo galimybę, šitaip pasisakė: “Politinė 
padėtis tiek įtempta, kad bet koks neapdairus išsišo
kimas gali iššaukt griežtą ultimatumą, kurį papras-1 
tai seka karas”.

Tokių neapdairių išsišokimų iš komunistų pusės 
yra buvę nemaža, tačiau karas vis dėlto neįvyko. Gal 
nebuvo pakankamų priežasčių griežtam ultimatumui. 
Buvo daroma protestų bei reikalavimų pasiaiškinti į! 
kuriuos Maskva nuolankiai atsakė ir net atsiprašė. 
Tačiau tie išsišokimai nesiliauja. Štai neperseniai į- 
vyko susišaudymas tarp italų ir jugoslavų. Pradėjo 
šaudyti jugoslavai ir padarė italams nuostolių — vie
nas nukautas, keletas sužeistų. Tokio incidento užtek
tų ultimatumui, jei italai turėtų pakankamai pajėgų 
pradėti su Jugoslavija karą. Bet italai vargu benorės 
ką pradėti. Jie atsiklaus Amerikos. Tačiau Amerika 
nesiskubys kištis į dviejų valstybių vidujinį reikalą. 
Ji tik tada įsikištų, jei Jugoslavija pradėtų karą su 
Italija, ir Italija negalėtų atsilaikyti.

Iš viso, padėtis dabar tokia, kad nė viena pusė —

REVOLIUCIONIERIAI 
MEDŽIAI

Vertė A. Maceina

savo 
pasidalinti

ryti. Netikėtai man pate
ko Amerikoje leidžiamas 
lietuvių laikraštis “Dar
bininkas” kuriam aš ir 
nutariau rašyti laiškus, 
kad galėtų pasiskaityti 
didesnis lietuvių - ameri
kiečių skaičius.

Aš esu jau 56 metų am
žiaus ir per savo gyveni
mą daug ką mačiau, per
gyvenau ir šitomis 
žiniomis noriu
'su Jumis.

Per pirmąjį 
karą aš buvau 
Rusijoje — Sibire ir ma
čiau kain atsirado Rusi
joje bolševizmas. Lietu
vos nepriklausomybės lai
kais gyvenau Lietuvoje ir 
dirbdamas visuomeninį 
bei labdarybės darbą, ge
rai pažinau Lietuvos rei
kalus. Kas iš Jūsų dalyva
vo Vilniaus vadavimo ak
cijoje ,tas gali turėti Vil
niaus Vadavimo Sąjungos 
leidinių. Pavartę minėtus

pasaulinį 
tremtiniu

• v

NEMUNAS

Iš viso, padėtis dabar tokia, kad ne viena puse — i Ar saulutė, ar šešėlis, 
nė rusai, nė alijantai — nenori užsitraukti priekaišto,■ Teka vingiais Nemunėlis — 
kad pradėjo karą. Toks priekaištas labai prastai at- j Ritas vilnys, teko srovės, 
silieptų ant namų fronto. Nė Amerikos visuomenė, Nuo gilios žilos senovės, 
nė rusų liaudis karo nenori. Amerikiečiai mėgsta lais- Blizga, žirba, spindi, teka, 
vą, veiklą ir ramų gyvenimą. Savo energiją jie nori Amžių kilnią sėkmę seka... 
sunaudoti pastūmėjimui pirmyn žmonijos progreso' ... .. ,
ir geroves. Jie griebiasi uz ginklo tik tuomet, kai .... 
reikia ginti savo tėvynę, arba likviduoti kokį pašau-; r V1 nis Pu ° gena’ 
linį pavojų, kurs pagaliau ir Amerikai gręsia. Tai bu-! upas ę prisisegęs 
vo Hitleris, dabar Stalinas. Šis pastarasis labiau lik- J s“ sau e so a’.regls’ 
viduotės reikalingas. Amerikiečiai tai žino, bet juos 
išjudinti reikia didelio sukrėtimo bei tokios provoka-{ UR8mo
cijos, kuri iki gyvo kaulo įžeistų jų tautinę garbę. Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
Panašios provokacijos kol kas dar nebuvo.

Rusų liaudis visai kitaip auklėjama. Ji neturi 
laisvės, nė gerovės. Ji gyvena vergų gyvenimą, bet 
savo tėvynę myli. Kai Hitleris Rusiją, puolė ir bepro
tiškai liepė naikinti ir plėšti jos turtą, o gyventojus - - .
žudė, arba juos lyg kokius vergus gabeno į Vokietiją Jis vis kloja savo juostą, 
sunkiems darbams ir pusbadžiam gyvenimui, 
sai labai atkakliai prieš užpuolikus kovojo. Dabar 
padėtis daug pasikeitė. Rusijos nieks nebepuola. Tai 
ji svetimus kraštus grobia. Raudonieji kariai nebe
mato jokio reikalo savo gyvastį aukoti svetimų že
mių grobimui. Jie žino, kad Rusija turi žemės užtek
tinai, net perdaug, tik reikia mokėt šeimininkauti. Gi 
jos valdžia — bolševikai — kaip tik to nemoka. Jiems 
tik karai ir revoliucijos rūpi. Kam to reikia? Užtekti
nai prisikariavom. Jau metas namie sukurti žmoniš
ką gyvenimą.

Netenka abejoti, kad rusų masės pradeda taip 
galvoti. Maskvos ponai tai žino ir baiminasi stumti

i Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
. Švyti vėl ir skaidriai žirba 

Ir nelengvą darbą dirba. 
Velka naštą rąstų, medžių, 
Pro Alytų, pro Seredžių...

ru- Žemės gardų kvapą uosto. 
Žarsto smiltį, kasa molį, 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žiedą, — 
Laisvės jauną giesmę gieda...

Jurgis Baltrušaitis.

iš kur, 
yra iš- 

Bolševi-

niekinta. Gėlės išbalo, žie
dai sudžiūvo, lapai 
to. Atrodė lyg būtų 
atėjęs.

Tuomet prasidėjo
mėjimas nrie štopelį. Bet 
jis, nors ir pačio lapai bu
vo pageltę ir išdžiūvę, no
rėjo ir toliau įkvėpti drą
sos.

“Koki jūs esate naiviš- 
ki! Argi nematote, kad 
dabar jūs esate daug gra
žesni, daug laisvesni ir 

• savarankiškesni, negu bū- 
i darni saulės valdžioje.
Sakote sergą? . Anaiptol!

Seni ąžuolai ir vinkšnos Jūs tik esate pakilninti!
šniokštė nepatenkinti, bet Jūs pasidarėte asmeny-
jauni medeliai pritarė iš bes!” 
visų pusių.

Topelis kalbėjo toliau:
“Žinau, kad tarp augalų “Mes

kuri

Lieknas aukštas topelis
— pasakoja Jprgensenas 
suga^io diding? minti.

m^kokiu buvo“Kan. •«’ m‘š-
fesorius F. Kemėšis, tik. ko medžiais, jvs žinote, 
rai nereikia. |kad vls?, zeme. Pnkla,.,so'mum’. Nuo musu ^a^ina

Lietuvoje nergyvenau taip žvėrvs. tain įmonės. Yra bailiu partija, 
pirmąją bolševikų okupa- Be mūs” jie negalėtu °"v- ^ar šitoms auklų pa- Bet dauguma kaip tik lai-
ciją, Lietuvoje gyvenau ir venti. Mes maitiname tar- sakoms. Bet aš pasitikiu ku liovė streikavę ir vėl 

• • ’ 1 .............. *------ "3 augalų kartos atsigrįžo į gaivinančią
savarankiškumu. Mes au- saule.
galai turim galų gale nu- Atėjus pavasariui, tope- 
simesti saulės jungą. Tuo- lis stovėjo išdžiūvęs, barš- 
met kils nauja, laisva me- kindamas sausomis savo 
džių karta. Tad į kovą už šakomis. Kvailas jo mok- 
laisvę! Sene saule, 
viešpatavimas jau 
baigė!” 

Topelio žodžiams 
mirties baimė verčia žmo-'kinęs, broliai, kad visa tai garsiai pritariama.i * “ ■ 1 • V V • v____ ~ • j_____  1______ j____ _______ • . « • niiAiicji/nm onoian

J t! • 0*7 a ■<*

per vokiečių - naciu oku-Įves, avis, paukščius, bites, jaunosios 
naciją, tik artėjant prie mes esame cent**^ nnie 
Lietuvos antrą kartą bol- kuri viskas sukasi. Net ir 
ševikams, su skausmu pati miško žemė susidaro 
širdyje, turėjau apleisti iš pūvančių mūsų lapu. 
Lietuvą ir bėgti, kaip lie- Tik viena galybė yra iški- 
tuviška patarlė sako, nuo lusi aukščiau mūsų — tai 
vilko ant meškos. Tiesa, saulė. Atrodo, kad mūsų 
Vokietijoje buvo tikrai gyvenimas nuo jos parei-, 
žiaurus gyvenimas, bet tų. Vis dėlto aš esu įsiti-j 
___ • _______ ___—__________________ x__________________ ’• • « i • • i i • . • !

Į Kai kurie nelaimingi au
galai įtikėjo topeliui ir 
naktis iš nakties kartoio: 

esame pakilninti. 
mes esame asmenvbės!”

v •

tavo slas buvo seniai pamirš- 
pasi- tas. Aplinkui skleidėsi at

sivertusių medžių kvapas, 
buvo kaip auka visa ugdančiai 
Jau- saulei.

gų bėgti ten, kur dar vra'yra'tik pasaka, kuri nori nuoliškam susižavėjime Medžių revoliucionierių 
nors maža vilties išlikti mus įbauginti. Argi mes pranyko senųjų murmėji- įvykis pasikartoja dauge- 
gyvam. Atvykęs Vokieti-!negalėtume gyventi be mas- dabartinių žmonių gy-
jon, apsigyvenau Dręsde- saulės? Iš tikro tai tik se-' “Mes pradedame strei- venime, kurie mano nusi- 

* —1 — kalbė- gręžę nuo Dievo — mūsų
“Die- buvimą gaivinančios sau- 

galėsią gyventi.
n’e, kurį subombardavus,^na kvaila pasaka, neverta ką j>rieš saulę,! 
ėjau į vakarus, kol pate
kau Amerikos kariuome
nės okupuoton Vokietijos 
zonon. Čia iš manęs pada
rė D. P. ir nuo 1945 m. ge
gužės mėn. 21 d. gyvenu 
D. P. gyvenimu. x

Kaip jau minėjau, esu Į Man bus didžiausias ir me- Mums 
daug matęs ir pergyve-1 maloniausias atlyginimas, saulės! Mes

; mokyto, moderniško 
galo...

au- J° toliau topelis.
ną sustabdysime visas gy- lės

Topelis truputį nutilo. vybės funkcijas palikda- Taigi saugok savo tikėji- 
--------------------- ---------- - mi jas tamsiai, slaptingai — "------------- 1 
(Displaced Persons) gy-'nakčiai. Naktį mes augsi- 
venimą amerikiečių oku-,me, naktį žydėsime, kvė
puotoje Vokietijos zonoje.Į pėsime ir vaisius nokinsi- 

nereikia jau 
norime būti

mi jas tamsiai, slaptingai

nęs, todėl ir mano laiškų .jeigu lietuviai - amerikie- laisvi! 
tikslas yra: |člhi skaitys mano laiškus.

1. Supažindinti ’ 
vius - amerikiečius 
Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu.

2. Aprašyti pirmąją bol
ševikų okupaciją Lietuvo
je.

3. Aprašyti vokiečių - 
nacių viešpatavimo laikus 
Lietuvoje.

4. Supažindinti lietu
vius - amerikiečius su lie
tuvių gyvenimu Vokietijo
je karo metu.

5. Aprašyti lietuvių D.P.

mą. Paaugęs susitiksi jau
nuolių, kurie ištisas va
landas gali plepėti, nelies
dami nė trupučio svar
biausių gvvenimo klausi
mų, susitiksi žmonių, ku
rie nieko kito nežino, kaip 

Rytą žmonės pamatė .tik pinigus, svaigalus, ci-uiiatv | via pundus, ovaigaiuo, vi- 
lietu-'o jų turinį stengsis įsidėti nuostabų reginį. Saulėj garus ir kino. ,O kaip 

su jį savo širdis, kad dar sti-j spindėjo visu puikumu, daug tokių yra!
tu vos priau visiems lietuviams skleisdama save

pradėjusias susiprasti mužikų mases į naują karą, 
kuomet buvusio karo baisenybės dar gyvai jų akyse 
tebestovi. Kremliui prireikė tokio sukrėtimo, kurs įti
kintų rusų liaudį, kad jų tėvynei gręsia tikras pavo
jus. Tokį sukrėtimą komunistai mėgina išprovokuoti.

K.

puikumu, 
r___ ______  ________ savo gaivi-
suglausti gretas kovoje nančius spindulius po visą 
dėl brangiosios Lietuvos padangę, bet gėlės išdi- 
išlaisvinimo. Kuomet kai- džiai nulenkė savo galvas 
bame apie Lietuvos išlais- į žemę, medžiai nusvarino 
vinimą, galvokime apie savp lapus, i '
tas baisias kančias, T

Tarp paukščių vra ir 
žvirblių ir ereliu. Ko rei
kia žvirbliui? Poros kir
minų, keleto grūdų, vie
nos kitos vyšnios — ir ga- 

, ir visi nusi-'na. O kas jam bėda apie 
ku- grįžo nuo saulės. Tuo tar- erelius. Jis nežino, kad

rias kenčia lietuviai pa- pu vakare atsidarę uždą-į pasaulyj yra kita laimė— 
vergtoje Lietuvoje, o juk rytos žiedų taurelės, mar-erelių laimė. Jis paten- 
jie yra mūsų kraujo bro- gos gėlės ištiesė savokintas savo būkle ir savo 
liai, tos pačios Motinos - kaklus į blankią mėnulio' maistu. Jis tunka ir gyve- 
Lietuvos vaikai. Tuomet šviesą ir silpną žvaigždžių-na. 
suprasime tikrai, kad ko
va už Lietuvos išlaisvini
mą yra giliai prasminga 
ir kad jai negali būti gai
la didžiausių aukų.

