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viltisKai dabar vis mažėja 
ramiu būdu, derybų keliu iš
rišti ginčą tarp arabų ir žydų, 
tai didieji laikraščiai pradėjo 
ašaras lieti dėl žmonijos suge
dimo, dėl civilizacijos paviršu
tiniškumo, doros susmukimo, 
negalėjimo sugyventi, Jungti
nių Tautų Organizacijos bejė
giškumo atstatyti teisybę ir tt.

Tie laikraščiai ima raudoti 
tik tada, kai reikia žydus už
tarti, kai reikia žydų reikalus 
apginti Žmoniškumo ir teisin
gumo jausmo pas juos neatsi
randa, kad apginti ar bent už
tarti tautas, esančias anapus 
geležinės uždangos.

Kai prieš keletą metų prasi
dėjo masinis žydų bėgimas iš 
Stalino rojaus, tai ta proga 
daug buvo rašyta apie tremti
nių baisią būklę. Bet vis būda
vo paminimi tik žydai, tarsi ki
tokių tremtinių nebūtų buvę. 
Išeina, kad nežmoniška tik ta
da, kada žydai kenčia. Reikia 
šaukti tik tada, kada reikia žy
dų reikalus paremti. Taigi toks 
vienpusiškas tų laikraščių žmo
niškumo apsireiškimas yra nie
kas kitas, kaip tik krokodilo 
ašaros.

Jeruzalė — Anglijos ka- griovė vieną negrų pradi- 
riuomenė pradėjo akty-‘nę mokyklą. Toje nelaimė- 
viai įsikišti į, žydų - arabų ’ nutarė, pagerbti pikietuo- 
skerdynes. Anglų atvežti i to jus ir į piketuojamas 
smogiamieji kariuomenės mokyklas neiti, 
būriai pradėjo malšinti I Reikalu ja algų pake 
Jeruzalėje, Jaffoje ir ki-;mo, būtent, $2,400 r 
tuose Palestinos miestuo- tams minimum su palj 
se įsisiūbavusias žiaurias mu po $150 kas m* 
arabų - žydų kautynes. A-! Streikas prasidėjo, 
bi pusės dar vis respek- met R. I. Legislatūra išsP 
tuo ja anglų kariuomenės skirstė nieko nedariusi dėl 
jėgą ir jos nė viena pusė reikalaujamo algų pakėli- 
nedrįsta atakuoti. Tik mo, nes su jų algų pakėli- 
klausimas, kas bus po mu tus reikalinga ir tak- 
geg. 15, kuomet Anglija sus pakelti, 
oficialiai iš Palestinos pa
sitrauks?

• i

Sustreikavo Providence 
Mokytojai

, Atmetė kajslavijos Repą-
• rtcijy Reikalavimu

London
Anglijos
Užsienių Ministeriu

— Amerikos, 
ir Prancūzijos 

At-

Gegužės 15 d. anglai galuti
nai išsiraustys iš Palestinos. 
Tą dieną žydai ten paskelbs sa
vo nepriklausomybę ir savo 

ikūriąią. O arabų ’

Providence, R. I. — Šio .stovų Taryba atmetė Ju- 
miesto pradinių ir viduri-Į goslavijos reparacijų rei- 
nių mokyklų mokytojai; kalavima. Jugos’avija rei-1 
išėjo į streiką. Streiką iš- kalavo didelę dali pietinės 
šaukė Providence Moky
toju Susivienijimas, prie 
kurio priklauso 950 moky
tojų. Jie pradėjo piketuo
ti mokyklas. Nepriklau
santieji prie šio mokytojų 
susivienijimo mokytojai

Austrijos ir $150.000,000. 
Jos reikalavimą rėmė Ru
sija.

Marshall'as Priešingas Rusijos 
Išstūmimui Iš Tautų Tarpo

Washington — Jungti- tų tarpo, o Jung. Tautos 
nių Valstybių Valstybės būtų perorganizuotos 
Sekretorius, George C. taip, kad Rusija nesutik- 
Marshall’as pareiškė Kon- tų ten įeiti, tai būtų su- 
greso Užsienių Reikalų daryti du priešingi pa- 
Komitetui savo priešingu- šauliai, dvi militarinės są- 
mą prieš įneštą sumany- jungos.
mą, perorganizuoti Jung-i Jung. Valstybių užsienio 
tinęs Tautas, kad ir be politikos tikslas esąs įro- 
Rusijos. Marshall’o many-'dyti Rusijos vadams, kad 
mu, Vakarų pasaulis turi jų pastangos praplėsti pa
būti taip sutvirtintas, kad šauly komunizmą yra 
aiškiai būtų galima įtikin- tuščios, ir, kad tokiu bū
ti Rusiją, kad komuniz- du Rusija būtų įtraukta į 
mas negali valdyti pašau- nuoširdų bendradarbiavi- 
lio. Pasauly turi būti grą- mą dėl pasaulinės taikos, 
žintas “jėgų balansas” i Tai jau esą pradėta 
toks koks buvo, kuriant vykdyti su ERP, Graiki- 
Jung. Tautas, taip, kad jos, Turkijos pagalbos 
neatsirastų nė viena dide- programa, Brussely į- 
lė jėga, kuri išdrįstų steigta “Vakarų Unijos” 
drumsti taiką, kuomet ki- projektu, Amerikos Kon- 
tos vieningai stovėtų už nento valstybių vieningu- 
taiką. Sovietų vadai turį mu, išreikštu Rio ir Bogo- 
būti įtikinti, kad Sovietų toje. Tuos planus ir pro- 
Rusija galinti gyventi tai- jektus realizavus, Jungti- 
koje ir saugume greta Va- nės Tautos gali būti pada- 
karinių valstybių. Jei Ru- rytos veikliomis ir efek- 
sija būtų išstumta iš tau- tingomis.

U-JA.

Pataria Hestatyti Dabar 
Karnų

leatiną savo karalystės dalimi 
ir su savo armija eis jos pasi
imti. Prasidės atviras, formalus 
karas tarp arabų ir žydų. Ku
rie laimės? Arabų jėgos skai
čiumi veik dvigubai didesnės, 
negu žydų. Bet senai žinoma, 
kad ne skaičiai viršų ima. Žy
dų jėgos daug moderniškesnės, 
negu arabų. Jie turi savo gin
klų ir amunicijos fabrikus. A- 

reikalu priklauso 
malonės ir nuo 
jei jau ištikrųjų 
sprendžiamas gin-

Greičiau- 
Washing-

Thompson

New York
McGee, Public Housing Į 
Ųonf erence prezidentas, i 
pataria šiuo laiku nešta-* 
tyti namų, jei tik kokiui 
nors būdu galima be to j 

! apsieiti, kad ir su nepa
togumais. Esą dar didelis 
trūkumas statybos me
džiagos ir ji labai brangi. 
Kad ir sąžiningiausias 
statybos kontraktorius 
negalįs padaryti negali-: 
mo. Pasėkoje menkos sta-‘ 
tybos namai atsieina ne
paprastai brangiai. j

Theo J.
Public Housingrėš atsakomybės už karo pra

dėjimą.

Kas galėtų pasaulį išgelbėti 
nuo trečiojo pasaulinio karo? 
Garsus Amerikos lakūnas kap. 
Eddie Rickenbacker sako, kad 
tik revoliucija sovietų Rusijoj 
tai tegalėtų padaryti.

Rusija prikiša, kad Amerika 
atstatanti Japonijos militarinę 
galybę ir bandanti ją padaryti 
savo talkininke. Rusų nuomo
ne tai negerai. O kad Rusija 
savo pagrobtas tautas padarė 
savo talkininkėmis ir dar nori 
tokiomis padaryti Suomiją, 
Turkiją, Arabiją, Kiniją ir tt., 
tai tas labai gerai. Čia prisi- 
mintina, kaip vienas keliauto-! . Washington — Federa-

Ir Kitas Kino Htaiiį Rašy
tojas jastasKaltu

Kas gi ten blaškos audriam vandenyne? 
Ka3 taip kamuojas žūtbūtinėj karėj?
Tai mūsų laivas gyvenimo marėj 
Blaškos su vėtrom,—tai mūsų Tėvynė!
Pastiprintoją krikščionių — Marija, 
Stebuklingoji žvaigždė Aušros Vartų!
Tiek jaiUKvynę išgelbėjus kartų. . 
Gelbėk ir nūdien tą mūsų eldiją.
Nesuteptoji Pana Sūnaus savo! 
Dvasiška Rožė, Trejybės auklėta!
Tūkstančiais metų nebuvo girdėta, 
Kad ką apleistum, kas Tave maldavo.
Štai nusilenkę prieš Tave, Marija, 
Klūpoja minios ir meldžiasi graudžiai: 
Ranką ištieski, palaimint tai liaudžiai, 
Lietuvą laimink, priglausk Žemaitiją!
Ištisą mūsų palaimink šalelę: 
Miestus ir kaimus, upes ir dirvonus!
Motina, Tavo žvelgimas malonus 
Rodo Tėvynei išganymo kelią!

SEIMELIS ATMETE GIMDYMO 
KONTROLES BILIŲ

šus bilius balsuotojų dide
le dauguma balsų buvo 
atmestas.

Boston, Mass..— Massa- 
chusetts Atstovų Butas 
130 balsais prieš 84 atme
tė įneštąjį gimdymo kon
trolės bilių. Dabar šis bi
lius eis į Valstybės Sena- 

. tą, kur, jei ir praeitų, ne
turėtų reikšmės, nes jį 
Atstovų Butas jau atme-Į Amerikos 
tė. Inose virš

Dabar bus bandoma šį darbininkų 
bilių palikti piliečių bal- Reikalauja didesnių mais- 
savimui, šį rudenį.

Prieš kelis metus pana- banga plečiasi.

<0,000 Votiedv Streikuoja

Frankfurt, Vokietija — 
[ ir Anglijos zo- 

inose virš 80,000 vokiečių 
sustreikavo.

to porcijų. Toji streikų

M. Gustaitis.

jas Afrikoj vieno laukinio žmo- Į Teismo prisiekusiųjų 
ęaus paklausė: “Ar gerai bū- teise jų komisija (jury)

BELGIJOS KABINETAS 
ATSISTATYDINO

rabai tuo 
nuo vakarų 
turkų. Bet 
ginįdu bus
čas, tai pergalę nulems nei žy
dų, nei arabų jėgos, 
šia pergalę nulems 
ton’as ir London’as.

•

Rašytja Dorothy
pareiškė: “No one wants to be 
responsible for starting ano- 
ther war”. Tai yra: niekas ne
nori būti, atsakomingu už pra
dėjimą kito karo. Ir Amerika 
ir Anglija bijo tokią atsako
mybę užsitraukti. Bet nei vie
na iš jų nebijojo atsakomybės 
už pavedimą vidurio Europos 
tautų Maskvos barbarų vergi
jai ir išnaikinimui. Maskva 
gautu grobiu nė iš tolo nesi
tenkina. Maskva lenda toliau. 
Dabar Washingtonui ir Londo
nui susidaro proga suvesti są
skaitas su Maskva. Washing- 
ton’as ir London’as pasirengs 
Palestinoj, Maskva neatsiliks. 
Pamažu visi pasijus, kad jau 
kariauja. Niekas tada ir netu-

tų, jei tavo kaimynas pavogtų 
tavo karvę?” Tas atsakė: “Ne
gerai”. Toliau keliautojas klau
sė: “O ar gerai būtų, jei tu 
savo kaimyno karvę pavog
tum?” “O tai būtų labai ge
rai”, tarė laukinis žmogus. Ru
sų teisybė ir logika tokia pat, 
kaip ano Afrikos kanibalo.

rado kaltu Hollywood’o 
kino filmų rašytoją, Dal- 
ton Trumbo. Jis buvo kal
tinamas už Amerikos 
Kongreso

Po rinkimų Italija susilaukė 
visuotino demokratijų palanku
mo. To palankumo turi Ameri
koj, Anglijoj, Prancūzijoj. Įei
nama į jos padėtį. Nurodoma, 
kad jai reikia daugiau erdvės. 
Nurodoma, kad Italijoj ir že
mės reformą pravedus, visiems 
bežemiams žemės nė iš tolo ne
užteks. Bežemių Italijoj yra a- 
pie 5 milijonai. Italija apima 
tik tokį plotą, kaip Kalifornija, 
neturi tiek gamtiškų turtų, 
kaip Kalifornija, o turi užlaiky
ti šešis kartus daugiau gyven
tojų. šnekama apie suteikimą 
jai žemių Afrikoj.

Tai gražūs, teisingi žodžiai. 
Kodėl nešnekama panašiai apie 
kitų tautų reikalus? Juk Japo
nija tokioj pat padėty, kaip I- 
talija. Kodėl panašiai nerišti 
Vokietijos problemą? Bet ypač, 
kodėl nepripažinti teisybės tau
toms, esančioms anapus gele
žinės uždangos ? P.G.

Brussoll, Belgija — Ko
alicinis ministeriu kabi
netas, su premjeru Paul 

“ _ > paniekinimą, Henri Spaak atsistatydi-
atsisakant atsakyti į Kon- • no. Jis veikė nuo 1947 m. 
greso Komiteto klausimą, kovo mėn.
ar jis yra buvęs komunis-i Rezignavimo priežastis 
tu. i buvusi nesusitaikymas dėl

Pirmiau tame pat apkal-; subsidijįj mokykloms.
tinime buvo rastas kaltu' --------------
ir kino filmų rašytojas Audra SUMOVC Mokykla 
John H. Lawson.

Didžiausia bausmė šia
me .prasižengime yra du lusi tarnado audra čia su
mėtai kalėjimo ir $2000. *

muštas, o trylika sužeista.1 
Jų amžius i
Toji audra pridarė ir dau
giau medžiaginių nuosto
lių.

KUN. DR. J. PRUNSKIS
ATVYKSTA Į SEIMĄ

♦

Putnam, Conn. — Sek
madienį, gegužės 16 dieną 
š. m., Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne, Putnam, 
Conn., įvyks Seserų Kon-

Plieno Bartininkų Sei 
Bus Bostone

k

,uiKa sužeista, j gregacijog metinis seimas. 
6—10 metų. I j seimą atvyksta žy-

Žemė "Prarijo" Žmogų

mus kalbėtojas ir rašyto
jas, kun. Dr. J. Prunskis. 
Seime svečias pasakys į- 
spūdingą kalbą ir pamal
dų metu — pamokslą.

Garbės pirmininkas Pre
latas J. Ambotas suteiks

—————— »

Geg. 11 d., Boston’e pra
sidės plieno darbininkų 
unijos (United Steel wor- 
kers of America, CIO) 
seimas. Tikimasi, kad su
važiuos apie 3000 delega
tų iš Jung. Valstybių ir 
Canados. Kalbėtojų tarpe 
bus Boston’o Arkivysku
pas, New Yorko mayoras 
ir Darbo Sekretorius iš 
Washington’o.

Chelsea, Mass. — Praei- ;_ . , . , . .
Itą šeštadieni ant Second Scimoid?1yv,?ms Paa,m‘- 
|St. j iškastą duobę įpuolė j nlmi> Svc- Sakramentu. 
to miesto vandens depart-l ■ e • IZ ■ M 

. mento darbininkas Ange- I IOTIIVIII |\^fa|||f| 
1 je vienas vaikutis liko už- 1° Garsino 33 m., ir žemė LIVlUVIŲ I'CIOIIim 
---------------------------------  jį užgriuvo. Ne tik už- ŠEŠTADIENĮ, 1:15 — 2:15 P. M.

RUSIJAI SEKASI SKURDINTI iaX; 1230 Mtoorctss- wesx. salėm, mass.
Q A\7fY dYVFNTTOTlJS i nepasisekė surasti, nors šeštadienį, gegužės 8 d., 1:15 vai. po pietų vėl tu-
□AVV UI V dN X VFJLJO desperatiškos pastangos rėsime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies dai-

— _ ' dedamos, kasant toje vie- nų, muzikos kurinių, pranešimų, sveikinimų ir kalbų
valstybės paskolą toie ir ieškant jo lavono, iš WESX, Salėm.

Manoma, kad jis pateko SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA
į skystą žemėje dumblą ir Sekmadienį, gegužės 9 d., 10:30 vai. rytą pasi- 

tatan'ui KieMems Balsas tapo jo įsiurbtas gilyn, klausykime lietuvių katalikų radio programos iš tos

Prattville, Ala. — Paki-

Maskva — Vadovaujan- tik 
čio Maskvos Radio prane- “perka”. 
Šimu, Rusijoj paskelbta 
nauja vidaus paskola, su
moje $360,000,000 jau pir
mą dieną trečdalio jos gy
ventojų buvusi išpirkta.

2inant, kokie “turtingi” 
Rusijoje gyventojai ir ko
kie metodai vartojami su
kėlimui 
mes nė 
tokiu 
žmonės 
džiaugsmu važiuoja”, ne

tokių paskolų, 
kiek nesistebime, 
pasisekimu. Ten 
ir į Sibirą “su

, Platesnis ir gilesnis kasi
mas pradėjo sudaryti pa- 

ivojų arti esantiems na- 
Praėjusią savaitę Mass. mams. Iškastoji duobė vėl 

valstijoje įvykę ‘primary’ prislenka žemių ir van- 
balsavimai, Boston’o mie- dens. Pražuvimo vieta bus 
stui atsiėjo po $1.62 už kasama, toliau, vartojant 
kiekvieną balsą. Iš viso priemones sulaikyti žemes 
balsavo 30,919 piliečių, o nuo užgriuvimo iki žuvu- 
tų balsavimų pravedimas siojo lavonas bus suras- 
Bostonui kainavo $50,105. tas.

Atsiėjo Po $1.62 pačios stoties — WESX.
Kalbės Tėvas Dr. Viktoras Gidžiūnas, Pranciško

nas, iš Kennebunk Port, Maine.
Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 

ir klausykitės radio programų šeštadienį ar sekma
dienį.

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

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
7-1449.

/
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Katalikai Švenčia Šimtme
tinę Sukaktį

PRAŽUVO RUSIJOS 
PULKININKAS

Berlynas
Rusijos Įeit, pulkininkas 
J. G. Tessajew dar nesu
rastas. Jis buvo Rusijos 
repatriacijos komisijos 
pirmininku ir pražuvo 
Bremene. Pražuvo išvaka
rėse ,kada turėjo grįžti į 
Rusiją. Dabar rusai kalti
na Jung. Valstybių agen
tus būk jie pavogę šį auk
štą rusų karininką.

