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Už atsivertimą
Kai diplomatai ir generolai 

pralaimi
Kaip būtų galima išvengti 

karo
Tremtinių gelliėjimas 
Paveikslai

•
Gegužės pirmą, kada Maskvos 

raudonojoje aikštėje Sovietų 
kariuomenė paradavo savo ga
lybę, o Kremliaus diplomatai ir 
propagandistai pasakė grąsi- 
nančių kalbų, kada visame pa
saulyje Komintemo- agentai 
kurstė streikus ir melagingai 
kalbėjo darbininkų vardu, JAV, 
Kanados ir kitų Naujojo Pasau
lio diecezijų katalikų bažnyčiose 
buvo meldžiamasi už Rusijos 
atsivertimą. Ir ne tik tą dieną 
tikintieji panaudojo galingiau
siąjį ginklą. Airijos vyskupai 
jau daug anksčiau prašė savo 
šalies katalikus melstis už be
dieviškosios bolševikų imperijos 
atsivertimą, už kankinamus ti
kinčiuosius ir slopinamą tikėji
mą Lietuvoje, taip pat kitose 
Europos valstybėse. Maldas lydi 
atgailos pasninkai, paskaitos, 
protestai prieš despotiškąjį ir 
bedieviškąjį komunizmą.

•
Iš to, žinoma, šaiposi komunis

tai ir visokie laisvamaniai, bet 
kas giliau ir plačiau mato šian
dieninį žmonijos tragizmą, tas 
sutiks su J. E. arkivysk. R. J. 
Cushing pastaba, kad didžiajai 
pasaulinei krizei išrišti neužten
ka nei diplomatų, nei generolų 
akcijos. Kito didžio mąstytojo, 
prel. Fulton J. Sheen žodžiais 
tariant, pasaulio viltis yra tik 
stebuklas. Tik vienas Dievas ga
lėtų sulaikyti trečio pasaulinio 
karo grėsmę, kurią provokuoja 
Sovietų Rusija. Jei Stalinas su 
savo trylikos narių Politbiuru 
ateitų į protą, tikriausiai į pa
saulį grįžtų taika, laisvė ir ge
rovė.

•
Daug kalbama apie neišven

giamą atominį, bakterinį, kos
minį ir kitų supermodemiškų 
ginklų karą, kol bolševikų vadai 
neišmeta iš savo liguistų galvų 
viso pasaulio užvaldymo planų. 
Ta liga buvo susirgęs ir Hitleris, 
todėl dešimtys milijonų vyrų 
paguldė galvas mūšių laukuose, 
dešimtys milijonų išmirė nuo li
gų ir bado, šimtai milijonų ken
čia baisiausią vergiją už geleži
nės uždangos. Bet buvusįam 
Hitlerio sėbrui, Stalinui, to dar 
maža. Žūt būt jis su savo paka
likais nori kančių, skurdo ir 
mirties bangą pastūmėti į lais
vąjį pasaulį. Dar neseniai rau
donasis maršalas Konevas įsa
kyme savo armijai rašė, kad 
“karas nėra baigtas, ir reikia 
ruoštis naujoms kautynėms".

•
Mums lietuviams rūpi išgelbė

ti kiekvieno savo patriotiškai 
nusistačiusio tautiečio laisvę ir 
gyvybę, todėl 80,000 lietuvių j 
tremtinių likimas V. Europoje 
turi rūpėti be delsimo. Sąmyšiai, 
kurie bręsta Prancūzijoje ir Ita
lijoje. gana greit gali užkirsti 
kelią iš Europos išvykti net ir 
tiems, kurie jau turi JAV vizą. 
Antra, vis dar nesiliauja aukš
tųjų UNRRA pareigūnų grąsi- 
nimas nelaiminguosius žmones 
be tėvynės sugrąžinti “namo" — 
aiškiau sakant į kartuves ar į 
Sibirą. Gen. Rooks įspėjo, kad 
jeigu iki birželio 30 d. nepradės 
veikti IRO (nauja organizacija 
UNRRAI pakeisti), 
vykiose esantieji 
94'
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Kryžiaus Nešėjas — Ispanų religinės broli
jos narys, specialiu rūbu apsidengęs, neša kryžių 
laike procesijos Seville, Ispanijoj.

i

VVashington, D. C., geg. ėjo į italų sekciją, tai į 
1 — J. V. Senato Užsienių juos metė dvi bombas. Su- 
Santykių Komitetas pra- žeidė 25 demonstrantus, iš 
dėjo svarstyti Italijos tai- kurių 5 pavojingai, 
kos sutartį. Pakvietė italų Policija sako, kad para- 
tautybės įžymius asmenis de dalyvavo tarp 5,000 ir 
liudininkais, kurie ragina 10,000 žmonių. Tris areš- 
Senatą tą sutartį atmesti, tavo. Demonst rantai atė- 
sušvelninti, arba jos už- jo iš kalnų, nešdami žibin- 
gyrimą atidėti. tuvus, kurių šviesos suda-

Pakviestieji liudyti sa- rė komunistų ženklą ir Ža
ko, kad toji taikos sutar- dį “Tito”, 
tis yra šiurkšti. Ji *tik 
gelbsti Rusijai. 1

Adolf A. Berle, Jr., buvęs 
valstybės sekretoriaus a- 
sistentas, siūlo, kad Jung. 
Valstybės atskirai susi
tartų su Italija, ir patarė 
sutarties ratifikavimą ati
dėti pakol bus galima iš
gauti geresnes sąlygas.

J. V. Karių Pavyzdys Patrau
kė 1,800 Afrikiečių Karių 

1 Katalikybę

4 Tehphonu Unijos Pasi- 
raf 5 Sutartį

Nevv Yb rk, geg. 1 — Ke
turių u^ijų atstovai, atsto
vaujami 25,000 darbinin
kų, p: si rašė sutartį su 
Nevv York Telephone kom
panija. Kompanija sutiko 
pakelti $4.00 į savaitę.

, Tačiau dvi kitos unijos 
dar nesusitarė su A. T. & 
T. ir Western Electric, ir 
streikieriai tebeplkietuo- 
ja-

Streiko vadai VVashing- 
tone pareiškė, kad jie ne- 
užgirs susitarimo už ma-

i

Vilkinimas Užslopina Taiką, 
Sako Marshall'as

Rusija Nori Suskaldyti Alijantus. - 
Stato Didelius Reikalavimus. - Tikisi 
Išsiderėti. - Europai Gresia Pavojus. 
- Raudonųjų Planas Pastūmėtų Vo

kietiją j Diktatūrą ir Kovą
Pirmadienio vakare mai. Jie turi būti išspręsti 

Jung. Valstybių sekreto- be atidėliojimo, 
rius Marshall’as padarė Jeigu būtų priimtas Ru- 
visai tautai pranešimą a- sijos planas dėl Vokieti- 
pie Maskvos konferenciją J jos, tai ji būtų pastūmėta 
kuri užsibaigė visišku ne- į diktatūrą ir kovą. Vi- 
pasisekimu. Rusija iškėlė siems aišku, kad Rusija to 
tokius reikalavimus, kurių tik ir nori. Skurdas ir su- 
Jung. Valstybės, nei Ang- irutė paruoštų dirvą ko- 
lija, nei Prancūzija negali munizmui. 
priimti. Rusija pareikala-! Aišku, kad demokrati- 
vo, kad jai būtų’ mokama nės valstybės negali pri- 
karo nuostoliai iš Vokieti- imti Rusijos plano Vokie- 
jos einamosios gamybos, tijai. 
kad jai leistų užgrobti vo----------------
kiečių turtus rytinėje MfakŠtlHIĮ AliglieS Operafo- 
je būtų įsteigta centrali-| 
zuota valdžia. Tai buvo 
svarbiausi punktai dėl ku
rių negalėjo susitarti.

Taipgi negalėjo susitarti 
ir dėl Vokietijos - Lenkijos derybas 
sienų. Jung. Valstybės siū
lė, kad būtų sudaryta ko- 

į misija ir jai būtų pavesta ratorįaį nenori, 
perziūreti ir paruosti sie
nų planą. Rusija tvirtina,

_ kad sienų klausimas jau j 
o. ■■ i , , . - , ra išspręstas ir PrezidentasRepublic Steel korporaci- chusetts valstybes Sena- ciau .sako, kad toji konfe- Trumanas sutikęs _ 

ja ir Crucible Steel kom- tas 19 balsų prieš 11 at- rencija padėjo pamatą iš- buvo irodyta kad Prezi.

Boston — Vyskupas Blo- 
mjous, Vidujinės Afrikos 
vyskupas, lankydamas 
Bostoną, pareiškė, kad J. žiau kaip $6.00 savaitėje. 
V. katalikų karių ir kape-, 
lionų pavyzdys taip pavei
kė gyvenimą afrikiečių ka
rių, s ukuriais jie tarnavo 
karo metu, kad 1,800 jųjų 
įstojo į Katalikų Bažnyčią.

Vienas iš jauniausių vys
kupų, 38 metų amžiaus 
vyskupas Blomjaus, taipgi 
pranašavo, jei būtų pakan
kamai lėšų ir kunigų, kad 
dauguma iš 70,000,000 Af
rikos gyventojų, per 40 Kompanijos sutiko pakelti kams 
metų taptų katalikais. centų daugiau į valan- mergaitėms dirbti dirbtu-

---------------- j- ,vese ir įstaigose po 6 vai.
vakaro.

i Gubernatorius Bradford. Washington, D. C.,

0

Plieno Darbininkai Laimėjo 
Algų Pakėlimą

New York, geg. 1 — Bet-Į
lehem Steel 1

riai Nesutaria Su Lewis

VAIKAI GALĖS DIRBTI IKI 
10 VALANDOS NAKTIES

*

kompanija, Boston, Mass. — Massa- kvosj konferencijoje, 
valstybės Sena- čiau .sako. Tačiau

panija pasirašė i
tartį su United Steel Wor- statymą, 
kers of America (CIO). ar mažiau

naują su- šaukė 40 metų senumo j- sprendimui vokiečių pro- 
■ ’ <>•— kuris draudė 16 blemų ateityje.

Automobiliai Užmušė 2410 I Sutartį pasirašė dviem 
Žmonių Kovo Mėnesį ■ metam.

Chicago, I1L, geg. 1 — i 
Tautinė Saugumo Taryba ■ 
praneša, kad kovo mėnesį; 
trafiko nelaimėse užmušta 
2410 žmonių, 14 nuoš. ma
žiau negu pereitais metais 1 
tame pačiame mėnesyje.

Gausi Minia Sveikino 
Meksikos Prezidentą

amžiaus vai- 
berniukams ir Derybos Dėl Rusijos 

Lend-Lease

VVashington, D. C., geg. 1 
į Valdžios atstovams tarpi
ninkaujant, minkštųjų an
glies kasyklų operatoriai 

> su John L. 
Lewis, angliakasių unijos 
prezidentu. Kasyklų ope- 

, kad viso- 
' se kasyklose galiotų ta pa- 
’ ti sutartis. Jie sako, kad 
įvairiose kasyklose yra 
skirtinga padėtis, 
būti ir skirtingas 
mas.

tai turi 
susitari-

tentas Trumanas sutiko, Kaip žinoma, valdžios 
tik laikina palikti Vokie- kontrolė užsibaigia 2500
tijos - Lenkijos sienas, ko- minkštųjų anglies kasyk- 
kios jos buvo pasibaigus jose birželio 30 d. Nepasi
karai, o taikos konferenci- ra§įus naujos sutarties, 

i neišvengia- 
išeis į streiką.

i v_r u utiiia luiius Diauiuru, T
neabejojama, pasirašys bi- 1 ^akar prasidėjo dery- 

vaikams ^os su RusŪa dėl $11,000,- 
. 000,000 ‘ ‘ 

ir taipgi moterims ^askvos 
t>----- 1 visai i_

Karometu įstatymas bu- JunS- Valstybių reikalavi- 
Vaikai ir atmokėti skolą.

jlių, kuris leidžia
;— berniukams ir mergai-
i tems i
dirbti iki 10 vai. nakties. Rusija

VVashington, D. C., geg.
— Šiomis dienomis atvy- vo panaikintas, 

ko Meksikos prezidentas moterys dirbo iki vėlumos. 
;Miguel Aleman. Jis buvo ‘ ’
sutiktas Prezidento Tru- 
iman, valdžios viršininkų ir 
gausios minios žmonių. 

( Pasakyta nuoširdžios
Trieste, geg. 1 — Jugo- sveikinimo kalbos aero- 

slavai ir jų simpatizatoriai drome, o vėliau Baltuose 
suruošė domeonstraciją Rūmuose buvo suruošti 
šiame tarptautiniame mie- pietūs Meksikos prczidcn- 
ste. Kai demonstrantai at- to garbei.