Kitą kartą daugiau.
Adomas Kupcikevičius.

vergtoje Lietuvoje, o juk rytos žiedų taurelės, mar-;erelių laimė, 
jie yra mūsų kraujo bro- gos gėlės ištiesė savokintas savo

I
mirgėjimą. • Mano mielas, ir tarp

Taip buvo keletą dienų. ; žmonių pasitaiko su žvir- 
Bet po kurio laiko au-!blio širdimi. Tai tuščios 

galai pradėjo kaž kaip y-i sielos žmonės, kurie netu- 
patingai keistis. Javai bu-iri jokio supratimo 
vo prigulę prie žemės. Pir- dvasios 
miau jie tiesėsi į saulę, džiūsta, nes nusigrįžo nuo 
bet dabar saulė buvo pa- Saulės.

apie
gyvenimą. Jie

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

15.
Du Nevykėliai

♦

— Pats gi žinai, kam dar klausi? Jie nie
kad manim nepasitikėjo. Ar aš kaltas, kad 
mano tėvas buvo žandaras ir aš pats gerai 
pamenu caro laikus? Buvau jau tiek paūgė
jęs, kad gaudavau progos tėvo raštinėj kiek 
padirbėti. Tėvą jie likvidavo kaip pasižymė
jusį caro tarnyboj, bet aš pats, dar tik vai
kėzas, nieko jiems nenusikaltau. Norėjau 
nuoširdžiai jiems tarnauti, bet man vis pri
kaišiodavo: buržujus ir buržujus. Žinai, to
kioj aplinkoj ir darbas nesiseka. Ir man 
pradėjo nesisekti daugiausiai dėlto, kad jie 
nuolatos statė visokių kliūčių. Praminė ma
ne nevykėliu — “neudačniku”. O tokiam 
Sovietų Sąjungoj nebe gyvenimas.
— Giliai tamstai užjaučiu, nes ir aš tokį 
vardą užsitarnavau, — tarė Gražbilys.

— Na, tai gerai žinai, ką tai reiškia. Ir iš 
tiesų man pradėjo nesisekti. Priėjo prie to, 
kad partizanų vadas mane išvogė.

— Išvogė? Kaip tai galėjo atsitikti?
— Nė aš pats nežinau, kaip prie tokios 

padėties priėjau, bet faktinai mane išvogė.

Ir tai padarė vienas pienburnis, dabar jau 
vyras tos merginos, kurią aš norėjau išvog
ti, nusigabenti ją kur už sovietų sienos ir 
apsivesti. Ir jis tą pačią merginą buvo įsi
mylėjęs. Suuodė biaurybukas, kad aš ją no
riu išvogti ir man kelią užkirto. Ir kaip gu
driai. Persirėdė komisaru, pasidirbdino spe
cialius dokumentus, kad esąs atsiųstas iš 
Maskvos agentas ištirti čionykščių valdi
ninkų elgesį, ir iš karto visai mane apmony- 
jo. Pasiūlė man jo lėšomis pavakarieniauti. 
A špasiūlymą priėmiau, manydamas, kad jį 
nugirdysiu ir nusivešiu į čeką jo dokumen
tus patikrinti. Bet išeinant iš valgyklos, jo 
sėbrai su revolveriai pastojo mums kelią, į- 
sisodino į automobilį ir parsivežė į partiza
nų požemį, kur su tavim susipažinau.

— Tai buvo partizanų sąmokslas! — pa
stebėjo Gražbilys.

— Ir labai gudriai sugalvotas. Jis pats 
buvo vienas iš stambesnių partizanų vadų.

— Tai tas pats, kurs su ta gražuole apsi
vedė?

— Tas pats. Dabar supranti, kodėl aš ry
žausi jo žmoną išvogti?

— Kur čia nesuprasi. Tamsta norėjai jam 
atkeršyti. Bet kodėl nepasiėmei būrio rau
donarmiečių, arba čekistų? Su tais būtum 
jokios bėdos neturėjęs. Gi tie istrebiteliai 
tikri chuliganai. Kaip galėjai jais pasitikė
ti?

— Kitokios išeities man nebuvo. Čekoj 
mano vardas visados buvo prastas, o po to

išvogimo aš virtau tokiu nevykėliu, kad su 
manim nė kalbėt nebūtų norėję. Tai dar ne 
tokia bėda. Spiaut ant jų, jei būtų iš tarny
bos išmetę. Bet jie būtų pradėję mane tar
dyti. Tur būt žinai, ką reiškia čekos tardy
mas.

— Tegu jį galas. Aš apie tai nė kalbėt ne
noriu. Bet kodėl nesikreipėt į raudonarmie
čius?

— Tas pats galas. Jie būtų čekos atsi
klausę. Juk aš čekistas.

— Iš tiesų, kebli padėtis. Tai koks dabar 
jūsų planas, Terentij Lukič?

— Nežinau nė ką išgalvoti. Išeities, rodos, 
nebėra. Visi man priešai: partizanai, rau
donarmiečiai, čekistai ir istrebiteliai. Priė
jau liepto galą. Jaučiuosi kaip Napoleonas 
po Waterloo. Ne. Ne visai taip. Verčiau kaip 
Fridrikas II po Kunersdorfo. Jis atsigriebė. 
Ir aš turiu atsigriebti. Dar liko vienas pla
nas.

— Aš gi sakiau, kad jūsų genijalios sme
genys ką nors išgalvos.
— Perdaug negirk mano smegenų, nes pla
nas prastokas, bet vis geriau šis tas, negu 
nieko. Aš manau lysti tiesiog liūtui į nasrus, 
ar meškai į glėbį. Kreipsiuosi į čeką.

— Bet jūs sakėte, kad čeką...
— Taip, aš sakiau ir tebesakau, bet kitos 

išeities man nėra. Matai, čekoj yra viens 
toks komisaras, Načhalskij. Tai niekšas iš 
po tamsios žvaigždės, bet labai įtakingas. 
Faktinai jis ten valdovas.

— Su niekšu norite turėti reikalą? Tai 
gal jis geras tamstos draugas?

— Kaip tik priešingai, jis aršiausias ma
no neprietelis, šaukšte vandens mane pa- 
skandytų. Bet — niekšas yra prieinamesnis, 
negu ištikimas čekistas.

— Norite jį papirkti?
— Kuomi? Jei turėčiau pinigų, nesibasty

čiau po miškus ir pelkes. Seniai būčiau už
sieny. Aš noriu jam kitą pasiūlymą pada
ryt: išvogti tą partizaną, kurs mane buvo 
išvogęs.

— Ir manote, jis tą pasiūlymą priims?
— Nežinau. Turėtų priimti, ypač jei su

tiksiu atlikti darbą, o jam nuopelną ir nau
dą atiduoti. Kvailas būtų, jei nesutiktų. O 
jis toli gražu ne kvailas.

— Bet kokia tamstai iš to nauda?
— Atitaisyčiau savo vardą ir būčiau pri

imtas atgal į tarnybą. Tai būtų naujo gyve
nimo pradžia. Už tokį heroišką darbą visi 
čekos stupaikos turėtų man nusilenkti.

— Na, o jei nepavyks tą partižaną išvog
ti? Girdėt, kad tai vikrus paukštukas.

— Turi pavykti. Kitaip man nebe gyveni
mas. Tiktai ot kas man rūpi: ar Nachalskis 
duos man gerų vyrų į pagalbą? Aš vienas 
juk to nepajėgsiu. Čekistų nelabai norėčiau: 
jie įtaria ir šnipinėja. Apie istrebitelius nė 
galvoti nenoriu. Pasilieka raudonarmiečiai, 
bet jie ko ne visi žiopliai. Retas kuris apsu
kresnis. Tikra bėda. Gal tu, Kastai, ką su
galvosi?
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Vardo salėje. Kearny, buvo 
surengtas 
shower”.
Marijonos 
vių proga,
čiūtė širdingai 
už gražias dovanas.

didelis “surprise 
choristės, panelės 

Paslevičiūtės. vestu-
Panelė M. Paslevi-

visiems dėkoja čių visiems,♦ •• 
t Zi

Visi Laukia...

Tėvo Bernardino Grauslio at
vykstant su MISIJOMIS. Šios 
bus vedamos lietuviškai ir pra
sidės sekmadienį, geg. 2 d. 4 v. 
po pietų. Pamaldos vyks rytais 
9 vai., o vakarais — 7:30 vai. 
Tėvas Grauslys bus mūsų tar
pe per du svarbius sekmadie
nius. Geg. 2 d. įvyks vaikučių
Pirmoji šv. Komunija. Geg. 9' 
d. bus švenčiama MOTINŲ 
šventė. Ryto 8:30 v. bus ben
dra šeimų Komunija. Po pietų 
4 vai. įvyks metinė gegužinė 
procesija ir šv. Misijų užbaiga. 
Tai bus 8 dienos pripildytos 
Dievo malonėmis. Bus puiki 
proga atlikti velykinę pareigą 
ir sutvarkyti sielos reikalus. I 

i 
Klebonas Dėkoja...

Antanui Miceikai ir Lietuvis-1 
kų Draugijų Tarybos nariams, i 
ypač tarptautinio bazaro komi-l 
sijai už paskyrimą bazaro pel
no apmokėjimui Garbės Sąrašo: 
lėšų. Ponia Elžbieta Lazauskie-j• 
nė. Tarybos iždininkė prisiuntė 
čekį $418.83 sumai mūsų kle
bonui. Už šią auką jis nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie pri
sidėjo prie to pelno uždirbimo 
ir kurie pritarė, kad tas pelnas 
būtų atiduotas apmokėti karių 
lentos išlaidoms, 
šiai praėjo nuo 
gimo. tačiau 
pripažįsta, 
gražiausių 
mieste.

*

skienė, T. Staugaitienė, J. Ka
zakevičienė ir kitos. Tonikų bei 
kitais gėrimais malonius sve
čius vaišino p. Valickas. Para
pijos kunigai taria nuoširdų a- 

kurie parėmė šį 
A.E.S. gražų sumanymą ir dųrbą.

i?

23 bal.—Švč. Trejybės šven
tėje — pamokslą sakė kun. Če- 
ka vičius.

I
I

tėvukas buvo palaidotas iš šv. į 
Alfonso bažnyčios. Štai praėju-' 
sį antradienį prie to paties al
toriaus buvo atnašaujamos iš
kilmingos gedulingos mišios už 

•jo ištikimąją žmoną Elžbietą 
Benešiūnienę. Kun. dr. Mende
lis aukojo mišias prie didžiojo 
altoriaus. Kun. Dubinskas ir 
kur.. Jonas Mendelis laikė kitas 
mišias prie šoninių altorių. Vi
si šeimos nariai priėmė šv. Ko
muniją per savo mamytės lai
dotuves. Nulydėta ir palaidota 
greta savo vyro Holy Redee- 
Įmer kapinėse. Pirmadienio va
karą kaip tretininkės taip ir 
Altoriaus ir Rožančiaus dr-jos 
narės susirinko prie velionės ir 
atkalbėjo dalį rožančiaus. Vi
sa? šeimai reiškiame užuojautą 
jų skausmo ir liūdesio 
doje.

valan-

Doris

Jau 7 mėne- 
sąrašo atide.n- 

kas tik jį mato, 
kad tai vienas iš 
paminklų visam

Sveikiname...
Kazimierą ir Kotryną Jonec- 

kius. kurie susituokė sekmadie
nį. bal. 25 d. Kun. Antanas Du- 
binskas priėmė jaunųjų pasiža
dėjimus ir atnašavo šv. mišias. 
Liudytojais buvo Jurgis Jonec- 
kis ir jaunosios sesuo
AVhittington. Puota įvyko Lie
tuvių svetainėje, Hollins St.. 
arti 200 asmenų dalyvavo iškil- 

■ mėse. Visi trys mūsų kunigai 
j atsilankė į puotą. Ilgiausių me- 
jtų ir daug Dievo malonių linki
me jaunavedžiams jų naujame 

I gyvenime.

Ačiū—
Altoriaus ir Rožančiaus 

Draugijai už $15.00 skirtų gė-i 
lems, papuošti Marijos altorių 
geg. mėn. Kun. klebonas labai' 
įvertina tos dr-jos rūpestį. Nė
ra tos iškilmės, nėra tos Mari-: 
jos šventės, kad Altoriaus ir į 
Rožančiaus Dr-ja nepaskirtų I 
aukų 
arba

I
'Į

I Parapijos 40 valandų atlaidai 
'įvyksta gegužės mėn. 16, 17 ir 

Balandžio 18 dieną Švč. Tre- 18 dienomis. Pamokslus sakys 
jybės parapijos bažnytinės jaunosios kartos vietiniai ame- 

lietuviai kunigai ir at- 
Europos. Pirmą dieną 
Požereckas. antrą — 
Pakalniškis ir trečią— 

Tikimasi

Kun. dr. L. Mendelis
Šiomis dienomis kun. dr. Liu

dvikas J. Mendelis. Šv. Alfon
so parapijos klebonas, šventė 
savo 50 metu amžiaus sukaktį. 
Ta proga mes kuo nuoširdžiau
siai sveikiname kun. dr. L. J. 
Mendelį. linkėdami jam gausios 

: Dievo palaimos sunkiuose jo 
darbuose. Kunigas dr. L. J. 
Mendelis yra netik pamaldus 
ir visiškai atsidavęs savo pa

reigoms klebonas, bet ir pia- 
ičiai žinomas visuomenininkas, 
nenuilstantis kovotojas už lie
tuvių teises ir Lietuvos laisvę. 
Savo nepalaužiama energija, 
nuolatiniu darbu ir dideliu pa
sišventimu, jis labai aukštai 
pastatė savo parapijos vardą 
ir už tai yra gerbiamas ne tik 
lietuvių katalikų, bet ir svetim
taučių ir kitų konfesijų žmo
nių. Kun. dr. L. J. Mendelis y- 
ra nuoširdus ‘Darbininko’ 
dradarbis ir rėmėjas.

I

I
l

NEVARI. N. 1

Bal. 25 dieną Šv. Jurgio d-jos 
nariai minėjo savo Globėjo 
šventę. Skaitlingai dalyvavo 
šv. Mišiose ir ėjo Šv. Komuni
jos. Po pamaldų turėjo kavutę 
savoje salėje.

Rūbiį Vajus New 
Britais, Conn.

• ------------------------------------- *

New Britam, Conn. — BALF 
rūbų ir konservuoto maisto va
jus čia prasideda bal. 11 d. ir 
intensyviai vedamas iki geg. 1 
d. Skyriaus sandėlys — Lietu- 

ivių Parapijos salė.

.draugijos suruošė kortų lošimo rikiečiai 
vakarą. Gautą pelną — $115.05 vykę iš 
— paskyrė bažnyčios reika-'— kun. 
lams: papuošimui altorių, nu- kun. J.- 
pirkimui naujų kamžų bei stu-( 
lų. Skaitlingai atsilankę sve-; 
čiai buvo patenkinti gražia i 
tvarka, gardžiais užkandžiais 
bei laimėtomis premijomis. Va
karo paruosime ir patarnavime 
daugiausia prisidėjo šios po
nios: A. Laukžemienė, E. Dem-

Bal. 25 d. buvo palaimintas 
moterystės ryšys, pirmo po 
Velykų, Antano Peldūno ir E- 
leonoros Gustaitės. A. Peldū- 
nas yra aktyvus choristas. Ce
remonijų metu jo draugės ir 

kun. Kasperas. Tikimasi su- draugai choristai nepagailėjo 
laukti skaitlingo būrelio dvasiš- gražių giesmių. Moterystės sa- 
kijos. nes paskutiniąją dieną kramentą suteikė kun. Pr. Ba- 
įvyksta Kunigų Vienybės Ry- stakys.
tinių Valstijų susirinkimas ir ---------------------
užbaigimas bus pavasario meto 
atlaidų sezono. Plačios apylin- katalikišką spaudą— laik 
kės, tikintieji ruošiasi dalyvauti, raštį “Darbininką”!