Tas primena, kaip Rusi
ja oficialiai apkaltino Lie
tuvos vyriausybę 1940 m., 
būk ji pradėjusi vogti ru
sų kareivius ir tą preteks
tą vartojo užimdama Lie
tuvą. Su Jung. Valstybė
mis Rusijai nebus taip 
lengva, kaip buvo su Lie
tuva.

Pražuvęs paliestas didelis skaičius 
lietuvių. Jų tarpe ir di
džiuma atvykusių į Bos
toną lietuvių tremtinių. 
Jiems ypatingai šis strei
kas skaudus, nes jie visi 
naujakuriai, kiti vos pra
dėję kurtis, su šeimomis. 
Kompanija, atrodo, kad 
nė nesiskubina taikintis—Į 
matyt turi užtektinai su-l 
sikrovusi rezervų, tuo 
tarpu darbo žmogui dėl 
pragyvenimo brangumo 
nebuvo galima susitaupy
ti, todėl dabar alkis ir 
skurdas žiūri į akis. Nors 
sakoma, kad “streikas, a- 
biem pusėm aštrus gink
las”, bet šį kartą jis darbo 
žmonėms daug aštresnis.

Melbourne, Australija, 
geg. 3 — ’ Vakar visoje 
Australijoje Kat a 1 i k ų 
Bažnyčia pradėjo švęsti 
šimtmetinę sukaktį. Minė
jimas pradėtas iškilmin
gomis pontifikalėmis šv. 
mišiomis Šv. Patriko Ka
tedroje Victoria mieste.

Iškilmingose pamaldose 
■tarp kitų įžymių Katalikų 
Bažnyčios vadų dalyvavo 
ir J. E. Kardinolas Fran
cis Spellman iš New Yor- 
ko.

Jo šventenybė Popiežius 
Pijus XII raštu pažymėjo 
katalikybės pažangą tame 
krašte, taip pat suteikė 
palaiminimą.

Atpigino Mrig

Cambridge, Mass. —Di
džiulė muilo išdirbimo fir
ma — Lever Brothers Co. 
paskelbė, kad Ji numu- 
šanti apie 6 nuoš. savo 
muilo išdirbinių kainos.

Praeitą vasario mėnesį 
ji numušė kainas 5 nuoš. 
Žaliavos atpigimas lei
džiąs numažinti ir išdir
binių kainas.

Nužudys 152 Buvusius
SukNėDus

mirčiai 
Beveik 

1944 m. 
ir jų a-

2

- • -F*
HP- -*■

/ */ * ’f

prašymus dėl pagalbos 
pagal besimainančias ap
linkybes. Bet faktas, kad 
Marshall Planas jau pra
deda veikti ir tas atnešė 
naujos vilties ir stiprumo 
laisvę mylintiems 
nėms

dar- 
laiš- 
dar- 
vie-

Athenai, Graikija —Vy
riausybė paskelbė, kad 
Graikijoje bus nužudyta 
152 asmenys, kuriuos teis
mas pasmerkė 
už žmogžudystė, 
visi jie dalyvavo 
kairiųjų sukilime
peliacijos pakeisti bausmę 
tapo atmestos. Be šių 
Graikijoje esą dar 830 
nuteistų mirčiai.

Nusistatymas Graikijo
je prieš komunistus paaš
trėjo, kuomet praeitą sa
vaitę komunistų - teroris
tų suokalbiu tapo rankine 
granata nužudytas Grai
kijos Teisingumo Ministe- 
ris Christos Lados.

John P. Sąuire Co. sker
dyklų darbininkai, Cam
bridge, Mass., tebestrei- 
kuoja. Jau antras mėnuo 
baigiasi kaip apie 1000 
darbininkų išėjo į streiką. 
Nors nesenai kompanija 
pasiuntė kiekvienam 
bininkui registruotą 
ką kviečiantį grįžti i 
bą. bet darbininkai
ningai laikosi— nė vienas 
negrįžo iki kompanija ne
susitars su jais dėl atly
ginimo pakėlimo ir sąly
gų pagerinimo. Prasitesęs 
streikas skurdina darbi
ninkus. jie brenda į sko
las, bet savo vienybę iš
laiko.

Taipgi tebestreikuoja ir 
South Bostono cukraus 
fabriko darbininkai. Čia

Bostone Trūksta 
Mūrininkų

ir 
su-

ėmbourgo ir Olandijos 
valdžios sutiko įsteigti to
kią sąjungą ir ji jau pra
dėjo veikti. Sąjungos var
das Benelux, ir jau panai
kino arba palengvino ne
kurtuos pirklybos suvar
žymus tarp trijų narių - 
šalių. Prancūzija ir Italija 
svarsto panašią ekonomi
nę sąjungą. Graikija ir 
Turkija dabar tiria gali
mumus visai, ar iš dalies 
eliminuoti savo muito ru- 
bežius. Muito Sąjunga vi
sai Europai irgi svarsto
ma.

Kadangi nebuvo galima 
greitai įvykdyti Amerikos 
dalį toli-siekiančios Euro
pos atstatymo programos, 
Jung. Valstybės praeitą 
gruodžio mėnesį parūpino 
laikiną pašalpą Austrijai, 
Prancūzijai ir Italijai. Tą 
pat mėnesį prezidentas 
Truman’as prašė Kongre
so paskirti pinigų keturių- 
metų programai.

Nors Kongreso pakeista 
per trijų mėnesių diskusi
jas, programa jau veikia 
kaipo dalis naujos Fo- 
reign Assistance Act. Į- 
statymas autorizuoja $5,- 
300,000,000 pirmiems 12 
mėnesių. Jau Economic 
Cooperation Administra- 
tion yra įsteigta progra
mos pravedimui. 
dentas Truman paskyrė 
Paul G. Hoffman, prezi
dentą Studebaker Corpo- 
ration of America, ir vie
ną iš Amerikos svarbiau
sių industrialistų, virši
ninkų Economic Coopera
tion Adminis t r a t i o n. 
Hoffman’o pareiga yra iš
dalinti $5,300,000,000 pa
skoloms ir paskirstyti 
tarp 16 Vakarų Europos 
šalių, Vakarų Vokietijos 
ir Triesto. Hoffmanas 
tuoj prašė bilijoną dolerių 
darbą pradėti. Tokiu bū
du ekonominės pašalpos' 
programa Europai prasi
dėjo vienu kartu, nelau
kiant atitinkamų paskyri
mų Kongreso.

Šios milžiniškos mašine
rijos ratai ne greit suksis 
pradžioje. Reikia viską 
sutvarkyti šioje šalyje_ ir 
užsienyje, reikia padaryti Į sos stoties neberadau. Tai

žmo-
visame pasaulyje.

C. C.

ANEKDOTAI

GULK SALIA MANĘS!

Kartą rusų - vokiečių 
karo metu Hitleris nuvy
ko į Paryžių ir aplankė 
Invalidų rūmus, kur pa
laidotas Napoleonas I.

Kai Hitleris apžiūrėjo 
jo sarkofagą, iš jo pasi
girdo Napoleono balsas:

“Kas čia vaikšto ir 
drumsčia mano ramybę?” 

“Tai aš, — atsakė Hitle
ris, —didysis vokiečių va
das!”

Napoleonas nepažinojo 
jo ir prašė paaiškinimų. 
Hitleris pasakė, kad jis 
užkariavo ir prancūzus, 
Paryžių, ir muša rusus. 
Paskutinė žinia labai suį
domino Napoleoną, ku
riam savo laiku nepasise
kė Rusijoje ir jis paklau- 
cp •

“Ar Maskvą irgi paė- ■ 
mei?”

“Dar ne”, — atsakė Hit
leris.

“Na, tai gulk šalia ma
nęs!” 
bet nuoširdus Napoleono 
patarimas.

Štai mažas prancūzų berniukas sėdįs alkanas ir sušalęs sa- 
namų griuvėsiuose. Tai yra simbolis milijonų vaikučių, atsi

dūrusių skurde ir varge. Amerikos užjūrio pagalbos ir pašalpos 
organizacija organizuoja “Kryžiaus Karą”, norėdama surinkti 
60,000.000 dolerių tų vaikų šelpimui. Tos organizacijos sky
rius yra pasišovęs surinkti 2,500,000 dolerių Massachusetts vals
tijoje, kurie būtų dalis tos taip laukiamos paramos.

vo

Isdeportim
MMnky OrgniziMg
Toronto, Canada — On- 

tario vyriausias Teismas 
pripažino, Reid Robinson, 
CIO unijos organizatorių 
deportuotinu iš Canadosį 
ir jo apeliaciją tuo klausi
mu atmetė. Jis bus de- 
portuotas atgal į Jung. oficjaius vardas, teikia a- 
Valstybes kaipo komunIS-imerikonišką pagalbą Eu- 
us, is kur jis praėjus; ru- . , nauj
den; atvyko organizuoti 1'^ ir £u6aiškiu t£s. 
Canados aukso kasyklų,® Li šiol Amerika teikė 
darbininkus. Jis pareiškė. a lg Europai 
kad jis nesąs komunistas, ® r
ir niekad tokiu nebuvęs.

1

Nubaudė Už Ėmimų 
Bedarbių R m

k-» 1
J

Methuen, Mass. — Ex- 
karvs William E. Petrillo, 

•/

tapo nubaustas trims mė
nesiais kalėjimo ir sugrą
žinti išimtus $549.00 kai
po ex-kario bedarbio pa
šalpą. Jis dirbdamas ėmė 
bedarbio pašalpą.

KAIP MARSHALL’O PLANAS 
IŠSIVYSTĖ

Europos Astatymo Pro-Į turą. Kada tos šalys nu- 
grama, Marshall’o Plano • tars ką jos sau gali dary- 

ti, tada Jung. Valstybės 
spręs kaip galės joms pa
dėti užbaigti tą darbą.

Atsakydami į tą Sekre
toriaus Marshall sugesti
ją, 16 Vakarų Europos 
šalių atstovai susirinko 
Paryžiuje pereitą vasarą

Prezi-

buvo trumpas,

Streikui pasibaigus 
visiems mūrininkams 
grižus i darbą pasirodė, 
kad Bostono apylinkei 
dar trūksta apie 1000 mū
rininkų. Kadangi dabar 
mūrininkų algos pakeltos 
$100.00 už 40 vai. darbo 
savaitę, tai greit bus jų 
perviršis.

Apie Vokietijos Mitybą

NAUJOSIOS ANGLIJOS GERIAUSIOS
LENKTYNES

Rytoj Lenktyniuoja 
THE

Cotnmonwealth Handicap
Treigiai ir senesni. Vieną mailę ir vieną Sešiolktą 

$10.000 sudėta
Double Užsidaro 1:40

8 ŠIURPULINGOS LENKTYNES KASDIENĄ
IKI BIRŽELIO 5

B A M. — Gatviakariai ir Bušai tiesiai į lenktynes.

Suffolk Downs
POST TIME

Kai savo laiku vokiečiai 
gaudavo didesnes maisto 
normas, tai jie jau tada 
juokdavosi, kad tos nor
mos per mažai, kad būti 
sočiam, bet per didelės, 
kad galima būtų numirti.

Dabartinės normos la
bai mažos ir daugelis 
žmonių (taipgi ir DP) 
tiesiog badauja. Čia, Vo
kietijoje, visi maisto pro
duktai normuoti ir abso
liučiai nieko negalima 
gauti be kortelių. Vienin
telis “produktas” be kor
telių, tai duonai užtepti 
masė, “Aufstrich” vadi
nama. Jos sudėtis labai a- 

jbejotina. Apie kokius nors 
(riebalus negali būti ir kal
ybos. Nesenai rinkoje pasi
rodė tokia masė su “kepe
ninės dešros” skoniu. Po 

; kurio laiko vienas laik
raštis paskelbė, kad ji ga- 

i minama iš medienos. Ga- 
i minant celiulozą, pasida- 
| ro atmatų, kurios tam tik
ru cheminiu procesu, pelė- 

■jimo būdu, virsta mase ir 
įgauna ‘kepeninės dešros’ 
skonį. Šiuo metu duodami 
balti riebalai, labai pana
šūs į kiaulės taukus. Pla
čiai kalbama, kad jie ga
minami iš akmens anglies. 
Aplamai, Vokietija viso
kių “pakaitalų” (Ersatz) 
kraštas.

Čia populiarus toks pa
sakojimas: vienas vyras 
nebenorėjo gyventi ir nu
tarė baigti savižudybe.

pagal 
: reikalą. Programa, kuri 
dabar pradės veikti kaipo 
naujas Svetimos Pašalpos paruošti raportą apie sa- 
Įstatymas, yra toli - sie
kiantis ir 16 Vakarų Eu
ropos šalių dalyvius. Jos 
tikslas yra pilnas ekono-j 
minis atstatymas Euro
poje ir galutinis politinis 
atstatymas.

Praeitą birželio mėnesį, 
Sekretorius Marshall, kal

si bedamas Harvard univer- 
Įsitete, pabrėžė, kad Jung. 
i Valstybės svarstytų pa
galbą toms Europos ša
lims, kurios kooperuotų 
atskirai su Jungtinėmis 
Valstybėms, ir tarpusavy
je, programoje atstatyti 
Europos ekonominę struk-

Vaistinėje jis nusipirko 
nuodų ir išgėrė. Pasirodė, 
nuodai buvo netikri ir jis 
nemirė. Tada jis nusipir
ko virvę ir “pasikorė”. 
Bet virvė pasirodė esanti 
popierinė ir trūko, o jis li
ko gyvas. Tada jis šoko 
nuo tilto į gilią upę, bet 
nepaskendo, nes pasirodė, 
kad kostiumo medžiaga 
buvo pagaminta iš medie
nos. Po trigubai nepavy
kusios savižudybės jis nu
tarė gyventi ir būtent tik 
iš kortelėmis nustatytų 
maisto normų. Po dviejų 
savaičių jo draugai jo pa
laikus palydėjo į amžino 
poilsio vietą. J. B.

vo reikalavimus ir jų no
rą kooperuoti • bendroje 
atstatymo programoje, 

j Šios šalys buvo: Austrija, 
Belgija, Danija, Prancū
zija, Graikija, Islandija, 
Airija, Italija, Luxem- 
bourgas, Olandija, Norve
gija, Portugalija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija ir Did. 
Britanija, 
valstybės 
Lenkija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija, Jugoslavi
ja, Čekoslovakija ir USSR 
— buvo pakviestos, bet 
atsisakė dalyvauti.

šešiolikos .šalių atstovų 
paruoštas raportas paro
dė tų šalių reikalavimus, 
jų resursus ir siekinius. 
Pabrėžė, kad svarbu su
mažinti prekybos barje
ras tarp šešiolikos šalių 
ir tarp jų ir pasaulio. Bet 
parodė, kad bendros pa
stangos tų šešiolikos šalių 
atsistatyti per keturis 
metus neįvyks be didelio 
kiekio maisto, kuro, žalios 
medžiagos ir mašinerijos 
iš Vakarų žemyno.

Laukdamos Amerikos 
akcijos, tos šalys padarė 
naujų pastangų viena ki
tai padėti. Vienas pavyz- 
dis jų kooperavimo yra 
muito sąjunga.

1944 m. Belgijos, Lux-

Kelios kitos
— Suomija,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO* 

PO GLOBA MOTINOS 9VC.
Pirmininke — Eva Markslen*. 

•25 E. 8th St.. So. Boaton, Ma* 
Tel. So. Boaton 1298.

Vice-Pirmininkė — G. GailiOnlenC, 
8 Winfield St, So. Boston, Ma* 

Prot. Ražt — Ona Ivažkien4, 
440 E. Sth St, So. Boston, Ma* 

Finansų RaM. — B. Cūnient,
29 Gould St, W. Rozbury. Ma* 

TeL Paritway — 1884-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

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

110 H St. So. Boston, Ma* 
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrą antradieni mfoeato, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos aaMje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boaton, Ma*

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
paa ruttininkę

•V. JONO KV. BL. PA9ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

GERAI ATSIKIRTO

Okupantui vokiečiui din
go Kaune čemodanas. Jis 
piktinami ir aiškina vie
nam lietuviui:

“Padėjau geležinkelio 
stoty čemodaną ir, kai 
grįžau ,jo neberadau. Jis 
dingo. Tai garbės lietu
viams nedaro!”

Lietuvis jam pasakė, 
kad jam Berlyne atsitikę 

• dar blogiau:
“Aš irgi pasidėjau če

modaną geležinkelio stoty 
Berlyne ir, kai grįžau, tai 

i ne tik čemodano, bet ir Vi-

formalias sutartis su 16 garbės vokiečiams nesu
šaltų, nebus lengva grei-įdarė!” (Pasirodė, kad ęą- 
tai pristatyti grynos me-!junginiai lėktuvai stotįtai pristatyti grynos me-l junginiai 
džiagos, reikės pakeisti' “nusinešė”).

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka ’ įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, 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. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas — Juozas švagždys, 
•01 8th St., So. Boston, Ma*

Vice-PirmininkM — Pranas TuleUda,
702 E. 5th St, So. Boaton, Maaa. 

Prot RaM. — Jonas Gllneckia,
5 Thomas Pk., So. Boston, M«m 

Fin. Rait. — Aleksandras Ivaška,
440 E. SUth St, So. Boaton, Ma* 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
•99 E. Seventh St, S. Boston, Maas 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mtaeeio 
2 vai. po pietų. Parapijos aaMj. 
492 £. 7Ua St, So fioatou, Maas.

į! GoriousiaUžeiga Vyrams k Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balokšnis, Savininkas. j

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

giai patarnauja.
Sartli Boston, Mus.f 251 Vest Broodmy,
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama ..................... $5.00
Viena kart savaitėje metama__$3.00
Užsieny metams ..........r............  $5.50

Dr. Bonif. Ramanauskas
Laiškas iš Vokietijos

Dvasios Babilonas...
JOii&iauA.

SUBSCRIPTION RATES
Domertic yearly ____________ $5.00
Domeatic once per week yearly $3.00
Foreign yearly.................  $5.50

(Pažinkime Europos vargus) 4.