Metė Bombas Į Demons
truojančius Trieste

. . v- - . ličiujose jas įsnaujo perziureti angiiakasiai' 
ir nustatyti. mai išeis j s1

I

lend-lease. Iki 
konferencijos 

visai ignoravo

Stalinas tikisi kompro-; 
misais išsiderėti ir taipgi 
suskaldyti karo meto tai-, 
kininkus. Gen. Marshall’as 
priminė savo pasika’bėji-' 
mą su Stalinu. Stalinas pa-

Mussolini Sūnus 
Argentinoje

Buenos Aires, Argenti- 
sakęs, kad Maskvos kon- na, geg. 1 — Vittorio Mu- 
ferencijoj buvo tiktai pir- ssolini, nužudyto diktato- 
mieji susikirtimai. Skirtu- riaus Benito Mussolini ne- 
mai buvę praeityj kitais legaliai atvyko į Argenti- 

! klausimais, ir kaipo taisy-ną. Jis ir jo advokatas ti- 
klė, kada žmonės išsisem- kiši iškovoti, kad jis galė
davo besiginčydami, tai, 
jie pripažindavo reikalą! 
daryti kompromisą. 

( Europai gresia pavojus, 
me šalpos bilių išlaisvin- jr jj negali laukti išsisė- 
tiems kraštams, tačiau į-mimo besiginčijant. Kas-

T . _ 1 . galiojo sumažinti origina- dien iškyla nauji klausi-
Londonas, geg. 1 Ang-ję §350,000,000 sumą iki

$200.000.000.
Kaip žinoma. Kongreso 

komitetas pasiūlė suma-;

Bet dabar vaikų darbas 
nereikalingas. Yra užtek
tinai suaugusių darbinin
kų. Dirbančius vaikus iki 
vėlumos išstato į pavojų, 
kenkia jų sveikatai.

Užgyrė Sumažinti Šalpos 
Sumą Užsieniui

VVashington, D. C.,
1 — J. V. Atstovų Butas
333 balsais prieš 66 prie-;

geg

Daugiau Kantrybės

tų legaliai apsigyventi, su
sirasti namus ir sau ra
miai gyventi.

Vittorio Mussolini jau 
gavo darbą, bet jis negali 
dirbti pakol nebus legali
zuotas jo apsigyvenimas.

RAUDONIEJI REMIA ARABUS ErnestBevin. sugrįžęs iš 
Maskvos, pareiškė, kad 
skirtumai tarp Rusijos ir ^inti šalpos sumą ir taipgi 
vakarų valstybių bus išly- teikti pašalpas tik tiems;

PALESTINOS KLAUSIMU Lietuvių Radio Programa
New York, geg. 1—Jung. mybės klausimo svarstyti ginti, tik daugiau kantry- 

Tautų susirinkimas prade- Jung. Tautų susirinkime, bės.
Tačiau ar neperdaug p. 

iš Euro
pos žmonių, kurie gyvena 
dideliame skurde ir varge.

Ragina Uždrausti Raudo- Rusijos pavergtų kraštų 
žmones pergyvena tikrą 
pragarą. Jie laukia išlais
vinimo, kaip žuvis van-

* x i ° ~

jo svarstyti Palestinos pa-j Balsuojant, 8 balsais prieš
dėtį. Arabai reikalauja ne-,1 arabų rezoliucija atmes- Bevin reikalauja 

ta.priklausomybės. Rusija; 
pritaria arabams.

Jung. Valstybės prieši
nasi arabų reikalavimui ir 
visai nenori nepriklauso- nųjų Uniję

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES — WESX ,SALEM, MASS. 

----- ----------- - šeštadienį, gegužės 3 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
o Rusijos domi- Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau-

išlaisvintiems kraštams,
kurie nėra Rusijos domi
nuojami, <
nuojamiems kraštams dies dainos, muzika, pranešimai, sveikinimai ir kalbe- 
duoti pašalpas tik tada, lės plauks oro bangomis į klausytojų namus iš WESX 
kai tie kraštai leis Jung. stoties. Salėm.
Valstybėms prižiūrėti pa- “ - — ..............
šalpų išdalinimą.

dabar sto- 
tremtiniai 

bus siunčiami į jų kilimo kraš
tus". IRO veikimui reikalinga 
mažiausia penkiolikos Jungtinių 
Tautų prisidėjimas. Bolševikai 
visa daro, kad naujoji organiza
cija veikti negalėtų, todėl prie|

IRO iki šiol prisidėjo tik dvyli
ka valstybių. Uabai abejotina, 
ar nuo liepos pirmos IRO galės 
savo darbą pradėti.

I

Vienintelė tremtinių atžvilgiu 
belieka viltis, tai JAV kongre- 
san įneštas bilius H. R. 2910. 
pagal kurį ši šalis galėtų įsileisti i _____ _

I Tęsinys 2-ame pusi, lyra priėmęs.

VVashington, D. C., geg. 1 dcns. 
— Senatorius McClellan iš 
Arkansas pasiūlė Senatui, 
kad būtų uždrausta kolek-J 
tyvės derybos bet kuriai | 
unijai, kurios viršininkai 
būtų komunistai arba ko-; 
munistų simpatizatoriai.

Rusai Kaltina Jung. 
Valstybes

Maskva, Rusija ,geg. 1— 
>«.. Rusijos laikraštis “Prav- 

Atstovų Butas tokį bilių da” kaltina Jung. Valsty- 
‘bes dėl nesusitarimo Mas-

Trumpą kalbą pasakys adv. Kazys Kalinauskas, 
I Federalio Distrikto prokuroro asistentas ir Radio Kon
certo Rengimo Komiteto pirmininkas.

METINIS RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie-

Pritaria Kainų Mažinimui
------------------ i _ _ . _ _

VVashington, D. C. — tų, JORDAN HALL, Boston. Mass., įvyks šios radio 
Jung. Valstybių Komerci- programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
jos Departamentas, pri- artistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė); pianu 
tardamas Prezidento Tru- solo skambins art. Birutė Smetonienė. II.LZ:---- .1
mano atsišaukimui mažin- sus iš anksto ruoštis į šį koncertą.
ti kainas, ragina industri- DARBININKAS RADIO
ją sumažinti kainas “kur j 366 VVest Broadnay, So. Boston 27, Mass.
ir kiek galima”. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORnood 1449

DARBININKAS RADIO

Kviečiame vi-
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Mire Kun. Ultrich Brocktooe

BILIUS IŠVIETINTŲ ASMENŲ Visi Kaimo Gyvento jai Įsto- 
ĮSILEIDIMO REIKALU

I

»
jo | Katalikiį Bažnyčią

d.

Indija — Jau šeštas kai- 
visi kaimoJung. Valstybių Kongre-1 during the firšt two of such fis- nias, kuriame 

se yra įneštas bilius, pagal[cal years: not more than 300.- gyventojai priėmė krikšto 
kurį Amerika galėtų įsi-000 during the first three of 
leisti 400.000 išvietintų as-;such 
menų, netaikant jiems nu
statytos kvotos, šį bilių re
mia darbininkų organiza
cijos, Veteranai ir kiti. Tu
rėtų paremti ir visos lietu
vių organizacijos, visi lie
tuviai.

Štai biliaus tekstas:
H. R. 2910

IN THE HOUSE OF REPRE- 
SENTATIVES OF THE 

UNITED STATĖS
A BILL

To authorize the United Statės 
during an emergency period to' 
undertake its fair share in the 
resettlement of displaced per- Attomev 
sons in Germany. Austria and 
Italy including relatives of citi
zens or of members of our ar
med forces by permitting their 
admission into the United 
Statės in a number equivalent' 
to part of the totai quota num-i 
bers unused during the war 
years.

fiscal years; not more 
than 400.000 in the totai four i
fiscal - vear period.

SECTION 3. Priority to Rela- 
tives of American Citizens and 
W ar Veterans. Priority 
this Act shall be given 
dows. parents. 
other ralatives 
fourth degree of 
of citizens of the 
or of persons who served honor- 
ably in the armed services of 
the United Statės during \Vorld 

AVar II or World \Var I.

i

under 
to wi- 

children and 
uithin the 

consanguinity 
United Statės

ir Sutvirtinimo Sakramen
tus tą pačią dieną. Dar 
dviejų kaimų gyventojai 
baigia pamokas ir įstojo į 
Katalikų Bažnyčią. Misi
jonierių darbas nemato 
pertraukos Indijoje.

Kardinolas Neįsakė Tremti
niams Grįžti Į Tėvynę

Krakovv —Per radio pra
nešta. kad Kardinolas A- 
dam Sapieha, Krakovos 
arkivyskupas, prašė lenkų 
tremtinių grįžti į Rusų o- 
kupuotą tėvynę. Tačiau 
Kardinolas protestavo ir 
neigė tokį pranešimą.

Kardinolas

SECTION 4. Authority for 
Administrative Regulations. 
The Secretary of Statė and the 

_• General shall have 
[authority to prescribe appro- Kardinolas reikalauja, 
,priate regulations for the admi- kacį lenkų radio atšauktų 
Įnistration of the provisions of tą klaidą ir atsiprašytų už 
Ithis Act and the President may 
utilize such agencies of the Go- 

i vernment as he aeems necessarv 
i to carry out the purposes of 
this Act.

! SECTION 5. Definition of 
Be it enacted by the Senate j ..Displacpd Person<_ As used 

and House of Representatiyes of m thįs Act ,he term "Displaced 
the United Steles of America in [person- means a in
Congressassembled. many. Austria or Italy at the

SECTION 2. Condition on Ad- ’ time of the passage of this Act „ „
This shall be knovvn and may be who (11 is out ot his country of pas Mark C. Carroll, 
cited as the "Emergency Tem- former residence as a result of chita miesto vyskupu: ir 
porarv Displaced Persons Ad- events subsequent to the out- vyskupas Carroll McCor- 
mission Act.". break of World War II: and (2) mack. PhiladelphijOS* vys-

SECTION 2. Cnodition on Ad
mission of Displaced Persons.
During the four fiscal years foi- 
lovving the passage of this Act. 
displaced persons applying for/ 
admission for permanent resi
dence to the United Statės shall 
be admitted as non-quota immi- 
grants provided that:

<a) They are ouaiifiea under 
all immigration iaws of the 
United Statės for admission for 
permanent residence.

(b > Not more than 100.000 of 
such displaced persons shall be 
admitted under this .Act during 
the first of the four fiscal years 
following the passage of this' 
Act; not more than 200.000

padarytą nemalonumą.

Konsekravo 4 Naujus 
Amerikos Vyskupus

Uashington — Sekanti 
trys vyskupai buvo konse
kruoti bai. 23 d.: vyskupas 
Latvrence Ganer, Dacca, 
Indijos, vyskupu; vysku- 

, Wi-
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Daktarai egzaminuoja kojas bėgiko - spor
tininko korėjiečio Yun Bok Suh, kuris Boston A. 
A. Marathon laimėjo lenktynes ir pasiekė rekor
dą. Jis nubėgo 26 miles ir 385 yardus per 2:25-39.

TRADICINE LIETUVIŲ MENO 
ŠVENTE

Šių metų koncerto prog-(Čia talpiname p. Jono J.
Romano kalbą, pasakytą ramoje dalyvaus viena į- 
per radio — Darbininkų j žymiausių artisčių — Po- 
radio programoje, šešta-! lyną Stoska (Stoškaitė), 
dienį, bąl. 26 d. š. m. iš gimusi Worcester, Mass 
WESX stoties, Salėm). dainavusi koncertuose ir 

Į prieš karą Europoje — 
i Berlyno operoje, per radio, 

i mūsų ka

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chaikstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Brockton, Mass. — Ba
landžio 29 d. mirė kun. 
William H. Ullrich, 70 m. 
amžiaus, Šv. Edvardo pa
rapijos klebonas.

(Pradžia 1-me puslapy j)
400,000 žmonių be tėvynės 
(DP), netaikant jiems nustaty
tos kvotos. Sumanymą oficialiai 
užtvirtinus, gana greit nemaža 
ir lietuvių Amerikon galėtų at
važiuoti — pirmoje eilėje, žino
ma, tie. kurie affidavitus jau 
turi. Bilių remia pats Preziden
tas ir kiti organizuoti ir pavie
niai įžymūs amerikiečiai, bet jis 
turi ir priešų, ypač iš komunisti- 

Įnio fronto organizacijų. Šio 
svarbaus biliaus svarstymas I 
prasideda gegužės pirmomis die-' 
nomis, tad visi padorūs Ameri
kos lietuviai turi sukrust. kon
gresui rašydami rezoliucijas, te

legramas, laiškus tam biliui pa- 
į remti. Kreiptis galima per savo 
■ senatorius ir kongresmanus, bet 
[galima ir tiesiai šiuo adresu:! 
! Hon. Richard Ahrens, Member 
of Staff Committee. Standing 
Sub*ommittee on Immigration 

' and Naturalization, Washing- 
[ ton, D. C.

Šiuo metu Naujoje Anglijoje, 
o kiek vėliau Pennsylvanijoje ir 
kitur BALFo įgaliotinis p. J. 
Valaitis ir p. Vyt. Beleckas rodo 
visiems vertas pamatyti filmas 
(movies). Iš dokumentinių nuo
traukų vaizduojama laisvoji 
Lietuva, jos grožis, žmonės, pa
pročiai, pažanga. Toliau rodoma 
“Dėl ko mes bėgom" — bolševi
kų žiaurumai Lietuvoje ir vienos 
tremtinių stovyklos V. Europo
je gyvenimas. Tiek paveikslai, 
tiek p. Belecko ir Valaičio kal
bos daro gilaus įspūdžio.