I

Skaitykite ir platinkite

ben-
QUQ1 MXO XX lvllivJGc. į

Prašome Gerojo Dievo su-{ 
kaktuvininkui sveikatos, kad i I 
jis dar daug metų galėtų taip: 
sėkmingai darbuotis KatalikųĮ 
Bažnyčiai ir mūsų tautos gero-1 
vei.

Mokyklos Vaikučiai Pagerbė—
Mūsų kleboną kun. dr. Men- 

delį. minint jo 50 metų gimimo 
sukaktuves. Penktadienį, bal. 
16 d. 8 vai. ryto jie užprašė 

išv. mišias už klebono intenci
jas. kurių metu jie patys gra
užia i giedojo ir visi ėjo prie šv. 
i Komunijos. Po mišių, dėka se-

dieną, nes mokyklų peržiūrėto
ją sesutė Ignacija buvo Balti- 
morėje ir nebuvo galima jos 
darbo sutrukdyti. Laisva diena 
tačiau bus suteikta geg. mėn.—

PADCKA

Nuoširdžiai dėkoju už bran
gų dvasios pakietėlį — knygų 
siuntinį. Negaliu šiuo metu ki
taip atsilyginti, kaip tarti lietu
višką, nuoširdų ačiū.

Telaimina Dievas sunkius Jū- 
darbus.sų

Rev. D. Kenstavičius,
Luebeck, Germany 
Meesen Kaserne, 
Litauisches Gymnasium.

RAPORTAS VISUOMENEI
“gyventojai 14-kos miestų ir miestelių, kurie yra aptarnaujami Metropolitan 

Transit Authority turi turėti geresnį aptarnavimą. Šis geresnis aptarnavi
mas galima gauti pagerinant susisiekimo priemones ir legislatūros autoritetą, 
siekiant kartas nuo karto ir juos raginant. Trustistai tą ir siekia, kad suteikus 
publikai geriausį patarnavimą, kokis galima duoti.”

The Public Trustees Metropolitan Transit 
Authority pradėjo šį programą, pagerinti trans- 
portaciją.

Nekurie pagerinimai jau yra baigti.
Kiti pagerinimai yra daromi ir tęsiami.

Ii pirmo Metinio Raporto duoto Public Trustees, 
Metropolitan Transit Authority.

Pasiremiant išstudijavimu ir kaštais, Trus. 
tees, remdamiesi specifikacijoms ir instrukci 
joms Legislatūros Act. sudarant Authority. pa
gerinant važinėjimą Rapid Transit priemones y- 
ra žingsniai tam daromi.

Klebonas pas Trapistus
Kad padėkojus Dievui už ma

lones. suteiktas jam pęr 50 me
tų gyvenimo ir 20 metų kuni
gavimo. mūsų klebonas savai
tę praleido Georgijos valstijoj 

• kur 
jam teko susipažinti su lietu- 

parapijos į vju kun sįmonu Cerkausku iš

1 /

kad
Dr-ja iu, _. x - -

pagražinimui artai vieno *SUCIŲ ,pasUngU.' bUV° Pnruostl pas vienuolius trapistus. 

kito altoriaus. j pusryčiai kaip kunigams taip ir 
’ patiems vaikučiams.

a. Elžbieta Benešiūnienė • ...—, . _ , . dė gražią programą su sveiki-Tik penki menesiai prabėgo; . . . , . ..... , . _ ... .nimais ir damomis. D. G. Mo-nuo to laiko, kam Benesiunų. . , , ..’ i tina Juozapa daiyvavo šiame 
■ ■’^mūsų klebono pagerbime. Svar

biausias vaikučių pagerbimo į- kiebonu
vykis buvo didelio. 50 svarų! 
pyrago, ant kurio buvo užžieb- 

jta. 50 žvakučių, kurias mūsų 
j klebonas dviejais pūtimais už- 
j gesino, piaustymas. Savo kal
boje klebonas dėkodamas sesu
tėms ir vaikučiams i 
gerbimą, apgailestavo, kad ne-

A.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTI VIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

įšalėję. Čia vėl vaikučiai išpil- Mahanoy City Penna Kun. Si.
monas jau 14 metų trapistų 

. tarpe ir dabar eina svečių pri
ėmėjo ir rekolekcijų vado pa
reigas. Savo pasikalbėjime su 

, kun. Simonas 
pasisakė, kad jis stojo į šį aš
triausią vienuolyną daryti at
gailą už lietuvius, kurie pame
tė arba pamiršo Dievą. Kun. 
Simono sesuo yra Jėzaus Nu
kryžiuoto Kongregacijos narė.

už jo pa- Kun klebonui teko garbė duo
ti pamokinimą kunigams vie-

įj buvo galimybės suteikti laisvą nuoliams kurio Tėvas Vy-

Mokytojas Duoda Gerą Patarimą
' resnysis, kun. Jokūbas Fox. 
pasakė, kad jis ir visa šv. Al-i

i fonso 
'pistų 
Ijiečių 
' Pistų
Kun.
morėn šeštadienį, bal. 24 d.

parapija yra imama tra- 
globon. kad visų parapi- 
reikalai bus atminti tra- 
maldose ir atgailose, 

dr. Mendelis grįžo Balti-

HARRKON-KEARNY N. J.
Moterų Sodalicijos Draugija 

i balandžio 24 d. vakare važiavo 
į Lyons Veterans Hospital, 
Millington. N. J. Jos surengė 

I puotą sergantiems veteranams 
ir pavaišino juos užkandžiais ir 
cigaretėmis. Komiteto viršinin
kė buvo A. Kazavikienė.

“Aš žinau, kaip aš susitvarkysiu su mano vaikais. Liūdna yra 
žiūrėti, kaip gabūs aukštosios mokyklos mokiniai turi vėliau im
tis menko darbo dėl neturėjimo pinigų siekti aukštojo mokslo. 
Aš noriu geriau aprūpinti mano vaikus. Aš neuždirbu daug pi
nigų. bet kiekvienas doleris, kun tik aš galiu atlyginti, eina į 
Mutual Savings Ranką mano vaikų išmokslinimui". Apsaugokit 
jūsų vaikų ateitį tuo išmintingu būdu. Atminkit, taupumas yra 
šeimos laimės pagrindas. Kada atidarote banke taupymo sąskai
tą žiūrėkite, kad žodžiai "Savings Bank" arba “Institution for 
Savings” būtų banko pavadinime.

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
Jonas Ekelevičius su savo žmo
na iš Arlington. šventė 25 me
tų sidarbines vedybų sukaktu
ves. Ta proga kunigas Pocius 
9 vai. atlaikė mišias. Po pietų 
įvyko bankietas jubiliantams 
pagerbti.

Balandžio mčn. 20 dieną Šv.

a

ŠTAI KAS YRA PADARYTA
Lapkr. 29, 1947 — Aptarnavimas yra padi

dintas ant visų Rapid Transit li
nijų ir viršutinių linijų, taipgi.

Gruod. 1, 1947 — Bušų aptarnavimas supla
nuotas tarpe Dover ir Berkley 
Streets.

Gruod. 6, 1947 — Bušų aptarnavimas išplės
tas iki Kittredge St., Rosindaie ir 
Winthrop Street. Hyde Park.

Gruod. 13, 1947 — Dabar busų linijos pradė
tos tarpe Logan International Air- 
port ir North Station ir tarpe Air- 
port ir South Station.

Vas. 28, 1948 — Airport-South Station busų 
aptarnavimas praplėstas iki Copley 
Square.

ŠTAI KAS YRA DAROMA
★ Remodeliuojami iš vidaus Cambridge-Dor- 

chešter Rapid Transit karai.
★ Įdedama suolai centralinėse įėjimo vietose; 

teikiame daugiau subway aptarnavimas 
kimšatės laiku ypač sporto proga. 
Pagerinta vir.tuliacijos P.C.C. moderniški 
karai naudojami požeminiuose susisieki
muose.

★ Perdirbama sėdynės 100 P.C.C. karams.
ir Įdedama mechaniški įrankiai plovimui ka

rų iš viršaus.
Dažniau yra valomos ir taisomos stotis.

★ Įdedamos naujos newstands vidurmiesčio 
stotyse, panašios į informacijos kantorą 
Park Street Station.

★ Statybos naujas pastatas Aptarnavimo 
Departamento teikia didesnį, greitesnį ir 
daugiau ekonomiškesnį aptarnavimą ant 
visų susisiekimo tinklų.

ir Yra užvestas projektas trackless trolley 
įdėti beveik visose linijose Roxbury-Dor- 
chester apielinkėje.

SUDERINANT SU DABARTINE EKONOMIJOS SOCIALE PADĖTIMI:—
ir Penkių dienų darbas be sumažinimo at- ★ A contributory pension planas, kuris įsi-
lyginimo, tas padaryta visiems darbinin- galios ir galės kiekvienas priklausyti,
kams.

ŠTAI KAS YRA PROFANUOJAMA ATEIČIAI
(TAS PRIKLAUSYS NUO LEGISLATŪROS)

★ Pravesti subway tarpe Park St. ir Scollay 
Square stočių ir padidinti Park Street ir 
Boylston Street Stotis, sujungiant jas flatfor- 
moms.
< Pratęsti Rapid Transit susisiekimą iki 
Quincy ir Brantree.
■fr Toliau pratęsti Rapid Transit susisiekimą 
nuo Orient Heights. East Boston iki Revere.
< Pratęsti Cambridge subway iki Porter

ATEITIES

Square ir Rapids Transit padaryti iki galo 
arti Concord Turnpike ir Alewife Brook 
Parkvvay.
ir Pratęsti greitųjų trolley aptarnavimą iki 
Arlington ir Lexington ir Belmont. Waverley 
ir North Waltham nuo naujo terminai projek
tuojamo Cambridge subway pratęsimo.
★ Nuimti iškeltus bėgius ir padaryti subways 
ir kitus Rapid Transit susisiekimo punktus.

DARBAI
Žmonės ir apylinkės miestai ir mie

steliai, aptarnaujami susisiekimu Met
ropolitan Transit Authority yra savi
ninkai transit sistemos.

Traukinėliai yra operuojami gero
vei visų žmonių.

Kaipo Public Trustees of the Au
thority, mes turime dvigubą pareigą: 
— 1) išpildyti savo mums uždėtas Le- 
gislatūros Trustees pareigas “teikti

geriausį ir nuoširdų aptarnavimą 
transit rapid sistemoje” ir 2) operuoti 
visuomenei susisiekimą produktingai, 
ekonomiškai ir patenkinti važiuotojus 
Metropolitan apielinkėje.

Jūs galite gauti 
kopiją, pirmo meti
nio Board of Pub
lic Trustees išduo
to Metropol i t a n 
Transit Authority, 
31. St. James Avė.. 
Boston 16. Mass.

Kada tik važiuoji... Kur tik važiuoji... 
M. T. A.s važiuoja jūsų kryptimi.

Metropolitan Transit Authority
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Mūsų pasiuntinys Maskvoje
mėgo skaityti... Evangeliją s&st

• 1
— Apie motinos širdį ir rašytoją. — Vienuolika pa

rų bolševikų kalėjime. — Kaip redaktoriai iš poeto iš
spausdavo reikiamą straipsnį. — Eilėraščius kurdavo 
švilpaudamas, sukūręs padainuodavo žmonai. — Apie 
auksą, šilką, lietuvaites ir tėvų rugienas. — Kentėji
mai ir žemės džiugesiai. — Baltrušaitis, Aistis ir kun.
P. M. Juras.

NAUJAS PAKVIETI
MAS Į POEZIJOS 

LAUKUS
— Paslaptingą mano po

ezijos liepsną greičiausiai 
aš būsiu paveldėjęs iš ma
no motinos jautriosios 
sielos, kurios švelnus vei
das nuolatos gobė mano 
visą žmogiškąjį gyveni
mą, — šitaip savo įkvėpi
mą apibudina 
garso poetas 
trušaitis.

Antanas 
drąsiai apie 
tvirtina, kad
“vienas iš giliausių Lietu
vos lyrikų, poetas mąsty
tojas ir griežtos formos 
meistras”. Ir Baltrušaitis, 
kaip matome iš aukščiau 
paduoto jo išsireiškimo, 
prisipažįsta tas savo šie-

pasaulinio
Jurgis Bal-

Vaičiulaitis
Baltrušaitį 
tai buvo:

Kun. P. M. Juras,
LDS Centro pirmininkas, J. 
Baltrušaičio “Poezija” leidėjas.

kad dvidešimt metų paau
kojau diplomatijai ir tuo 
nuskriaudžiau lietuvišką 
raštą, betgi aš tai dariau 

įietuvai...
“NAMU AREŠTAS”
Baltrušaitis buvo ypa

tingo darbštumo žmogus: 
keldavosi iš ryto apie 
penktą valandą. Daug 
{skaitydavo, daug rašyda
vo. Ne taip labai jam bu
vo patrauklu rašyti užsa
kytus dalykus. Buvo atsi
tikimų, kad redaktoriai 
paskutinę valandą užda
rydavo poetą kambaryje, f • • —" •

l 1*11 '---------- --------

istoriją, literatūrą, kal
bas; jų tai išmoko net ke- 
lioliką ir iš svetimų kal

ios dovanas paveldėjęs išįbų į rusų kalbą Baltrušai- 
savo lietuviškų tėvų, ku
rie gyveno 
sodžiuje, 
valsčiuje, Raseinių 
krityje. Daugeliui iš mūsų 
po Maironi.o, bus Baltru
šaičio poezija artimiausia 
širdžiai ir mes taip labai 
džiaugiamės tuo naujai

• išleistu Jurgio Baltrušai
čio kūrybos rinkiniu: “Po
ezija”.

JAUNYSTĖS VARGAI
Talentingasai mūsų ra

šytojas J. Aistis - Alek
sandravičius, spaudai pa
rengęs šį leidinį, duoda 
platų Baltrušaičio gyve
nimo ir jo kūrybos apra
šymą. Iš čia sužinome, 
kad mūsų mieląjį dainių į 
mokslus palenkė ir pirmą
ją pradžią davė kun. Ža-į 
kevičius. Tačiau jau nuo j 
šešioliktų amžiaus metų—: 
patsai duoną ėmė užsi
dirbti. Beieškant galimy
bės pragyventi ir tęsti 
mokslą, ___   „ _ 1 t___
vieno pirklio vaikus, Bal- j perkeltas 
trušaičiui teko apsigyven-1 Lietuvos 
ti visiškai tamsioje karna-į patarėju, 
roję, kur nuolat 
vandentiekis, 
vandenį į pirtį, 
nuolat pragariškai tarškė butas nekūrentas, per lu- 
motoras, piaustęs cukraus įbas lašėjo lietaus vanduo.