----- —------------- fu-ju užsieny meuinis ..............r............. .. . w • i -
Foreijn once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart aav-tžj metams $3.50 nOS teturi mažesnį KUltU-

DARBININKAS
366 West Broadway,

Tarptautinė Palestinos Reikšmė

Amerikos ir Anglijos zo- su savo puošnumais. Rusų 
filmų technika yra atsili
kusi, o turinys visur par
tinės, vakarų skoniui ne
pritaikintos, propagandos 
perkimštos, todėl, nors ir 
geros vaidybos, filmos nė- 
ra mėgstamos ir stovi pa- '1 4 • • • • XX X ■— *

±

rinį judėjimą, šios abi
South Boston, |fass. tautos specifine kultūrine 

----------------  expansiia nepasižymėjo.
Bet ir šiose zonose pasi
keitimas dvasios turtais 
vyksta. Anglai ir Ameri- 

I kiečiai steigia vokiečiams skutinėje vietoje.
Filmu konkursai eilę 

. an
glu. mexikiečiu ir kitu, 
andovanoio medaliais. To
kie konkursai prisidės;

Politinio akiračio priekin veržiasi Palestinos; savo bibliotekas. Meninin-(Savo UHJiioicKus. ivieilinui- Mimu L_ ...
klausimas. Jis jau tiek ryškus, kad kitus opius daly-'kai an’anko'ir jų zonas, o prancūzų, amerikonų.
kus pradeda nustelbti. Kai kurie optimistai mėgina jį j vokiečiai visur stengiasi 
sumažinti, teigdami, kad jis savaime susilikviduo- Į pasirodyti su savo dvasios 
siąs. Žydai ir arabai dar kurį laiką pešis, paskui pa-;turtais. Vokietija yra ta- 
matę, kad vieni kitų nepajėgia nugalėti, pradės tartis' pusį dvasios babilonu... 
apie susitaikymą, nes vieniems ir kitiems peštynės Prancūzų, ang’u, ameri- 
1~w1a,lar Vninunio _ ir ninitroio ir di Pa- kįečįu moksUninkai lan

kosi čia su paskaitomis. 
Universitetai bei mokyk
los pasikeičia profeso
riais. Amerikiečių ponios 
vokiečių mokyklose moko

perdaug kainuoja — ir pinigais ir žmonėmis. Gi Pa
lestinos klausimas tiek susipainiojęs, kad nebesiduo- 
da vien kautynėmis išsprendžiamas. Tad teks jį pa
likti taikiais pasitarimais išrišti. Atrodytų, kad vis
kas normaliai susitvarkys — pasipešę ir susitaikys.

Tačiau pradeda reikštis ne visai suprantami da- _____ _____ _____ _____
lykai, ar verčiau pasakius, visai nesuprantami daly-i vokietukus anglų kalbos, 
kai pradeda kiek aiškėti. Nė iš šio, nė iš to, Britani
ja pradėjo siųsti į Palestiną stiprius karinius dali
nius iš Kipro ir Maltos, neva tuo tikslu, kad visai su
stabdytų žydų - arabų kautynes. Mat, britų vyriausy
bė tik, dabar pilnai supratusi Palestinos padėties pa
vojų. Žinoma, Londonas pareiškia, kad geg. 15, kuo
met britų mandatas bei globa baigiasi, visa anglų 
kariuomenė bus iš Palestinos ištraukta. Gi iki geg. 15 
kautynės turi būti nutrauktos, kad britų mandatas 
baigtųsi korektingai, be jokio priekaišto.

KAS MAN RŪPI! f

man gal- 
traukyda-

tu pats, 
argi yra

draugijose. Iš tikrųjų mes 
galime pastebėti, kad mo
demiškas žmogus visu 
kuo domisi, visu kuo nori 
pasekti, bet su svarbiau
siais klausimais, su religi
jos klausimais jis vis pra
silenkia. “Kas 
voj?” — sako, 
mas pečiais.

Bet pasakyk 
mano mielas,
svarbesnių, daugiau mūsų 
' likimui turinčių įtakos
klausimų, į kuriuos reiktų 
atsakyti, 
klausimus? 
klausimai, 
reina tavo 

gražiai mas’ tavo gyvenimo krVP* 
dėlto aš ‘is ,irJavo gyvenimo tiks- 

las? Kaip priešingai, kaip 
visai kitaip prabėga gyve- 

religijos klausi- nim“ dvie-ių žmoni«: "f® no, kuris anapus žemes
>” muerriai ' įgyvenimo ribų nieko ne-

J j mato, ir kito, kuris ana-
Kodėl jie toki yra? Kaip pus karsto laukia kito gy- 

jie prie to priėjo? Įvenimo, tikrojo, amžino,
Tikrai atsakyti į šituos tobulo gyvenimo! 

klausimus yra gana sun-į 
ku. Vienas, gal būt, skaitė 
sunkias filosofines ir 
gamtos mokslų knygas, ir 

į bailių ange- nesuvirškintos filosofijos 
nebuvo sukilė-

Vertė A. Maceina
I

Atvirai nereligingu, Die-j darosi baugu dėl jųjų a- 
vą neigiančiu žmonių tarp^eities. Jie visu kuo domi- 
inteligentų retai pasitai- si: daug skaito, gerai 

i ko. Atviras netikėjimas,-sportuoja, puikiai šoka, 
įsakoma, netinka geram'moka draugijose 

' skoniui. Bet, deja, labai elgtis, — o vis
daug yra tokių, kurie reli- baugiai žiūriu į jų ateitį, 
gijos neneigia, bet ja nė nes svarbiausiems klausi- 
inesirūpina, žodžiu — la- mams,

nrie filr^u meno pakėlimo, (|au<y yra indiferentu, mams jie yra kurti ir be-
Dabar filmos — toks pui
kus ir įtakingas menas, 
tebėra mažo dvasinio n^’nerŪuJi/pa’veikZ

Trečioj sa^’o “Pva^^ro1 
giesmėj Dantė piešia to-

gio, dėl ko šnekama ir a- 
Die filmos bankrotą netik

t * • 4. *

ilą. Nuolatinio vėjo nešio
jamos, čia skraido tos sie-pas jus, bet ir Europoj. įos> kurįos gyvendamos

Užsienio jaunimas kartu 
iškylauja su vokiečiais. 
Aliantų įmonės stipendi- 
juoja vokiečių studentus. 
Visa tai daroma vokiečių 
atvertimui ir jų sužmoni- 
nimui.

Nacių laikais vokiečiai 
buvo atskirti nuo pasau-

Bendrai užsieniečių ir 
ių kultūros judėiimas Vo
kietijoj yra didelis ir vo
kiečių dvasios sutaurini- 
mui labai naudingas. Ir 
visoj Europoj tarn visų 
tautų vyksta dvasios tur
tų pasikeitimai. Amerikos 
ir Anglijos muzikai ir di-

Čia siūlosi klausimas, kodėl tik dabar Anglijos^10, Todėl dabar Vokietija 
vyriausybė pastebėjo pavojų? Juk kautynės Palesti-|yra auditorija dva-
noj nebe šiandien prasidėjo. Jos jau verda per kelisjsios turtams iš užsienio, 
mėnesius ir nėkiek ne švelniau kaip dabar. Žydai štai į prancūzų, amerikonų an- 
kaip į tai atsako: kuomet arabai mušė žydus, britai į ir kitų kraštų filmos, 
visai jų negynė, o kai žydams pradėjo sektis, tąi bri- Į adomos vokiečių kinuose, 
tai siunčia daugiau kariuomenės arabams apginti. į ^.rancu^. f d”108 įsigijo
Britai į tą priekaištą nieko neatsako, tik vis daugiauicia gausias snnpati- 
kariuomenės į Palestiną gabena, lyg ruoštųsi prie ko-j į35' Mat jos vaiz uoja. 
kio svarbaus žygio. Jie, turbūt, patikėjo kažkieno pa-,z™ogau® būseną, 
leistam paskalui, kad žydų kariniai daliniai lavinasi t vietoJ stovi Amerikos fil- 
Bulgarijoj ir Rumunijoj, vadinasi, Sovietų žinioje.'”10® su. imponuojančia 
Britai taip pat, be abejo, girdėjo kitą paskalą, būtent. Į technika ir anglų filmos 
kad Rusija žada pripažinti nepriklausomą žydų vals-' 
tybę Palestinoj tučtuojau po britų kariuomenės pasi- AUviu
traukimo geg. 15-tą dieną. ’ I ---- 1------

Tie paskalai, anot politinių komentatorių, nesi-. Ten prie Nerio, ten prie Vilnijos 
duoda nei patvirtinti ,nei užginčijami. Bet britai ma- stovi mūsų senas Vilnius 
tomai atkreipė į juos dėmesį ir skaito būtinu reikalu Marš, marš pro žvėryną 
turėti daugiau kariuomenės Palestinos teritorijoj. Pas senelį Gediminą 
Kokiu sumetimu? Gal nori padaryti įspūdingesnį Marš, marš pirmyn! (2 k.) 
mandato likvidavimą? O gal numato, kad, didėjant 
pavojui, pasitraukti nebereikės, nes teks jau ne man
datą, o kylantį pavojų likviduoti?

Palestina opus žemėlapio taškas — ne dėl šventų
jų vietų gausumo, bet dėl aliejaus šaltinių, o gal dar; 
daugiau dėl to, kad ji prieina prie Viduržemio jūros 
ir sudaro tokį pat svarbų strateginį punktą, kaip Gi
braltaras ir Dardanelai. Tokios pozicijos negalima 
bet kam užleisti.

Tuo būdu “naminis” Palestinos karas anaiptol 
nėra privatinis arabų ir žydų reikalas. Jis turi storą 
tarptautinį pamušalą. K.

Kas nematė Vilniaus seno, 
: Tas mažai dar teišmano, 
i Marš, marš viens po kito 
: Savo Vilniaus aplankyti, 
|Marš, marš pirmyn! (2 k.)
Naują Vilką vieną dieną 
Nusikalsim mes iš plieno. 
Marš, marš pro Žvėryną 
Saugot kalno Gedimino.
Marš, marš pirmyn! (2 k.)

už religinius 
Argi tai nėra 
nuo kurių pa
žemės gyveni-

Parašė Jonas Kmitas
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16.
Neskanios derybos ir sunkūs 

pažadai
— Jūs prakeikti svoločiai, ar nematot, 

kad prieš jus stovi jūsų viršininkas? Ar jūs, 
paskutiniai asilai, nesuprantat, kad po šiais 
nudriskusiais lopais slepiasi herojus, kurs 
pabėgo iš baisios nelaisvės ir iš mirties 
nasrų? Tuojau praneškit tovariščiui Na- 
chalskiui, kad aš turiu labai svarbų reikalą. 
Marš, jūs...!

Tas paveikė. Vergai pajuto ,kad tik valdi
ninkas gali tokiu keiksmu savo įsakymus 
sutvirtinti. Driskius tai driskius, bet matyt, 
kad ir herojus.

Veikiai nuėjo Nachalskį pakviesti. Ta
čiau Nachalskis ne greit pasirodė. Jam ne
skubu. Iš to Pochotinas padarė išvadą, kad 
jų pokalbis nebus linksmas. Vergams greit 
ragus nulaužė, bet Nachalskis ne vergas. Jis 
viršininkas. Ar tik jam, Pochotinui, neteks 
vergo vaidmuo vaidinti? Niekados!

Pagaliau Nachalskis pasirodė — pasipuo
šęs, išdidus, perfumomis pakvipęs, tarsi ca

Ir juo anksčiau, juo gi
liau atsakysi į šituos di
džiulius, viską nulemian
čius klausimus, juo pras
mingesni bus tavo jauna
tvės uždaviniai.

Tegul aš ir uoliausiai 
lavinčiausi, tegul ir pui-

nei gerosžemėj nebuvo 
nei blogos.

“Įsimaišiusios 
lų chorus, kurie 
liai, bet ir nelabai nė Dievui iš
tikimi” (“Pragaras” JIL).

Deja, ne tik tam suau
gusių, bet ir tarp jaunuo- 

rigentai davė čia koncer-lių galima rasti šito liūd- 
tų. Europa — visos tau- no tipo žmonių, kurie do- dėl to nenori būti “toks”, siu Dievo, 
tos, su savo dvasios loby- misi visu kuo, tik ne reli- kaiD anas, 
nu ir savo genijum susi- gija, 
tinka vakaruose prie krik- Aš ir pats pažįstu tokių 
ščioniškosios kultūros ži- • jaunuolių. Tai yra kuklūs, tesnės priežasties, kaip 
dinio ir šaltinio. Į meilūs, mandagūs žmonės, tik tą, kad šitokį religinį mokslo visomis savo jėgo-

Tremtinius nuliūdino tik bet prie jų sielos yra pri- abejingumą jie užeina vi- mis, kas aš esu befoievo? 
žinia, kad 260 Amerikos sisiurbusi religinio abe- sur — ir savo namuose ir Dinamo mašina, 
mokslo įstaigų paskyrė jingumo kirmėlė, ir man įvairiose 
Amerikos priešų kraštų 
studentams - akademi- 

į kams, stipendijas pasito
bulinimui Amerikos mo
kyklose. Mūšų tremtiniai 
studentai gyvena pusba
džiai, o vokiečių mokyk
lose jiems statomi 20-30 
kartų didesni reikalavi
mai, negu vokiečių stu
dentams. Nežiūrint, to, 
mūsų studentai čia baieė 
universitetus ir įsigijo 
daktaro laipsnius. Jei a- 
liantų kraštų mokslo ir 
stipendijų fondo įstaigos 
mūsų tremtiniams paskir- 

i tų stipendijas pasitobuli- 
įnimui jų mokyklose, tai 
atsilygintu tremtiniam už 
savo klaidingą šimtmečio 
politiką, dėl ko atsirado ir 

į tremtiniai. Priešų kraštai 
Įgalėtų palaukti, kol bus 
į skola atlyginta tremti-

Kazys Binkis, niams.

i

tiesos, gerai nesuprasti 
gamtos mokslo dėsniai jį 
suklaidino.

Kitas, gal būt, nusigan- kiaušiai ištobulinčiau pri- 
do “religingu” laikomo gimties man dovanotas 
savo kolegos nedorumo ir dvasios galias, jei neturė- 

mano likimas 
bus tik sulaužyto ir su- 

būt, painioto gyvenimo gaba- 
rim- lėlis.
kaip Tegul stengčiausi įgyti

Bet dauguma, tur 
nerastų, deja kitos

Oi neverk, matušele •••
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus 
Eis gintų brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, 
Lauks teismo dienos paskutinės!
Tain nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antros neišverks, apgailėjęs.
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, Danguje angelai 
Vainiką iš deimantų pina.
Daugel krito sūnų, kaip tų lapų rudens! 
Baltveidės oi verks, nes mylėjo!
Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens, 
Kiek priešų ten kraujo tekėjo.
Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, 
Kad duobę kareiviai ten kasė,
Ir paguldė daug brolių greta milžinų, 
O Viešpats jų priglaudė dvasią.

Maironis.

kuri ne- 
jų lankomose turi elektros srovės ir to- 

8 dėl negali judėti.
Į Tegul stengčiausi lavin- 
|ti savo būdą, kiek galėda- 
l mas, — kas aš esu be Die- 
!vo? Gražūs, paauksinti 
’rėmai, — bet be paveiks
lo.

į Kas iš didžiausios elek
tros lempos, jei ji nėra 
sujungta su srove? Kam 
vertas kad ir puikiausias 
žemės gyvenimas, jeigu 
jis nesiglaudžia prie Die
vo, prie to visa gaivinan
čio centro?

“Žemė be saulės, naktis 
be žvaigždžių, kūnas be 
gyvybės, keleivis be tiks
lo, žmogus be tėvynės, 
kūdikis be tėvų, širdis be 
laimės — štai kas yra 
siela be Dievo”.

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milašius.

ro generolas. Pochotinas nejučiomis pažvel
gė į savo nuskurusią aprangą, paskui į išdi
džią, pašiepiančią Nachalskio laikyseną ir 
padarė palyginimą. Koks čia, varge, palygi
nimas ubago su pakvipusiu aristokratu. Ne, 
Herojaus rolė čia netinka. Reikės leistis į di
plomatiją.

— Tovarišč Nachalskij...
— Tovarišč?! — su dideliausia nuostaba 

primerkė akis Nachalskis. — Aš tamstai 
tovarišč?

— Platon Moisiejičl — pasitaisė Pochoti
nas.

Nachalskis dar daugiau pasipūtė.
— Mėgini įsibraut į mano bičiulystę? Ne

toli nueisi, pilieti.
I

Matydamas, kad čekos tarnybininkai at- 
kiuto ir pradeda jį varstyti paniekos žvilgs
niais, Pochotinas desperatišku ryžtingumu 
riktelėjo:

— 'Ponas viršininke Nachalskij! Liepk 
šiems mužikams iš čia išsinešdint, nes aš 
turiu labai svarbų pranešimą padaryti.

Tai jau visai buržujiškai pasakyta. Ta
čiau kažin kodėl Nachalskis paklausė ir pa
mojo tarnautojams išeiti. Tie akimirkoj iš
sinešdino. Nachalskis su nuostaba į Pocho- 
tiną pažvelgė. Jo žvilgsnyje jau nebuvo pa
niekos, tik kažkoks nepajėgumas išspręsti, 
kas čia vyksta. Atkaklus Pochotino tonas 
užgavo Nachalskio pasąmonėje senai jau 
užgesusį cariško vergo pojūtį. Jis pagavo

save mintyjant: kas dabar vergas — jis, ar 
aš? Akimirkoj išsprendė, kad vergas tai Po
chotinas. Bet vis dėlto Nachalskio nuotai
ka gerokai pasikeitė. Įžūlumas ir panieka 
nulindo į užnugarį, frontan išlindo oficija- 
lus mandagumas.

— Prisėsk, tovarišč. Koks tamstos reika
las?

Išgirdęs “tovariščių”, Pochotinas džiūg- 
telėjo, lyg suradęs raktą į kokį jaukų slėp- 
tuvą. Taip, Nachalskiui imponuoja kietas, 
griežtas tonas ir mandagus, žinoma. Reikia 
jis išlaikyti.

— Tovarišč viršininke, atėjau raportuoti, 
kad laimingai pasprukau iš banditų nelais
vės. Šitie suplyšę drabužiai ir suliesėjęs dėl 
badavimo kūnas pakankamai liudija, kad 
mano pabėgimas nebuvo lengvas. Teko miš
kuose ir pelkėse slapstytis ir ne kartą su 
banditais susikauti.

— Matau, matau — permetė jį akimis Na
chalskis. — Ar tik tiek nori man pranešti?

— Ne. Aš noriu, kad mane atgal į tarny
bą priimtumėt.

— Šitaip. Bet dėl to mažmožio visai nerei
kėjo tarnautojus pašalinti.

— Dėl mažmožio, sakote. Man tai nebe 
mažmožis, o gyvenimo klausimas.

— Puikiai tą suprantu. Aš skaičiau tai 
mažmožiu formalumo atžvilgiu.

— Reiškia, mano į tarnybą grąžinimas y- 
ra tik mažas formalumas. Labai man džiu
gu. Tad tarkite tik žodį...