I

Truman Pasirašė Hoover 
Užtvankos Bilių

VVashington, D. C., geg. 
— Kongresas nubalsavo 

vardą Roulder 
Toji 

yra pastatyta

1
pakeisti 
Dam į Hoover Dam.

i užtvanka 
iColorado upėje.
I

pas An-

I

leską, 374 W. Broadway; Joną 
Pranaitį, 309 E St.; Joną Roma
ną, 328 E St.; Vincą Valatką, 
731 E. 8th St.; p. Marijoną Gai
lienę, 28 Verdun St., Dorches- 
ter; p. Bianche Stravinsky, 111 
Magnolia St., Dorchester.

Norvvood, Mass. — pas varg.
V. Sereiką, 22 Tremont St.; p. 
Oną Pazniokaitę, 58 Heaton 
Avė.; p. Ievą Tvaska, 5 Atwood 
Avė.; p. E. Kavolynaitę, 17 Cha- 
pel St.; Balch Pharmacy, pas 
Mickūną, 1140 Washington St.;

Cambridge, Mass.
taną Daukantą, krautuvėje, 187 
Webster Avė.; Benediktą Jaku
tį, 20 St. Paul St.; Kastantą Sa- 
malį, 112 Berkshire St.; ir kitus.

Laurence, Mass. — p. L. Ven- 
čienę, 290 Lawrence St. ir kle
bonijoje.

Loveli, Mass. — Vladą Pau
lauską, krautuvėje, 575 Law« 
rence St.

H’orcester, Mass. — pas varg. 
Juozą K. Žemaitį, 38 Providence 
St.

Brockton, Mass. — p. Aleną 
Liolis, 33 Sheldon St.; Bronių 
Bartkevičių, 42 Vine St.; Oną 
Kašėtaitę, 161 Ames St.

Providence, R. I. — varg. V. 
Stasevičių, 350 Smith St.

Nashua, N. H. — varg. Joną 
Tamulį, 6 Scripture St.

Tikietų kainos: $1.20, $1.80, 
ir $2.40, priskaitant valdžios 
taksas. Visos sėdynės rezervuo
tos. Visais radio programos ir 
koncerto reikalais galite kreip
tis pas vedėją A. F. Kneižį, 366
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass. arba 50 Cottage St., Nor- 
wood, Mass. Tel. SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.

Malonūs, Klausytojai, 
Lietuvybės išlaikymas mūsų ka- j 

mūsų išeivijoje yra vienas rjams pacifiko karo fron- 
svarbiausių musų reikalų. [tuose Dabar ji yra pripa- 
Kad tą atsiekti, mes turi- ^inta visų amerikiečių »kri- 
me dirbti vieningai. Mes kaipo žvaigždė per- 
turime palaikyti savo baz-stat «street Scene”, 
nyčias, mokyklas, spaudą, New Yorke.

į Kita meno žvaigždė, tai 
Birutė Smetona, pianistė, 

Šiandien kalbėsiu apie tremtinė. Ji pirmą kartą 
mūsų meną ir menininkus, pasirodys Bostone. Yra 
Keli metai atgal Darbinin- koncertavusi Lietuvoje, 
kų radio programos vedė- Paryžiuje ir Jung. Valsty- 
jas, p. Antanas F. Knei-bėse.
žys pasiryžo kartą į metus: Nuoširdžiai kviečiu vi- 
Bostone ruošti didingą sus lietuvius ateiti į Darbi- 
koncertą, kad duoti progą ninku Radio koncertą sek- 
Naujos Anglijos lietu- madienį, gegužės - May 11 
viams išgirsti mūsų įžy- d. (Motinos Dienoje), Jor- 
miausius artistus - artis- dan Hali, Boston, Mass. 
tęs. Jam atėjo į pagalbą Vaikai atsiveskite savo 
dvasiškiai, profesionalai, motinėles, vyrai — savo 
biznieriai ir bendrai visi žmonas. Visi bendrai daly- 
meno mėgėjai. Koncertas vaukime šioje meno puo- 
pavyko. Pasirodė, kad lie- toje. Pakvieskime ir kita- 
tuviai įvertina ką nors ge- taučius šiame koncerte da
resnio, kilnesnio. Dabar.1 X11 1 A"
tie metiniai p--'-—- 
Radio programos koncer
tai virto Naujos Anglijos 
lietuvių tradicija. Kasmet 
suvažiuoja rinktiniai lie
tuviai iš visų kolonijų, net 
ir iš tolimų. Šiuose kon
certuose gausiai daly vau-j 
ja ir kitataučiai, meno mė-1 
gėjai.

is unable or unwilling to return kupijos pagelbininku. Ket- 1
to the country of his nationality virtas naujas vyskupas kultūros įstaigas, organi- 
or former residence because of bus konsekruotas bai. 30, zacijas ir mūsų meną, 
persecution or his fear of perse- 
eution on account of race, reli- 
gion, or political opinions.

Write Your Congressman
That

You Are In Favor Of
Bill H. R. 2910

būtent, vyskupas Thomas 
McDonough. Šv. Augusti
ne miesto vyskupo pagelbi
ninku.

C.

Rašykite savo valstybės 
Kongresmanams, kad šiam 
biliui pritariate ir prašote 
jų už jį balsuoti.

Kariuomenė Reikalauja 125 
Katalikų Kapelionų

Kunigas Gavo Medicinos 
Daktaro Laipsnį

Chicago — Tai tikra re
tenybė, kad katalikas ku
nigas baigtų medicinos 
mokslus ir eitų gydytojo 
pareigas. Tas įvyko Chica- 
goje. kur kun. William 
Devlin, Jėzuitas, po 22 me-

New York — Militarinis tų kunigavimo gavo spe- 
Ordinariatas. t. y. vysku- cialų Popiežiaus leidimą 
pas. kuriam pavesta rū- praktikuoti £7’y" y

liaudies dai- 
dalyvaujant

koncertas y- 
lietuvių gar-

Pagerbkime Savo Motinėles
Motinos diena, gegužės 11. čia 

pat. Pagerbkime savo motinėles 
ir jas apdovanokime Lietuvių 
Darbininkų radio koncerto ti
ksėtais ir kartu su savo motinė
lėmis tame koncerte dalyvauki
me. Duokime progą savo moti
nėlėms nors kartą metuose pasi
džiaugti gražiomis 
neiėmis ir muzika, 
meno puotoje.

Šis metinis radio 
ra ruošiamas visų
bei ir pasididžiavimui. Koncer
tas įvyks gražioje koncertinėje 
salėje — Jordan Hali, Bostone, 
sekmadienį, gegužės - May 11 
d., 3:30 vai. po pietų. Tą dieną 
skirkime savo motinėlių garbei.

Koncerto tikietų galima gau
ti —

Darbininko Administracijoj, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
ir pas šiuos platintojus: p. Bro
nę Cunienę, 29 Gould St., W. 
Roxbury; p. F. Grendelytę, 366 
W. Broadway, S. B.; Feliksą Za-

Ieško
Alfonsas Jurskis (kilęs iš Ak- 

menytės vienkiemio, Pumpėnų 
valsčiaus) ir šeima ieško pažįs
tamų ir giminių. Dabar gyvena 

Augsburg Hounstetten 
FLACHSSTR. 48-3 Lith. Camp 

U. S. Zone, Germany.

Dabar lyvauti, nes tikrai mes tu- 
Darbininkų rime kuo pasirodyti.

[ Šis didingas koncertas y- 
ra visų lietuvių pasididžia
vimas.

Tikiu, kad su Tamstų pa
galba Jordan Hali bus per- 

1 pildyta. Pasimatysime 
'sekmadienį, gegužės 11 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone.

' ' t pavesta rū- praktikuoti gydytojavi-
pintis kareivių ir kapelio- mą. Gavęs praktikos, kuni- 
nų dvasiniais reikalais, at- gas gydytojas eis dar auk- 
sišaukia į visus vyskupus štesnius psichiatrijos mok- 
ir vienuolių viršininkus.Įsius ir po to įsteigs katali- 
kad buvusieji kapelionai Į kų psichiatrijos kliniką-li- 
sa va noriai grįžtų į karo;goninę. Psichiatrija tai yra 
tarnybą, nes reikalinga 
125 katalikų kapelionų, y- 

jpač, Vokietijoje. Japonijo
je ir Korėjoje.

Kapelionai dabar gali 
pasirinkti tarnauti pus
antro meto terminą arba 
ilgesnį laiką.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

i mokslas bei tyrinėjimas 
, kaip žmogaus nervai, jaus
mai ir aplinkybės paveikia

i jo mintis ir veiksmus.
I —

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

I Neduos Pagalbos Raudo
nųjų Kraštams

RAGINA VYKDYTI TAIKĄ 
BE RAUDONŲJŲ

1922-1947
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

i

bar 
kių

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

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be jo- 
Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

MtWashingtqni i

430 IIOAOWAT • IOUTR BOSTON

Mashington, D. C. — J. 
V. Atstovų Butas nubal
savo sumažinti $350.000,- 

iOOO užsienio šelpimo prog
ramą iki $200.000,000 ir 
■neduoti pašalpos Rusijos 
dominuojantiems 
tams, 
Jung.

iros.

kraš-
jeigu jie neprisiims 

Valstybių priežiū-

Paieškojimas
My-Mykolas Rauchus. sūnus 

kolo. paieško savo pusbrolių ir 
[pusseserių gyvenančių JAV, 
'vaikų Danieliaus, Aleksandro, 
Petro ir Juozo Rauchų.

, Mykolo Raucho adresą galima 
Įgauti Į>er šio laikraščio redak- 
ciu.

Hashington, D. C., geg. 
1 — Senatorius Vanden- 

[berg iš Michigan įspėjo 
tautą ir ragina vyriausy-! 
bę vykdyti taiką Europoje! 
ir be Rusijos, jeigu ji lai-Į 
kosi užsispyrusiai 
reikalavimų.

Senatorius Vąndenberg,! 
Senato užsienių reikalų! 
pirmininkas, pareiškė, kad: 
jis pilniausiai sutinka su 
Jung. Valstybių sekreto
rių Marshall, kad ši tauta 
negali “išmainyti pagrin
dinių principų į kompro
misus ir tinkamumus”.

“Taika atidėliojama dėl 
to, kad Sovietai laikosi 
savo reikalavimų, kurių 
Amerika ir kiti alijautai

negali priimti,” sakė Sena
torius savo pareiškime.

savo; 
i 
1

Vienuolė Organizuoja 
Ligoninę Mongolams

Jo geri darbai, vienuo’

(Tęsinys) Ikaluose. Savo nepaprastu su-
KUN. M. KAZfcNAS manumu ir veiklumu daug pri

gis garbingas Bažnyčios ir sidėjo prie skolų jungo paleng- 
tautos darbininkas, lietuvių kul- vinimo.
tūros skleidimo darbą taip aukš-Uynu’ augant ir stiprėjant nėši
ui įvertino, kad nesigailėjo nei [baigė. Ir šiandien jis Seselių vie- 
triūso nei pinigų, kad tik sek-'nuolyno šeimai yra labai arti- 
mingiau pavyktų įkurdinti Sese- [mas *r brangus asmuo. Jo lietu- 
les Pittsburgh'e. Suradus Sese-Įvišku ryžtingumu, begaline kan- 
lėms lietuvaitėms prieglaudą vo-;trybe ir uolumu nuveikti dar- 
kiečių vienuolyne, jam buvo pa- [ bai, amžiams švies aukštosioms 
vesta rūpintis visais formalu-■ Seselių idėjoms: meilei, darbui, 

' ' , Seselių atvykimu, ir jų >r pasišventimui!
(Bus daugiau)

Mongolija — Tolimuose 
rytuose, tarp Rusijos ir Ki
nijos, vienuolė, Motina Ma-imais. 
•rija Ksaverina, kuri baigei pragyvenimo sąljjgomis. Jis pa
gydytojo mokslUS, pradėjoda,,<r olandu ir daž-! 
misijonieriauti tarpe 100,-( 
000 mongolų gyventojų: 
Kalgan mieste.

Tame krašte nėra nei 
vienos ligoninės ir maža 
gyduolių. Valdžia vienuo
lei paaukavo žemės sklypą 
su šešiais nameliais ir jai 
pavedė pastatyti ligoninę.