~ ' Bet poeto kūrybinių pasi- 
nešimų tas nepalaužė, jis 
vis rašė. Jo nusiskundi
mas tebuvo:

v •

tis yra išvertęs daugiau 
kaip pusę šimto įvairių 
knygų ir daug eilėraščių, 
straipsnių.
BOLŠEVIKAI MUSU RA
ŠYTOJĄ BUVO UŽDARĘ 

Į KALĖJIMĄ
Baltrušaitis plačiai ke

liaudavo po Europą, bet 
daugiausiai gyveno Rusi
joje. Revoliucijos metu 
čia gyvenimas buvo ne
saugus. Pavyzdžiui, 1919 
m. birželio mėn. 7 d. gat
vėje nepažįstamam sutik

ėtam žmogus davė tabako 
ir gilzų, kad padarytų pa
pirosų. Jiedviem bekal
bant pasirodė bolševikų 
agentai, suareštavo Bal
trušaitį ir išlaikė net vie- 
nuoliką dienų kalėjime.

Atstačius Lietuvos ne
priklausomybę Baltrušai
tis 1920 metais buvo pa
skirtas Lietuvos atstovu 
Maskvoje ir tose pareigo
je išbuvo 20 metų. Prieš 

sutikus mokyti pat paskutinįjį karą buvo 
Prancūzijon, 

pasiuntinybės 
Karui prasidė- 

burbėjus turėjo kraustytis į 
pompuojąsI Šiaurės Prancūziją. Čia 

kur prasidėjo sunkios dienos:

Paantvardžių 
Skirsnemunės 

aps-

1

galvas. Ir vis dėlto Bal
trušaitis prasimušė į auk
štuosius mokslus: Mas
kvos universitete jisai — „— 
studijavo gamtamokslį,' — Labai apgailestauju,

Gegužes Menesio Knygute

5

Jurgis Baltrušaitis, poetas

s

NEV MTAN, CONN.
New Britain’čiai dar gerai pri
simena paskutinį p. J. Olšaus
ko apsilankymą ir jo nepapras
tus sugebėjimus vaidyboje ir 
dainoje, todėl visi karštai lau
kia ir bilietus įsigyja iš anks
to. Koncertas įvyks lietuvių sa
lėje, 354 Park St., 7-tą valan
dą vakaro.

Praėjusį sekmadienį, balan
džio mėn. 25 dieną. 4 valandą 
po pietų, parapijos salėje įvy
ko prakalbos, kurias suruošė 
ALT vietos skyrius.

Skyriaus pirmininkas, J. 
Maksimavičius, trumpais pat
riotiniais žodžiais atidaręs su
sirinkimą. pakvietė kalbėti dr. 
P. Podalskį. Gerbiamas prele
gentas savo kalboje nušvietė 
brangios mūsų tėvynės Lietu
vos skaudų likimą ir žiaurų 
lietuvių persekiojimą dviejų o- 
kupacijų metu. Antruoju kal
bėjo p. J. Kazickas, kuris pa
pasakojo apie savo skaudžius 
išgyvenimus abiejų akupacijų 
metu. Abiejų prelegentų kalbos 
buvo labai įdomios ir paveikė 
susirinkusius klausytojus. Per
traukos metu buvo padaryta 
rinkliava. Aukojo sekantys: 
$25 — A. B. Mičiūnai; po $5— 
kun. J. Matulis, M. Mažeika: 
po $4 — F. Trijonis; po $3 — 
T. Zavackienė, p. Šimkienė; po 
2 dol. — kun. B.
J. Maksimavičius. K. Steponai
tis, J. Rikloraitis, A. Valinčie- 
nė, K. Savickiene; po 1 dol. — 
A. Brinius, E. Teniukas, S. E- 
neliūnas, M. Baraiskas, K. Pi- 
lipauskienė, A. Aržuolaitis, 
Lastauskas, J. Raškevičius. 
Gudinienė, M. 
Rykas/ O. 
Pranckevičienė, M. Uždavinys. 
M. Tocionis, M. Burinauskienė. 
E. Žaliauskienė. R. Bakšienė, 
M. Dzindziletienė, M. Masiū- 
nienė,, E. Savickienė, E. Jakie- 
nė, J. Ravickas. Kohanskienė.
O. Radzevičienė, F. Poškuvie- 
nė, A. Kazlauskienė, F. Sebor. 
E. Link. S. Kasper, T. Toconis, tokios rūšies pramogų ir prie-
P. Kelpšaitė, P. Paskųs, M. ši- monių pasilinksminti. Visi Phi- 
lingienė, E. Degutis. Kiti auko- 

| jo smulkiais. Viso surinkta —
$104.65. Visiems auktojusiems 
reiškiame nuoširdžią padėką 
vardan vargstančios Lietuvos.

Dvasinė Puota
i
! Šį sekmadienį, gegužės 2 die
ną, Šv. Rožančiaus draugijos 
narės užsiprašė šv. mišias, ku
rios bus laikomos 9:30 vai. ry
to. Mišios aukojamos Šv. Dievo 
Motinos garbei, meldžiant už
tarimo brangiai tėvynei Lietu
vai. Ta proga visos narės ben
drai prieis šv. Komunijos. Ge
gužės mėn. 9 dieną yra moti
nų diena. Tą dieną sąjungietės 
išklausys šv. mišias ir bendrai 
priims Komuniją. Mišios bus 
laikomos 9:30 vai. B. M.

pirma parūpinę gerą jo 
pamėgtos kavos atsargą 
ir tol neišleisdavo, kol pa- 
rašyydavo kas reikia.

Kartais, kurdamas eilė
raščius, jis mėgdavo vaik- 
iščioti ir švilpti eilėraščio 
‘melodijas, o galutinai pa- 
i rašytus eilėraščius mėg
davo ir padainuoti žmo
nai. Už tat jo eilėraščiai 
daugumoje labai skam
būs.

POETAS MĖGO 
EVANGELIJĄ

— Evangelija buvo jo 
mėgiamiausia knyga, — 
taip apie garsųjį Jurgį 
Baltrušaitį atsiliepia poe
tas J. Aistis, ir toliau pa
stebi: — Su ja niekad ne
siskirdavo ir nuolat skai
tydavo. Dažnai kartodavo 
šį Evangelijos posakį: 
“Apsivilkite meilės dra
bužiu”. Jis (Baltrušaitis) 
visą visatą skirdavo į pra
einančią ir amžiną: pa
saulis jam buvo praei
nantis melas, o siela — 
amžinoji tiesa. Poeto žo
džiais tariant, jo poezijo
je nėra pesimizmo, o visa 
joje yra vienas Aleliuja”.

Baltrušaitis buvo geros 
širdies. Buvo atsitikimų, 
kad jisai sutikęs neturtin- 
gesnį už save žmogų ati
davė jam savo drabužių 
geriausią eilutę.

ĮKVĖPIMAS IŠ LIAU
DIES MENO

Savo kūrybai įkvėpimo 
jisai sėmė ir lietuviškame 
liaudies mene. Baltrušai
tis prisipažino:
— Mano lyrikos ritmi

ka išplaukia iš senesniųjų 
mūsų liaudies dainų, o jos 
mistika — iš pasakų, mi
tų ir padavimų.

Už tat Baltrušaičio poe
zija mums tokia miela, 
skambi, artima, supranta
ma ir uždeganti. Štai im
kime posmelį apie Nemu
ną:

Amžių Tėvo sumanytas, 
Nemunėlis slenka, ritas — 
Blizga vilnys, sukas srovės 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų.

DANGAUS ŠAUKLYS 
Baltrušaičio ryšys su 

Dievybe labai tamprus. 
Už viską, net ir už savo 
poetinius įkvėpimus, jis 
yra Dangui dėkingas: 
Dienų Audėjas dosniai teikia, 
Ko žemės valandai prireikia —

Jis duoda obeliai žiedą, 
Perkūno trenksmą audros die

nai,
Ir siunčia vyturį rugienai 

Ir bitę lepina medum...

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

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

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą
ir užadresavę:

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

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

Mėnuo” knygelę.
Vardas...... .....................................................................
Adresas..........................................................................

Iš jo dosnumo, dainiau, gavo 
Ir skambų kerą kanklės tavo.

Ir tu atlygink Jam daina.
Kad nors ir vargti žmogui duo

ta,
žmogum ši žemė vainikuota. 

Ir amžių žiedas—jo diena, 
gyvenimo vertybes Bal

trušaitis ne aukse, ne šil
kuose matė, bet aukštes
niuose dalykuose. Apie 
“Motiną žemę” jis rašė:

Beneševičius. PHUADHPHIA, PA.

Aukuro Rūkas
Aš daugel piauju, nes daugel sėju —
Mano malūnas — ketverto vėjų...
Kas kad man tarpsta raugių ir dirsių, 
Aš ne dėl duonos, gimęs, numirsiu..
Daug buvo verkta, daug buvo nešta, 
Bet gerbti kryžių džiaugsmas nemąžta, 
Užtat aš gaunu stebuklą didį,
Kad mano gluosniai be žiedo žydi...
Vargęs uždirbau ir kilnią žinią, 
Kad Dievas duoda žmogui krūtinę, 
Ne tam, kad tvinktų įnorių tuštis, 
Bet kad galėtų, kas klysta, muštis...
Ir Viešpats akį man, akliui, duoda,
Ne tam, kad skirčiau nno balto juoda, 
Bet tam, kad mįslės amžių žvaigždėtų 
Per mano žvilgį save regėtų...
Ir kas nežino šio didžio burto, 
Amžino varpo psalmei užkurto, 
Ir tas, kas niekam lašelio vertę, 
Neras, kuo žemės troškį užgerti...
Tad laimink skausmą, tingusis verge,
Ir gausi visą, ką mirksnis sergi,
Ir per šios žemės gęstamą ’šviesą
Bent kiek nuvoksi amžiną tiesą...

Jurgis Baltrušaitis.

Kas kad lietuvis aukso nežars
to,

Ir jam dvi gairės—lopšio ir 
karsto...

Mūsų mergelės neaudžia šilko.
Jas Viešpats Dievas grožiu ap

vilko...

Kas tolio ieško, nors eina vie
nas.

Meldžias už mūsų tėvų rugie
nas...

KANČIU MOKYKLA
Baltrušaitis yra išėjęs 

vargo ir kančios mokyk
lą, ir pasimokęs iš jos. 
Kančia, ašaros, anot poe
to, skaidrina sielą:
Nes taip likta, kad gražiausias. 
Tas, kas ašaromis prausias...

Žydi sodai, dirvos veša 
Tam, kas linksmas kryžių neša. 
Ir po vargo stos jam spėtas 
Lyg nakties dangus žvaigždė-
t tas.

džiugesius Bal- 
skelbia praei- 

ir ragina visus 
kelti į Amžiną-
• *

Žemės 
trušaitis 
nančiais 
savo akis 
sias Saules:'
Ir kai mirksnio žiedą skina. 
Jau neboja, ar nežino.
Kad už lašą už apgaulę. 
Jis išduoda amžių saulę...

Kiek daug gilios gyveni
mo filosofijos yra kad ir 
šiuose dviejuose Baltru
šaičio posmeliuose:
Jei smalsuolių atsirastų, 
Ir mėgintų klausti, kas tu — 
Atsakyk visiems, kas klausia. 
Nusilenkęs kuo žemiausiai, — 
Kad eini į žemės tolį.
Kad mini žemelės molį.

Ne kaip lapas vėjo pūstas. 
Bet galingo Tėvo siųstas.

Jurgis Baltrušaitis buvo 
vienas iš nedaugelio tų 
mūsų talentų, kurie savo 
kūryba svetima kalba pa
siekė pasaulinio garso. Jis 
buvo gal vienintelis iš tos 
rūšies poetų, kurs vėliau 
pasinešė į lietuvišką kū
rybą, puikiai išmokęs var
toti lietuvių kalbą su ne
įprastai gausia žodžių 
daugybe.

PAGARBA REDAKTO
RIUI IR LEIDĖJUI

Malonu imti į rankas 
ši naujoji knyga — Jur
gio Baltrušaičio Poezija. 
J. Aisčio paruoštasai įva
das labai turtingas infor
macijomis ir platus poeti
nės Baltrušaičio kūrybos 
įvertinimu.

Ypatingas lietuviško
sios visuomenės dėkingu
mas taipgi priklauso kun. 
P. M. Jurai. Jis pasidarė 
mūsų lietuviškosios kny
gos mecenatu.

Nuo 1940 metų vis buvo 
ieškoma leidėjo Baltru
šaičio poezijai ir tą pui
kų leidinį mes išvydome 
tik tada, kai savo ranką 
pridėjo kun. P. M. Juras. 
Tai didelis lietuviškų kul
tūrinių reikalų įvertini
mas. Kad gi dabar pati 
lietuviškoji visuomenė pa
rodytų nors dalelę tos 
meilės lietuviškai kūry
bai ir tą vertingą Baltru
šaičio Poezijos knygą 
stengtųsi įsigyti ir. su dė
mėsiu perskaityti.

Dr. J. Prauskis.

Maskelienė, 
Balčiūnienė,

J.
O.
M.
E.

Koncertas ir vaidinimai
Šį sekmadienį, t. y. gegužės 

mėn 2 dieną, pas mus atvyksta 
svečiai, amsterdamiečiai, su sa
vo meno vadovu, ponu J. Ol
šausku. Trupė suvaidins links
mą trijų veiksmų komediją. Be 
to, vietinis Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas ponios E. Degu-

Atitaisymas dėl skelbto 
tremtinių pikniko

Buvo paskelbta, kad p. My
kolaičio sode. Eddington. Pa., 
š. m. gegužės mėn. 2 dieną 
tremtiniai rengia pikniką, ku
rio pelnas numatomas Europo- 
je pasilikusių ir tebevargstan- 
čių tautiečių naudai. Tačiau ne 
iš blogos valios įvyko kiaida. 
nes piknikas įvyks ne gegužės 
2 dieną, kaip buvo skelbta, bet 
gegužės mėn. 9 dieną. Sekma
dienį. gegužės mėn. 9 dieną. 12 
valandą pradės groti puikus 
orkestras ir bus įvairiausių ki-

ladelphios gyventojai ir apylin
kės viengenčiai lietuviai kuo 
širdingiausiai kviečiami į tą 
labdaringą pikniką, kurio lui
nas paskirtas alkaniems mūsų 
broliams ir sesėms. tebeken- 
čiantiems nuteriotoje Europo
je.

Beje, jei kas kartais galėtų 
ir malonėtų paaukoti to pikni
ko naudai ką nors, o ypatingai 
valgomųjų produktų ar gėrimų, 
tai prašau apie tai pranešti 
raštu ar žodžiu tautiečiui Vla
dui Mingėlai, 456 N. MarshalI 

. XX.tienės, išpildys koncertinę dalį. St.. Philadelphia 23. Pa.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

_U®KfeJi-Lithuanian Dictionary
___ knygyne yra be galo naudingas dalykas,MeTTiEl T±°S ®okyt<>jas ir stiprus patarėjas.