— Tamsta ne taip mane supratai... Aš 
skaitau mažu formalumu tik tamstos pa
reiškimą, kad nori į tarnybą grįžti. Tą pa
geidavimą ir prie tarnautojų galėjai pa
reikšti.

— Iš tiesų, tai tik mažmožis. Tačiau aš 
manau, kad ir pats į tarnybą grąžinimas yra 
tik menkas formalumas. Pabėgau iš nelais
vės ir automačiai grįžtu į tarnybą.

— Na, čia jau, tėvuti, ne visai taiD. Susi
darė tokių kliūčių, kurias pašalinti aš vienas 
negaliu. Prireiks visos valdybos atsiklausti.

To kaip tiktai Pochotinas ir bijojo. Kiek 
palūkėjęs, jis paklausė:

— Kokios čia gal būt kliūtys?
— Jų nedaug, bet labai stambios. Pirmiau

sia — skandalingas tamstos išvogimas.
— Skandalingas? Mano manymu, nieko 

skandalingo ten neįvyko. Betkam tai salė
jo atsitikti, ypač imant dėmesin įžulingą 
banditų atkaklumą. Tik įsivaizduokite: at
vyksta iš Maskvos specialus agentas tyrinė
ti čionykščių pareigūnų elgesį. Jo dokumen
tai atrodo tvarkoj. Jiems patikrinti aš norė
jau ji atvesti į čekos raštinę. Tam tikslui 
prireikė jį apgirdyti. Nusivedžiau jį į valgy
klą, gerokai apgirdžiau ir jau buvau besive
dąs į čeką, kaip štai keli banditai su revol
veriais rankose įsisodino mus į automobilį 
ir nusigabeno į nelaisvę. Kaip tamsta, mano 
dėtas, būtum iš to išsisukęs?

^Bus daugiau)
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ko ir A. Daukanto krautuvėse. 
Po bankieto ,apie 4 vai., kun. 
A. Janiūnas savo tėvelių na
muose, 19 Maple Avė., taipgi 

draugijos guteiks kunigišką palaiminimą. 
Sodalicija, Bankieto rengimo komisija, 

Komuniją. į visus Cambridžiečius
taip kaip skaitlingai dalyvauti kun. A. 

ir sveiksta. Lin- ir vyrų Šv. Vardo draugija,

CAMBRIDGE, MASS
ligoninėje, p. O. vyrai ir Moterų 
pergyveno sun- į bendrai priėmė šv. 
Po operacijos ’ Moterų Sodalicija,

Dovydas Evaskis. Judita Gro- 
gan. Antanas Kvedera, Dolores 
Kunigonytė. Geraldina Kurtin. 

! Algirdas Leonas, Konstancija
Lustica. Marijona - Louise 
Mendelvtė, Kenneth Menger, 
Loreta Moore ir Jonas Pranas 
Rigley. Sveikiname ne tik pir
mos šv. Komunijos priėmėjus,

Kristophorų šventė
Sekrfiadienį, geg. 2 d. per mi

šias, 8:30 v. ryto, 13 mūsų pa
rapijos vaikučių priėmė Jėzų 
pirmą kartą į savo nekaltas 
kūdikiškas širdis. Klebonas, 
kun. dr. Mendelis. iškilmingai 
įvedė juos bažnyčion ir atnaša
vo šv. mišias už jų ir jų tėve
lių intencijas. Jis pasakė iškil- bet ir jų tėvelius. Lai ši at- 
mei pritaikintus pamokslėlius mintina diena būna pradžia tos 
lietuviškai ir angliškai. Po mi- amžinos UNUOS, kuri turi 
šių visus įrašė į rožančiaus ir 
škaplieriaus brolijas. Pirmų ko- 
munikantų nuotrauka buvo pa
daryta parapijos svetainėje. 
William Urbanas ir Vinco Vel
žio sūnus atliko tą paminklinį 
darbą.

1

UNUOS,
tesėti per amžius danguje.

Mrs. John Cole, 27 m. amžiaus motina iš Strea-
tor, III.’, per dešimtį metų buvo apdovanota po 
kūdikį kas metai. Ji sakosi yra jauniausia moti
na iš šios rūšies skaitlingumo šeimų. 

dangiškos Motinos Marijos pa- stangas Italijos susikirtime su 
komunizmo siaubu.

Balandžio 28 d. Cambridge mišiose, Šv. Vardo 
Kahill House 
Raulinaitienė, 
kią operaciją, 
jaučiasi geriau
kime p. O. Raulinaitienei grei- gražiai auga, 
tai pasveikti. ij Pirmadienio vakarą moterys 

Sodalietės parapijos svetainėje 
turėję susipažinimo ir draugiš
kumo bei kortavimo vakarą. 
Sveikiname moteris Sodalietes, 
kurios taip gražiai vystosi į 
puikią organizaciją.

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
11.30 vai. šv. mišias atnašaus 
kun. Albinas Janiūnas. Kunigas 
Janiūnas, kaipo primicijantas, 
laikys savo primicijines pirmą
sias šv. mišias ir suteiks savo
kunigišką palaiminimą. Po mi- kų, kilusių iš Meškelių kaimo, 
šių parapijos svetainėje įvyksta Viekšnių parapijos, Šiaulių ap- 
šaunus bankietas kun. A. Ja- skrities, prieš Didįjį Karą apie 
niūnui pagerbti. Bankieto bi- 1885 - 1890. metus išvykusių į 
lietų, kurių beliko mažas skai- Ameriką. Atsiliepti aukščiau 
čius, galima gauti p. J. Bačins- duotu adresu.

šeštadienį, gegužės 1 d. p. 
Povilaitienės dukrelė, Frances 
išvyko į Washington, D. C. pas 
savo sesutę ir švogerį pp. J. 
A. Dilandos; praleisti savaitę 
atostogų. P-lė Frances, apžiū
rėjus gražiąją sostinę, grįžta į 
namus. Linkime p-lei Frances 
linksmų atostogų.

Sekmadienį, gegužės 2 d., 
8:30 vai. atnašaujamose šv.

Janiūno pagerbimo bankiete. 
Taipgi parapijos klebonas, kun. 
P. J. Juškaitis, 
parapijiečius 
vauti 
jose.

ragina visus 
skaitlingai daly- 

kun. A. Janiūno primici- 
A. D.

PAIEŠKO

Jagėla, šiuo metu gyvenan
tis Augsburg - Hochfeld, Ba- 
uernfeind Str. 10/1, U. S. Zone, 
Germany, ieško savo dėdžių 
Kazimiero ir Antano Jokubaus-

J.

Mano adresas: Petronėlė Ma- 
žeivienė, Munchen - Freimann, 

Germany, U. S. Zone 
Warner Kaseme. Block “B”

Part. 9.

gerbimas. Tuo laiku įvyks me
tinė gegužinė procesija, kurioj 
dalyvaus vyrai, moterys, jau
nuoliai, mergaitės ir mokyklos 
vaikučiai.
Dievulio, 
dieną šiam Marijos pagerbimui. I 

!

3,000 egzempliorių prieš-ko- 
munistinės knygelės “IS THIS 
TO-MORROW" buvo praplatin
ta mūsų bažnyčioje. Parduo-

Net Dvejos Laidotuvės.

Pirmadienį, geg. 3 d. įvyko 
net dvejos laidotuvės iš šv. 
Alfonso bažnyčios. Pirmos bu-: 
vo Mauricijaus Ruikio. Kun. 
Jonas Mendelis atnašavo mi
šias 8:45 v. Pusė po devynių į- 
xyko kitos, a. a. Antano Kripo. 

i Šios buvo su trejomis mišiomis. 
■ Kun. Antanas Dubinskas atna- 
šavo giedotas mišias prie di- 
.džiojo altoriaus o prie šoninių 
altorių jas laikė kun. dr. Men
delis ir kun. Kazimieras Šalke- 
vičius. Egzekvijas giedojo net 
penki kunigai. A. a. Kripas mi
rė dar nesulaukęs 60 metų am
žiaus. Paliko dideliam nuliūdi- 
me žmoną ir užaugusį sūnų, 
kuriems reiškiame giliausią už
uojautą. Velionys nulydėti į 
Holy Redeemer kapines. Lai 
ilsisi Viešpaties ramybėje.

Sveikiname Sekančius...
Nauji 1948 m. Kristaus Ne

šiotojai yra sekantieji: Juoza
pas Čepaitis. Pilypas DeMario,

•....i' ■ —- -i

Bancroft Fackage Store,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai
Gėrimai: Vynai. Cordials.

Alus ir Ale.

578 South St, Athol, Mass.
* TeL 778
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Meldžiame gerojo
kad suteiktų gražią jama po centų. Kiekvienas 

amerikietis turėtų ją persiskai- 
tyti. Komunistai New Yorke 
kariauja prieš tos knygutės iš
platinimą.

*

Manchester, N. H.

H'estfield, Mass.

I

Chandler's Flower Stop

”LAWRENCE. MASS.

JI

I

Cor. Vaiky and H’ilson Ste.

Manchester, N. H. Tel. 1880

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Lambson Furnitūra Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm & T h omas St*.
Tel. 22 — Westfield, Mass.

“Gėlės įvairioms Progoms”

162 Essex St.
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įžanginė Gegužės Procesija
Kaip kitais metais, taip ir 

šįmet, paskutinę bal. mėn. įvy
ko mūsų mokyklos vaikučių 
įžanginė procesija į Marijos 
mėn. Vaikučiai gražiai pasipuo
šę, kunigų vedami, iškilmingai 
atnešė Gegužės Karalienės sto- 
vylą. Kiekvienas vaikutis laikė 
rankoje carnation gėlę, kurios, 
giedant giesmę NEŠK GĖLES 
PUIKIAUSIAS, buvo sudėtos 
prie Marijos kojų. Po to sekė! 
pasiaukojimo aktas, pamokini-! 
mas, litanijos giedojimas ir pa-< 
laiminimas švč. I__________
Į pamaldas susirinko netik lie
tuviai, bet taipgi daugel sve
timtaučių, kurie gėrėjosi tvar
ka ir vaikučių dievobaimingu
mu.

Misijos
Sekmadienį, geg. 2 d., kun. 

Bernardinas Grauslys pradėjo 
savaitės Misijas mūsų parapi
joj visiems bendrai. Misijos 
mūsų klebono buvo taikomos 
prisiruošti Motinų Dienai ir 
duoti progą neatlikusiems at
likti velykinę pareigą. Pamal
dos rytais yra laikomos 9 vai., 
o vakarais 7:30 v. Išpažintys 
klausomos rytais ir vakarais. 
Misijonierius Motinų Dieną 
atnašaus mišias už gyvas ir 
mirusias motinas. 8:30 v. ryto. 
Tų mišių metu didysis bažny-1 
tinis choras giedos ir parapi
jos šeimoms bus dalinama ben
dra šv. Komunija.

4 vai. po pietų bus viešas

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

r.X.RoMCMud
Geležies reikmenys
Dažai ir Cementas

1 Lomeli St., Methuen. Mass.

Numukime aukštas kainas
Aš, Petronėlė Sungailaitė - 

Mažeivienė, kilusi iš Kretingos 
miesto, ieškau:

1. Šeputienės - Šilgalaitės Te- 
! klės, kilusios iš Kretingos mies
to. Išvykus į Ameriką po didž. 

i karo.
Į 2. Paulikaitės Mariencės, ki- 
ilimo iš Kretingos miesto. Išvy- 

Sakramentu. kus P° d,dŽ' karo » Ameriką.
3. Gedvilo Kazimiero, kilusio 

iš Kretingos apskr., Aukštakių 
kaimo. Motinos pavardė Geleži- 
naitė - Gedvilienė. Išvykęs į 
Ameriką prieš did. karą.

Nuotrupos
Marijona Jakaitienė randasi 

Mercy ligoninėje. Prašė pasi
melsti kad greit pasveiktų.

Teko sužinoti kad Jonas Ka
ralius. žymus veikėjas, šiais 
metais švęs 72 metų amžiaus 
sukaktuves. Kaip geras katali
kas. jis užprašė šv. mišias, pa
dėkoti Dievui už suteiktas ma-

< lones.
Arkivyskupijos našlaičių va

jus prasidėjo sekmadienį. Mūsų 
parapijai skirta sukelti $4,625. 
reikalaujamos sumos. Kiekvie- 

. nas katalikas - katalikė yra 
prašomi pasižadėti paaukoti 
$15.00 per metus tam tikslui. 
Vajus baigsis geg. 19 d.

šeštinių ketvirtadienį mišių 
metu kunigai garsino kad rin
kliava tą dieną buvo skiriama 
maistui tremtiniams įvairiose 
DP stovyklose.

Prieš rinkimus Italijoj ket
virtadienio šv. Valandos mal- 

- dininkai sudėjo auką ir per šv. 
Tėvo atstovą užprašė NOVE> 
NĄ mišių už šv. Tėvo intenci
jas. Po rinkimų, klebonui pata
riant, U pati grupė užprašė 
NOVENĄ mišių padėkai, kad 
Dievas laimino krikščionių pa-

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
802 Washington Bh d. 
BALTIMORĖ 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai džl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optieal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 20S

Tel. 1-1M4
207 PARK BUILDING

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

W.J.Chishdm
GRABORIU8

'Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmtthSL, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. «2M

...
So**“"

ŽINOMA, čia laisva 
laisvai mėtytis savo

šalis. Gali 
pinigais.

BET, jei jums nepatinka aukštos 
kainos, tai negana apie tai kalbėt.

JUS galit padėti kainas numušti, 
jei nepirksite trūkstamų daly
kų, kurie nėra būtinai reikalingi.

Tai apsimokės jums, nes vėliau 
turėsit daugiau pinigų pirkimui 
kas reikalinga.

us
SfCUtlTY

r
VISA, ką reikia daryti, tai dėti 
jūsų dolerius j U. S. Saugumo 
Bondsus. Dėdė Šamas moka ge
rus nuošimčius.

TAUPYMAS yra šalies saugumo 
politika. Darykit tai ir dėl jūsų 
šeimos saugumo.

ATMINKIT, šeimos laimė remiasi taupumu. 
Kurkit savo šeimos saugumą reguliariškai dė
dami pinigus į Miitual Savings Banką, išsi- 
pirkdami gyvybės draudimą ir reguliariškai 
pirkdami U. S. Saugumo Bondsus.

/ SAVINGS BANKS
of Massachusetts
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Motina tremties poezijoje
- Partizanas ir motina. - Ką apie 

motinas rašo Brazdžionis, Gaidžiu- 
nas, Jonikas, Yla, Laucius, Lembcr- 

tas, Mikuckis, Niliūnas, Santvaras, 
Šimaitis.

Mes išeinam už tėviškės laisvę 
Su viltim ir širdim atvirom. 
Motinėle, palaimink sūnelį 
Savo mylinčiom rankom gerom.
Jau gana ašarėlių prilaistei, 
Lik, motule, kaip saulė skaisti. 
Už tave, tėviškėlę ir laisvę 
Ir aš mirt galiu, kaip kiti.

Lietuvos partizanų daina.

MAMYTES AKYS KAIP 
VOUSKELES

Motinos dienai atėjus 
mes prisimename, kad 
niekas gal taip jautriai 
motinų meilės nenusako, 
neapdainuoja, kaip mūsų 
tremties poetai: kentėji
mų išvarginta jų širdis, 
svetimose nesvetingose 
šalyse taip labai prisime
na mylinčią motinos šir
dį.

Tremties vaikams skir
toje poezijoje Vikt. Šimai
tis sako:

Tai gera pas mamytę,
Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina, 
Daina užmigdo, kelia.
Ar ūžia šaltos vėtros, 
Ar šniokščia darganėlės. 
Pas mielą motinėlę 
Mum žydi puikiai gėlės!

Pindamas vainiką ma
mytei tas pats poetas kal
ba jai mylimus žodelius: 

Man- tavas i
Akeles
Mena vosilkėlės, 
O meilius 
Veidelius 
Rausvas dobilėlis 
Ačiū tau, 
O, mamyt, 
Kad mane taip myli. 
Kai glaudi, 
Man širdy • 
Rūpestėliai tyli.

ŠVIESOS ŽIBURĖLIS
Rūpesčio dienose sukur

tuose eilėraščiuose kitas 
poetas — Balys Gaidžiū- 
nas — iškelia motutės at
laidumą ir tą didžią iš jos 
plaukiančią paguodą: 
Matau, motule, tavąjį veidą, 
Matau, kaip žiba rasa ant 

skruostų.
Už viską, viską tu mums 

atleidi,
Pirma ateini varguos paguosti.

Praradimo simfonijų 
autorius Alfonsas Nyka- 
Niliūnas motiną laiko 
šviesos žiburėliu sūnaus

kelyje. Kas motinos įdieg
tą šviesą praranda, “lyg 
apakęs klajoja naktim ne
ramia”. Motina gi:
Ir tada suliepsnoji nors vienai 

sekundei
Paskutinėm ugnim jiems kelius 

šviesdama,
Ir užgęsti tenai, lyg šešėlis,

be skundo, 
Kaip žvaigždė, begalinėn nak

tin krisdama.

Kas gero — poetas prie 
motinos lygina. Kai jo 
aprašytąjį sūnų palaidūną 
nerimo srovė apipila, jis 
sako, kad ji “sušildė ma
no kojas, tartum motinos 
ranka”.

KUNIGO — KALINIO 
ŽODIS

Nacių koncentracijos 
stovykloje kalintasai Juo
zas Ytuvis (kun. St. Yla) 
tarytum girdėjo kaip kie
mas ir miškas šaukė mo
tinos vardą. Iškankinto 
kalinio ausyse tarytum 
skamba motinos žodžiai:
O kur gi tu, atsaukt mane no

rėjusi iš tolio?
Nepratari “sugrįžki dar”, 

“pabūki su manim!” 
O motin, paskutinį kartą ir aš 

pragystu broliam
Sausoj smilčių dauboj sukru

vinta širdim.
Tai tavo vardą dar vis šauks 

man miškas,
O piūklas skambins, ir kvato- 

sis vėjas.
Nužydo lūpos, veidas toks 

išblyškęs.
Kaip dienos šios prie kapo 

priartėję.

MOTINOS MALDA
Daugelis tremtinių jau

čiasi tikrais našlaičiais ir 
drauge su Pranu Lember- 
tu taria:
Man dienos — kaip žuvėdros 

klykia
Kai aš našlaitis palikau.

Belaukia jisai dabar tik 
motinėlės maldų:
Viltim nustumki mintį juodą, 
Nubrauki ašarų perlus, 
Malda juk tau stiprybės duoda, 
Malda apsaugoja ir mus.