šventė daug valandų ir jėgų daž-i 
nai Seseles aplankydamas nau-' 
jame centre,, kad persitikrinus' 
jų gerove. Kaip rūj>estingas tė- na Aušros Vartų Dievo Motinos 
vas dėjo visas pastangas besi- garbei. Pradžioje novenos įdo- 
kūriančio jauno vienuolyno rei- miai aprašyta stebuklingojo 
kalus kuogeriausiai sutvarkyti. Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil- 
Pradėjus statyti Motiniškąjį niuje paveikslo istorija. Kny- 
Namą. jis nuoširdžiai Seselėms gutės kaina 25c. Užsakymus 
talkininkavo svarbiausiuose rei- siųskite;

Hovena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove-
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; Geni jus—Didelis
Išsiblaškėlis

KETVIRTASIS SEKMADIENIS PO VELYKŲ (geg. 4 d.) 
EVANGELIJA: Jono 16, 5-14

Anuo metu Jėzus tarė savo mokytiniams: Aš einu pas tą,į 
kurs yra mane siuntęs, ir niekas neklausia manęs, kur eini? Ka-' 
dangi tačiau aš tai jums kalbėjau, jūsų širdis pasidarė pilna liūde-į 
sio. Bet aš sakau jums tiesą: Jums geriau, kad aš einu. Nes, jei aš 
neeisiu, Ramintojas neateis pas jus, o jeigu aš nueisiu, aš jį jums 
atsiųsiu. Atėjęs jis įrodys pasauliui, kas turi nuodėmę, kas teisy-, 
bę ir kam skiriama teismas. Kas turi nuodėmę: nes netiki į mane; 
kas teisybę: nes aš einu pas Tėvą, ir jūs jau nebematysite manęs; 
kam skiriamas teismas, nes šio pasaulio kunigaikštis jau nuteis
tas. Daug dar aš turiu jums sakyti, bet dabar jūs negalite pakęsti. 
Kuomet gi ateis ta tiesos Dvasia, ji jus ves į visokią tiesą. Nes ji 
ne pati iš savęs kalbės, bet ką tik išgirs, tai sakys ir paskelbs 
jums, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, 
ir paskelbs jums. Visa, ką tik turi Tėvas, yra mano. Todėl aš pa
sakiau: Ji ims iš to, kas mano, ir jums paskelbs.

LEKCIJA: šv. Jokūbo Apaštalo laiško (Jok. 1,17-21)
Mylimiausieji: Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula 

tijos kokybė užtektinai paaiškėjo pirmesniose konfe- dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, pas kurį 
rencijose, ypač Yaltoj ir Potsdame, tačiau pastaroji L___________ ,__________________ w____________
Maskvos konferencija dar daugiau dalykų atskleidžia, žodžiu pagimdė mus, kad mes būtumėm lyg jo sutvėrimų pirmo- 
Potsdame vis dėlto buvo padėta šioks toks taikos pa
grindas, dabar ir tas mėginama sugriauti. Buvo susi
tarta dėl būsimos Vokietijos vyriausybės ar šiokioj ar 
kitokioj formoj — by tik ne naciškoj. Dabar rusai vi- tintis. Nes žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. Todėl atmes- 
sai nenori vokiečių padėties pakeisti, tik užsispyrė iŠ- darni šalin visokį susitepimą ir piktybės apstumą, romumu priim- mę? Gera jiems buvo sekti Kristų, kai Jis savo taikliu žodžiu su- iš pat mažens.

’ ................. - - - -- _ . . valdydavo minias. O dabar? Ką jie darys dabar, likę vieni ir nu-j mas 8 metus amžiaus, "
sigandę? Įkartą ėjęs upės krantu.

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Sovietai Trukdo Sutartį
Marshallas pabuvojo Maskvoj, pasiginčyjo su Mo

lotovu ir pasimatė su Stalinu, — tai viskas, suglaustai 
tariant, kas buvo atsiekta Maskvos konferencijoje. Jo 
raportas, žinoma, buvo daug ilgesnis, užėmė pusę va
landos per radio paskelbti. Rezultato kaip ir nėra, bet 
prityrimo gauta labai daug. Vis dėlto konferencija vel
tui nepraėjo. Vakarų demokratijos asmeniniai aplan
kė Rusiją ir pabuvojo diplomatinėj Sovietų mokykloj, 
ne ta prasme, kad mokytųsi bolševikų diplomatijos, 
bet ta, kad patirtų, kokioj linijoj Sovietai savo diplo
matiją varo. Rodos, tai nebe paslaptis. Rusų diplomą-'

Henri Poincare (sk. Pu- 
[ankarė), žymus matemati- 
kas, buvo dar žymesnis iš
siblaškėlis.

Kartą, besirengdamas į 
[kelionę Austrijon, vietoj 
■baltinių į čemodaną įsidėjo 
lovos užtiesimą. Vienas jo 
pažįstamų pasakoja jį kar
tą matęs nešantis iš kark
lių nupintą paukščiukams 
narvelį. Jam parupę suži-

Gražioji Brazilijos sostinė Rio de Janeiro. Milži-Įnoįį kuriuo būdu tas nar- 
niška Kristaus statula puošia jos įlanką. Vaizdas išjvelis atsidūręs Poincare 

rankose. Pasirodė, kad Po- 
ie incare ėjęs pro pintiniu 

daiktų parduotuvę ir dėl 
išsiblaškymo nė nejutęs, 

i kaip minėtą narvelį pasiė
męs ir nusinešęs.

Motina, gerai šią sūnaus 
ypatybę žinodamas, prie 
jo portfelio pritaisiusi 
skambutį, kuris priversda- 
vęs Poincare atsigręšti ir 
pakelti iš rankų išslydusi 
portfelį.

Kitas pažįstamas (Gas- 
tou Barboux) sako, kad 
Poincare dažnai nežinoda
vęs, ar jis papusryčiavęs, 
ar ne.

Išsiblaškymas ji lydėjęs 
. Teturėda- 

sigandę? Įkartą ėjęs upės krantu.
Kristus pažada jiems Ramintoją — Tiesos Dvasią. Įvyksta Per upę vienur kitur buvęs 

nuostabūs dalykai: ta dieviškoji Dvasia silpnus bailius padaro;pertiestas lieptas. Poinca- 
drąsuoliais, kurie vėliau tampa net kankiniais! į re nepastebėjęs, kada jo

Visa Kristaus Evangelija, kurią Jis paskleidė žemėje, gali bū- Žmogus ir dabar tebėra tas pats bailys. Su neramia širdimi j sesuo ir motina perėjusios 
ti pavadinta Žodžiu. Tas Žodis betgi nėra žmogaus išradimas. Jis imasi jis kiekvieno didesnio darbo. Su baime eina mokinys pirmą į Ritą upės pusę: jis ėjąs 

kartą mokyklon, su baime artinasi jis pirmos išpažinties ir komu- vienas sau toliau, apie ka
žin ką galvodamas. —Pa
galiau, motinos pašauktas, 
jis patraukęs tiesiog per 
upę, iki juostos sušlapda
mas, nors čia pat buvęs pa
togus lieptas.

;a-| Štai kokių keistuolių bū- 
lč- . A. — - A i-—___ Y.__________________ " _ •

lėktuvo.
l------------------------------------------------------------------------------------
ja eilėraščių, kiek dainininkų sudainuoja įvairių dainų, — ir vis
kas nuskamba nežinion. Tiesa, vieną kitą kalbą užrašo gramafo- 
no plokštelės, bet ir jos sudūžta. Be to, plokštelės kalba negyva. 

'* Ak galima būtų surašyti ant framafono plokštelių visas keturias 
evangelijas, visą šv. Raštą, bet ar plokštelės galės skelbti Kristų, 
ar jos galės aukotis Jam? Ne. Čia reikia gyvo žmogaus, kuris yra 
Dievo atspindys. Reikia žmogaus kovojančio, kenčiančio ir pasi
aukojančio, nes Evangelija prigyja žmonėse tik tokiu būdu. Tuš
čias būtų visų pasaulio radijo stočių skelbimas, jei už jo nestovėtų 
apaštalas. Evangelija yra tas Įdiegtas Žodis, kuris sklinda iš šir
dies į širdį, Žodis, kuris yra kartu ir gyvenimas. Tik tas gali skelb
ti Žodį, kas pagal Jį gyvena.

nėra nevienodumo, nė pasikeitimo šešėlio. Nes jis savo valia tiesos PIRMIEJI BAILIAI
nės. ! Pirmieji įdiegto žodžio skleidėjai ir mokiniai buvo kartu ir

Jūs, mano mylimiausieji broliai, Ui žinote. Tebūnie kiekvie- pirmieji bailiai. NuosUbu, kad tie, kurie per trejus metus gyveno 
nas žmogus greitas klausytis, o neskubus kalbėti ir neveikus rūs- su Kristumi ir buvo Jam ištikimi, išbėgiojo kančios metu...

Įr kaip jie skelbs Evangeliją pasauliui? Kas nugalės jų bai-

spausti iš jų dešimtį bilijonų dol. kontribucijos. Ir kol kime įdiegtąjį žodį, kurs gali išganyti jūsų sielas, 
ji nebus sumokėta, ar bent nebus pradėta mokėti, tolį _______________
Maskva nė kalbėt nenori apie sutvarkymą vokiečių vy
riausybės.

Toks keistas Sovietų nusistatymas tai aiškus sa
botažas. Juk aišku, kad dabartiniam stovyje Vokieti
ja ne tik negali kontribucijos mokėti, bet kenčia badą, 
vien dėlto, kad jos pramonė sunaikinta, dirbtuvės ne- yra Dievo žodis, Dievo kalba visai žmonijai, 
dirba, ūkis suardytas ir, apskritai, Šalis yra apmirus. Kiekvieno žodžio likimas yra paprastai pranykimas. Juk kiek nijos. Su ta pačia baime kopia jaunas kunigas į altorių pirmai šv. 
Tam priežastis — jos suskaldymas į keturias skirtin- kalbėtojų kasdien pasako kalbų, kiek poetų ir artistų padeklamuo- Mišių .aukai, su dar didesniu nerimu imasi kunigas vyskupo naštą, 
gas zonas, kurių kiekviena kitaip valdoma ir sudaro —- ■ —- Gertrud v. Le Fort vaizduoja vienuolių - seserų būrį, užklup-
tarsi atskirą valstybę, ir tai dar svetimų okupuotą, alsint, kad visai iš Vokietijos išsitrauktų. Tuomet vie- tą žiauraus persekiojimo. Visos pasiryžta žūt-būt nesitraukti iš 
Tokiose sąlygose kraštas negali atsistatyti. Reikia vo- na Anglija bus bejėgė Maskvos planus sutrukdyti, o vienuolyno, net jei ir mirti reikėtų. Viena jų, pati jauniausia ir bai- 
kiečiams duoti pilną savivaldą, zonas panaikinti ir visą jos planai ir vaikams suprantami: Vokietija bus palik-.liausią, išstoja iš vienuolyno. Ji betgi ateina į aikštę, kai to vienuo- 
Vokietiją suvienodinti. Rusai puikiai tai supranta, bet ta bolševikų valiai. Toliau įvyks žinoma visiems isto- lyno seserys buvo vedamos mirti. Ji mato, seserys eina prie eša- 

jrija. Badaujanti Vokietija bus tokia pat komunistų foto giedodamos himną Viešpačiui ir ten visos miršta. Staiga iš-!ta net žymių žmonių tarpe!

I ĮDIEGTAS ŽODIS

i

atsisako tą planą vykdyti. '
Žinoma ,vokiečiai sunkiai nusikalto paklausę kri- auka, kaip Lenkija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, 

minališko pamišėlio Hitlerio, kurs suardė visą Euro- Jugoslavija ir kitos okupuotos šalys.
Marshallas tai mato. Jis darė desperatines pastan

gas Vokietijos reikalus sutvarkyti. Su Molotovu nepa
vyko. Šiaip taip jam pasisekė matytis su Stalinu, kurs] juos paliečia, 
mėgino jį suraminti, kad galų gale šiaip ar kitaip bus 
susitarta. Stalinas gudrus: žodžiais nuramina, bet min
tyje turi tą patį tikslą: nustumt tolyn Marshallas su
pranta Stalino sumetimą ir pesimistingai pareiškia: 
“gydytojai tariasi ,o ligonis pradeda merdėti’’. K.

-----------  c--------- _---------,----- --------- ----- z------ 
pos tvarką ir padare neįsivaizduojamos žalos visoms i 
tautoms, ypač Rusijai ir Anglijai, ir tos šalys turi tei
sės su Vokietija atsiskaityti, bet sveikas protas paro-Į 
do, kad reikia kaltininkui duoti galimybės nuostolius’ 
atlyginti, iš parblokšto ir sužeisto ką gi išreikalausi. 
Atrodytų, kad bolševikų vadai to kaip ir nesupranta. 
Bet tikrenybėj jie puikiai supranta. Jie žino, ką daro. 
Nepakenčiamu delsimu jie nori am^-ikiečius tiek pa-į

>3 V ICtoj/dClUl JI LUI1 VloUo lull aid. OLcllgct lo i

šoka ij minios ta bailė, pribėga prie ešafoto, prisipažįsta esanti) 
vienuolė ir miršta kaip kankinė kartu su savo draugėmis. Tai 
“paskutinė ant ešafoto“, kurios baimė tapo drąsa.

Taip visi baimingieji tampa didvyriais, kai Viešpaties Dvasia 
G.

Nauji Maisto Pakeliai 
Į Europa

PARTIZANAI

Planas Prieš Planą

— Jis lietuvis. Vadinasi Kukuškinas, bet 
tikra jo pavardė Gegužis. Ilgai buvęs Rusijoj 
ir atrodo tiek subolševikėjęs, kad jie nė neįta
ria. Keikia kaip Volgos mužikas ir tuomi juos 
daugiausia sužavi.