., 11018 Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra
taekvienam reikahngas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
tantP 1C iIS’ ^P1**8*8 audeklo apdarais. Parduodavo po

siūlome bargeną - atiduodame už $3.00. 
u^±.nJ Si!!C1U tUrime- Prašome ^biai užsisakyti, 

konvertą kuponą ra ^%m^81*išką raš>’ti nereikia, tik įdėk į 
tuvišką Žodyną/ tuoJaus gausite puikų Angliskai-Lie-

R^kyjnus siųskite:
$66 W. Broadway, RBININKAS

__ __ _  J So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $kai • Lietuvišką Žodyną...........w atsiųsti mums Anghs-
Vardas__r
Adresas ._

■ «avait»’"S

V ‘no puse'
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|BALF Valdybos ir Adminis- 
Itracijos nariai.

Atidarymo ceremonijose pa-t 
'reikšta, kad iki šiam laikui jau! 
I surinkta virš milijono dolerių.

DARBINI NK A S

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
6

GZRD£I7 LIETUVIU I 
KOLONIJOSE ‘i _ •

Be to gegužės mėn. 2 dieną, 
sekmadienį, 1 vai. [k> pietų į- 
vyks šv. Jono Evangelisto 
draugijos susirinkimas. Narių 
pareiga skaitlingai dalyvauti.

Domeikai — Garbės 
Nariai

LIETUVIAI NEW YORKO 
PARADE

— 'pi jos mokyklos mokinės ir mo- 
fdr kiniai, kuriuos gražiai paruošė 

yra ir. jų mokyklos — seselės-vienuo- 
Mrs. 
tabi 
Ga-

American Overseas Aid
Vnited Nations Appeal
Children. kurios nariu
United Lithuanian Relief Fund lės. Palydovėmis buvo:
of America. bal. 23 d. New. Prendergrast. Mrs. Kinkei 
Yorke turėjo oficialų vajaus a- lietuvaitės) ir Apolonija 
tidarymą milžinišku paradu, jauskaitė.
New Yorko gatvėmis žygiavo į Mokiniai nešė šūkius, 
nuo 40 ir 7 Avė. Broaduay j^er Šančius aukoti AOA - 1 
visą Time Square rajoną iki vajui.
56 gatvės net 35.000 vaikučių.! Lietuvių vaikučiai nešė to- 

_ , , - . kius šūkius:Buvo labai turtingų flotų. ge-.
rų orkestrų ir puošniai pasiren-;
gūsių tautų.

Lietuviai pasirodė
bet įspūdingai. Žygiavo
100 vaikučių — Lietuvių Ap-i 
reiškimo Parapijos mokiniai ir Future!
Angelų Karalienės parapijos Give That 2311,000.000 Child- 
benas. ren May Live.

Pirmiausiai ėjo lietuvišku1 Whatever You Give — Buysj 
Milk... Bread... Clothes!

Paradas buvo kino naujienų i 
filmuojamas ir fotografuoja
mas.

Paradui priimti garbės aikš-

Rockford, III. — BALF iri 
ALT skyriai pagerbė dosniąją 

į Domeikų šeimą ir pakėlė į sa
vo garbės narius. Domeikai 
BALF. ALT ir kitiems lietuvių 
reikalams yra padovanoję per 
2.000 dolerių. Stambius auko
tojus lietuvybės ir tremtinių 

. naudai reikėtų ir. kitiems sky- 

. riams įvertinti.

. pra- 
UNAC t

Montrealis Susilaukia 
Lietuvaitės Moksli- 

n*nkės

The More Fortūnate Mušt 
.Ilelp The Less Fortunates. 

kukliai, i 26 Appeals In One For 230,- 
apie 000,000 Startinę Children.

Save A Cliild — Save The

Montreal, Que., Canada — Į 
Kanadą, kaip ir į Jungtines 
Valstybes, vis atvyksta įžimi- 
nybių iš Europos. Iš Milano. I- 
talijos universiteto, pagarsėju
sio rektoriaus kun. Gomelli asi
stentė Dr. A. Šidlauskaitė 
vyko i Montrealj. Europoje 
buvo BALF stipendininkė.

at-
ji

Sekmadieni, Gegužės May 2 d., 1948
3:30 V AL. PO PIETŲ

JORDAN HALL
New England Conservatory of Mušk name 

Huntington Avė. ir Gainsboro St. kampas, Boston, Masscchusetts
Koncerto programą išpildys chorai, solistai dainininkai, lietuviu tautinių šokių 

ansamblis ir muzikai.

9

Užuojautos pareiškimas
LDS 6-tosios kuoiios narė. 

Veronika Pat l ik - Pctrukevi- 
čius. šiomis dienomis gavo liūd
ną laišką, kuriame jai prane
šama, kad mirė jos tėvelis a. a. 

'Juozas Patinskas. Jo šeima y- 
jra taip pat uoli "Darbininko” 
i skaitytoja, nes Mrs. V. Pati ik 
jiems šį laikraštį išrašo.

Ponams Jonui ir Veronikai 
Patrick - Petrukevičiams skau
smo valandoje reiškiame gilią 
užuojautą. Reporteris.

ėjo
kostiumu pasipuošusi
tė Angelą Norbutaitė.
parašą LITHUANIA.
ją, iš abiejų pusių vėliavomis 
apsupta, ėjo Miss Lithuania —
Irena Lukaševičiūtė
reiškimo parapijos
mokinės I.

* Amerikos ir Lietuvos A’ėliavų vavo Jonas Valaitis.
— didelių bu\*o 6. mažų — 
kiekvienas berniukas ir mergai- dviejų metų Juozukas Laųčka. į 
tė rankutėj turėjo.

I

Po to žygiavo Angelų Kara
lienės benas. Mergaitės ir ber
niukai pasipuošę gražiomis uni
formomis. Jų buvo per 30. Kai 
grojo - 
drebėjo! Su benu žygiavo jų cretary of Statė iš Washingto-i. 
mokytojas kun. A. Masaitis. Ino George V. Allen. Voice of' 

Po jų ėj^ Apreiškimo para- America direktorius. Dalyvavę'
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lietuvišku ■
lietuvai-
Ji nešė 
Paskui

Tremtiniai Remia 
BALF

Jonas Tamulionis, Nashua lietuvių 

parapijos vargonininkas. populiarus 

.Minininkas, yra dainavęs koncertuose, 

ndio programose ir įvairiuose kituose 

parengimuose. Lietuvių Radio Valan

dos koncerte taip pat maloniai sutiko 

dainuoti.

Jonas Butėnas, artistas, koncertavo 

visose Europos sostinėse ir išpildė va

dovaujančias baritono

Valstybinėje Operoje. Jis 

mas kaipo radio artistas 

poje. Grįžęs į Amerika 

įvairiose

dienį. gegužės-May 2 d. savo gražiu ir 

artistišku balsu žavės Naujosios Angli- 

*os lietuvius.

JONAS TAMULIONIS, 
tenoras

lietuvių kolonijose, o sekma-

partijas Kauno 

gerai žino- 

visoje Euro- 

koncertuoja
“Mečis- 

Amerikoje”. 
gabiomis artistėmis pasi- 
esančios p-lė Brazauskai- 
p-lė Uždaviniūtė. Pažymė- 
kad ir veikalėlis parašy- 

jėgomis. Jo autorė

Cleveland, Ohio — Čia
.na lietuviai tremtiniai 

(Abi Ap- tėję buvo ir BALF Pirmininkas’ . . ..1 _ J isuotiname susirinkime
mokvklos Kun. Dr. J. B. Končius. • ..... ,lapsideti 1< mokesčių

Lietuvių grupei parade vado-1 _ , i° r 1 jvo gaunamų pajamų. Tas dova-Į
■ nas jie skiria Europoje vargs- 

Jauniausias parado dalyvis—■ .. .. . . ., ... i. . . J . . ~ jtantiems tremtiniams gelbėti. Į
i Aukas sius per BALF. Šiuo lai- • 

vakare buvo oficialus atida-;, . ,ku tremtinių Clevelande vra a- 
rvmas Nevv York Athletic .I pie o9.
Club. kuriame kalbėjo: Lee.
Marshall. Commander Jackson.I_ „ s Dabar vvksta BALF vajes.
Lnited Nations Gen. Sekreto- •i visi drabužius rinkime ir siųs- 

— Times Sauare namai riaus padėjėjas; Assistant Se-į,. . T. .. , T ...i j kime į: Lnited Lithuanian
Su benu žygiavo jų cretary of Statė iš Washingto-J Uef Fund of America

iGrand St.. B klyn. N. Y.
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Padėkite Kailinius Į

S10BME
Atėjus pavasariui kailinius padėkite i I. 

J. F0X Krautuvės STORAGE, kur kandys, 
šiluma ir vasaros oro nepalankumas jų ne
sugadins. Reikia žinoti, kad vasaros karščiai 
esančius namie kailinius labai sugadina — jie 
pasidoro trupūs ir greitai plyšta. Padėjus 
kailinius i Storage. nereikia rūnintis ir bijoti 
varnu, nei kandžių, kurios dažnai kailinius 
sugadina. Taipgi kailiniai yra pilnai apsaugo
ti nuo ugnies ir kitokių prietikių. Kailiniu 
laikymas storage labai mažai kainuoja. Kai
li ries paimame iš namų 100 mylių Bostono 
apylinkėje ir nieko už tai neskaitome.

PAT' RIAME prieš padėsiant kailinius i 
Storame .juos aptaisyti, išvalyti ir išglensuoti. 
Tas labai mažai kainuoja, o kailiniai tuomet 
atrodys kaip nauji.
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ART. JONAS BUTĖNAS.
baritonas

Bostono Lietuvių Tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas p. Onos Ivaš- 
kienės, Lietuvių Radio Valandos koncerte šoks tautinius šokius ir gros. Ansam

blio armonistas, Gilbertas Gailius, gros solo akordionu, o p. Elena čenčiūtė, 
smuikininkė, ir p. Lilija Romanskytė, pianistė, gros duetą.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Worcester, Mass., mišrus ir moterų chorai, 
vadovaujami muziko Juozo Žemaičio, dainuos gražias, visų lietuvių mėgiamas 
liaudies dainas.

Artistui Jonui Butėnui ir kitiems solistams akompanuos muzikos moky
toja p. Amelia Tataronytė.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius - lietuvaites atvykti į koncertą. 
Tikietų kainos: SI.20 ir S1.80, priskaitant valdžios taksas. Visos sėdimosios 

vietos rezervuotos.
, Tikietų galima gauti Lietuvių Radio Valandos ir “Darbininko” Administra

cijos ofisuose, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., ir pas kitus tikietų pla-
■ tinto jus. Koncerto Rengimo Komisija.

vadui su gyva Brocktono ko-’nui Žukui. Veronikai Lalienei, daug prietelių ir draugų. Kada 
tikėti, kad per Juozui ir Cecilijai Blazevi- žmogus atjaučiamas nelaimėje, 

tie baltieji J čiams. Martinui ir Varis Blai- tai ir pati liga pasidaro leng- 
Šių metų gegužės pradžios lapai bus nurašyti di- ke. Juozui ir Elenai Savičiams. vesnė. Dėkojam visiems už do

ko ir Vincui ir Nastazijai Struc-
j kams. Jonui 

Pasitraukiančiam iš klebono ,cev’č*ams«
. T • o z. - Jurkevičiams iš Haverhill.pareigų kun. Jonui S. Svagz- į 

džiui linkime ilgiausių metų iri 
sveikatėlės naujose kapeliono 
vienuolyne pareigose.

Lai Dievulis laimina dvasios’
vadų darbus ir lai tie darbai ■’
neša gausių vaisių!

Re-
105

BROCKTON, MASS.
Gegužės mėnuo sakoma 

gražiausias mėnuo iš visų me-' ateinančius metus 
tų mėnesių. 
mėnuo brocktonieeiams dar y-; < 
ra ypatingas ir tuo. kad jie 
savo Šv. Roko parapijos isto
rijoje verčia naują istorijos la
pą, būtent, išeina iš parapijos 
darbuotės jų ilgametis dvasios . 
vadas ir ateina naujas. Lyg tai 
būtų naujųjų metų išvakarės. 
Ir tikrai taip panašu. Štai se
nieji metai liko nurašyti nuo 
re\’oliucinės parapijos ištryškų 
iki kūrybingos parapijinės nuo
taikos. Tai visiškai ne tas 
Brocktonas, kurs bu\’o prieš 29 
metus. Ir štai tie visi senieji; 
metiniai lapai užverčiami isto-

— Jonija. Reikia

džiais atliktais darbais 
linkime naujam klebonui. ir Veronikai Ge- 

Bernardui ir Onai

Leonora švenčionienč.

HARTFORD. CONN

LAIREKCE. MASS.
Padėka

Nuoširdžiausią padėką 
kiu visiems mano giminėms ir' 
draugams bei prieteliams. kurie 
mane atjautė ir atlankė dviejų 
mano nelaimių metu. Širdingai 
dėkoju už maldas, dovanas ir 
gėles. Mano karščiausia padė-

lORCESTER. MASS.
Balandžio mėn. 23 d. L. Vy

čių 26 kuopa, Šv. Kazimiero 
bažnytinėje salėje. surengė 
“Juokų Vakarą“. Labai vyku
siai suvaidino veikalėlį 
lovo Pasisekimas 
Ypač 
rodė 
tė ir 
tina,
tas savo 
Erazauskaltė.

Daug skanaus juoko sukėlė 
Jurgelionienės monologas. 

Puiki artistė.
Ponas 

sudainavo 
dainelių.

Iš viso.
mo pasirodymas tikrai pagir
tinas, tik gaila, kad žiūrovų 
buvo truputį per mažai.

Artistų grupei norėtųsi palin
kėti geriausios sėkmės. Atei
tyje lauksime daugiau panašių 
pasirodymų. . Buvusi.

Zinkevičius gražiai 
keletą lietuviškų

toks lietuvių jauni-

SENO, Ine.
301 West G.3rd Street

< IH( \(,<> »] II I
1*1 I N < . f I H < M >| > .11 '*

vanas, gėles, linkėjimus ir ap
lankymus ligoninėje 
Nuoširdus ačiū ir 
Pranciškietėms už 
aplankymą ligoninėje

Širdingiausias ačiū
A. Kadienė

Agnės Kady te.

ir namie. 
Sesutėms 

maldas ir 
ir namie, 
visiems!