Tik Tavo, o Mamyte, maldos 
Man buvo užvėja audroj, 
Kai griuvo miestai ,akmens 

Skaldės
Ir žuvo tūkstančiais liepsnoj...

bARBININKAS 5

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadnay, 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................................ .........................................

' Dėkojam k PraŠMi!

I

kur su 
minėjo 
raštus, 

kuriuos 
laisvei.
Vydūną

Pasakyk man, geras mano angelėli, 
Kas danguj saulytę šviesti mums užkėlė?

Kas žvaigždelėms liepė per naktis žibėti?
Kur dangun nueina tie keliai žvaigždėti?

Kur tas paukščių takas, kur skaisti aušrinė, — 
Ar svečion šalelėn, ar ne į tėvynę?

Ar jie man nesako apie Šventą, Didį? 
Kam gėlelės visos auga, klesčia, žydi?

Ar dangus ir žemė, ar ne Jam tarnauja?
Ar ne Jis pasaulį valdo, viešpatauja?

Ar ne Dievas mūsų džiaugsmas ir paguoda? 
Ar ne Jis gyvybę ir palaimą duoda?

Vytė Nemunėlis.

v •

IŠTREMTOJO MOTINA Kada sugrįši tu, vaikeli.

Tačiau tremties poetai 
ne vien pasiguosti moti- ! 
noms nori. Jie mato ir pa
čių motinų skausmus ir 
nori juos apdainuoti. Juk 
tiek motinų alpo, kada jyl 
sūnus atplėšė nuo jų šir
džių, į šaltąjį Sibirą vežė. 
Anot Balio Gaidžiūno

Darželiuos rožės nebežydi, 
O liepos laužosi šakas. 
Motulė suimtus palydi, 
Dangun užlauždama rankas.

Bernardas Brazdžionis 
apdainuoja, kaip žemė 
rauda, kai praeina tremti
nių kolonos, kaip jų skau
smo ašara ugnimi rusena 
“nukritus ant vagos, kur; 
mirė duona, sumindžiota Į 
kazokų, ne rudens”. Ir 
motinos širdies gėlą at- 
jausdamas poetas dejuo
ja:
Ir tau ,o motin, namuose 

mirties,
Ir tau, o motin .ašara pasiekus 
Išplėš ramybę amžiams iš 

širdies.

Ir tu girdėsi mūsų žemės raudą 
Ir skundus blaškomų sodybų 

ir namų
Ir tartum gyvai tavo širdžiai 

skaudant
Tart iš šaltam kape bus

neramu.

Vincas Jonikas bando 
pavaizduoti jausmus, min
tis, kurios lanko motiną, 
bekenčiančią, beliūdinčią 
dėl Azijon išvežto sūnaus:
Gal, kaip liūdnas vilkas jis

Altajaus taigose
Brenda sunkią dalį tremtinio 

keliu.
Gal šaltoji giltinė jau nagus 

susmeigusi
žaidžia numylėtu josios vaike

liu?

Kada pareinantį tave regėsiu? 
Sunku man atilsį atrasti 
Tarp tų riksmų ir tų griuvėsių.

Nesenai rašytojas dr. Vydū
nas tremtyje — Vokietijoje — 
atšventė savo amžiaus 80 metų 
sukaktį. Tą didįjį vyrą gražiai 
pagerbė ano krašto lietuviškie
ji laikraščiai, jo garbei buvo 
sušaukti susirinkimai, 
meile ir pagarba visi 
Jubiliato gyvenimą, 
darbus ir kentėjimus, 
jis paaukojo Lietuvos

Taip pat gražiai dr.
pagerbė ir Amerikos lietuviai, 
šalia jautrių straipsnių laikraš
čiuose atsirado įj geraširdžių 
žmonių, kurie, tarpininkaujant 
Amerikos Lietuvių Rašytojų 

; Draugijai, Vokietijoje vargs- 
; tantį senelį Vydūną sušelpė dar 
, ir maisto bei kitokiais siunti
niais.

j
Į Nuoširdžiai dėkodama šiems j 
: geradariams JAV Lietuvių Ra-j 
e\rtr»Tii dridhia ir iii'

i

Prieš kurį laiką buvo išsiuntinėta “Pranašystės 
Apie Pasaulio Pabaigą” knygyčių ir jos pasiekė daug 
nuoširdžių katalikiškos spaudos rėmėjų. Jie dėkingi 
ne vien tik kad jie gavo spaudos naujieną, bet jie y- 
pač reiškia savo nuoširdumą už gilių minčių rinkinį, 
už turiningai autoriaus patiektas mintis, kurios ati
dengia daug šviesos taip brangios žmogaus rytdienos. 
O tasai nežinios rytojus taip visų norimas matyti iš 
anksto yra gili paslaptis ir tik pranašų nusakytais 
ženklais yra menama, kas turi įvykti. “Anos dienos 
ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, tik 
vienas Tėvas... nežinojo, kolei atėjo tvanas ir visus 
nunešė, taip bus ir žmogaus Sūnaus atėjime...”

Malonūs minėtos knygutės gavėjai ir parėmė jos 
spausdinimo lėšų fondą sekančiai: — 
Mrs. Veronica Raugalas, Brooklyn, N. Y. 
M. Begenis, Phila, Pa.................................
T. Kozakevičius, Spencerport, N. Y........
M. Wentis, Rochester, N. Y.......................
John Rukstelis, Brooklyn, N. Y...............
S. Devenis, Waterbury, Conn...................
P. Baktus, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. Anna Brooks, Brooklyn, N. Y...........
Mrs. Yakupčionis, Brooklyn, N. Y............ 
Wm. Damoradas, Brooklyn, N. Y............
J. Ramoška, Brooklyn, N. Y.......................
Juozapas Markūnas Brooklyn, N. Y........
V. Peczukevicz, Phila., Pa.......................
K. Cheledinas, Brooklyn, N. Y...................
A. Kulikauskas, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. Mary Unguraitienė, Brooklyn, N. Y. 
G. Juskaitis, Brooklyn, N. Y....................
Mrs. Mary Miller, Philadelphia, Pa...........
S. Zurlis, Linden, N. J..............................
S. Pranckitis, Brooklyn, N. Y.......  .......
K. Budris, Maspeth, N. Y. ......... ...........
K. Skuzin, Brooklyn, N. Y........................
J. J. Liudvinaitis, Linden, N. J...................
Rose Uktiveris, New York, N. Y...............
A. Dutkus, Maywood, N. J.......................
Mary Sabis, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. Yanush, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. I. Klant, Brooklyn, N. Y...................
M. Franckus, Levviston, Me.......................
E. Klumbienė, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. Ant. Stakenienė, Ozone Park, N. Y. 
Elena Matulionis, Maspeth, N. Y..........
V. Frankonis, Brooklyu, N. Y..............
A. Bacinska, Brooklyn, N. Y...............
A. Lukis, Rochester, N. Y^...... 
J. Moraitis, Baltimorė, Md..................
Mrs. C. Sabonis, Rolling Prairee, Ind. 
Mrs. P. Puzinas, Brooklyn, N. Y..........
Charles Kauneckis, Brooklyn, N. Y. ..

geradariams JAV Lietuvių Ra
šytojų Draugija skelbia ir jų 
vardus. Štai tie dosnieji gera
širdžiai: M. Stulginskis, Wau- 
kegan, III.; J. Endziulis, 
cago, III.; Sea Guli Shipping 
Co.. Brooklyn, N. Y.; A. J. Jo
kūbaitis, So. Boston, Mass.; T. 
Slapšys. Richmond. N. Y.; E. 
Witt - Vitkauskienė, Treaneck, 
N. J. ir A. Norusis, Chicago, 
Illinois.

Ta proga norim visiems pri
minti. kad Vokietijoje badauja 
ir visaip vargsta dar nemažas 

! būrys ir kitų Lietuvos rašyto
jų. Daugelis jų ten gyvena su 
j šeimomis, net mažais vaikais. 
įSavo raštų lietuviškai patrijo- 
. tiškomis mintimis jie daug yra 
užsipelnę mūsų tėvynei bei jos 
laisvei. Daugelį jų persekiojo 

1 rusiškieji ir vokiškieji pavergė
jai. Ne vienas dėl to šiandien 
prarado sveikatą. Tačiau ir, ši
taip prispausti jie savo raštais 
ir šiandien kantriai gaivina 
mūsų pabėgėlių dvasią, kvies- 

j darni ir drąsindami juos nepa
lūžti ir tikėti į Lietuvos prisi
kėlimą.

Tad galite suprasti, kaip jie

Chi-

I

VILTYS
Po pilkais debesėliais a- 

pie motiną mąstydamas 
Stasys Laucius ją kaip ži
niuoniu, kaip pranašu 
ko ir klausia:
Sakyki, sakyki, brangioji

mamyte,
tu daug apie viską žinai,
ar vėl pamatysim prie Nemuno

Vytį,
ar liksime čia amžinai?

Balys Gaidžiūnas ir rū
pesčių dienose nori pasi- visi labai ir labai yra reikalin-

lai

likti optimistu. Jis sakosi gi skubios pagelbos, labiausiai! Josephine Saldis, Yonker, N. Y. ..
___ i______________ i 7 ______ j—u..x-.. i-z. ttx4.-4.IT T-TrvHnl T.imnrinlz Pa

t-------•--------- ----------------------------------y------------ --- --------------------------------y — • .................

■ merikos lietuvių širdis. Atsi- i M. Ramanauckas, Tampa, Florida 
'minkit šiuos užsipelniusius P- Lukas, Rochester, N. Y...........
žmones, sušelpkit juos maistu, Jasinskas, Risley, N. J. ...........
drabužiais ar kuo kitu.

: Visi, kurie norėtų atlikti šį i Mary Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y. 
artimo meilės darbą, kreipkitės į M. Dapkus, Waterbury, Conn. ............
į JAV Lietuvių Rašytojų drau- S. Lukšas, Waterbury, Conn. 

(giją, kuri Jums prisius reika- S. Mikalikas, Brooklyn, N. Y.

netikįs, kad Dievas būtų Zi maisto, drabužių ir kt. Užtat -T. Hodelienė, Limerick, Pa. 
apleidęs, kad visada teks kreipiamės į gailestingąsias A-K. Jurkevics, New York, N. Y. 
kalėti. Jo viltys tvirtos:
O tikiu, dar pinsim vainikus

jurginių
Ir parnešim mamai lauko

aguonėlių.
O kiek džiaugsmo bus, tik

težinom,
Kurie ašaras ir rūpesčius

pakelėm!

A. Yuncza, Trenton, N. J.

■s

mes į JAV Lietuvių Rašytojų drau-

lingus vardus, adresus ir kitus 
' nurodymus. Draugijos adresas

S.

p. 
j.

Lukšas, Waterbury, Conn.

Šimkienė, Maspeth, N. Y. 
Masalis, Astoria, N. Y. ...

Viltys skaidrios,’jos sti- toks: JAV Lietuvių Rašytojų F. Kazickas^Brooklyn, N. Y. 
prina ir gaivina, bet tikro- Draugija. r, Marianapolis Col- 
vė — sunki ir juoda. Už- lege, Thompson, Conn. 
tat visai nenuostabu, kad 
dabarties rūpesčių pri
slėgtas, svetimose viršū
nėse beklajodamas, Juo
zas Mikuckis atveria savo 
širdies žaizdą, prisiminda
mas motinos kapą:
Jeigu galėčiau, eičiau keliais 
Ir pulčiau aš ties tais kapeliais. 
Kur sau pasirinkai kadaise, 
Ir.melsčiaus taip, kaip tu 

meldeisi.
Dr. J. Prunskis.

LAUKIA SUGRĮŽTANT
Moteriškai jautria šir

dimi Juzė Augustaityte - 
Vaičiūnienė nori nusakyti, 
kaip motina laukia iš tė
viškės išblokštų, 
tųjų pargrįžtant:

Kaip gėlė palaužta
Sielvarto gilaus. 
Vėl už vartų laukia 
Grįžtančio sūnaus.

Ir Stasys Santvaras, ap
rašęs tuos pavasarį parlė
kusius varnėnus, pasako
ja motinos ilgesį atskirtų 
nuo jos vaikų:

A. Yuska, Brooklyn, N. Y.......................
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y............
Anna Svitza, Nanticoke, Pa......................
A. Sakai, Philadelphia, Pa. .....................
J. Petrauskas, Flushing, N. Y...................
Mrs. A. Vasilauskas, Brooklyn, N. Y. 
Paul Gakul, Phila., Pa..............................
Mrs. Ona Drungis, Brooklyn, N. Y. ........ .
J. Kralikauckas, Newark, N. J...............
P. Strazdas, Brooklyn, N. Y. ....................
Mrs. A. Petrauskas, Brooklyn, N. Y........
J. vilpa, Brooklyn, N. Y..........................
Joseph Alanskas, Waterbury, Conn.
G. Swedas, Brooklyn, N. Y. ....................
Ant. Apukaitis, E. Greenville, Pa............
Joseph Pliauskas, Bayside, N. Y............
Mrs. Katrė Neverauskas, Brooklyn, N. Y.
B. Silkauskas, Waterbury, Conn...............

ępęCDJ T DCMCTI T CCTIVf A C M- Waterbury, Conn................
OCOCKųJ KtlJVltlję OEUViAD p. Franceson, Brooklyn, N. Y...................

---------------------- ! Mrs. Eva Pikunas, Rochester, N. Y...........  
Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios'V. Donelevitch, Brooklyn, N. Y.

Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą M. Bazevich, Bridgeport, Conn. 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put-

J. AISTIS.
JAV Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Pirmininkas 

ST. BŪDAVAS.
JAV Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Sekretorius.

!

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

NEKALTO PRASIDĖJIMO

ištrem- Į nam, Connecticut.
I 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.

Ona Ligmont, Ozone Park, N. Y.
O. Nemanis, Brooklyn, N. Y.........................
J. Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y............
Agota Markūnas, Bayonne, N. J. .............
S. Baranauskas, Waterbury, Conn. 
Petronėlė Sulmsky, Bridgeport, Conn.
K. Laureckas, Schencctady, N. Y. ............
Mrs. Mary Schultz, No. Arlington, N. J.__
K. Galcius, Maspeth, N. Y................................... 1.00
B. Paulaucka, Pennsburg, Pa............................ 1.00
P. Mikonis, Phila., Pa........................   1.00
Mary Papeckienė, Paterson, N. J....................... 1.00
Mrs. Julia Smith, Scranton, Pa........................... 60

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
______  _____“Darbininko” Administracija.
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Naujas Darbininkas Kris 
taus Vynuogyne

i GIRDĖTI LIETUVIU 
: KOLONIJOSE *

KLEBONO KUN. J. ŠVAGŽDŽIO 
IŠLEISTUVES 
Brockton, Mass

tus, jj Ls.gdainss lv3v» metais.' ganietis prietelis, Augustijonas,
Kuomet Juozas turėjo vos į kun. Raymond 

penkis metus amžiaus, jo tėve-; sub-diakonu, 
lis r.ūič. Sunku buvo motinėlei 
vienai išmaitinti šeimą, tačiau 
vyresnieji broliai ir seserys la
bai pasiaukodami, išlekiu jau
niausią jų brolį, Juozą, į pra
džios ir aukštesnių mokyklą.

Užbaigus High School, sun
kios aplinkybės privertė jį pa
dirbėti fabrike, šiuo laiku, Juo
zo brolis, Jokūbas, išėjo medi
cinos mokslus ir pasidarė gy
dytoju. Nuo jaunųjų metų, 
Juozas jautė palinkimą į dva
sinį gyvenimą. Per šeimos ben
dras pastangas ir vietinio kle
bono, kun. Pr. M. Juro patari-į 
mą, Juozas įstojo į Šv. Anzel-! 
mo Kolegiją, Manchester, N. i 
H. Mokslus beeinant, tas palin- į 
kimas išsivystė j rimtą pašau-į 
kimą kunigystės luoman. 
dviejų metų kolegijoje, jis įsto- kaus 
jo į Šv. Marijos seminariją, naujai įšventintą Kristaus tar-;
Baltimore, studijuoti teologiją.' ną ir maldingai linki jam Vieš-i pirmas iškilmingas šv.

seminarijos • paties palaimos ir gausių malo-! Nekalto Pras. par. bažnyčioje, 
_ - dar- Cambridge, Mass. Jam asistuos

Salėtai. Kun. Gailevičius, Do
mininkonas. Kun. P. šakalys, 
Lawrence, Mass., eina vikaro 

• pareigas. Kun. A. P. Janiūnas 
i ir J. Rimša, tik šiemet įšven
tinti. Kun. Rimšos primicijos į- 
įvyks Šv. Povilo bažnyčioje, 
Cambridge.

Naujas DarbMnkas Kri$'
***** ************* Taus vynuogyne

J. Stengei, ir 
Pranciškonas, 

Linenik'Tg, iš'i
■

seserys |M»ma

i 
. iI 

!
Salė suskamba griausmingo

mis ovacijomis! Balsams šiek 
tiek nurimus, atsidaro scenos 
uždanga ir Dr. Budreckas. sa
vo įžangine kalba, atidaro iš
leistuvių susirinkimą, patiekda
mas dienotvarkę iš dviejų da

ilių: meninės ir akademinės, 
j Po- to. tuojau prasidėjo me- 

bet priešingai — jas su Evan-jninė dalis, kurią išpildė 
gelijos knyga dar 
pats pirmas ėjo jam 
avelių priešakyje. Evangelijos 
tiesomis pagrįstu keliu. Jis ne
apsivylė ir geros valios žmonės 
jį suprato ir įvertino. Visa to 
pasėkoje, šiandiena po 29 me
tų, Brocktoniečiai religiškai ir 
tautiniai atgijo, užaugo ir su
stiprėjo. Tai neišdildomas kun. 
Jono švagždžio nuopelnas.

Brocktoniečiai jam atsidėko
dami. jo garbei iškėlė puikias 
išleistuves, kurios įvyko š. m. icipalims kalbėtojas — frel. ur. 
gegužės antrą dieną, parapijos!K. Urbonavičius, savo ilgoje ir 
salėje. Lygiai numatytą septin-'turiningoje kalboje, nupiešė gchoo|
tą valandą vakaro, susirinko i kun. Jono Švagždžio asmenybę.' P________
pilnutėlė salė, apie 500 parapi- kaipo ilgamečio Brocktono kle- švagždžio išvažiavimą iš 
jiečių. kurie nekantriai laukė, bono ir kaipo didelio lietuvio ir Brocktono kartu ir pasi. 
pasirodant burasio ir dabartį- visuomenės veikėjo. Toliau !guodė Rad jig išvažiuoja neto. 
nio klebonų. Ilgai jiems laukti sveikino ilgoka kalba kleb. n jr bug galima susitikti Svei. 

pirmieji kun. Juras, daugiau akcentuo-; kino taipgi atstovaj T-^ Vje. 
damas kun. J. švagždžio iškal- nuohų Mar jonų Pranciškonų.