— Ar jis patikimas?
— Tai lyg manęs klaustum, ar aš patiki

mas. Man rodos, taip. Taigi jis toks pat kaip 
ir aš. Pagaliau, galas mus žino — mane, ką 
kitą, ar tave patį. Kai jie pradėtų per kelias 
dienas badu marinti, kasdien po 8 valandas 
tardyti, paalsintų nervus iki negalimumo ir 
užsigarduot dar pridėtų fizinių kankynių, tai 
kažin ar ir mes, taip vadinami stipruoliai - 
atsparūnai, nepadarytume to, ko jie reikalau
ja? Kankinys tiek nuilsta ir išsisemia, kad 
jis jau nebe tas žmogus. Tarsi kas kitas už jį 
pasirašo pakištą pareiškimą. Bet jie tą išprie- 
vartuotą parašą skaito legaliu dokumentu. 
Kai pasaulis pasauliu, tokių žulikų nėra buvę.

— Ir aš šį tą apie tai žinau, — pasigyrė An
drius.

— Esi buvęs jų naguose?
— Ilgokai. Bet tos taurės iki dugno dar ne

esu išgėręs. Sukilimas išgelbėjo.
— Aš to visko išvengiau, — tarė Žaliukas.

— Vos pradėtas tardyti, pats jų tarnybon pa
sisiūliau, tokiu linksmu veidu, kad man pati
kėjo. Bet širdyje aš turėjau kaip tik priešingą 
planą. Dabar jį po truputį vykdau. Manau, 
kad daug tokių yra, o gal ko ne visi, su mažo
mis išskirtimis. Vieni tikri parsidavėliai dėl 
karjeros, kiti dėl teroro, kurio žino neišlaiky
sią, o vėl kiti turi tam tikrą planą. Visiems 
trūksta ne tai drąsos — šioj padėty drąsa 
nieko nepeši — ne tai dėlto, kad šiuo momen
tu nėra nė mažiausios galimybės ką nors rim
tai pradėti. Jums partizanams kitokios išei
ties nėra. Bet vienintelė jūsų laisvė — kautis, 
pernelyg brangiai jums kainuoja. Na, vis dėl
to turite galimybės jūsų lietuvišką ryžtingu
mą sunaudoti.

— O kas per vieni tie raudonarmiečiai? Ar 
jie patys pasisiūlė? Kiek jų čia žada atvykti?
— klausinėjo Andrius.

— Jie keturi, visi skirtingų tautų: lietuvis, 
rusas, ukrainietis ir lenkas. Visi priverstinai 
paimti į raudonąją armiją ir nekenčia komu
nistų. Asmeniai jų nepažįstu, bet savaime su
prantama, kad turėtų būt jums ištikimi.

— Kad tik koks šnipas neįsibrautų.
— Šiais laikais šnipų visur priviso, bet tai 

jau jūsų dalykas apsižiūrėti.
— Kaip gi su tavim, ar tau bus saugu su

grįžti ?
— Čia tai jau, brolyti, klaustukas. Aš pats 

nežinau, kaip jie į mane žiūri. Iki šiol, man 
rodos, rusų akyse aš buvau tik nereikšmin
gas nulius. Po šio mano pasisiūlymo padėtis 
gali pasikeisti. Vieno dalyko aš beveik tikras: 
Čeverykas mane įtaria. Kai jis bus sužalotas
— tikiuosi, kad nebus nukautas — dar dau
giau mane įtars. Bet aš tau būsiu reikalingas 
jį daboti, kad nepradėtų šnipinėti apie tavo 
žmoną.

— Apie Eugeniją? — krūptelėjo Andrius,
— o ką gi apie ją?

— Ar gi nežinai bolševikų papročio imti už
status? Tavęs jie kol kas negali paimti, nė ta
vo vaikų. Bet jie žino, kad turi žmoną. Kur ji?

Keista, kad krikščionis 
drįsta gyventi tokiose ap
linkybėse, kuriose jis ne
drįstų mirti. Bemhart.

---------------------------------- CARE skyrius Bostone:
Deja, aš neturiu laimės Boston CARE Committee 

būti teologu, bet turiu lai
mės būti krikščioniu.

i Fr. Ozanam.

Ot, tam klausimui išrišti jie pakinkys Čevery- 
ką. Bet nė raginti jo nereikia, pats pasisiū
lys. Tas pavojus taip tikras, kaip aš vadinuosi 
Žaliukas — norėjau pasakyti Beržinis.

— Ot, ir ne tikras, nes ant savo pavardės 
suklupai.

— Liežuvis paslydo. Dieve duok, kad ir Če
verykas paslystų. Jis gali paslysti, bet kad 
ims šnipinėti, tai nėra abejonės.

Andrius rūpestingai susimąstė. Eugenija 
Kaune, pačiame enkavedistų centre. Tiesa, ji 
svetima pavarde, bet ką tai reiškia, apyga- 
biam detektyvui susekti?

— Klausyk, Antanai, — kreipėsi į Žaliuką. 
— Tu sakai, kad nori Čeveryką daboti. Aiš
kiau kalbant, kiek tuo dabojimu galėsi mano 
žmoną apsaugoti bei apginti?

— Apsaugoti ir apginti, tai du skirtingi da
lykai. Aš galiu ją perspėti, kiek pavojus didė
ja, ar mažėja. Jei tik tiek apsaugojimas reiš
kia, tai aš už jį atsakau. Bet apsaugoti ją nuo 
arešto, ar dar daugiau, areštuojamą apginti, 
tai jau ne mano pajėgoj.

— Tuo būdu, kam tie visi gudriai sugalvoti 
planai? Užtenka, kad mane perspėjai. Už tai 
amžinai būsiu dėkingas. Bet paskui — yra vi
sokių galimybių. Mes partizanai galime arba 
visai į kautynes nestoti —

— O kaip jūs iškęsite, jeigu jie pradės plėš
ti jūsų mantą ir skriausti apylinkės gyvento
jus?

— Arba, jei stosime į kautynes, tai jau kau
tis kaip reikiant. Kas išliks gyvas ir kas žus, 
tai jau kautynių laimikis.

— Geriausia būtų, kad tas žygis visai neį
vyktų. Bet ne aš jį sugalvojau. Jis paties Ba- 
laganovo įsakytas. Aš tiktai rūpinuosi, kad 
jums mažiausia žalos iš jo išeitų. Į kautynes 
galite nestoti — tai jūsų dalykas. Bet ar pa- 
kęsite plėšimą ir klyksmus kankinamų žmo
nių? Juk čekistai klausinės, kur yra partiza
nai, ir klausinėdami juos muš. Taip ir žinau, 
kad jūs to nepakęsite. Tad kautynės vis vien

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

įvyks, ir tuomet jau nebegalėsite nulemti, ką 
palikt gyvą ir ką nukaut, ar sužalot.

— Tuomet štai kokios galimybės: jei Čeve
rykas bus nukautas, tai mudviem su politru- 
ku — jei išliksime gyvi — geriau nė negrįžt 
atgal. Tiesiog pasakytų, kad įvedėme saviš
kius į partizanų spąstus. Mes, žinoma, įsto
tume į partizanų eiles, bet tuomet Eugenija 
pasiliktų be jokios apsaugos, čeverykas, jei 
būtų nukautas, savaime atpuola, bet jie pa
statytų savo geriausius šnipus jai susekti, 
nes nesant kol kas galimybės tave suimti, jie 
dar daugiau užsidegs noru areštuoti tavo 
žmoną. Jei Čeverykas išliks gyvas, tai jis dar 
didesniu stropumu ieškos Eugenijos, ir nebus 
kas ją perspėja, nes Čeverykui, sveikam išli
kus ir matant, kaip kautynės vyko, bus leng
va įrodyti, kad mudu su politruku esava išda
vikai. Pats supranti, kad kelias atgal bus 
mudviem atkirstas. Gi jei Čeverykas su Bar
suku bus tik sužeisti ir laikinai netekę sąmo
nės, tai mes galime dar virsti savotiškos rū
šies didvyriais. Galėsime sunarplioti šitokią 
pasaką: po smarkių kautynių su dideliu ban
ditų būriu, raudonarmiečiams žuvus, mudu su 
politruku sugebėjom atsišaudydami pasi
traukti, vargais - negalais atkovojom sunkve
žimį ir parsivežėm du sužeistus tovariščius. 
Mudviem už tatai pagyrimas, o gal ir meda
lis (ha! ha!), o Čeverykui. kol išsilaižys, bent 
laikinai atimta galimybė šnipinėti. Bus kiek 
laiko laimėta, ir tai jau nemažas pliusas. Kaip 
patinka mano pasaka?

— Kaip pasaka, nieko sau. bnt kokia bus tik
renybė?

— Maž daug panaši. Pamatysi. Tai kaip ga
lutinai? Ar priimi mano planą?

— Teks priimti. Nieko geresnio nei'galvo
siu, — atsakė Andrius.

Žaliukas daugiau nekalbėjo. Gavęs pritari
mą, paspaudė Andriui ranką ir atsisveikinęs 
išėjo.

(Bus daugiau)
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Kaina Lietuvai Išpirkti
Atsakymas
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KALNO VIRŠŪNES 
ALKA

Iš tolo matyti. kaip už
miestyje a’’r kalno viršū
nės juoduoja būrelis žmo
nių. Jų viduryje ant kry
žių miršta trys vyrai. Ant 
vidurinio kryžiaus, jaunas, 
pačioj energijoj vyras. Jis 
baisiai nukankintas. Viso 
kūno oda sukapota, sutrū
kinėjusi. suskilusi. Pro o- 
dos plyšius sunkiasi krau
jas. Prikaltojo veide slan
kioja mirties šešėliai. Lū
pos iš skausmo ir didelio 
vidaus deginimo apdeng- 
tos juodomis pūslėmis, su
plyšti sios.

Jis nebeišlaiko ir sušun
ka:

— Trokštu!
— Gerai! Mes tave pagir

dysime! — atsako jo bude
liai. Ir mirštančiam ant 
kempinės prie lūpų prikišo 
ne gaivinančio gėrimo, bet 
šlykščiausiu kartumų — 
uksaus ir tulžies mišinio, 
kuris dar labiau padidina 
mirštančio kančias.

Tai yra visiems katali
kams žinomas Įvykis, kada 
buvo sumokėta pirmoji 
kaina už didžiausią pasau
lio turtą — žmogaus sie
lą. kurią buvo pavergus 
nuodėmė ir atidavus pra
garo valdžiai. Tą išpirki
mo kainą sumokėjo Die
vas - Žmogus, Jėzus Kris
tus savo krauju ir gyvybe.

Jėzaus Kristaus atpirki
mo kaina yra amžinasis 
pavyzdys visiems laikams 
ir visai žmonijai, kaip rei
kia aukotis už tai. kas tik
rai kilnu ir brangu.

Tautos siela, kuriai ati
mama laisvė, tautos buvi
mas. kuris pavergiama y- 
ra lygiai verti kraujo ir 
gyvybės kainos.

Bet būtų stambi klaida 
manyti, kad Kristui užte
ko tik išlieti kraują ir mir
ti už žmogaus sielą.

Dl DIDIEJI PRIEDAI
Šalia tikrosios kainos — 

kraujo ir gyvybės — ėjo 
šalutinė auka, tai savęs iš

sižadėjimas ir kančia. Tai 
buvo laisvos valios prie
das.

Mažai kas pagalvoja, kadi 
savęs išsižadėjimas ir kan
čia yra sunkeesnis ir rim
tesnis dalykas, negu pati 
mirtis, itin, kada kentė ji-' 
mai yra pramatomi ir ii-! 
gi-

Tad ir mums, viso pašau-; 
lio lietuviams, einant at
pirkti niekšų parduotą’ 
tautos likimą, prie tikro
sios kainos — kraujo ir' 
gyvybės, kurią aukoja mū-! 
sų broliai ir seserys likę* 
Lietuvoj. reikia pridėti! 
mūsų savęs išsižadėjimą ir* 
kentėjimus.

Savęs atsižadėjimas turi! 
reikštis greitu ir visišku 
paklusnumu vadams, kurie 
mus kviečia prie tautos 
atpirkimo.

Kentėjimai reiškiasi tuo, 
kad turime nutraukti nuo 
savęs kas pinigą, kas dra
buži. kas darbą, kas mal
dą. ir aukoti tiems, kurie 
moka tikrąją kainą.

TRYS KRYŽIAI
Bet klausimas: ar kiek

vieno lietuvio darbas bus 
vaisingas? Kodėl ant Kal
varijos kalno, kada vyko 
žmonijos sielų atpirkimo 
auka buvo trys kryžiai? 
Ar taip sau pripuolamai? 
O ne! Trys kentėjo ir trys! 
mirė. Kiekvieno kitoki vai-1 
šiai. Pirmasis mirė — ir 
prakeiktas. Antrasis mirė 
— ir buvo priimtas Į dan
gų. bet nieko nelaimėjo ki
tiems. Trečiasis mirė — ir 
išgelbėjo visą pasauli. Ko
dėl? Jėzus Kristus labiau
siai išsižadėjo savęs, dau
giausiai kentėjo, sąžinin
giausiai Įvykdė savo pa
vestą žmonijos atpirkimo 
darbą, būdamas Dievas - 
Žmogus.