SENU PRIIMA
MIMO MINTINU, l/.s'Kt 
MIS | VISAS VOKIETIJOS IR 
AUSTRIJOS ZONAS ANGĮ IT A 
PRANĄ j 7.IJĄ. ITALIJA OI. A s 
DIJ A BELGIJĄ. SVEI( ARI.I A
I F NKIJ A < I K OSLO V AKI I A

II (.OSLAV IJ A
'laisto siuntinėliai APIIKAI sTI 
draudimo firmose prist.itsmas 
G AR ANT!OJAM AS S’esur.idus 
adresato -pinigai grazinam l‘i 
kely dingęs siuntinis paki-ti i i 
mas kun

PRD> TATY '!(> I.UKAS K !1 
DIF NOS 1 VISI S KRAs I I >' 
(.eriAusi eksportiniai priuitikLii 
Pristatvmas vykdomas is 

tiu Europoje
VIEŠA PADĖKA

Noriu išreikšti širdingiausią
- Parapijietis, padėką visiems mūsų draugams

ir prieteliams. kurie mumis
taip labai rūpinosi
mūsų sunkioje padėtyjje, kada atlaidai. Į atlaidus atvyks sve- 
mus užpuolė sunkios ligos. Mes čias. pamokslininkas, marijo- 
niekad nesitikėjom turėti tiek nas.

Š.
Švč.

ir atjautė dės

Atlaidai
m. gegužės mėn. 2 dieną, 
Trejybės bažnyčioje prasi- 
keturiasdešimties valandų

siunčiant m oru V mdrr. << 
kt mok priemonę tiksliu 
d v kitę gavėjo jdrm n u 
mii siuntinėlių tipo nur 
Galima uzxakxti kr h piki 
Um pačiam <aveiuj

xv tauteij, ki.mhmu 
sv bekono 
s v malami drsr<F*.
xv kenuotos jauto n*'^ 
xv pieno milteliu

xv bekono
kenmiijautu n*> 

XV pietų Afrik apeis 
marm elado 
xv cukraus
xv kavos pupelių 
sv sokol a du bl<»< k

rijai ir atverčiamas naujas la- 
•?» pas dar visiškai neišrašytas. 
♦Į» Naujas dvasios vadas, naujas 

klebonas kun. Pranciškus Stra- 
kauskas yra didelė viltis Šv. 
Roko parapijai, nes jis turi di
delį patyrimą iš savo 19 metų 
klebonavimo. Žinoma. Šv. Ro- ka priklauso kunigui, klebonui 
ko parapija turi didelių darbų P. M. Jurui, kunigui J. Berna- 
nuveikimui. bet ką reiškia e- toniui. p. Elzbietai Mažeikienei,
nergingam ir jaunam dvasios mano sesutei

----  šienei. mano
- - marčiai Julei

nui. kapitonui, 
Švenčioniui. Onai 
Adelei Piniūtei. 
kaitei. Sofijai 
Šaukimienei. Onai Akstinienei, 
Onai Jarackaitei. Marijai Šen-’i 
gailaitei. Julei Valiuliūtei. An-1 
gelei Valiuliūtei. Julei Razvila-i 

į vičienei. Paulinai 
i Martai Petrikienei, 
i Lučinskienei. Onai 
nei. Valerijai 
liomėjai 
Lesevičienei,

Keturių Metų Su£?.k‘uves 

A. t A.
Liudvise Zinkevičiene

9
2
•>N<» >

‘l
1

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.__  _

Kada Jums reikalingi akiniai leis 
kitę mums išegzaminuoti akis i* 
pritaikinti akinius. Mes padarom* 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BCILDING
IVorcester, Mass. 

’5 Main St., Wehster, Mass.

{♦❖♦J

411 WA$HINGTON SIREtr
BOSTON, MASS.

Į!Ii

r

NUPIGINTA — pavasariui atėjus kaili
nių kainos atpigo. Taigi, patariame ponioms 
ir panelėms Įsigyti kailinius ateinančiai žie
mai ir juos padėti i storage. Atėjusios i krau- 
tu"ę visuomet reikalaukite, kad jums Datar- 
nautu šios firmos lietuvis atstovas p. Bernar
das Koraitis. kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas.

Emilijai Raulu- 
sūnui Adolfui ir 
Švenčioniams. sū-!

Willipui L. i 
Baronienei. !

St. Raznaus- 
Rimaitei, Juzei 

i
I

W. J. Chisholm
GRABORIIS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
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Gegužės 4 dieną sueis 

lygiai keturi metai kaip 
mirė mano mylimiausia 
žmona ir vaikų brangio
ji motina Liudvise Zin
kevičienė.

Minėdami ta3 liūdnas 
keturiu metų sukaktu
ves, užprašėme šv. Mi
šias už a. a. Liudvisės 
sielą, kurios bus atna
šaujamos gegužės 3 die
ną, 7 vai. ryte, Šv. Roko 
par. bažnyčioje. Prašo

me visų giminių ir pažįstamų dalyvauti šiose mi
šiose ir pasimelsti už a. a. Liudvisės sielą.

Nors jau keturi metai prabėgo nuo jos mirties, 
bet mes niekad jos neužmiršome ir neužmiršime. 
Visuomet maldausime Dievą — atsiminsime savo 
maldose.

Balevičienei. į 
Antaninai | 

Padvaiskie- 
Deltuvienei. Sa-

Masalienei, Teofilei 
Teofilei Stanevi

čienei. Malvinai Paulauskienei. 
Liudvikai Vinčienei. Anelei 
Zinkevičienei. Izabelei Bylienei. 
Valerijai Kaupinienei, Onai Mi- 
zarienei. Teofilei Karlonienei, 
Antanui Padvaiskiui. Albertui 
Blaževičiui. Ednai Bylienei. Jo-

a.

Nuliūdę
Vyras Vincas Zinkevičius, 
dukterys, sūnus ir žentai.
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Penktadienis, Balandžio 30, ’48 DARBININKAS
t t • • t •

LY4ETINESZINIOS
■ Į PAIEŠKOJIMAI

l. t I e š
ŽINUTES

«

Lietuvoje, brolį Kleopą. Pašar-( 
votas namuose. Laidojamas, iš' 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
geg. 1 d. 9 v. rytą, šv. Bene-i 
dikto kapuose. i

Tą pačią dieną staiga mirė 
Adolfas Kybartas, 52 metų, sa
vo namuose 444 E. 8th St. Pa-

Mirė
Bal. 28 d. mirė Feliksas 

Kraunelis, 39 metų, ilgokai pa
sirgęs, savo naujuose namuose, 
222 L St. Kilęs iš Marcinkonių 
parapijos, Amerikoje pragyve
no 11 metų. Paliko žmoną liko sergančią žmoną, Antani- 
Mortą (Volungevičiūtę), sūnų ną ir dukterį. Pašarvotas pas 
Antaną, 10 metų, ir dukrą, Ma- laidotuvių direktorių D. A. Za- 
rytę, 7 metų, seserį, Veroniką! letską, 564 Broadway. Laido- 
Ivanauskienę, brolį Juozapą irjjamas geg. 1 d., 10 v. ryto.

Adomas Šidlauskas (Vilai- 
nis), gyv. (16) Kassel - Oberz- 
wehren, D. P. Camp Matten- 
berg, Forty Second Street 8, 
Germany, U. S. Zone, paieško:

1) Brolių, Stanislavo ir An- 
’,tano Šidlauskų, kilusių iš Vai

kių - Lauko kaimo, Laukuvos 
vaisė., Tauragės apskr.;

2) Pusseserės Elenos Rim- 
gailaitės, kilusios iš Tverų vai. 
ir paskutiniu laiku gyvenusios 
Chicago;

3) Bujanskų, paskutiniu lai
ku, kiek žinoma, gyvenusių 
Canadoje;

4) Žatkevičių, kilusių iš Van- 
kių kaimo, Laukuvos valšč.

*

šeštadienio rytą bus: 7 v., 
kaitomos šv. mišios už para- 
iją; 7:30 v., šv. mišios gieda-

•9

>6 su egzekvijomis Palubie- 
., 8:30 v. skaitomos šv. mi
ra Rudokų ir Marijos Vaike- 
į draugijos šv. Komunija; 9 

laidojamas su trejomis šv.
išiomis ir asista Feliksas 
-sūnelis; 10 vai. laidojamas 
lolfas Kybartas.
7:30 v. v., bus laikomos ge- 
ižinės pamaldos.

Pranciškonų Tretininkų Bro
lija, savo susirinkime, bal. 28 
d., paaukojo būsimam primici- 
jantui, kun. Albertui Kontau- 
tui, dovanėlę, taip pat ir Varg
dienėms Seselėms, Pu t na m, Ct.

*Prelatas Dr. K. Urbonavičius 
ir kiti vietiniai kunigai ruošiasi 
važiuoti į Lietuvių Valandos 
Radio Koncertą. Jie trokšta, 
kad koncertas visais atžvilgiais 
pasisektų.

Svarbus Susirinkimas

MJ.

Kazimieras Kaminskas ieško 
savo giminių: Kaminsko Motie
jaus, Kaminskaitės Onos, Ka
minskaitės Marijonos, Kamins
kaitės Elzbietos. Visi yra kilę 
iš Lietuvos, Marijampolės aps
krities, Pakuonio parapijos. Jų 
tėvai: Petras ir Marijona Do- 
vidaitytė — Kaminskai. Į A- 
meriką išvyko prieš pirm. Did. 
Karą. Prašau atsiliepti žemiau 
duodamu adresu: Kaminskas 
Kazys, D. P. Centre P. C. IRO, 
Rebdorf b/ Eichstaett, Atea 
Team 1041, Germany - Bava- 
ria, U. S. Zone.

Panelė Amelia Tataronytė, žinoma Amerikos lietuvaitė, 
pasižymėjusi muzikė-pianistė ir chorvedė, šių metų gegužės 
mėn. 2 dieną įvykstančiame Lietuvių Radio Valandos kon
certe akompanuos solistams Jonui Butėnui ir Jonui Tamulio- 
niui.

i

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

000 pėdų. Jų užtektų 1500 
venamųjų namų statybai, 
čia tos lentos išvežiojamos 
mo lentų sandėliams. Iš 
Įima spręsti, ka<į šioj 
daly namų statyba bus 
pagyvinta šią vasarą.

Whist Party

gy
la 

ur- 
ga-to 

krašto 
žymiai

Antradienį, gegužės 4 d.,
7:30 vai. vakare, Šv. Petro lie
tuvių parapijos paminklinės 
mokyklos kambaryj, West 5th 
St., So. Bostone, įvyks svarbus 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų susirinki
mas.

' Valdyba kviečia visus dvasiš
kius, ir bendrai visus rėmėjus 
ateiti į šį svarbų susirinkimą.

♦ 
j 
iI
i 
I 
I

Grąžinkite Koncerto 
Tikietus

Prašome visų Gerb. platinto
jų tuojau grąžinti neparduotus 
Lietuvių Radio Valandos kon- 

SKELBIMAI certo, kuris įvyks sekmadienį,

į A. j/nAMAKISY 
| REAL E8TATE A

IN8URANCE
| 409 W. Broadway
ISO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Borton OB4S

Bea 37 Oriole Street 
Vest Roxtrary, Maaa. 
Tel. Parkway 1233-W

■M

d.
Dorchester Liet. 

1810 Dor- 
Dorchester,

15šeštadienį, gegužės 
7:30 vai. v., 
Pil. Klubo salėje, 
chester Avė.,
Mass. įvyks Whist Party, lie
tuviškos mokyklos naudai. Bus 
gražių prizų. Nuoširdžiai vi
sus kviečia Dorchesterio Liet. 
Moterų Klubas.

ĮVA
PARSIDUODA Montello, Ma- 

ssachusetts 6 šeimynų namas 
ir 4 karų garadžius. Pirkėjui 
yra tuščias flatas. Parduosiu 
pigiai. Prašau tuojau atsišauk
ti: Mrs. Teresė Budreski, 25 
Ames St.. Brockton, Mass.

(30-t-7)

DEGESIENĖ - Paplauskaitė, dargienė, Stanislava, d. Anta- 
iš Dusmenų vai., Trakų ap. no ir Petronėlės Žilevičaitės, 

DEREŠKEVIČIUS, Stanislo- gyv. Shicagoje.
vas ir jo seserys Marijona ir J GRIGUTAITĖ-OR,
Ona, iš Jankų vai., gyv. Sran- gyv. New Yorke. 
tone. GRUBLIAUSKAS, Jonas, iš

DILYS, Mataušas, iš Pane- Raseinių ap.
munėlio vai., Rokiškio ap. I GRYBIENĖ - Andrijaitytė, 

DUBINSKAITĖ - Vaineikis, iš Tauragės, vai., gyv. gal Col- 
Rozalija, iš Nemakščių vai., linsville.
Raseinių ap.

ELZTERIS, Adolfas, Augus- sūnus Motiejaus, 
tas ir Hermanas, ir Elzterytės, vai., Ukmergės ap. 
Augustė, Marta ir Olga, iš Gel- IGNATAVIČIUS, 
gaudiškio, šakių ap., gyv. Chi- Chicagoje. 
cagoje. į INDRICKUS, Kazimieras, iš

GANIPRAUSKAS, Domas ir Mažeikių ap.
Steponas, iš Kuršėnų vai., * IVANAUSKAS, brolis Pran- 
Šiaulių ap., gyveno Sao Paulo, ciškaus.
Brazilijoje, bet dabar gal kitur. į JAŠKUNAS, Benediktas, iš

GAROLIS, Mykolas, iš Tirk- Ramygalos vai., Panevėžio ap. 
šlių vai., Mažeikių ap.. gyv.' JETERYTĖS - Nagaitienės, 
PhiladelpTiijoje. Augustės, giminės ir pažįstami

GLEBAVIČIUS, sūn. Karo- prašomi atsiliepti. Ji yra gimu- 
lio, gimęs Amerikoje, ar at- sf Amerikoje ir gyvenusi spė- 
vežtas visai jaunas, kilęs iš jamai Pittsburghe.
Ramygalos vai., Panevėžio ap. j JOBAITĖ - Klemienė, Mag- 

GLEBAVIČIUS, Jurgis.
Ramygalos vai., Panevėžio ap.

GLODENIENĖ - Sprindžiu- 
kaitė, Zofija, iš Telšių ap., 
gyv. Chicagoje.

GODELIAUSKAITĖ.

Elzė,

IGNATAVIČIUS,
iš

Antanas, 
Deltuvos

Raulas.

gegužės 2 d. š. m., tikietus. 
Siųskite “special delivery”, kad 
mes gautume šeštadienį.

Lietuvių Radio Valandos 
Koncerto Komitetas.

Daug Lentų Ant Castle 
Salos

Šiuo tarpu ant Castle salos, 
South Bostone, yra privežta la- 

,bai daug lentų, būtent 15,000,-

REIKALINGA
PATYRĘ CHEVROLET AUTO 

MECHANIKAI

Užtikriname patenkinimą ir 
konpensaeiją. Darbas pastovus. 

Turi asmeniai atsišaukti 
Matykite Shop Foreman Frank 

LinfieM.
KANE CHEVROLET CO., Ine. 

286 Adams St., Dorchester. 
RA 9-8485

l 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: 

į BORIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

Užsisakykite Tonlko Pas Mus !
Pristotam geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. į
Kaitry

Myopia Club Beverage Co.
GraftonAve^ Isltagton, Mass. L

TeL Dedham 1304* W $

PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

vastas ner- 
teikiantis sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne-

Paragvajy Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Artistą 
ir pri8iunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broedw»y, 

So. Boston 27, Mase.