Jėzuitų ir Domininkonų, ir pa
linkėjo Dievo palaimos. Nepa
miršo tarti po atsisveikinimo

Kun. Jonas 
I>o klebonas, 
nan prieš 29

S. Švagždys. kai- 
atvvko Broekto- 
metus ir per tą 

visą laiką nenutraukiamai ėjo
jam jiavestas sunkias klebona
vimo pareigas; ypatingai jam 
buvo sunkūs pirmieji metai. 
Tačiau, nežiūrint j tai. jis ne
nusiminė ir rankų nenuleido.

mo-
atvaizduoda-pakėlė ir kyklos vaikučiai.

pavestų mi “Dėkingumo Dvasią”, paį
vairinant eilėraščiais ir parapi- 

; jos choras, padainuodamas ke
lias atsisveikinimo vakarui pa- 

įruoštas daineles.
Po trumpos pertraukos, pra

sidėjo «antroji — akademinė 
dalis, susidedanti iš sveikinimo 

įkalbų ir kun. Jono švagždžio.
Pirmas prabilo Honorable 

Joseph H. Downey, Mayor of 
City of Brockton. Antras prin- 
cipalinis kalbėtojas — Prel. Dr.

Kun. Juozas J. Puišys (Pash)
Kristaus Dangun 

šventėje, ketvirtadienį, gegužės 
6 d.. Švento Kryžiaus katedro
je, Bostnn’e. Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cu
shing. D. D., suteiks kunigystės 
sakramentą Šv. Jono Seminari
jos jauniems diakonams, kurių 
tarpe yra lawrencietis. 
J. Puišys (Pash l.

1 Busimasis kunigas Juozas 
gimė Lawrence. rugsėjo 3 d. 
1918 metais, jauniausias iš šei- ■ 
mos penkių vaikų. Jo tėvai bu-į 
vo Izidorius ir Petronėlė Bv- 
liūtė. kurie jau yra mirę. Juo
zas buvo kun. Pr. A. Virmaus- 
kio pakrikštytas Šv. Pranciš
kaus lietuvių bažnyčioje.

Pradinius aštuonius mokslo 
metus atliko pas Seseles. Pane
lės švč. Ėmimo dangun moky- 
kloję, ir po to lankė Laurence 

per keturis me-

Žengimo

Juozas

kun. Mark J. 
i Pennsylvanijos.
i

Primici jauto
Raymond VVholey, I.awrence, j

. Barbora iš Melrose ir broliai, ■ 
daktaras James J. Pash. I.aw-i 
rence, ir Janas iš York, Maine, f 

j ruošia jam pagerbimo vaišes 
namuose, tuojau po miši’i. šv. 
Pranciškaus parapija, vadovy
bė ie kun. Jono Bernątonio ir 
vietinis Federacijos skyrius 
pagerbs jauną kunigėlį viešame • 
bankiete parapiios s?lėv». 6 v. Į 

Įvak. Prieš bankietą, būtent, 5 į 
Į vai. p.p., parapijos, bažnyčioje, i 
:orimicijantas suteiks palaimi-' 
nimą su Švč. Sakramentu.

Visi jaunojo kunigo priete-

Kun. Albinas Pranciškus
Janiūnas

Gegužės 6 d. šiais metais 
pOjliai ir bendrai visi Šv. Pranciš-! deakonas Albinas Pranciškus 

parapijiečiai sveikina i Janiūnas įšventintas kunigu.
Gegužės 9, 11:30 vai. laikys 

mišias

Primicijantas Kun. Janiūnas
Kun. A. P. Janiūnas gimęs 

jr augęs Cambridge’iuje. Jo tė- 
I veliams, Pranui ir Kazimierai 
Šimbelaitei, klebonas kun. Pr. 
Juškaitis suteikė moter. Sakra
mentą birželio 24, 1923. Gegu- 
žės 5, 1924, jie susilaukė sūne
lio, kurį pakrikštyjo kun. Pr. 
Juškaitis, Albino - Pranciškaus 
vardais. Kūmais buvo: Juozas

I

ĮSmilgis ir Bronislava Gudliaus- 
■ kaitė.

nereikėjo, nes štai, 
šaukliai — mokyklos vaikučiai, 
seselių vienuolių tvarkomi. į- bą ir jo visuomeniškumą. Kun. 
žengė į salę, o paskui juos, ly
dimas naujo klebono — kun. 
P. Strakausko. kun. S. Saulė-
no. kun. A. Klimo. Dr. Budrec-'ia geriausių metų, 
ko ir svečių kunigų, 
ir išleistuvininkas.

—"  ------------- ■■ II ...................... — ' ■11
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kleb. Virmausko vardu, kun.' 
Baltrušiūnas. abiems klebo- 

įnams palinkėjo Dievo palaimos 
”-------— Kun. kleb.!

pasirodė į J- Vaitiekūnas ir kun. kleb. P.
•juškaitis apgailestavo kun. J.;

Padėkite Kailinius Į

Atėjus pavasariui kailinius padėkite i I. 
J. FOX Krautuvės STORAGE, kur kandys, 
šiluma ir vasaros oro nepalankumas ju ne
sugadins. Reikia žinoti, kad vasaros karščiai 
esančius namie kailinius labai sugadina — jie 
pasidaro trupūs ir greitai plyšta. Padėjus 
kailinius i Storare. nereikia rūnintis ir bijoti 
vagiu, nei kandžių, kurios dažnai kailinius 
sugadina. Taipgi kailiniai yra nilr.ai ansaugo- 
t.i nuo ugnies ir kitokių prietikiu. Kailinių 
laikvmas storage labai mažai kainuoja. Kai
linius paimame iš namų 100 mylių Bostono 
apylinkėje ir nieko už tai neskaitome.

PAT.* RIAME nrieš patiesiant kailinius į 
Storame .juos aptaisyti. išvalyti ir išglensuoti. 
Tas labai mažai kamuoja, o kailiniai tuomet 
atrodys kaip nauji.

NUPIGINTA — pavasariui atėjus kaili
nių kainos atpigo. Taigi, patariame ponioms 
ir panelėms įsigyti kapinius ateinančiai žie
mai ir juos padėti i storage. Atėjusios į krau
tume visuomet reikalaukite, kad jums natar- 
naut’.i šios firmos lietuvis atstovas n. Bernar
das Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas.

411 WASHINGTON STRELT
BOSTON, MASS.

Vos pradėjus .---- '----
mokslą, jo mamytė pasimirė. !n*U ’r Motinos Bažnyčios 

Jausdamas norą darbuotis' buotėje.
Bostono arkivyskupijoje, prašė1 
vietinio arkivyskupo jį priimti. 
Kun. Pr. M. Juras patarpinin
kavo ir 1944 metais persikėlė į 
Šv. Jono Seminariją, kur užbai-į 
gė teologijos kursus.

Priėmęs kunigystės sakra-' 
mentą. kun. Juozas Puišys pir-j 
mas iškilmingas mišias atgie-’9 d” 3 v’ P Motuzas
dos šv. Pranciškaus parapijos į rodys: Lietuvos- ^tuvių trem- 
bažnyčioje ,kur jaunas - būda- Į BALF Tag Day ir kito-
mas tarnaudavo prie Dievo al-^’as ^mas- 
toriaus, ilgus metus giedojo! 
parapijos chore ir veikė ki-; 
tuose parapijos parengimuose. 
Primicijantas atnašaus iškil- į 
mingas mišias sekmadienį, geg. i
9 d.. 9 vai. ryto. Jam asistuos: vakare. Kazys Motuzas rodys 
arkikunigu ir pamokslą sakys tremtinių gyvenimo, BALF 
vietinis klebonas ir janno kuni- Tag Day ir Lietuvos filmas, 
gelio dvasiškas patarėjas Kun. i kurias matyti kviečiame kuo- 
Pr. M. Juras. Diakonu bus ii-' daugiausiai žmonių.

rai. kun. S. Saulėnas ir kun. A.' “““
Klimas. 1

Po šių virš minėtų kalbų, to-i 
liau sekė ištisa eilė parapijos!

♦j* organizacijų pirmininkų sveiki- J
♦j* nimai ir dovanėlių įteikimas.
V Sveikino šios organizacijos:

t d tr „u

C.BROOKLYN.H.V
Motuzo filmos sekmadienį,

3 vaL p.p.
C. Brooklyn, N. Y., Šv. Jur-

klebonas kun. P. Juškaitis — 
arkikunigu, kun. J. Klimas, de- 
akonu ir kun. P. Šakalys, sub- 
deakonu. Pamokslą sakys kle
bonas, kun. P. Juškaitis.'

Tuoj po primicijų bus laimi
nami žmonės ir po to parapijos 
salėje bus skanūs pietūs ir ati-

gio par. salėje ^madieni.jeg., tinkar„ progrema.
Iš eilės Cambridge’io žmonės 

turės progos dalyvauti jau aš
tuntose primicijose. Reiškia 
jau aštuoni jaunikaičiai iš šios 
mažos parapijos įstojo į kuni
gystės luomą. Tai tikrai Dievas 
pašaukimais laimina mūsų ko
loniją. Sekantieji atsiekė kuni
gystės pašaukimą ir Cambrid
ge'iuje laikė savo primicijas: 
kun. K. C. Jankus, dabar karo 
kapelionas; kun. L. Praspalius, 
Dayton, O., klebonas; kunigai 
Peredna ir J. Bucevičius, La

l*9

MASPETH.LI..N.Y.
Motuzo kintamieji paveikslai 
Geg. 9 d.. Sekmadienį, 7 vai.

Paugęs Albinukas lankė pa
rapijinę lietuvių mokyklą, ku
rią 1936 m. sėkmingai baigė. 
Aukštesnį mokslą ėjo Šv. Jono 
High School, North Cambridge, 
Šv. Klemenso Brightone ir Šv. 
Jono Seminariją Brightone. Vi
sur pasižymėjo kaip 
uolus studentas. Lai 
laimina būti šventu 
dingu kunigu.

geras ir 
Dievas jį 
ir pavyz- 

Vietinis.

Lowell, Mass.

Harry Bass, Ine.
United Cloak * Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

LOWELL, MASS.

Brockton, Mass.

Woodward's Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLES DĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKV AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3009-8032 BROCKTON. MASS.;

| Lietuvių R. K. Federacijos sk.
Y— Juozas Treinavičius; Šv.

U2. - ‘ ’
Ieva Kubilienė;

•J» dalicijos —
P. P. Š. —i

I
Ji* mosaityte.

*1* : Vardo Draugijos — Petras Ku- 
£ bilius; Tretininkų — Motiejus 

Svirskas; Moterų Sodalicijos— 2* Ieva Kubilienė; Mergaičių So
dalicijos — Ona Girdžiūtė; N. 

♦2».P. P. Š. — Ona Jakavonytė; 
Krikščioniško Mokslo — M. 

♦j* Peldžiūtė; L. Vyčių — Adomas 
Batakis ir Choro — Ona Ta-

Y I Prieš pabaigą, žodį turėjo 
naujas klebonas — kun. Pran- 
ciškus Strakauskas. Jam atsi- 
stojus ir pradėjus kalbą, salė- 
je sugaudė galingas “Valio”. 

«E» Klebonas savo kalboje įvertino 
buvusio klebono nuopelnus 
Brocktono parapijai ir kartu 

J paprašė buvusio klebono, kad 
*♦* j*s gyvendamas taip netolimai, 

nepamirštų savo buvusių ave- 
lių ir jų dabartinio vadovo ir. 

jaustųsi, 
i parapi- 

bendra- 
klebonu 

•j* parapijos kūrybiniame darbe. 
9*9 (Ual<-.r> tarp įišrhn itziama aru

v
kada nors užsukęs.

A kaip namuose. Taipgi 
A jiečius ragino, kad visi 
♦t* darbiautų su
A “

nauju

Galop, tarė užbaigiamą žodį
Y Pats išleistuvininkas — kun. J.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y f:

Švagždys. Jis padėkojo kalbė
tojams už jam pareikštus svei
kinimus ir linkėjimus, tačiau 
kartu priminė, kad, nors jis i 
dirbo su visu širdies jautrumu; 
Brocktoniečiams jų sielų gero
vei. tokie jų jam pagyrimai y- 
ra }>erdideli. kurių jis nelaukė. 

»’♦ Tačiau visi šaukė: “Valio Kun.
Jonas švagždys". Dar taręs 

♦j* : kelias atsisveikinimo ir pamo- 
kinimo f

Y
Y
Y
Y
YY

mintis, savo kalbą bai-

susirinkusieji su triukš- 
“Valio” abiems klebo-

gė-
Visi 

mingu 
nams palinkėjo Dievo palaimos
ir ilgiausių metų! Sudainavus 
“Eisim Broleliai Namo” ir 
Tautos himną, išleistuvių pro
grama buvo baigta. Aloyzas.

VIENO KILOWATTO 
elektros užteks 16-kai pa
prastų 60-wattų lempų.

KILOWATTS

Jūsų elektros kompanija turi Naujos Anglijos reika

DAUGIAU ELEKTROS 
1952 metais Naujos Ang
lijos elektros ištekliai pa
sieks iš viso KETURIŲ 
MIEIONŲ kilou-attų 
gausi atsarga, šviesiai 
elektrikinei ateičiai.

lavimus ateity gerai sutvarkytus. Statomos naujo pa

jėgumo įmonės, kurios 1952 metais galės pagaminti

jūsų reikalams arti miliono kilouattų daugiau, šitos

elektros užteks apšviesti daugiau kaip trylika milionų

lempų po 60 wattų, kad šviestų dieną ir naktį

power companies

Thi» Mv^rtinentrnt Sprtnimr^ti by BOSTON EDISON COMPANY

electric light and

•r NIW BN*LAN»
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Primicijos! Primicijos! Iš 
Dievo begalinės meilės deako
nas Albertas jau kunigu. Jis 
buvo, šeštinių dieną, Arkivys
kupo Cushing’o įšventintas su 
kitais šios diecezijos deakonais. 
Jis yra 36-tas mūsų parapijie
tis kunigas. Ačiū Dievui.

Užtat Šv. Petro parapijos

*

Kviečiami. Visi diecezijos vai
kučiai yra kviečiami Arkivys
kupo Cushing’o išklausyti šv. 
mišių, savo parapijos bažnyčio
je, prieiti prie Sakramentų ir 

- paaukoti auką, šį šeštadienį, 
geg. 8 d., Marijos garbei mūsų!žmonėms yra dijeiįg džiaUgS. 
vaikučiams bus tos Marijos mag. Džiaugiasi tėvai, džiaugia- 
dienos pamaldos laikomos 8 v. gi giminės, džiaugianti draugai 

ir visi krikščionys.
Sekmadienį, primici jantas lai

mins žmones šv. Petro bažny
čioje per visas šv. mišias. Pas
kutines šv. mišias, t. y. 11 v. r., 
jis pats giedos. Po šių iškilmin
gų šv. mišių jis laimins visus 
spausdamas jų galvas.

1 v. p.p., po bažnyčia įvyks 
primicijų didelis bankietas.

Į primicijų pamaldas ir ban- 
kietą visi turės specialius kvie
timus.

r. Prašome visų pasinaudoti' 
proga.

DARBININKAS 
{atsilankydami j pikniką jūs ne
tik gražiai ir linksmai praleisi
te laiką, bet kartu paremsite 
savo vargstančius brolius ir

Tą dieną, t. y. sekmadienį, 
I gegužės mėn. 23 dieną, geres- 
niam ir patogesniam susisieki
mui kursuos specialūs autobu
sai nuo “Darbininko” namo iki 
pikniko vietos ir atgal. Už 1 
dolerį jūs nuvažiuosite ir par

važiuosite. Tad iki pasimatymo 
piknike. Tremtiniai.

Doko ji Už "BtiMninkį"

1

DAKTARAI

ŠOU 2712 Ras. BIG 9013

Dr.LC.SejiaMr
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Brosdwny, 
So. Bestos, Mass.

Valandos'2 iki 4 ir 7 iki 8.

♦—------------------------------------------
ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mase.
Ofiso

Trečiadieniais ir PenJrtkdtieniaiS.
Vakarais Nuo F iki 9-tai

Mutantais nuo 2 iki 8-taL
4------------------------------------

♦

♦

TeL TROvbrtdge 8330

1 i .< .

IVA SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Ottlca TeL So. Boaton 0M8

Bes. $7 Oriole Street 
Vest Rozbury, Mass 
Tsl. Parkway 1233-W

“Gerbiamieji, 
už “Darbininką” 
siuntinėti mums 
laikraštį. Rodos,
skolingi Tamstoms, bet kadan
gi sulaukėm senatvės ir nedir-

siunčiu $5.00 
ir prašau 

tą mylimą 
esame kiek

Ruošiasi Įspūdingam 
Seimui

Ir Nepaprastiems Jo
Parengimams

pa-

skaitytojams laikraštį “Darbi
ninką”.

Lankėsi p. A. Kasper iš So- 
merville, Mass. Jis ir-gi kaipo 
8-tos LDS kuopos narys, atli
ko savo pareigą, užprenumera
vo vienam skaitytojui laikraš
tį “Darbininką”. Būtų gera, 
kad visi LDS nariai tą padary
tų, tai iki ateinančio LDS sei
mo pasidvigubintų LDS narių* 

“Darbininko” skaitytojų šei-
ne ma-
A---------------------

r 
Gmuend (14a) Btoeuut Koe* 
ne, Germany, U. 8. Zone, ieško 
giminių ir pažįstamų, gyvenan
čių Amerikoje. Rašykite virš- 
minėtu adresu.

Nauji kursai. Kiekvieną ket
virtadienio vakarą, 7:30 vai., 
parapijos salėje, 492 E. 7th 
St., prityrusios slaugės moko 
moteris ir merginas slaugių pa
galbininkėmis (Nurses Aid). 
Visos ligoninės tokių pasimo
kiusių pagalbininkių labai rei
kalauja. Šio mokslo kursai yra 
duodami dykai. Visos kviečia
mos į šiuos įdomius kursus.

Giminės paieško Antano 
Vaičiūno. Jis esąs apie 60 me
tų. Kadaise, Bostone turėjęs 
batų dirbtuvę. Žinantieji, malo
nėkite suteikti žinių "Darbinin
ko” ofisui.