Tai yra šviesa, apšvie
čianti mūsų takus tautos 
išvadavimo darbe. Mums 
neabejotinai reikia Dievo 
palaimos šitame užsimoji
me. Ar gali tikėtis Dievo 
palaimos, kuris pats yra

DARBININKAS

automobilio ir sunkiai
Automobilio nelaimės vaizdas Chicagos gatvėje. Nelaimės auka y- 

ra Raymond Schroeder, kuris buvo pertrenktas 
sužeistas.

k I
■ | *9

1
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Ar Tai Ne Imperializmas?

F

!gos ir Stockholmo prie- I 
miesčių.

Naktį iš 1721 metų rug-Į 
piūčio mėn. 30 i rugpiūčio 

!mėn. 31 dieną buvo pasi-i 
Įrašyta Rusijos - Švedijos geno lietuvių tremtinių 
■sutartis. Tą laimingą die-'mokyklose gyvas judeji- 
■ną buvo pažymėta, kokį mas. Mokytojai šnibždasi, 
t vaidmenį lemiamoje Rusų; tariasi ir kažin kam ruo- 
pergalėje suvaidino jos iriasi. Mokiniai nekantriai 
^sukurtas jaunutis karo laukia kažin ko naujo, ka- 
laivynas. Petro pasiekti jžin kokios senai lauktos 
jūrų laimėjimai pavertė staigmenos. Jau ir pietų 
Rusiją imperija — nuo pertrauka. Mokiniai, ypač

Džiaugiasi Amerikiečių 
Dovanomis

• ■
Kovo pradžioje'Memmini 

lietuvių tremtinių

Rusiją imperija — nuo pertrauka. Mokiniai, ypač 
; Baltijos jūros iki Ramiojo mažieji, nenoriai eina pie- 
! vandenyno.
! Laivyno atsiradimo ir jo

Paskutiniai ketveri Šiau
rės karo metai, pasibaigę 

' naudinga Rusijai taikos 
sutartimi, buvo tikri Pet-

tų, nes kažįn ką nepapras
to nujaučia ir laukia.

Po pietų pertraukos visi 
mokiniai išrikiuojami ties 
gimnazijos “rūmais” su 
plakatu, ant kurio užrašy
ta: “Mes dėkojame Ame
rikos lietuviams”! Čia pa
daroma keletas foto nuo
traukų ir komiteto pirmi
ninkui, inžinieriui p. J. Au- 

» giui - Augustinavičiui ta-

vandenyno.
Laivyno atsiradimo ir jo 

pirmųjų garsių žygių lai
kotarpis jau praeityje, ta
čiau ir vėlesnės kartos 
šventai gerbia laivyno kū-.

* rėjų tradicijas. Rusų lai
vynas paliko istorijoje ne
užmirštamus jūrininkų - 
didvyrių vardus: Spirido- 
novo, Seniavino, Ušakovo, 

! Lazaricvo, Nachimovo, 
.Makarovo. Tų didvyrių pįus keletą žodžių ir apibū-
sukurtos rusų laivyno dinus šių dovanų svarbą,
garbes, garsių karo žygių sušukta trys sykius už a- 
metai, teisybe, nėra buvę merikiečius lietuvius valio, 
ištisi, pasitaikydavę de- Gautosios iš užjūrio lie- 
šimtmečių, kurių metu ca- tuvių dovanos padalintos

STRS Mokslų Akademi- ro laivyno pergales žygio
o anai motu ATo __ _ j____________________

Neseniai bolševikinio
raugo rusų kalba leidžia- jos sesijos metu Maskvoje metai. Kaip tik tada rusų 
mame laikraštyje pasiro-’ akademikas "" 
dė straipsnelis, skiriamas skaitė pranešimą, skirtą saVo aukų L 
rusų laivyno 250 metų su-Į rusų karo laivyno 250 me- kuriant stiprų 
kakčiai paminėti. Su tame i tų sukakčiai paminėti, 
straipsnyje keliamomis 
mintimis ir nuotaikomis į 
pravartu susipažinti ir lie
tuviams, todėl savo skai
tytojams pateikiame jį iš
tisai. (Žiūr. Ruskije No- 
vosti— Les Nouvelles Ru- 
sses, Paris, 10 Janvier 
1947 Nr. 87).

Dievo priešas. Dievo pa
laimos reikalauja žmogaus 
vienybė su Dievu. Kitaip 
darbas bus tuščias.

TAMSYBIŲ VALANDA
Dievo palaima reikalinga 

kaip antgamtinė jėga, 
prieš kurią niekai visos že-

-i Tarle per- tauta akivaizdžiai pamatė 
i ir pastangų, 

i laivyną, 
derlių. Anglija, Danija ir' 

“1696 m. spalių mėn. 20 Olandija, nepaisant for-' 
d. — pasakė savo praneši
me E. Tarle — 1 
ma h 
Petro Pirmojo įsaką įkur-nuo amžių jai pnklausan 
ti rusų laivyną. Šio Įsako čius Baltijos juros pa- 
turinys nusakytas labai kraščius. Bet jau 1720 me-į. 
trumpai: tų angoje šie kraštai fak-

“Karo laivai vra pasta- kiškai paliko Švediją, į- 
tydinti”. Laivyno sukūri- W J° U1Vy'
mas turėjo įvykdyti seniai ’
caro - rusų būties refor-* 
matoriaus — ]
svajonę: laimėti Rusijai raižė’ Baltijos 
išėjimą i jūrą, tuo budu 
praplečiant jos ekonomi
nius ir politinius ryšius.

Pirmasis rusų laivynas,

Į ___________

!ro vyriausybė pasirodyda- gimnazijos ir pradžios* mo^ 
jvo bejėgė, atsilikusi ir ne- kyklos mokiniams komite- 
sugebanti palaikyti rusų to patalpose.
karinę galią. Garsūs žy-J Tremtiniai, ypač jų val
giai dažnai pindavęsi su kai, labai dėkingi Ameri- 
liūdesio ir tautos garbės, kos lietuviams, kad jie už- 
pažeidimo valandomis. j jaučia taip sunkų ir var-

Sovietų valdymo metais gjngą tremtinių gyvenimą, 
iškilo naujas, moderniš- Re to. yra ir bus labai dė
kas revoliucinis jūrų lai- Ringi p. Martynui Lauri- 

kurio jūrininkai navičiui, kuris vos praeitųvo praneši- malinęs ‘sąjungos’ su Ru- ™o jurininkai navičiui, kuris vos praeitų
Bajo^DŪ- sija, daugelį metų kliudė^

Maskvoje patvirtino švedams perduoti Rusijai "y garbinga imenkon eme5 tok.o ktl-
\ Pirmnin icolzo i Iri it* LILIO RUIZIU 13.1 DTiklčLLlScin.“ ‘ -

miškos galybes, kaip vii- kuriam teko atlaikyti ka- 
.. ................- 
Koks panašumas aplin- 1®96

- no pajėgumo.
Galingi rusų jūrų laivy- 

puoselėtą no junginiai nekliudomi 
i vandenis 

nuo Kotlino ir Nevos žio
čių lig Revelio (Talino) ir 

i Rygos, Dancigo, Štetino, 
Karaliaučiaus, Kopenha-

ties ir ištvermes šaltinis. ro krikštas, susidėjo iš 
Koks Današumas aplin- 1696 metais pastatytų

kybių, kada geso pirmoji dvieJ4 plokščiadugnių lai-.

i
atpirkimo auka ir mūsų 
pastangų!

Kada mirė Kristus prie

vų ir 23 irklinių galerų.' 
Karo metu su Turkija, ku
rį po carienės Sofijos vedė

naus darbo. ■
Yra vilčių, kad užmegs- 

am_ tieji ryšiai nebenu truks,
Tėvynės karo 

pasižymėjo am- 
nenublunkančiais bet ir ateityje dar tam- 

gindamas priau bus palaikomi.
" Iz. V alančius.

j Didžiojo 
metais 
žiais 
karo žygiais, ; 
savo krašto pakraščius 
nuo puolančių priešų.

Didžiojo Tėvynės karo laivų ir laivyno junginių 
metraštyje aukso raidė- apdovanoti ordinais už 
mis įrašyti garsingi Balti- pergalingus šio karo žy- 
jos, Žiemių ir Juodosios gius”. A. V.
jūros laivynų žygiai.^ Dau- ---------- ------
giau kaip 1400 jūrininkų Teikis atmint mus savo 
gavo “Tarybų sąjungos: širdyje, melski už mus Die- 
didvyrio” vardą. Per 150ivą, sveika Marija!

SPECIALUS

Pradžia 2:00 r. M.

Dcuble Užsidaro 1:40 P. M.

Ey toj as 1 c n k t y nėse

fhe Contnonvvealth
H ANDK AP

Treigį’: m senesni. Viena mylia ir 70 yardŲ

SlO.OfM) pridėta
EI — E <4 M. ir busai tiesiai i lenktynes.

Ddiig dykai vietos parkinimui.

kryžiaus stovėjo Jėzaus toliau Petras Pirmasis, jis 
.................. tą improvizuotą “Azovo” 

jgai. Bet jie nieko negalėjo į^ivyną nu^reiPė Į Dono: 
Ipadėti mirštančiam, nes i
neprileido ginkluoti karei-, Yrov in.n^ S^lerų 
viai. Tiegi, kurie nukryžia- jr_ priversdamas 
vo, čia pat po mirštančiojo bėgti. Sis jūrų nuoty kis į 
akimis linksmai žaidė kau-j^uF^j° lemiamos 
liukais, dalydamiesi dar mūšio eigai ir 
nemirusio palaikais.

Šiandien žinome, kaip 
kenčia ir miršta mūsų tė
vai, broliai, draugai. Mes mas prasidėjo po Petro; j__ Z4.._ ~ _ r j r |

ranką? Bet ar visi? Tikrie 
ji broliai ir seserys šaukia 
si, bet daugelis bijo atsi- nįmo Baltijos jūros kran- 

i liepti, kad nereikėtų jų tuose, kai Petras Pirmasis 
priglausti ar sušelpti. O įsigeidė “praverti langą įl 
kiek daug tokių, kurie link- Europą.” 
smai žaidžia gyvenimo' 
kauliukais, visai nepaisy-; 
darni, kad šalia miršta tė
vas, brolis, sesuo, draugas.

Taip, tai tamsybių va
landa !

Bet bus mirusiųjų atsi-'laivynas 
kėlimas, 
šviesa,
mu. Tačiau džiaugsis. ku-‘sarą kautynėse prie Gan- 
rie sykiu kentėjo, aukojosi gut iškyšulio negausingas 
ir mirė. ?ano meto laivynas pasiro-

. . . ... o ’dė esąs jau toks stiprus,
jog nugalėjo švedų jurų

Ar mano džiaugsmas bus pajėgas ir padarė Rusiją 
pilnas Lietuvos atsikėlimo Baltijos viešpačiu. Švedų 
rytą, kada šiandieniniai laivyno nugalėjimas, už 
budeliai bėgs ir slapstysis, kurį Petras Didysis gavo 
persigandę Velykų ryto.viceadmirolo vardą, buvo 
šviesos? į puikus egzaminas rusų jū-

A. J. atimtis. # i muiLaiui.

'•motina, mokitiniai ir drau- tą improvizuotą “Azovo”

j padėti mirštančiam, nes žiotis, puldamas turkų; 
vilkstinę l 

priešą!

reikšmės i 
privertė 

i turkų Azovo Įgulą pasi
duoti.

Platesnės laivų statybos': 
programos Įgyvendini-į 

norėtume ištiesti pagalbos j pergalės ties Poltava į 
o m.i p709 mj, baigiantis

Šiaurės karui dėl Įsitvirti-

Naujojo rusų karo lai
vyno statyba anuomet pa-’ 
reikalavo iš tautos nepa
prastų aukų ir pastangų. 
Jau pačioj ilgamečio Šiau-i 

j rėš karo pradžioje rusų; 
„__ > Baltijos jūroje

Tamsybės virs pasižymėjo savo aukštu 
, kančia — džiaugs-j kovingumu. 1714 metų va-Į

F E-UP!
... vairuok saugesnį karą

Jijęy Ford? Dyięrk Pažysta fej Fordd Geriausiai!

Dabar yra patogus laikas, kad jūsų Fordas atrody
tų kaip “naujas" ir būtų gerame stovyje. Patikrini
mui. gražiai nudažymui. sutunimui ar kitokiems 
reikalingiems dalykams atlikti, jūs įsitikinsite, kad 
geriausiai atvežti savo Fordą " į savo namus", ap
tarnavimui. Jūs sutaupysite pinigų su mūsų

1. Fordo išlavintais Mechanikais
2. Tikroms Fordo Dalimis
3. Dirbtuvės pripažintomis Taisymo

Metodomis
4. Specialiais Fordo įrankiais
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— Slaptoji organizacija, kurios nariu buvo 
pirmas žuvęs Lietuvos kareivis. — Sveikinimas 
"Garsui". — Didžiulis, iki gyvos galvos ištrem
tas j Sibirą. — Kun. Bružikas švenčia sidabrini 
kunigystės jubiliejų. — 30 metų nuo Benedikta 
XV paskelbtos lietuvių dienos, atnešusios mili
jonus. — Santvaras tiems, kurie pardavė tėvy
nę. — 30 metų nuo lietuvių seimo Petrapily.

organas “Garsas” buvo į- 
steigtas 1917 metų gegužės 
17 d., taigi šiemet tas di- 
džiausį tiražą (cirkuliaci
ją) iš Amerikos lietuvių 
laikraščių turintis leidi-

I

■

I

Inspekcija. Viscount Mountbatten, vicekaralius Indijai, prieš išvyki
mą turėjo atlikti vieną darbą, būtent oficialiai atidaryti Romsey Tary
bos ir Teismo rūmus. Į tą darbą įėjo ir Garbės Sargybos peržiūrėjimas.