I
II 

iš dalena, iš Prienų vai., gyv. She- 
nandoah.

JOCYS, Antanas, iš Rimgai- 
lų km.. Raseinių ap.

JOCYS, Juozas ir Jocytės, 
- Pu- Antose, Juzė Kauneckienė, ir 

Ona Radzijauskienė, ir Ne
makščių vai. Raseinių ap., gyv. 
Chicagoje?

JONELIS, Albertas, gyveno 
Brooklyne.

I

Pirmame Public Trustees of j 
the Metropolitan Transit Au- 
thority metiniame raporte pa
aiškėjo, kad jie siekia įvesti ir 
praplėsti susisiekimo sistemą 
nuo Orient Heights iki Revere.

Trustees taipgi nori su Le- 
gislatūros leidimu pravesti su
sisiekimą iki Braintree ir pra
tęsti Cambridge subway.

Trustees pranešė, kad perei
tą žiemą buvo operuojama vi
sos linijos ir kad sniego kasi
mas kainavo apie $875,000.

Kovo 8 d. Trustees pareiškė 
visuomenei, kad per 1947 m. 
važinėjimo operavimas davė 
$4,645,889.39 nuostolio ir per 
tuos metus “assessable deficit” 
buvo $711,737.31.

Pratęsimas susisiekimo nuo 
Orients Heights iki Revere la
bai pagerintų susisiekimą ir 
teiktų didelį parankumą Chel- 
sea ir Revere gyventojams. 
Planai padaryti dėl Suffolk 
Downs, Beachmont, Crescent 
Beach ir Bath House stations.

Norima įdaryti Cambridge 
subway po Massachusetts avė. 
iki arti Porter Sųuare.

Šie visi pagerinimai būtų la
bai naudingi ir reikalingi šiai 
apylinkei. Sk.

Pranešimas Iš L J. MaMiieu 
Metropolitan Transit 

Autherity

“SĖSSŠ—: L.: P |1 ' !■ '!!■
JUCIKAITfi, Stanislava, gy-’vilaitė, Ona, iš Batakių vai. 

venusi Chicagoje.
KANIŠAUSKIENĖ - Šerne- gyv. Chieagoje. 

tytė, Morta, iš Šiaulių vai., 
gyv. Philadelphia, Pa.

KARDAUSKAITfi - Šidlaus
kienė, Agota, iš šakių ap., gyv. 
Cincinnati.

KARVELIS, Jonas, sūn. My
kolo, iš Utenos ap.

KAUNECKIENĖ - Jociūtė,
Juzė, iš Nemakščių vai., Rasei
nių ap., gyv. Chicagoje.

KELEČIENĖ - Zaikauskaitė, 
iš Obelių vai., Rokiškio ap., ir 
sūnus KELEČIUS.

KIBURIS, iš Papilės vai., 
lankėsi Lietuvoje su dukteri
mi, gyv. Bostone ar Dorches
ter.

KIRTIKLIS, Petras, iš Kal
varijos vai., Marijampolės ap. i

KLEMIENĖ - Jobaitė, Mag
dalena, iš Prienų vai., 
Shenandoah.

KRUTULIS, Adomas,
nas, iš Prienų.

KRYŽIUS, Jonas,
Perminienės, gyv. Waukegan,
III., Oat Street.

KUČINSKAS, Jonas, iš Žel
vos vai., Telšių ap.

KULIKAUSKAITĖ - Matu
laitienė, Marija, iš Vilkaviškio 
aP > gyv- Grand Rapids, Mich.

KVARTUNAS, Jonas, iš U- 
tenos vai., gyv. Brooklyn, N.Y.

KYBARTAS, Karolis, gyv.
gal Brooklyne.

LAUŽIKAITĖ - Rimkus, Ju
zefą. iš Rokiškio ap., ir vyras 
Jonas Rimkus.

LIAUDINSKAS (Liaudans- 
kas), Antanas ir Kazimieras, iš 
Kretingas ap., sūn., Juozo, 
gyv. Chicagoje.

LINDĘ, Jonas ir Petras, iš
Joniškėlio parap.

LIŠKEVIČIUS, Kleopas, iš
Rutkiškių km.

MALONIS, Petras, iš Mari
jampolės ap.

MARCINKEVIČIŪTĖS - Ti- 
chnevičienės, vaikai, iš Joniš
kio m., Šiaulių ap., prašomi at
siliepti.

MARDOSAS, Antanas, iš Sa
lako vai., Zarasų ap., gyv. Bos
tone.

MATULAITIENE - Kulikau- 
skaitė, Marija, iš Vilkaviškio 
aP-- gyv- Grand Rapids, Mich.

MATULAITIS, Viktoras, iš
Vilkaviškio ap., ir jo seserys 
Eleonora ir Violeta gimusios 
Amerikoje.

MATULAITYTĖ - Raguc- 
kienė. Pranė, i| Marijampolės 
ap., ir jos du sūnūs kunigai 
Raguckai.

MAŽEIKAITĖ, Magdalena,
iš Marijampolės ap.

MENCAS, Augustas, gyv.
San Francisco.

MICKUS (Micetkus) - Steig

Tauragės ap., ir duktė Bronė,

MIECEVIČIUS, ir jo sūnus 
Karolis ir duktė Eufrozina, 
gyv. Chieagoje.

MILINSKAS, Povilas, iš Pa
nevėžio ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Coasulate General of Lithuania 

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

gyv.

ir Ig-

brolis

REIKALINGA 
PATYRĘ PRESERIAI 

Taisymo kambaryje. Geras at
lyginimas, darbas pastovus.

R. H. 8TEARNS CO.

146 Tremottt 8ti, Boston

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

Kas norite i»iflyti Saulėtoje 
Callfomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Ness Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

So. Boston Fumilure Co.
maimvv naujai pcmiruanvi

Kainos pranešama 1S anksto

JOsų kreditas geras

Pristatymas skubus

380V •> Vest Brosdwsy,
TeL ŠOU 2758

»

iu ETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVC.

i Pirmininke — Eva MarksienB,
i 625 E. 8th St., So. Boston, Maaa. 

Tel. So. Boaton 129®.
Vice-Pirminink* — ū. GailiOnienC, 

i 8 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.
Prot Rait — Ona Ivaikiene,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų RaSt. — B. Cfiniene, 
29 GouM St, W. Roxbury, Masa. 

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

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
< Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 
' 11 Springer St, So. Boston, Mass.
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnyte, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitBs 
pas protokolu raStininkp.

•V. JONO EV. BU PASALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleiMs,
702 E. 5th St, So. Boston, Man. 

Prot RaSt. — Jonas GHnecids,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masą 

Fin. RaSt — Aleksandras įvaiki,
440 E. Siath St, So. Boston, Mus.• 

Iidininkas—Stasys K. GriganavHfttt,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mm

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
Cią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos aaMt 
492 E. 7th St. So. Boston. Mase

■*
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*

YAKAVONIS
Fuaeral Boa

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Luooiuviy virtinormi ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną it Nakt| 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. Brockton S-1M0

4 •
 ♦ 

•

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra ;

SOUTH BOSTON CAFE
Vinco* Balukonis. Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, |' 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda- |, 

giai patarnauja.
’t 251 lest Broadwq, South Boston, Mass. .

ZALETSKAS |
FUNKNAL HOMK

564 EastBrMkhray 
SOUTH BOSTON, MA8B 

D. A. Zaletskas, p. K. Zaletskas | 
Graborlal Ir Bateamuctojal.

MtanavUnan dieną ir naktį 
Kcplyeia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
tw. eov Bwt0n oris
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j
• —

d.. 7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje. Valdyba kviečia vi
sas nares dalyvauti.

Pereitą sekmadienį 
Federacijos apskrities 
lvj dalyvavo šie atstovai: V. J. 
Kudirka, G. Pazniokas. G. Ka- 
kanauskas, A. Viškelis ir A. F.

ALRK
seime-

i; LDS Veiklom
Pi ? ė i si sekmadienį, balan

džio Eiėn. 25 dieną, po pietų, į- 
vyko L.3S 5-tos kuopos “card 
party". A tsilankė nemažas 
skaičius svečiu. Visi laiką pra
leido 
Cero ; 
mienė.
Eekerienė 
skaniais 
tortu ir kava, 
lienė aukojo

draugiškai ir linksmai, 
šeimininkės M.
C na Šmotienė 

pavaišino 
lietuviškais

Ponia
gražų,

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
“reunion” parengimas labai ge
rai pavyko. Parapijai paliko 
gražaus pelno— S1344.56. Pir
mą kartą Šv. Jurgio parapijai 
pavyko parengime tiek padary
ti pelno. Parengimas buvo blai- Kneižvs. 
vus ir gražus. Tad klebonas, 
kun. F. E. Norbutas. nuošir
džiai dėkojo komisijai už jos 
didelį darbą, taip pat dėkojo 
visiems parapijiečiams sve
čiams ir visiems, kurie atsilan
kė į parengimą ir visiems ki
tiems. kurie betkokiu būdu 
prisidėjo su aukoms ir darbu 
prie to parengimo ir gausiai 
parėmė jo sumanytą "reunion”. 
Mat klebonas kun. F. E. Nor
butas tą "reunion”, parapijos 
parengimą, sumanė.

Tad reikia pasidžiaugti, kad 
mūsų parapijos jaunimas labai 
daug dirba bažnyčios ir lietu
vių tautos gerovei. Todėl yra tojai praneša, 
vilties, kad bažnyčios ir tautos sus tikietus pardavė, 
reikalai augs ir didės.

Kleb. kun. F. E. 
kuris buvo susirgęs 
vęs egzaminacijai 
grįžo į kleboniją pereitą šešta
dienį.

p. Eliaras Balutis. gyv. Con- pasekmės, 
cord Avė., pereitą savaitę grį
žo iš ligoninės ir sveiksta na
muose.

Degi- 
ir Mat. 
svečius 
blynais, 

N. Tcti-
namie ga

rniu t > tortą — cake. Rengimo 
komisija, susidedanti iš M. De- 
gimienės ir P. Jokubausko, 
daug pasidarbavo, rengiant šią 

Norbutas,! gražią pramogėlę.
ir pasida- LDS kuopa nuoširdžiai dėko- 
ligoninėje. vįsjens atsilankiusiems, šei

mininkėms, ir rengimo komisi
jai, nes nuo jų priklausė geros

I
Veteranas Jonas Kulišauskas 

po sunkios apendikso operaci
jos sveiksta namuose.

Kaikurie Lietuvių Radio Va
landos koncerto tikietų platin- 

kad jie jau vi-! 
Bet dar

galima gauti Balch Pharmacy. 
Norvvoodiečiai užbaigė para- 1140 Washington St.. pas varg. 

pijos didelį darbą. Daug ren- Vadą Sereiką ir p. Oigenią Ka- 
giasi vykti į Lietuvių Radio 
Valandos metinį koncertą, ku
ris įvyks sekmadienį, gegužės 
2 dieną. 3:30 vai. po pietų. 
Jordan Hali. Boston. Mass. Vi
si vykime į koncertą pasiklau- čiai gausiai pasirodys koncerte 
syti gražių lietuviškų dainų, sekmadienį, gegužės 2 d.. 3:30 
Ten galėsime linksmai praleisti vai. po 
laiką. Tai bus tikrai lietuviška 
popietė. žvalgas.

volynaitę.
Dauguma 

biliais. bet 
kas bando
autobusą. Tikrai. Norvoodie-

automo-važiuoja
p. Jonas Sestavic-
sudaryti specialų

Sekmadienį, balandžio 25 d.. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj į- 
vyko Lietuvos Vyčių Naujo
sios Anglijos apskrities suva
žiavimas. Dalyvavo apie pus
antro šimto atstovų ir svečių. 
Suvažiavimo išvakarėse įvyko 
šokiai. Suvažiavimas buvo tik
rai sėkmingas.

Sekmadienį, gegužės 2 d., 
laike 8 vai. šv. mišių parapijos 
vaikeliai priims Pirmą šv. Ko
muniją. Šv. mišios bus atna
šaujamos Moterų Sąjungos 27 
kuopos intencija. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

Balandžio 27 d. 
Onos Kavaliauskų 
Wilow St.. įvyko 
parengimas, kuris 
sėkmingas.

Moterų Sąjungos kuopos su
sirinkimas įvyks gegužės 3

Viena iš bendrųjų šiomis dienomis Kongreso 
ir Senato sesijų buvo pašvęsta paminėti Kubcs 
50-ties metų laisvės sukaktis. Momentas parodo 
kai sesijoss atidarymo rimties minutėje Rūmų 
kapelionas Rev. James Shera Montgomery skaito 
invokaciją. Jo dešinėje stovi Prezidentas Truma
nas ir kiti Rūmų aukštieji valdininkai.

NASHUA. N. B
8

25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ponia O. Skirkevičie- 
nė yra visiems labai gerai žino- 

: ma kaip dainininkė; choristė, 
' nuo pat mažų dienų. Ponai 
i Skirkevičiai augina gražią šci- 
mynėlę: 3 sūnus ir vieną duk-

Balandžio 14 d., 7:30 vai.
vakaro, Šv. Kazimiera parapi
jos bažnyčioje, J. E. Vyskupas 
Mathew Brady, Manchester, 
N. H., suteikė Sutvirtinimo Sa-, 
kramentą (dermavouę). Sakra-įre^' 
mentą priėmė 38 vaikučiai Da-! Sveikiname jubiliantus įr lin- 
lyvavo daug svečių - kunigų. kime sulaukti auksinio jubilie- 
Kitataučių kunigų tarpe buvo J4“8- E.P.S.N.
ir St. Patrick airių parapijos' 
vikaras, kun. Paulinas Vaičiū
nas ir šios parapijos vikaras, 
kun. Juozas Bucevičius. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia, už tai 
kun. J. Bucevičius buvo labaiI 

dėkingas. Vaikučiai buvo labai 
gražiai išmokinti. Seselės Kazi- 
mierietės nemažai turėjo darbo 
ir pasišventimo įdėti, kol vai
kelius išmokino.