Darbo dienos išvažiavimo 
reikalu Rėmėjai Seselių Jėzaus 
Nukryžiuoto laikė, geg. 4 d., 
sflbirinkimą, parapijos pamin
klinėje mokykloje. Pagal susi
rinkimo nutarimą, 
išvažiavimas 
nisko namo, 
sijos išdirbs 
susirinkimui.

metinis jų 
įvyks, prie Moti- 
Brocktone. Komi- 
planus sekančiam

DĖMESIUI!
L.R.K. Susivienymo Naujo

sios Anglijos Apskrities vaka
rienė, kuri turėjo įvykti Strand 
salėje, So. Bostone, gegužės 9 
d., neįvyks. Priežastis — Kun. 
Kontauto primicijos ir vaišės. 
Musų vakarienė 
nors rudenį.

įvyks kada
Komisija.

Kun. Albertas J. Kontautas
(Contons),

gegužės 6 d. š. m., šv. Kry
žiaus Katedroj, Boston, Mase.,
įšventintas kunigu. Kunigystės bam, tai ir sunkiau atsilyginti. 
Sakramentą suteikė Jo Eksce
lencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., Bostono Ar
kivyskupijos Ganytojas.

Primicijų iškilmingas Šv. Mi
šias kun. Albertas J. Kontau
tas atnašaus Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, South 
Boston, Mass., gegužės 9 d., 
11 vai. ryto. Seks kunigiškas 
palaiminimas.

Naujojo kunigo pagerbimo 
bankietas įvyks tą pačią dieną, 
tai yra, gegužės 9, 1 vai. po 
pietų. Šv. Petro par. bažnytinė
je salėje.

Kun. Albertas J. Kontautas 
gimė geg. 11, 1924 metais, So. 
Bostone. Pradinius mokslus ir
gi išėjo So. Bostone. Baigęs 
Boston Public Latin School į- 
stojo į Šv. Jono Seminariją, 
Brighton’e, Mass., kuria baigęs 
ir buvo įšventintas kunigu.

Kun. Albertas J. Kontautas 
iš jaunų dienų buvo veiklus lie
tuviškuose jaunimo rateliuose. 
Jis yra ilgametis Lietuvos Vy
čių narys. Priklausė šv. Petro 
par. berniukų chorui, kuriam 
vadovavo žymus artistas Rapo
las V. Juška. Vėliau priklausė 
didžiųjų chorui.

Kun. Alberto tėveliai Stepo
nas ir Viktorija (Galdikaitė) 
Kontautai išaugina gražią sei
mą: tris sūnus — Steponą, Al
bertą ir Joną; ir dukterį Rūtą.

Šia taip garbinga proga lin
kime naujajam Kristaus Vyn
uogyno darbininkui sėkmingos 
darbuotės ir Kristaus palaimos 
pirmuosius žingsnius tiesiant 
pasaulį.

Viso labo. Lai gyvuoja per 
amžius mylimas “Darbinin
kas”! Reiškiame pagarbą

Gudinai.

įdomus Vaikučių 
Pasirėdymas 

Ir Jodomieji Paveikslai

So. Boston’o Lietuvių Piliečių 
KMbo Salėje

i

Parengimas
Lietuvos Dukterų, po globa 

Motinos Dievo, draugija rengia 
kortavimą ir pupomis žaidimą 
su užkandžiais. Parengimas į- 
vyks gegužės 16 d., 3:30 vai. 
p. p., parapijos salėje, 482 E. 
7th St. Pelnas skiriamas BAL- 
Fui. Prašome visų kuoskait- 
Iingiausiai atsilankyti. Įžanga 
50 centų. Re«ą. Komisija.

Kas Stipresnis Ir 
Greitesnis?

Trečiadienį “Darbininko” 
talpose įvyko Katalikiškojo 
susivienymo 56-to Seimo Ren
gimo Komisijos posėdis. Iš ra
portų pasirodė, kad pasiruoši
mo darbai sėkmingai eina pir
myn. Pagal planą šis seimas ir 
bus vienas iš įdomiausių 
tik vietiniams, bet ir visos 
merikos lietuviams.

Jaunimo Sąskrydis
Tai bus kartu ir jaunimo 

sąskrydis, nes su seimu įvyks 
pirmutinė Amerikos lietuvių 
sporto olimpiada ir dainų, mu
zikos ir šokių festivalis, į ku
riuos, kiek jau turima žinių, 
suvažiuos iš tolimų Amerikos 
miestų sportininkai ir meni
ninkai, dalyvauti tuose kontes- 
tuose. Vien tik dovanoms Cen
tro yra paskirta $500.00.

Seimas prasidės birželio 27 d. 
iškilmingomis pamaldomis ir 
bus apvainikuotas įspūdingu 
bankietu Statler Hotel, daly
vaujant Bostono Arkivyskupui, 
Richard J. Cushing, D. D.

Laukite tolimesnių ir platės- ^išką publiką. Lietuvių grupėje 
ą I. buvo 20 dalyvių.

j Lenkų grupė buvo atvykusi 
' net - iš - Hachensack; "N.* J.,^o 
estų grupė iš New Yorko. Es
tai grojo savo šokiams

Trečiadienį, geg. 5 d. Stasys kanklėmis. 
Griganavičius, Šv. Jono Ev. BĮ. I 
paš. draugijos iždininkas ap-į 
lankė sunkiai sirgusį ir jau be
sveikstantį žymų veikėją Joną 
Petrauską, kuris dabartiniu 
metu randasi US. Navai Hospi- 
tal Chelsea, Mass.

Jonas Petrauskas ___ ___
gautas sunkaus širdies smūgio i lėtina ištvermės 

i sveikti.

Dalyvavo Harvardo 
Studentų Parengime

Geg. 1 d., istorinėj ir didelė
je Harvardo universiteto Me- 
morial Hali įvyko Folk Dance 
Festival, kuriame įvairios tau
tos buvo pakviestos pade
monstruoti savo tautinius šo
kius ir kostiumus. Dalyvavo 
ir savo šokius 
škotai, airiai, 
armėnai, estai, 
vavo Bostono
nių Šokių grupė ir galima sa
kyti mūsų jaunuoliai netik bu
vo skaitlingiausi, bet ir geriau
sią įspūdį savo giežiais šokiais 
padarė į tūkstantinę inteligen-

šoko: anglai, 
švedai, lenkai, 
Lietuvius atsto- 
Lietuvių Tauti-

nių pranešimų.

IVAMS SKELBIMAI
PAIEŠKO P. Kaščiukaitienė 

(Arlauskytė). 23. Kr. Meppen 
Grosą « Hasepe Camp. Briti- 
sches Zone. Germany. Paieško 
giminių ir pažįstamų kilusių iš 
Telšių apylinkės. Savickaitės 
Elenos iš Degsnių kaimo. Ir 
paieško tetų Girtaičių, Stanis
lavos ir Elenos, kilusios iŠ 
Juodsodės km. (4-t-ll).

PARSIDUODA Montello, Ma- 
ssachusetts 6 šeimynų namas 
ir 4 karų garadžius. Pirkėjui 
yra tuščias Datas. Parduosią 
pigiai. Prašau tuojau atsišauk
ti: Mrs. Teresė Budreski, 29 
Ames St, BrOckton, Mass.

(304-7)

REIKALINGA 
PATYRĘ FU8BRIAI 

Taisymo kambaryje. Geras at- 

lyginimas, darbas pastovus.

R. 1L 9TEARN8 CO.

140 Tremont St, Boston

Atsišaukite į Emptoyment
Offisą. (234-4)

Aplankė Sergantį Žymų 
Veikėją J. PetrauskąŠ. m. gegužės mėn. 15 dieną, 

šeštadienį, Lietuvių Tremtinių 
Ratelis, rengia labai įdomų va
karą su gera programa. Prog- 
rąmą išpildys p. Onos Ivaškie- 
nės vadovaujama, visiems ge
rai žinoma ir visų taip mėgia
ma vaikų grupė, kurios daly
viai šoks, dainuos ir sakys gra
žius eilėraščius. Lietuvių Radio 
Valandos vedėjas, p. A. F. 
Kneižys, parodys labai įdomius 
judomuosius paveikslus, kalbės 
American Overseas Aid — 
United Nations Appeal for 
Children atstovas ir vietinis 
kalbėtojas.

Vakaro tikslas yra labai kil
nus, nes visas pelnas skiriamas 
vargstantiems ir badaujan
tiems vaikams šelpti. Mūsų 
rengiamas vakaras yra globo
jamas ir proteguojamas di
džiulės viršminėtos organizaci
jos ir Massachusetts valstybės 
gubernatoriaus, pono Robert 
F. Bradford. Minėtos organiza
cijos pirmininkas savo maloniu 
laišku mus patikino, kad iš su
rinktų tos akcijos metu Mass. 
valstijoje pinigų, 375,000 dole
rių bus skirta mūsų BALF’uL 
Vakaro programa prasidės 8 
'valandą vakaro. Įėjimas nemo
kamas. Tad kviečiame visus 
tautiečius .senus it jaunus, šeš
tadienį, gegužės mėn. 15 dieną, 
8 vai. vakaro, atvykti į Lietu
vių Piliečių Klubo svetainę, 309 
E. Street, So. Boston, Mass. 
Atvykę tikrai nesigailėsite.

Tremtinių Ratelis.

vasario 16-tą d. savo namuose. 
Per 8 valandas jis budint dak
tarui ir kunigui buvo be sąmo- 

jrĮnės. Sąmonę atgavus buvo nu
vežtas į Carney ligoninę kur 
išgulėjo daktarų priežiūroje še
šias savaites. 1
rys - veteranas buvo perkeltas 
į karinę ligoninę Chelsea, Mas- 
sachusetts. Ten gerokai jau su-! 
stiprėjęs baigia išsveikti.

Linkime Jonui greito sugrį
žimo į namus ir vėl toliau tęs
ti taip gražų veikimo darbą vi
suomenėje.

savo 
Rap.

Sunkiai Serga
Bostono žinomas biznie

rius Silvestras Zavadskas jau 
kelios savaitės sunkiai serga. 
Jam gelia vienos kojos kaulą, 

buvo už- ligonis daug prisikankino. Lin- 
ir greit pa- 

Rap.

So.

DĖMESIUI!
Skelbiame sąrašą aurnenų, 

kurie laimėjo dovanas per 'Pen- 
Po to kain fca- Sale’ Mykusio s- m- balan* 

džio mėn. 24 dieną, surengto 
BALF’o 17 skyriaus. Laimėjo 
sekantys: pirmą prizą — Nr. 
1696, C. Peck, gyvenantis 841 

i E. 3-rd St., So. Boston; antrą 
: prizą — Nr. 2868, A. Guyithe, 
gyv. 10 Adamson St., Allston; 
trečią prizą 
Burzinskas,
So. Boston; ketvirtą prizą — 
Nr. 371; penktą prizą — Nr. 
2856, A. Petkevičius, gyv. 69 
Thomas Park, So. Boston; šeš
tą prizą — Nr. 2750, PearI 
Bank, gyv. 411 Center St., 
Newton, Mass.

BALF 17 Skyriaus Komisija.

Lankėsi

t

Rap.

p. M.

— Nr. 2544, G.
18 Burrill Place,

Km norite Įsigyti SauMteJo 
Csftfomijojo Namus ar kitas 

krutpkMte pas: 

CHAS. LIKSIS 
Realstatininkas 

no N. Van Nesą Ava, 
Hollyvood 38, Calif.

S». Bastai Fmttm ta.
Milr—I Majai parMtemi
Kainos pmneSuM H sakstr

Jftarų kreditai ąeraa 

ertotatymM skubu*

Pereitą savaitę lankėsi 
Bartkevičienė iš Brockton. 
Mass. Atsilankymo proga vieš
nia užprenumeravo, vienam 
tremtiniui laikraštį “Darbinin
ką”.

Lankėsi p. M. Šapamienė iš 
Dorchester, Mass. Ji kaipo 
LDS 1-mos kuopos narė, lai
kydamasi pereito LDS seimo 
nutarimo, padvigubinti “Darbi
ninko” skaitytojų skaičių, už
prenumeravo dviems naujiems

PaieškoTai galėsite sužinoti nuvykę 
Tremtinių Ratelio linksmą 

pirmąjį PIKNIKĄ, kuris įvyks 
sekmadienį, gegužės mėn. 23 
dieną, Romuvos parke, Montel- 
k>, Mass., 2 valandą po pietų. 
Pikniko metu bus labai turi
ninga programa. Kalbės Lietu
vos garbės konsulas, advoka
tas A. O. Shallna ir pats nau
jausias “grinorius”, atvažiavęs 
į Bostoną iš Vokietijos visai 
dar nesenai. Jis jums papasa
kos daug įdomių dalykų. Dai
nuos solistai ir tremtinių links
mieji broliai. Akordiono muzi
ka linksmai nuteiks susirinku
sius, o gera džazo kapela neleis 
nuobodžiauti. Visi galėsite link
smai pašokti ir pažaisti tauti
nius žaidimus - ratelius, visai 
tokius pat, kokius žaisdavo jū
sų tėvai ir jūs patys Lietuvoje. 
Juoko iki ašarų jums suteiks 
komiško sporto varžybos, ku
riose galės dalyvauti seni ir 
jauni. Tos varžybos - lenktynės 
bus premijuotos. Pirmųjų vietų 
laimėtojai gaus gražius ir ver
tingus prizus. Be to, jūs pikni
ke galėsite dalyvauti loterijoje- 
lošime, kur už kelis centus 
gausite gerų dovanų.

Visas gautas pelnas yra ski
riamas tremtinių, likusių Vo
kietijoje, šelpimui maistu. Tad

i sūnus 
kaimo,

Savukynas Vincas, 
Mato, kilęs iš Jekonių 
Veisėjų valse., Seinų apskrities, 
dabar gyvenantis Schvvaebisch

e

>

REIKALINGA
PATYRĘ CHEVROLET AUTO 

MECHANIKAI
Užtikriname patenkinimą ir - 

konpensaeiją. Darbas pastovus. 
Turi asmeniai atsišaukti 

Matykite Shop Foreman Frank 
Linfield.

KANE CHEVROLET CO.,Ine.
286 Adams St, Dorchester. 

RA 9-8485

Cambridge-iaus Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Choro 
Antras Metinis 

KONCERTAS
Pristatome Alų ir Toniką

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms; j namus, pertas
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir laukite:

BOBIS BEVEMGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

i

ffjilfflhyMto Toniko Pas Mm 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainai prieinanosu

* 4 I

Myopia Club Beverage Co.
Graftou Av*. bUugtou, Mum.

T«L Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

TO 8 lt 010 FAVORITE ALE ANO IEER

STORE
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•mi 4818

lUIlHIUrclV.

SEKMADIENI,

Gegužės-May 23 d., 1948
3 VAL. PO PIETĮ

New England Mutual Hali .
225 Clarendon St., Kampas Boybloa SU 

Boston, Mass.

Koncerto Programą Pildys: — Dainininkai: 
Biruta Ramoškaitė ir Albertas Vasiliauskas 

Solistai ir Duetistai —
Valdeko Kangro, smuikininkas 

Kalio Raid, Solistas 
Cambridge'iaus Amerikos Lietuvių Piliečių 
Choras vadovystėje Amelijos Tataroniūtės 
Įžanga — $1.00, Taksai .20c. Viso — $1.20 

KELRODYS: — Svetainė randasi pačiam miesto centre, 
kampas Boylston ir Clarendon gabių. Du blokai 
nuo Bostono sodo.
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Jauno Kunigėlio Primicijos
Dangun Žengimo šventėje, 

buvo įšventintas į kunigus, 
Juozas Puišys (Pash), lawren- 
cietis. Primicijantas atlaikys 
pirmas iškilmingas mišias sek
madienį. geg. 9 d., 9 vai. ryto. 
Pamokslą sakys klebonas, kun. 
Pr. M. Juras. Kun. Juozas Pui
šys suteiks savo kunigišką pa
laiminimą tuojau po mišių. O.
5 vaL p. p. primicijantas su
teiks palaiminimą su švenčiau
siu Sakramentu. Po to. būtent,
6 vai. vak.. parapijos svetainė
je įvyks viešas bankietas nau
ją Kristaus apaštalą pagerbti.

Parapijos Choro Programa
šeštadienį, geg. 15 d. 7:30 v. 

vak. Šv. Marijos auditoriume. 
Šv. Pranciškaus parapijos cho
ras duos muzikalinę programą. 
Tuojaus po programos bus šo
kiai. Gros didelis orkestras. 
Pelnas skiriamas statybos fon
dui. Prie šios progos bus išleis
ta ir “Souvenir” knygutė su są
rašu visų biznierių, kurie pri
davė savo garsinimus. Taipgi 
bus sąrašas patronų ir rėmėjų, 
kurie savo aukomis remia mū
sų jaunimo gražų darbą ir pri
sidėjo prie statybos fondo di
dinimo.

toj 8-tos vai. Šv. Vardo drau
gijos susirinkimas atidėtas iki 
sekančio sekmadienio, geg. 16 
d., kurio metu bus nutarta bir
želio mėnesį ruošti naujų narių 
priėmimą, rinkti naują valdy
bą, laikyti bendrus pusryčius ir 
pasitarti apie Šv. Vardo meti
nį pikniką Palangoje. Gegužės 
9 d. prisimename savo motinas. 
Šv. Vardo vyrai aukos mišias 
ir Šv. Komuniją savo motinų 
intencijai.

h. ..^31 x<-
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PITTSTON, PA.
Didelis Koncertas — Dainavo

Auna Kaskas
Jau ketvirti metai iš eilės 

Šv. Kazimiero parapija rengia 
pavasarinį koncertą. Taip susi
darė graži tradicija ir šauni 
proga pasigėrėti daina. Pakvie
čiamos stipriausios lietuviškos 
jėgos. Paklausyti susirenka ne
tik Pittstono ir apylinkės žmo
nės, bet atvyksta ir iš toliau.