Kaip Jie Žudė Rūsy Belaisvius
(Tęsinys) i tai: “Savo kiaulę pamatysi 

,po mirties.”
; Tai pamatęs tariau, kad 
jeigu visur bendrai taip 
vokiečiai eigsis, tai jie ir 
Rytuose karą prakiš. Nuė- 

‘: savo draugų 
i lai kalbėjau, kiekvienas kolchozininkų pas vokie- 
vaikas mane atpažino, kad čių karininkus užtarti. Jie, 

i aš esu nevietinis iš anapus pamatę mane tokį driskį ir 
sienos atkeliavęs. Tačiau dargi gerai vokiškai kaL 
manęs neišdavė, pavalgy- bantį, atkišo ginklus ir su- 

jdino ir priglaudė. Tai žino- suko: Šnipas’ Vargo reikė- 
jo kuo ne visas kolchozas, jo, kol juos įtikinau, ir tik 
Man gi teko miegoti netgi susiskambinę su mano nu- 
su raudonarmiečiais, kurie rodytu numeriu, mane pa
fronte vejami, mirtinai iš- liko ramybėje. Tačiau ma-

• vargę ir keikdami Staliną 
šalia manęs ant grindų dė
jo savo galvas poilsiui. Šei- 

Įmininkė man buvo įkalbę-.
i jusi visai nekalbėti. Galvą tau duosime atatinkamą 
buvo subentavusi ir apden- pamoką’” i— =-
gusi skarmalais. Aš nuola- nusispiovęs 

; tos turėjau dejuoti. Ji gi 
tiems kariams dejavo, kad 

j aš, josios vyrelis, tur būt 
:jau nebepagysiu.

SOVIETUOSE 
NEPASISLĖPSI

Nežiūrint, jis pasakoja 
.toliau, kad aš buvau taip 
suplyšęs ir rusiškai tobu- jau vistiek 1 ■> • i n - • _. i • _ i_ •_ _ , z

I

“PAVASARIS” — SLAP
TOJO SĄJŪDŽIO

LAIKRAŠTIS
Dar 1912 metais, kietos 

caristinės okupacijos lai
kais daugiausia kan. P. 
Dogelio rūpesčiu, 1-----
pradėtas slaptas kaimie-į 
čių jaunimo sąjūdis, pasi-į 
vadinęs “1 
vardu, kur būrėsi katali- 
kiškasai jaunimas, siekda
mas šviesos, patrijotinio 
auklėjimo. 1912 m. gegužės 
mėn 10 d taio-i nrieš 35 metus, jmen. iv a., taigi prieš w . rl-inectinff-am!
metus, išėjo pirmas nume-i , , .’ J . P % . i
ris jų laikraščio “Pavasa- redaktor,ulr ‘br.vl8am 8U8*-| 
ris” Kan. Dogelis buvo re.(Vienijimui Imkime geriau-, 
dakcijos komisijos narys.:810 P4818® im0' 
Nepriklausomybės kovose! SEN'ĄSIBIRO TREMTI- ! ir mirė. s Lietuvoje,
pavasarininko, daug gyvy- NĮ PRISIMEN ANT draadimo metu rašė Bolševikams okupavusį
lų paau ojo e uvos Prieš 20 metų (1927 m. straipsnių i “Aušrą”, “Ap- Lietuvą buvo suareštuotas

bevedant misijas, turėjo 
pakelti sunkius pergyveni-; 
mus ir kančias raudonųjų 
kalėjime.

Dabar lanko išyietintųjų ^a7k;į7^^ _
lietuvių lagerius Vokietijo- f • • vr_ kūrvhn«; nes es4 vokiečiai paėmę jų pasiremsciuojant grjztan-
in _ o J* P __ . Linnlnc iv rlokar -iio koriu Aiiio ic Pvtn n o 1 o i x r S a Alio-

buvo nXs’ sus^au^ė 30 metų am-
- • žiaus. Pirmuoju jo redak- 

■ toriumi buvo Julius Kau- 
u oa i V1V4AO, pači" i . - TPavasarininkų” P^, antruoju - Leonar- 

das Simutis. Treciasis re
daktorius — Matas Zujus 
— teberedaguoja ir dabar, 
pradėjęs tas pareigas 1926 
metais, taigi jau 21 metus. 
“Garsui”, jo rūpestingam 
redaktoriui ir visam susi
vienijimui linkime geriau
sio pasisekimo.

»•'

z-

a
si

no karštas užtarimas nie
ko nepadėjo. Jie tiktai pik
tai atkirto: “Nesikišk kur 
tau nereikia, o kitaip mes

bių paaukojo dėl Lietuvos Prieš 20 metų (1927 m.'straipsnių j ..Aušrą.; 
laisves. Pirmasis žuvęs gegužes 19 d.). Griežionė- žvalgą” 
Lietuvos kareivis Povilas liuose, Viešintų valsčiuje 
Lukšys buvo pavasarinin-: mirė buvęs Sibiro tremti- KUN. JONUI BRUŽIKUI 
kas. Į nys Stanislovas Didžiulis, 50 METŲ

Laisvoje Lietuvoje pava-;ragytojos Liudvikos Di- Amerikos lietuvių tarpe 
sarininkai buvo išaugę į di-;džiulienės - Nitaitės (pasi- plačiai žinomas pamoksli- 

i slapyvarde — ninkas - misijonierius kun. 
. Stanis- Jonas Bružikas šiemet su- 

---- ?. lovas, pamokytas kun. Vis- laukia 50 metų. Jisai gimęs 
okupacijoje kanto, to paties kunigo įta- 1897 m. gegužės 20 d., 

koje pamėgęs lietuviškus Tvarkiškių kaime, Garlia- 
raštus surinko jų didžiulę vos valsčiuje. Mokėsi mo- 
kolekciją, kuria' naudojosi kytojų seminarijoje Veive- 
Basanavičius, Jablonskis riuose, o vėliau kunigų se- 
ir kit., vėliau ji pateko į minarijoje. Šiemet švenčia 
Kauno universiteto biblio- ir sidabrinį kunigystės ju- 
teką. Gaudyte gaudė Prū- biliejų — kunigu įšventin- 
suose leidžiamus slaptus tas 1922 metais. Jau se- 
lietuviškus raštus, patsai kančiais metais (1923 m. 
likęs knygnešiu, patsai ap- spalių 12 d.) įstojo į jėzui- 
tarnaudamas ' knygomis tų vienuolyną. !
daugiau kaip 12 parapijų, aukštąjį mokslą užsienyje. 
Draugąvosi su vysk. Bara- grįžęs į Lietuvą 1926-31 m. 
nausku ir garsiu Kupiškio buvo jėzuitų gimnazijos < 
švietėju kan. Kozmianu.' rektoriumi. Redagavo i-. 

žurnalą “Žvaigždę 
darbavosi i

Kas pardavė tėvynę.
Kas myli tik save.
Kaip sudaužyti ratai —
Gulės greit pakelės purve...

Tai ryžtingos, patrioti
nės Stasio Santvaro poezi-! 
jos pavyzdėlis. Šiemet jisai

pamoką!” Nusikeikęs ir 
nuėjau sau. 

Vos tik grįžau į užfrontę, 
pasirūpinau numesti kariš
kąją uniformą ir užsivilkti 
civiliškąją ir kovoti ne tik 
prieš raudonąjį, bet ir 

į prieš rudąjį beširdį velnią 
!— baigė jis man pasakoti.

LIKIMO IRONIJA
Likimas atkeršijo išdi- 

vokiečių Vehr- 
(kariuomenei).

SAVO KIAULĘ PAMA
TYSI PO MIRTIES

I

Po kelių dienų pribuvo 
i vokiečiai ir aš išlindau iš 
savo guolio. Kalchozinin-I
kai džiaugėsi sulaukę lais- džiajam 
vės iš po komunistinės pri- macht’ui. 
spaudos. Bet štai atbėga Pereitų metų pavasarį Vo- 
verkdama toji pat kolcho- kietijoje mačiau 
zininkė ir kiti kolchozinin- vusius šaunuosius 
kai su rašteliais rankose 
prašydami mano pagalbos,

tuos bu
vo k ie

čių karius irgi kaip šešė
lius, kaip ubagus lazdele

džiausią kaimo jaunimo rašinėjusi : ' 
organizaciją, turėjusią de-:“žmona”.) vyras, 
šimtis tūkstančių narių. ’------------

Bolševikų < 
pavasarininkai uždaryti, 
daugelis veiklesniųjų iš
tremta.

Ypatingai gražus jų him
nas, sukurtas poeto Vinco 
Stonio (kun. K. Žitkaus):

Nauji laikai mums spindi žiba.
Laisva, galinga Lietuva!
Už bočių žemę ir tikybą —
Štai plevėsuoja vėliava.
Petys petin jaunime.
Dvasią atgaivinę.
Drąsiai pirmyn:
Mus šaukia Dievas ir Tėvynė.

Ateis laikas kad pavasa- Kietai kovojo su žandarų gini 
šie dėl to į-idaug

•f

I

rininkai. pergyvenę dabar-neteisybėmis, f
tinius vėsulus, vėl gretų nįršę .baudžiamuoju buriu.į mas Maldos Apašta 
gretomis žygiuos po laisvą užpuolė jo namus, suaręs- ’iofoicro ir» ny*arQ n i ir 
Lietuvos sostinę. Kaip jų tavo jį patį ir sūnų. Teis-i 
himno paskutinis posmas 
kad sako:
Nors griaus Įniršusiai ne vienas
Tr mūsų darbus ir mintis.
Tvirti mes liksime, kaip plienas.
Ir bus tik mūsų ateitis.

“GARSUI” 30 METŲ
Liet. R. K. Susivienijimo tas 1924 m.

o ■ “
pajėgume: Gimęs jisai, kiaules ir .iabar jie badu
1902 m. gegužės mėn. 27 d.|turesl« Paemusieji
Rūsteik o n i u o s e, Sere-;Jlems randant, išdavė va, 
džiaus valsčiuje. Jo gyve- r

Praėjo jau 30 metų, bet niraas — margas: nepri- . . - ..
negalime užmiršti to ■■■į-- :kaitau — nedrįsau jų nu- K. Romanas Klumbyslankumo, kurj popiežius dirbo kariuomenes inten-l į į*

čius iš Rytų nelaisvės. Nie
kuo jie nesiskyrė nuo anų
jų 1941-2 metais traukian- 

šituos raštelius ir prašė iš- čių savo draugų lavonus į 
_  versti kas parašyta. Per- kapus. Taip praeina pašau- 

kiauVomybės““ kovų ‘metu:akait«s_^os,až' lio Sar“iL?ali’.b.!l^. 
laoauiiiv, nuiį pvp.cius dirbo kariuomenes inten-l _ 
Benediktas XV parode su-i dantūroje; valau - Vals-; Ta™įJį Į"“8?,

geeužės 20 d !ir Tautos Teatre bei Vilko-luokiečių keiksmažodžiai ir!
katalikams lakvje. Turėdamas solisto!1® žmonių nelaimes pasi-;

je, teikdamas dvasinę pa
galbą. vesdamas misijas.
LIETUVIŲ DIENA VISO 

PASAULIO TAUTOSE I

vargusiems lietuviams: ji- Kontrolėje,
sai 1917 m.
paskelbė lietuvių dioną balsą ketvertą metų mokė- Juokimo zooziai, kaip ai.- 
Suprasdamas, kaip Lietu-:si dainavimo Italijoje; ta-į 

Pakartoies va nukentėjo po Pirmojo ciau jis garsus ne tik teat- p*___ _ i_____ mz____________ Išni ir Iroirt roctrtmoc!

jau 1916 m. kovo 13 d. sky- sukūręs dramas “Žvejai”, 
s d7 rė Lietuvai 10,000 lirų. Se- “Kaimynai” ir kitas; yra. 
reIi kančiais metais popiežiaus išvertęs septynių operų li-'_ x ‘

D’atmda desnė: 20,000 lirų. Visame Šimkaus
Javima pasaulyje paskelbtoji lie- ‘Sužadėtinei’. Poezijos rin-' 

tuviu diena išpopuliarino kinių jo yra išėję net keli:) 
.............. visį lietuvių vardą. Patys lietu-'“Saulėtekio maldos”, “Mi- 

ištremtimjeilę religiniu veikalu, kaip xda’; rūpinosi atsikreipti į mylimoji ,
L. -- i- . v . Idnaimti tnlrctsinriii

Kas Pirmas Pradėjo Nešioti 
Skėtį

Skėtis Anglijoje yra bū
tinas “ginklas”. Anglas, 
išeidamas iš buto, nors o- 

gražus ir

buvo pasiekta didelių re
zultatų, nes dalis atstovų i
(kairieji) buvo linkę Lie-!ras būtų visai gražus ir 
tuvos likimą jungti su Ru-ldiena saulėta, retai teišei

na be skėčio. Jis sako: 
“You never can tell!” Va
dinasi — “negali pasakyti’* 
koks bus oras! Pirmas 
žmogus, nuolatos nešioda
vęs skėtį Londono gatvėse, 
buvo Mister Jonas Han- 
wayas (1712 — 1786 m.)\ 
žinomas keliauninkas ir fi
lantropas. Ne kartą jį pa
šiepdavo ir užkabindavo 
didmiesčio padaužos, ypač 
vežikai, matydami neįpra
stą daiktą jo rankoje. Han- 
vvayo atminčiai yra pamin
klas Westminster Abbejj 

l)r. J. Prunskis. Londone.