Dėkoja už kalendorių
Sekantys LDS kuopos nariai 

per kuopą dėkoja už “Darbi
ninko” kalendorių ir prisiuntė:. 
S1.00 — Antanas šambaris; po 
50 centų — Jonas Sluoksnai- 
tis, Antanas 1 _
Dabkus, Rozalija Šabrinskienė šimtų žmonių, daugumas Cam-' minaitei pasiuntė afidavitus 
ir Kazys Petrauskas. Visiems bridžiečiai. Jaunavedžiai išvyko, jau prieš metus, o ji į Ameriką 
tariame nuoširdų ačiū. praleisti medaus mėnesį į New į atvažiuoti vis negali. Amerikos

________ [York’ą. Ponas Ajauskas ir jo • valdžia turėtų padaryti imi- 
jauna žmonelė apsigyvens‘ grantų tarpe lygybę, kad žydai 
Cambridgžiuje. Linkime jauna- j neturėtų pirmenybės imigruoti 

laimingo vedybinio Amerikon, bet turėtų laukti sa
vo eilės, kaip lietuviai, 

________ mažai

Spitris, Kazys je- Bankiete dalyvavo virš trijų!ne. Ponai Jankauskai savo gi
ja Šabrinskienė šimtų žmonių, daugumas Cam-: minaitei pasiimto afidavitus

MIKE LDS NARYS

Cibulskis, pergyveno

eina stipryn.

pietų. Jordan Hali, Į 
Bostone. Norwoodiečiai gali 
vieni užpildyti Jordan Hali, 
jeigu tik tiek važiuos, kiek bu
vo parapijos “reunion”. CSN.

MAHANOY CITY, PA.
Misijos, 60 metų šv. Juozapo 

parapijos įsteigimo paminėji
mui prasidės sekmadienį, geg. 
9 d.. 1948 m., Motinos dieną. 
Misijos baigsis sekmadienį, ge- 

23 d. 1948. Pirmąją sa- 
misijos bus vedamos be
kalba. antrąją savaitę — 
kalba.

ves

gūžės 
vaitę 
tuvių 
anglų

Misijas ves iškalbingas ir 
prityręs misijonierius, kun. Ge- 
rald. C. P.. Pasijonistas.

Šv. Juozapo parapiją 1888 m.
pp. Jono ir suorganizavo a. a. kun. Petras 

namuose. 32
Sąjungiečių
tikrai buvo

Į

Abromaitis, pirmutinis jos kle
bonas.

Kertinis akmuo dabartinei 
bažnyčiai buvo pašventintas, 
rugsėjo - Sept. 30 d. 1888 m. 
Tad lygiai prieš 60 metų.

Ligonys
Šios parapijos klebonas, kun. 

Dr. M.
sunkią operaciją. Kaip girdėti
ligonis truputį
Parapijiečiai meldžiasi ir pra
šo Gerojo Dievulio jam svei
katos, kad greitu laiku vėl 
lėtų darbuotis mūsų tarpe.

ga-

i

s
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Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

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

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

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

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Tavo

I

i

i

Šiomis dienomis mirė 
a. a. Vaclovas Klimašaus
kas. kuris buvo “Darbi
ninko” skaitytojas ir LDS 
5-tos kuopos narys. Paliko 
nuliūdime žmoną, tris sū
nus: Kazį. Stasį ir Bronių; 
dvi dukteris: Oną ir Ago
tą. Pastaroji tarnauja U. 
S. A. oro laivyne ir turi 
užsitarnavusi sergeanto 
laipsnį.

Velionis palaidotas bal. 
mėn. 27 dieną iš Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčios, 
Kalvarijos kapuose. Liku
siai velionies šeimai reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
LDS centro valdyba ir 
LDS 5-sios kuopos valdy
ba.

CAMBRIDGE, MASS.

vedžiams 
gyvenimo.

Mes Ir-gi “Nemiegant 
Kepurėje”

Teko “Darbininke” skaityti, 
kaip visi worcesteriečiai ruo
šiasi geg. 2 d. vykti į Bostoną, 
dalyvauti Lietuvių Radio Va
landos metiniame koncerte, 
Jordan Hali, nes jų didysis Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
pildys dalį to koncerto prog
ramos. Mes galime pasakyti, 
kad mes nashuaiečiai ir-gi “ne
miegame kepurėje”. Daugelis 
iš mūsų jau turime įsigiję kon
certo tikietus.. Juk koncerto 
programoje dalyvauja mūsų 
visų mylimas muzikas - vargo
nininkas Jonas Tamulionis, ku
ris, savo gražiu balsu, “dzim- 
dziškais” šposais, visus klausy
tojus sužavi, nežiūrint kur jis 
dainuoja. Tas atsitiks ir Radio 
Koncerte — matysite.

Todėl mes visi ruošiamės iš 
Nashua tą dieną su savo var- 
goninku vykti į Bostoną. Jei 
kaip, galime ir didįjį Worces- 
terį “subytinti”, ne tik progra
moje, bet ir savo skaičiumi. 
Atvykę į Jordan Hal, geg. 2 d., 
3:30 vai. po pietų, pamatysite 
ką Nashua gali ir kad Worces- 
teris nėra jau toks didelis ir 
galingas prieš mus.

Nashuas Audėjas.

Žinutęs Iš Canados *

Kazimierai Nadzeika po ope
racijos jau namuose ir kasdien 
stiprėja.

Alena Ratkevičienė jau tre
čias mėnesis kaip serga. Dabar 
randasi Memorial ligoninėje, 
Nashua.

Panelė Marijona Lapinskai
tė, slaugė, Šv. Juozapo ligoni
nėje sunkiai serga.

Prašykim Gerojo Dievulio li
goninis greito pasveikimo.

kurie 
kada tos eilės sulaukia.

A. D.Balandžio 24 d. p. I. Ambro
zaitis, šventė savo gimtadienį. 
Šia proga p. A. Ambrazaitienė 
iškėlė savo vyrui šaunią sur-i 
prizo party. Bankiete dalyvavo į 
būrelis p.p. Ambrazaičių arti-į 
mųjų draugų, kurie visi įteikė.man §aunus surprizo bankietas. 
p. I. Ambrazaičiui gražių at- Taigi noriu visiems -io gurpri. 
minties dovanų. Sveikiname p.! kaltininkams išreikšti šir- 
I. Ambrazaitį, linkėdami jam į dingiausią padėką. Ypatingai 
daugiau tokių malonių gimta- Įdėkoju žmonelei, p. Anelei

I

į dienių.

PADĖKA
Balandžio 24 d. mano gimta

dienio proga, buvo surengta

Ambrazaitienei, už bankieto su
rengimą ir gražų gimtadienio 
tortą, taipgi ir už gražias dova
nas. Be to dėkoju sekantiems 
savo draugams už gražias do
vanas: p.p. Baniams. Gedri
mams, Visminams ir jų dukre
lei Valerijai, Tamulynams, Vir-

Panelė Marytė Staniulytė, 
p.p. Staniulių dukrelė, žiemos 
metu grįždama iš mokyklos 
paslydo ir susilaužė koją. Nors 
mokslą ilgesniam laikui teko
nutraukti, tačiau matėme jos ko” redakcija 
veidą anglų spaudoje, kur pa- Canadoje gyvenančio 
žymima, kad sėkmingai ir gar- A. Prūselaičio, 
bingai pabaigė High School ir tarp kitko rašo: 
žada mokslą tęsti toliau.

Balandžio 29 d. laidotuvių 
direktorius, p. P. Vaitkus, gra- 

Ižiai palaidojo šio karo vetera
ną, Steponą Jencijovvski - Jan- 

| čiaušką. Karys Jančiauskas,
■ vos tik 18 metų amžiaus, gin
damas šią šalį, paaukojo savo

šeštadienį, gegužės 1 d., 7 
vai. vakaro, Columbus svetai
nėje, įvyksta linksmi Cambrid
ge Moterų S-gos 22 kps. šokiai. 
Šokiams gros smagus orkestras 
lietuviškus ir amerikoniškus
šokius. Reikia priminti, kad šo- bickams, Tauskams ir p. Snu
kiuose bus gerų užkandžių ir 
gardžių gėrimų. Įžanga tik 60 

'centų. Sąjungietės gautą pelną 
skiria lietuvių tremtinių šelpi
mui. Šokių rengimo komisijai 

■ vadovauja p. A. Ambrazaitie
nė.

tui. Visiems, visiems tariu šir
dingą ačiū.

Izidorius Ambrazaitis.

Taip pat p.p. Januškevičių 
dukrelė, Alenutė, mokosi Šv. 
Juozapo ligoninėje slauge. 
Mokslu yra labai patenkinta, 
nežiūrint, kad tai dar tik 
metai. Garbė lietuviams.

pirmi

LOWELL, MASS
kolo-

Cambridgžiuje karts nuo kar
to, atsiranda naujų laikraščio 

gyvybę kovoje su Japonais “Darbininkas” 
1942 m. gruodžio 16 d., Guadal gavajtę užsiprenumeravo laik- 
Canal saloje. Jančiauskas yra raštį <‘Darbininką» p. R glei.
pirmutinis Cambridge lietuvis Sveikiname. 
šaunuolis, kaip herojus parga- 
lentas į šią šalį amžinam poil
siui. «' 
karste, apjuostame žvaigždėtą- ko ALRK N^uposios Angl/a'p- 
ja, buvo pašarvotas p. P. Vait- skrities ^įnnkimas.
kaus koplyčioje, bal. 27-28-29 Seimelis, rezoliucijų forma pri- 

bažnyčios ėmė naudingų įnešimų katali-į 
~ _ ____ Taipgi plačiai
Karys Jančiauskas, buvo p.p. djskutuota apie besiartinančius 
F. B. Jančiauskų, gyv. 4 Max šiog rinkiniua>
avė., Cambridge, Mass. sūnus. 
Mes, Cambridge lietuviai, ati
duodame garbę p. P. Vaitkui, 
kad jis mūsų parapijos karį- 
herojų, nežiūrėdamas uždarbio, 
gražiai palaidojo.

Šiomis dienomis “Darbinin- 
gavo laišką iš 

lietuvio 
kuriame jis
“Mes jau su 

meškom atsisveikinome ir mie
stus užplūdo ‘lumberdžekeriai’. 
Visi jau įsijungė į pramonę ir 
džiaugiasi, kad pagaliau sulau
kė žmoniško gyvenimo. Dau
giausia atvyko į Toronto, Mon- 
treal ir apie St. Catherine. 
Dauguma dirba prie elektrinės 
ir pas daržininkus. Labiausiai 
nepatenkinti yra geležinkelie
čiai, nes jie mažiausiai uždirba. 
Nors ten darbas ir nesunkus, 
tačiau lietuvis, kuris darbo ne
sibijo, mieliau dirbtų ir sun
kesnį darbą, kad tik daugiau 
uždirbtų. Mūsų dešimties mė
nesių kontraktas sutrumpėjo 
4 mėnesiais, kas visus labai ge-

30 d. 
nepa- 
šokiai 
laimė-

parengimas — 
didelių dovanų

Šiomis dienomis mūsų
nija neteko vieno iš žymiausių 
veikėjų, — kun. P. Strakausko, 
kuris perkeliamas į Brocktono 

skaitytojų, šią §v Roko parapiją. Be abejo, 
užimtų daug vietos, kad sumi
nėti visą klebono kun. P. Stra- 
ikausko darbuotę mūsų koloni- 
■jej. Per 19 metų jis išarė labai 
apleistą mūsų kolonijos lietu- 

. vių gyvavimo “dirvoną”. Jo 
nuveikti darbai, kaip šv. Juo
zapo bažnyčiai, taip ir lietuvių 
tautos labui, yra milžiniški. 
Jis darbavosi BALF ir ALT 
skyriuose ir kitose organizaci
jose. Kada kun. P. Strakaus- 
kas tarė paskutinį sudiev, visa 
Lovellio kolonija tikrai nuliū
do, netekusi tokio garbingo va
do. Bet kartu linki pasisekimo 
naujoje vietoje.

Naujas kun. J. Skalandis, 
kuris pradės eiti klebono parei
gas, yra užsirekomendavęs ki

ltose kolonijose. Lovelliečiai tu
ri vilties, kad su nauju klebo
nu galės darbuotis tiek parapi
jos, tiek lietuvybės reikaluose, 

i Pranešame D. L. K. Vytau- 
kad labai 

siuntiniai maisto. i svarbus susirinkimas įvyks ge-
Praėjusią savaitę p.p. F. M.Įgūžės 9 dieną nes bus baigti 

Jankauskų, 
jiems laišką iš Vokietijos. Laiš-! 
ke nusiskundžia, kad lietuviai 
iš Vokietijos negali atvažiuoti į 
Ameriką, nors jie ir turi afida
vitus. Gali, ir daugiausiai iš
važiuoja, žydai, o lietuviai,

Sekmadienj, balandžio 25 d.
Jo liekanos uždarytame N p parapijoe svetainėje įvy-

palaidotas Cambridge kapuose. kiškai veiklaj Taipgi plačiai

________ _________ Kadangi 
Federacija yra sykiu labdarin
ga ir politinė organizacija, tai 
kolonijų skyriai šių metų rin
kimuose aktyviai pasirodys po
litikos veikime. Federacija pui
kiai sugebės, painformuoti ka
talikišką visuomenę politiniuo
se rinkimuose.

Šią savaitę lietuviams trem
tiniams aukojo gražių rūbų p.

šeštadienį, balandžio 23 d., 
Columbus svetainėje įvyko šau
ni “Shoyers party” ištekan
čiai p-lei N. Žiliūtei pagerbti.
Parengime dalyvavo pilna sve- P. Stubeda. šią savaitę taipgi 
tainė publikos ir visi įteikė pa- tiesioginiai pasiųsta į Vokieti- 
nelei Žiliūtei gražių dovanų, ją lietuviams tremtiniams 5 to klubo nariams, 
Sveikiname panelę Žiliūtę ir 
jos busimąjį gyvenimo draugą.

Sekmadienį, balandžio 24 d., 
Šv. Petriko bažnyčioje, Lynne, 
šio karo veteranas, Juozas A-
jauskas vedė p-lę M. Gaudiniū- 
tę iš Lynno. Vestuvių bankie- 
'tas įvyko Šv. Mykolo svetainė-

šokiams vadovauja
postas

Penktadienį, balandžio
8 vai. vakare, įvyksta 
prastas 
su 10-čia 
jimu.

Šiems
Il-ro Karo Veteranų
No. 1392. Šokių pirmininku yra 
energingas jaunuolis, Petras
W. Tamulionis Jr. Pagelbinin- rai nuteikė, nes tikrai jau nu-
kai — Jonas Navickas, Jr. ir sibodo matyti vien medžius ir 
Juozas
Orkestras iš Hartiord, 
“Krakowska"
visus jaunus ir senus, linksmai; atvažiuotų 
pasišokti ir laimėti gražių do- nes Hamilton’as 
vanų.

Andriuškevičius, Jr. akmenis.
Conn.! Būtų gera, kad padaugėjus 

rengėjai kviečia lietuvių skaičiui, čia pas mus 
lietuvis kunigas, 

yra visai A- 
merikos kaiminystėje, o Ameri
koje juk kunigų netrūksta. Tai 

Šiomis dienomis p.p. Juozas įtiek šį kartą. Reiškiu pagarbą”, 
ir Ona Skirkevičiai minės savo A. Prūselaitls.

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

giminaitė atrašė. statybos planai. Gal būt, kad 
J paskutinį kartą turėsime susi
rinkimą senoje vietoje.

Visi nariai prašomi būtinai 
’ dalyvauti. Susirinkimas prasi
dės 3 v. p. pietų.

Vytautas Ramanauskas.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.