Be solistų, šiuose koncertuo
se pasirodo ir parapijos bei 
Kolumbo vyčių chorai. Abiem 
vadovauja šv. Kazimiero para
pijos vargonininkas Voveris, 
kuris chorus paruošia su tikru 
skoniu ir atsidėjimu. Parapijos 
choras didelis, turi gražių bal
sų ir kruopščiai išlavintas. Tai 
maloni apraiška atsiminus, kad 
paskutiniu laiku lietuvių para
pijose chorai neretai yra nusil- rodė įdomius paveikslus iš ne- gos, mirtis aplankė Stadolnikų 
pę. priklausomos Lietuvos laikų ir jaukius namūs ir atskyrė iš

Šiemet koncertas įvyko pir- pavergtos Lietuvos keletą nuo- gyvųjų tarpo- šeimos galvą, my- 
madienį, balandžio 26 d. Kon- tykių. Žmonės išsiilgę ką nors limą vyrą bei tėvelį, Juozą Sta- 
certo garbės pirmininkai buvo išgirsti arba iš praeitų laikų dolniką. 
klebonas kun. J. Kasakaitis ir Lietuvos pažanga pasigėrėti, 
kun. J. Tribendis. Rengimo ko- apščiai atsilankė. Pertraukos 
mitetą sudarė kun. A. Žukaus- metu kalbėjo BALF reikalais 
kas, B. Voveris ir L. Ambro- Jonas Valaitis po

Šiomis dienomis pakilo Laivyno bomberis 11,000 pėdų aukštumoj 
ir ten bomberis sušalo ir sustojo. Aišku buvo tiems penkiems ten esan
tiems lakūnams, kurie matomi šiame vaizde, kad reikia šokti lauk ir 
leistis žemyn. Jie nukrito i jūrą. Tai buvo 40 milių nuo Nantucket Light, 
kur jie per tris valandas guminiuose laiveliuose kovojo šaltame vande
nyj su pavojumi paskęst. Bet štai atplaukia laivas Washington ir šio ’ai- 
vo (vaizde matomas) kapitonas pastebėjęs, suteikia pagalbą ir jie lie
ka sveiki ir linksmi. Jie šia proga jam dėkoja.

Aguonėlės”, ju. Vajus prasidės gegužės 15'mišių metu visos prašomos pa- 
' o’ctxkr»crti dulvvunti honrimi «v

dą”, Cruodžio “ 
Banaičio "Maldą”, Petrausko 
“Tykiai Nemunėlis teka” ar 
Šimkaus “Kur bakūžė samano
ta”.

Abiejų chorų programos 
vo įvairios ir skoningos.

Reikia tik džiaugtis, kad 
tuviškos jėgos ir lietuviška 
daina gali taip gražiai pasiro- atsiųs automobilį 
dyti.

bu-

lie-

P. B.

dieną ir tęsis dvi savaites. Eli-' sistengti dalyvauti bendroj šv. 
zabetiečiai, jūs gerai žinote pa- ” 
bėgėlių vargus, suprantate, kad 
reikia jiems padėti, todėl atlie
kamus rūbus malonėkite įteik
ti sesutėms arba klebonijos 
raštinėn, arba pranešti į minė
tas vietas apie turimus rūbus, 

ir juos pa
ims. Pagal išgales lengvinkite 
savo brolių vargą. Koresp.

Komunijoj.
Po šv. mišių įvyks bendri 

pusryčiai* kuriuos ruošia Ma
rijos Vaikelių draugijėlė visų 
motinėlių pagerbimui. Taigi 
būtų labai malonu, kad visos 
pasistengtų dalyvauti pusry
čiuose.

ELIZABETH. NJ.
Balandžio 25 d. mūsų koloni

jos žinomas judomųjų paveiks
lų gamintojas, Kazys Motuzą, 
asistuojant Jonui Valaičiui, pa-

WW HAVEN. CONN
Mirė Juozas Stadoinikas

Balandžio 18 d., po rimtos li-
Gegužinės Pamaldos

Panelės Švenčiausios garbei 
pamaldos yra laikomos per ge
gužės mėnesį, trečiadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais 
7 vai. vak. ir sekmadieniais. 3 
vai. po pietų.

Pirmoji Komunija
Vaikučiai dabar ruošiasi prie zaitis. Prie koncerto pasiseki- Šimo buvo aukų 

pirmos Šv. Komunijos. Pamo- mo savo darbu prisidėjo nema- $116.50, kuriuos 
kos yra laikomos sekmadieniais ža ir kitų asmenų. iriaus pirm., kun.
2 vai. ir penktadieniais 4 vai.

šv. Vardo Draugija
Šv. Vardo vyrai ir bendrai sėkmingą sezoną, 

visi vyrai eis "in corpore” prie davė apie septyniasdešimt kon-! 
šv. Komunijos sekmadienį, nes certų po visą Ameriką, 
tai yra jų mėnesinė Šv. Komu- Anna Kaskas žavėjo klausy- 
nijos diena. Kadangi daugumas tojus lietuviškomis ir kitų tau- 
vyrų nori dalyvauti kun. Puišio tų bei kompozitorių dainomis, 
pirmose mišiose, tai vyrai atsi- Malonu ir gražu buvo išgirsti 
lankys į 9-tos vai. mišias, vie- Žilevičiaus “Nuliūdimo valan-

kus, Tamašiūnicaė, 
Tamoševičienė, Martinaitienė, 
Jonas ir Anelė Butkai, Ona Di- 
grienė, Vainauskienė, Vizbą- 
rienė, šarkauskienė, Ant. Mar
cinkus, Brangaitienė, Ona Ra
gelienė, Kazlauskienė, Ona Zu- 
brienė, Mary Liudžinienė, Mar
ta Nečiunskienė, Ona Montvy-
ras, Antanina šlijauskienė, , 
Rutkauskienė, Babilas, Jonas tiems, kurie jiems padėjo pa- 
Liaukus, Vaitkienė, Švedienė, 
Pranckaitienė, Vaitekūnas.

Pi.tinienė,'•pareigoms.. Tai yra tinkamas 
Washkewich’ių šeimos įverti
nimas ir pripažinimas už jos 
aktyvų veikimą.

Rinkimų varžybose kampani
jai vadovavo John Simmons, 

i kuriam sėkmingai talkininkavo 
Jak J. Stukas, radio pranešė
jas, ir p. ’ Peter Mitchell. Ponai 
Washkewich*iai dėkoja visiems

NEWARK.N.I.

Amerikos Lietuviu Veteranų 
Postas, Newark, N. J., š. m. 
gegužės mėn. 1 dieną surengė 
vakarienę su šokiais. Vakaras 
labai gražiai pavyko ir turėjo 
didelį pasisekimą. Dalyvavo 
virš 300 žmonių, kurių tarpe 
buvo svečiai ir atstovai tokių 
organizacijų, kaip 
Legijono 10 Posto, 
Cabrini 156 Posto, 
Karo Veteranų, US*

|

M.

siekti laimėti rinkimus į ap
skrities respublikonų komitetą.

Reikia pažymėti, kad ponai 
Washkewich’iai yra labai ak- 

; tyvūs veikėjai ir dalyvauja 
daugelyje didelių ir reikšmingų 
organizacijų nariais ir vado
vais. Jie savo veikla ir ryžtin
gu darbu kelia lietuvių vardą į 
pirmąsias Newark miesto eiles. 

Korespondentas.

HARTFORD. CONN.Į
Amerikos 

Motinos 
Katalikų atgyti po sunkios šaltos 

Žydų Ka- mos, pasirodo, kad mūsų mies- 
ro Veteranų ir Armi os Laivy-[te visos draugijos ir organiza- 
no Sąjungos komandierius su {ei jos keliasi iš sunkaus žiemos 
savo štabu. Moterų pagalbinės miego ir pradeda rengtis vasa- 
organizacijos prezidentė, p. Ka- ros darbams, ruoštis prie va- 

pranešė, kad sarinių išvažiavimų ir piknikų, 
pagalbinės Girdisi, kad nekurios draugijos 

įvyks š. m.įrengia ne po vieną pikniką, bet 
dieną, 180 kaip kurios net ir po du. Tie 

Newark, j visi išvažiavimai ir piknikai vi
suomet įvyksta Lietuvių Drau
gijų Sanryšio savame parke, 
East Hartford, Conn. prie 
Conn. upės kranto.

Šiemet pavasarinis potvynis 
nemažai buvo apgadinęs parką 
ir pusėtinai padarė draugijoms 
darbo sutaisyti tą parką, bet 
darbštūs draugijų atstovai su 
kitų draugijų narių pagalba 
jau užbaigė darbą ir parkas vėl 
atrodo lyg jokios žalos nebūtų 
buvę padaryta ir jokio potvy
nio nebūtų buvę.

Šiemet Draugijų Sanryšis, 
kaip ir kitais metais, pirmuti
niai rėfigia parko atidarymo 
pikniką - gegužinė š. m. gegu
žės mėn. 23 d. sekmadieni po 
pietų. Prasidės 12 valandą ir 
tęsis iki sutemų. Gros gera 
muzika, bus visokių gėrimų ir 
valgių. O pasišokti galės iki 
valiai tyrame, gražiame ore. 
Užtat Lietuvių Draugijų San
ryšis kviečia netik vietinius 
lietuvius į šį išvažiavimą, bet 
ir apylinkės visus lietuvius at
važiuoti pas mus į svečius ir 
maloniai dieną praleisti kartu 
su savo * draugais ir kitais pa
žįstamais. •

Bus specialus autobusas, ku
ris išeis nuo Lietuvių Piliečių 
klubo svetainės 2 vai. po pie
tų, nuveš tiesiai į parką, o va
kare vėl paims ir parveš į na
mus. Užtat dar kartą sakau, 
gerbiamieji, neužmirškite gegv- 

New į 23 dienos, bet atvažiuokite 
York Avenue, Newark, N. J. Į P48 mus i sveč>us- 
tą susirinkimą reikia deleguoti 
Lietuvių 1 
našles, žmonas, dukteris ir se
seris. Pagalbinė moterų org. 
rengia “Card party”, o pagrin-j 
dinis darbas, šalpos 
vio propagavimas, 
mas ir kituose skyriuose. Visos 
kvalifikuotos kandidatės ragi
namos organizacija domėtis ir 
įsirašyti. Šita pagalbinė mote
rų organizacija yra pirmutinė 
ir vienintelė tokio tipo visoje 
New Jersey valstijoje.

Pradedant pavasario gamtai 
žie-

rin Washkewich, 
sekantis moterų 
org. susirinkimas 
gegužės mėn. 7
New York Avenue, 
N. J. Vakarienei ir šokiams va
dovavo John Arloff, Peter Mit- 
chell ir Joseph Lewis.Lietuvių Kalba Yale 

Universitete
Garsiam Yale Universitete 

tremtinys studentas Juozas Ka
zickas, kuris laimėjo stipendi
ją antriems metams, dėsto 
Lietuvių kalbą, kuria labai yra 
susidomėję studentai, ir ja ne
gali atsigėrėti. Sako kad tai 
yra labai gražiai ir švelniai 
skambantys žodžiai 
mingi sakiniai.

I

Mirusiųjų atminimo ir vėlia
vų dieną postas ir vėliavos sar
gybą dalyvaus Newark miesto 
iškilminguose paraduose. Pos
to komandierius, Anthony 
Washkewich, yra pakviestas į 
garbės tribūną iškilmingame 
minėjime, kuris įvyks City 
Hali.ir reikš- 

Net ir patys 
profesoriai bei fakultetų nariai 
domisi mūsų gražia kalba ir ją 
mokosi. Taigi yra labai svar
bu ir reikalinga, kad mūsų čia 
įaugęs jaunimas daugiau pasi
stengtų įvertinti savo tėvelių 
prigimtą kalbą, kuri tikrai yra 
.mūsų tautos didelė brangeny- 
įUC.

' Linkim Juozui 
Kad velionis buvo visų myli- ;dausios sėkmės 

moji, bet praeitais metais viso mas liudija tas faktas, 1 
buvo iš mūsų kolonijos BAL- prie karsto buvo sudėta daugy-;
F-ui įteikta virš $2,000. bė gėlių vainikų, taipgi užpra- vardą svetimtaučių tarpe.

Eilinis mūsų BALF skyriaus syta šv. mišių, gausios minios ________
susirinkimas įvyko balandžio draugų, giminių bei kaimynų Serga Kun. Mykolas Cibulskas 
30 d., kur tarp kitko buvo nu- ir pažįstamų aplankė velionies 
tarta pradėti rūbų rinkimo va- karstą ir nevienam nuriedėjo iankė buvusį

gailesčio ašaros, netekus gero vikarą ir dabartinį šv. Kasimię- 
i draugo.

A. a. Juozas Stadoinikas bu
vo labai rimtas ir malonus 
žmogus, doras katalikas ir ge
ras lietuvis. Jis mylėjo viską, 
kas tik buvo lietuviška ir savo 
sūnų ir dukreles išmokino gra
žiai lietuviškai kalbėti ir skati
no dalyvauti lietuvių tarpe bei

kurio prane- 
surinkta — 

mūsų sky- 
dr. J. Star-

Dainavo Anna Kaskas, Met- kus, BALF centrui įteikė. Šių 
ropolitan Operos žvaigždė. Ji i paveikslų parodymą organiza- vaidinimuose, kuriuos jie tikrai; be 
šiemet jau baigia darbštų ir.vo mūsų 24. BALF skyrius ir yra pasižymėję.

kurio laiku’ši auka buvo šiais metais pir-
Kazickui ge- 

,______ ______ ir sveikatos
kad, mokytis ir kitus mokyti mūsų 
— kalbos bei kelti mūsų tautos

Negeistina viešnia, liga, ap- 
mūsų parapijos

ro parapijos Nashua, N. H.
j Palaidotas bal. 21 d., iš Šv'kleboną kun. Mykolą Cibulską, 
Kazimiero parapijos bažnyčios,! kuria rimtos operacijos iš

j kur šv. mišias atnašavo velio- ieto sveiksta šv. Rapolo ligoni- 
nies giminaits, kun. J. Zaraus-nė je. 
kas. Diakonu buvo kun. A. E.

<Gradeckas, subdiakonu
!A. Zanavičius. Skaitlingai susi- tfogg prašo Dievą sustiprinti li-

Visi parapijiečiai draugai bei 
^un- draugės ir pažįstami savo mal

rinko giminės, draugai, pažįs- ; gonį ir sugrąžinti sveikatėlę 
tami ir draugijų bei kuopų na* i greitu laiku, idant vėl galėtų 
riai ir narės atiduoti paskutinį grįžti į savo parapiją dirbti
patarnavimą gerąjam lietuviui.; žmonių sielų išganymo labui.
Palaidotas šv. Laurino kapinė
se.

Amžiną atilsį suteik Juozo 
vėlei, Viešpatie, tegul ilsis ra
mybėje.

Mylimam vyrui ir tėveliui 
Juozui Stadolnikui mirus, reiš
kiame gilią užuojautą šioj liū- 2 d. Angelų Karalienės parapi- 
desio valandoje Ievai Stądolni-{jos salėje Brooklyne rodė Lie

tuvos, lietuvių tremtinių, New 
York Tag Day, BALF ir kito
kias filmas. Kalbėjo kun. A. 
Masaitis ir Jonas Valaitis.

Po filmų, tremtiniams gelbė-

kienei, sūnui Adolfui, dukre
lėms Onutei ir Alenai.

BROOKLYN,N.t
Angelų Kar. Parapijos salėj 

BALFui aukų $103

Kazys Motuzas sekm., geg.

Be to, įnirusiems prisiminti 
dieną, postas ir vėliavos sargy
ba dalyvaus šv. mišiose, kurios 
bus laikomos Švč. Trejybės 
bažnyčioje, Adams Street, 
Nevark, N. J., 8 vai. ryto. Pos
to vėliavos sargybos viršinin
ku bus p. Walter Kranovski.

—t ■

P. Joseph Lewis yra paskir
tas kapų dekoravimo ir papuo
šimo komiteto pirmininku. Jis 
prašo, kad visos mir. Lietuvių 
Veteranų pavardės ir kapų vie
ta būtų pranešami jam per mū
sų vyr. būstinę, 
komitetas turėtų 
tvarkyti vainikų 
dėjimą ant kapų.

i

kad jis ir jo 
galimybę su- 

ir vėliavų už-

John Arloff, moterų pagalbi
nės organizacijos ryšių kari
ninkas praneša, kad pagalb. 
moterų org. susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės mėn. 7 d., 
Šv. Jurgio salėje, 180 i

Antras, sekantis piknikas, i- 
*. taip pat sek

madienį. Šį pikniką rengia Lie- 
i tuvių Šalpos draugija. Jie nori 
! sukelti daugiau pinigų tremti- 

ir gerbū- n*ų šelpimui maistu, rūbais ir

Veteranų motinas, VY^S May 30 d.

bus tęsia- ko tik T-e yra reikalingi. Kuro
atsilankysite galėsite laimėti 
p:nigines dovanas, nes yra lei
džiama laimėjimai pinigais. 
Taigi brangūs lietuviai nepa
mirškite šio svarbaus parengi
mo ir visi atsilankykite.

A. Sabeika.

Minėsim Motinos Dieną
Gegužės 9 d., yra Motinos* 

diena, kurią kiekvienais metais ti žiūrovai sudėjo aukų, kurias 
mūsų parapijos katalikiškos rinkti pagelbėjo kun. Paulionis, 
moterų draugijos bei kuopos t Montvila ir Valaits. 
iškilmingai apvaikščioja. taigi 
ir šįmet prisilaikysim tos pa-'Elzb. Strunginienė $5; Domice- 
čios tvarkos. Jau yra užprašy-'lė šalienė — $3.00; po $2.00— 
tos šv. mišios, kurios bus at- Mary Jasadavičius, K. Eidukai- 
našautos 10 valandą ryto. Vi- tiš, P .Montvila; O. Sijavičie- 
sos katalikiškų draugijų narės nė — $1.50; Stelmokienė ir 
yra kviečiamos susirinkti į pa- N. N. po 50c. Po $1.00 — Ele- 
rapijos svetainę kiek anksčiau,{na Vyzienė, Adomas Jasadavi- 
kad bendroje eisenoje galėtu-į čius, Antanas Žalys, Kastantas 
mėm žygiuoti į bažnyčią, šv.’Žalys, Stasys Novak, Marcin-

Lietuvių dienos piknikas į- 
vyks š. m. rugpiūčio-August 
mėn. 15 dieną, Kenilworth, N. 
J. Pikniko vadovais bus p. Ro- I bert Burgąs ir John Rappel.

Kas lengvai patiki Fin. 
gu žmogumi, tas lengvai 
darosi pats blogas.

Aukojo: Kaz. Krušinskas $6; P-nas Anthony V. Washke- 
wich ir jo ponia Karin 
kewich buvo išrinkti 
apskrities respublikonų 
tą, rekomenduojant 
miešto 12 globos komitetui.

Vietinių lietuvių istorijoje tai 
yra pirmas atsitikimas, kad lie
tuviai buvo išrinkti tokioms 
svarbioms ir atsakomingoms

Wash- 
į Essex 
komite- 
Newark

RED CROSS
isthcr*

HFLP WITH YOUR GiFT