’ Į 
Pasaulinio karo Šv. Tėvas re« bet ir kaip rašytojas,’

> “Žvejai”,' 
ir kitas; yra .. , , .li_ sijos tautų demokratijo- 

- *■ , , . - vu mis, tuo tarpu kai daugu-.pasalpa buvo dvigubai di- bretes ir parašęs^ hbrctes; ma atstovlJ pasisakž už vi. 
® -• - ’įsai nepriklausomą Lietu-

Jvą. Seimas iširo. Vorone- 
" “Mi- *uje dar buvo susidariusi 

“Giesmės |Aukščiausioji Visos Rusi- 
dešimtį tūkstančių pašau- apie saulę ir sielą’ ir nau-

iki mirJbo vyskupų. Specialiai su- jausis, tik pernai iš spau-j 
“Pamokymai'darytas lietuvių komitetas'd°s išėjęs rinkinys — 

laikui Nnn 1 Q°.Tner Marseiilės UOStą iŠ-lva-i 1*’ "laikui jaunavedžiams . Nuo 19ol didžiuliu maišu Patsai atsidūręs ištremi-
misijomis ®lu“re ,maisų iantriai andflj grupes —-inktomis laiskl1 1 ir Tolimuo-me ,Jlsvai. jautriai apaai-irki5JriJ^oi/v

-- sius Rytus; dvidešimts nuoja isvietintojo likimą: 
, trejetą metų jėzuitų kultūrinėms įstai-;mais^ a1,/ ^arcelo-l Ateina žmonės čia ir veikiai vėl

Teis-

įlavimą.i 
įsteigė ir organizavo Vyrų 
Apaštalavimą. Parašė visa

mas nusmerkė i
iki gyvos galvos. Gyveno
Jenisejaus gubernijoje. Ki- “Pasiaukojimas 
lūs revoliucijai buvo pa
rleistas ir trumpam J
■buvo apsigyvenęs Jaltoje. į m. važinėjo su 
kur ėmė sirgti. Į Lietuvą po Ameriką, surm 
buvo parvežtas paraližuo- lėšomis padėdamas plėstis

“Jėzaus širdis ir šeimyna”

ties”, išvertė ■ “Lai- 
Marseiilės uostą iš-įv&i palaužtom burėm”

!
I

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio . 

pa baigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjant) galą ir kaip jis baig
si .. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DZ.RBININKO ADMINISTRACIJAI:

• • •

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $
Pabadą".

Vardas ..........

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

'ijos Lietuvių Tautos Tary
ba, bet komunistų pervers- 
imasiršios Tarybos veiki
mą sužlugdė. Gražu, kad 
dabar visos patrijotinės 

• ir kairiosios, ir 
dešiniosios — vieningai 
dirba dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.ną buvo išsiųsta į Pietų A-! išeina 

meriką ir Australiją. Vie-įTik bitė dar sugrįžta avilin. 
nasI ,so: 

| - 
kė

■kur tik gyvena n.ava.nn,cn.i . A
į Net iš prancūzų misijų Ki-' sistovejusią pasauleziurą 
įnijoje ir .Japonijoje mums'1,r J° dažnai įssilie-
j atėjo žymūs čekiai... pa ma^os žodžiais, kaip,
I Iš viso buvo surinkta ke-fPav^z^zlu,** eilėraštyje 
Sietas milijonų Lietuvos rei-j Sutemos .
kalams ir padaryta pini
gais neįkainojama propa
ganda.
GRAIKIJA IR LIETUVA

Dabar, kai Graikijos var
das taip dažnai minimas 
spaudoje, galime prisimin
ti vieną sukaktį: šiemet, 
gegužės 23 d. sueina 25 
metai, kai Graikija pripa
žino Lietuvą de jure.

SIMPATINGASIS POE
TAS STASYS SANTVA

RAS
Mes gyvo sodo medžiai.
Gyvų šakų žiedai!
Tėvynės tikrą meilę —

aidi uit angies nuodai!

Iiš to meto veikėjų ra-: o tu. žmogeli, bėgi vis tolyn.
; Mokėdamas gyvenimui vis nau

ją ašarų ir kraujo kainą.

Santvaras turi tvirtą nu-

I
Lietuvos vardas pasie-! 
tolimiausius kampus,) 

katalikai.;

Purienų, tulpių ir ievų žiedai 
nubiro.

Aplink tamsu, tamsu .tamsu...
O Viešpatie, nejaugi saulės 

spindulio
Negali niekas jau parneši iš 

debesų ?..

mėne-

“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boblon, Mass.|Negi auc

LIETUVIŲ SEIMAS 
PETRAPILY

Jau 1917 m. kovo 
syje buvo sudaryta Lietu
vių Tautos Taryba, kuri 
sušaukė visų Rusijon pa
tekusių lietuvių seimą Pet
rapilyje 1917 m, geg. 27 d., 
taigi prieš 30 metų. Tai bu
vo svarbus faktas Lietu
vos istorijoje, nors ir ne-

Gegužes 17-18,1947
Pirmų Kartų Maine Valstybėje 

Lewiston, Me. Įvyksta 
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVOS VYČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
Dienotvarkė:

Gegužės 17 <1. —šeštadienis:
L3O — .■>;<»» I’. M. — Registracija DeWitt Hotel Lobbj.

40 Pine St., Lewiston, Maine.
7:00 P. M. — Vakarienė Mansion House, Poland Spring, Me. 

X:SO — 12:00 P. M. — šokiai, Riccar Inn.

Gegužės 18 d. — Sekmadienis:
10:00 A. .VI. — Iškilmingos Mišios sti pamokslu šv. Patriko koply

čioje, Kates and Walnut Sts.. Ia'wiston, Me.
1:3O P. .VI. — Suvažiavimo posėdis, Blue Room DcH'itt Hotel. 

Lx*wiston, Me.
Naujosios Anglijos Lietuvos Vyčiai Nuoširdžiai 

Kviečiami Gausiai Dalyvauti Suvažiavime. 
Gera proga pamatyti Maine! Laukiami Visi!

L. Vyčių 2-ji Kuopa, Levv iston ,Me<
Iki gegužės 11d. per Miss Stella Polisky Thome’s Comefj

Lewiston, Me. prašome rezervuoti sau vietas vakarienei ir 
nakvynei*

P. S.



Penktadieni? Geguže? 1 c. DARBININKAS
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GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE

JUS
t
«
»
I«
«

kraštuose, taip ir čia bimbinin- 
kai užleidžia uždangą savo pa
sekėjams — draudžia jiems eiti

LAWRENCE, MASS
Sodalicijos "Bakerv Sale”

Parapijos mergaitės ruošia pamatyti paveikslų apie bolše- 
šaunų pyragaičių 
sekmadienį, geg. 4 d..
po piet ir kviečia visus dalyvau
ti ir pai-emti jų veikimą.

Vyrai Važiuoja į Bostonu
Šv. Vardo valdybos ir prog

ramos komisijos nariai daly
vaus svarbiame susirinkime So. 
Bostone 4:00 vai. 
geg. 4 d. 
rams šv. 
bir. 1 d.

kermošių, vikų žiaurumus ir pasiklausyti 
3:30 vai. kalbų apie pavergtą Lietuvą.

tą vakarą buvo 
šelpimui Lietu- 

nuo
kurie tebegyvena sveti- 

kraštuose, Į>er

sekmadieni, 
ir tarsis įmošimui vy- 
Valandos .Brocktone.

Kaip žinoma, 
aukų rinkimas 
vos žmonių nukentėjusių 
karo,
muose Europos 
BALF. Aukotojų vardai tilps 
sekančiame “Darbininko” nu- 
meryj. Žvalgas.

Gegužinės
Gegužinės pamaldos 

komos trečiadieniais, 
dieniais ir šeštadieniais

bus lai- 
penkta- 
7 v. v.

NORWOOD, MASS.
Sąžinė Neduoda Ramybės

Balandžio 20 d., kai 
zas - Beleckas rodė 
sius paveikslus apie 
žiaurumus Lietuvoje 
pp. J. Valaitis ir V. 
tai vietiniai išgamos

pp. Motu- 
judamuo- 
bolševikų 

ir kalbėjo 
Beleckas.

— Stalino
“saulės" garbintojai ir savo ne
laimingų brolių ir sesučių Lie
tuvoje ir ištrėmime niekintojai, 
susirinkę žemutinėje salėje, kur 
parduodami svaiginanti gėri
mai. traukė Staliniškas .dainuš
kas. kad kaip nors nuraminus 
savo neramią sąžinę.

Lietuviškiems bimbininkams 
yra uždrausta pamatyti pa
veikslus. nes bijosi, kad jie ne- 
nusisuktų r.uo raudonojo fašiz
mo. Kaip Stalinas yra užleidęs 
geležinę uždangą okupuotuose

Mirė 
gyv. 
nias 
rytą 
ėios

Karolius Klimavičius. 
30 Highview St. Laidoja- 
šeštadienį, geg. 3 d., 9 vai. 

iš šv. Jurgio par. bažny- 
Highland kapuose.

LDS Naujos Anglijos apskri
ties suvažiavime. |>ereitą sek
madienį. Brocktone, dalyvavo 
A. F. Kneižys ir atstovavo 3 kp.

iI

Šv. Katzinos parapija minėjo 
savo globėjos, šv. Katrinos Sie-]įgi 
nietės 600 metų gimtadienio su- £•? 
kaktį. Įvyko iškilmingos pa- 
maldos balandžio 27. 28, 29 ir & 
30 dd. šv. Katrinos šventėje. 
bal. 30. iškilmingas pontifikales

. . J® 7šv. mišias atnašavo ir pamoks- g; 
lą pasakė J. E. arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.

Darbininkų radio koncerto, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės 11 d. (Motinos Dienoje), 
Jordan Hali, Bostone, tikietų 
platintojai praneša, kad jau ne
mažas skaičius Norvvoodiečių 
nusipirko tikietus. o kiti pasi
žadėjo pirkti. Tikietus parduo- 

svetai-'da var8- ' - Sereika, p. Ona 
•• • j Pazniokaitė. p. E. Kavolynaitė, 

. Iš vakaro atlikite iš- P- Ieva Tvaskienė ir Balch 
Pharmacy — Mickūnas, 1140 

gV Washington St. Jeigu norite va- 
• ■ žiuoti specialiu bus’u. tai pra- 

Valdvba. neškite tikietų platintojams, ir 
jeigu susidarys užtektinas skai
čius važiuoti, tai bus pasamdy
tas specialus bus’as.

Metinės šv. Mišios
Sekmadienį, gegužės 4 d.. 8 v. 

rytą. Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje įvyks šv. mišios 
Moterų Sąjungos 27 kuojios in
tencija.

Visos narės kviečiamos prieš 
8 vai. ateiti į parapijos i____
nę. o iš ten "in corpore” eis į 
bažnyčią 
pažintį, kad laike šv. mišių ga
lėtumėte bendrai priimti 
Komuniją. Neužmirškite prisi
segti ženklelius.

i

i

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

Koncertas

Minėtos kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, geg. 5 d.. 7:30 
vai. vakare, parapijos svetainė
je. Visos dalyvaukite.

I

Lietuvos Vyčių kuopos "Mins- 
trel Show" įvyks sekmadienį, 
gegužės 4 d.. 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. Kviečia 
visus dalyvauti ir paremti jau
nimo veikimą.

Balandžio 30 d., parapijos
svetainėje įvyko Moterų Sodali
cijos "The April Shower”. Buvo 
graži programa ir dalyviai pa- 

užkandžiais.į vaišinti skaniais

Bernardas Koraitis

kainos
įsigyti

411 VASHINGTON street
BOSTON, MASS.

Juos aptaisyti, išvalyti ir išglensuoti. Tas labai 
kainuoja, o kailiniai atrodys kaip nauji.

NUPIGINTA — pavasariui atėjus kailinių 
atpigo. Taigi, patartina ponioms ir panelėms
kailinius ateinančiai žiemai dabar. Atėjusios į krautu
vę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų p. Ber
nardas Koraitis. kuris yra mūsų krautuvės lietuvis ats
tovas.

Kailinius Padėkite Į
STORAGE!

Atėjus pavasariui kailinius padėkite į I. J. FOX 
Krautuvės STORAGE. kur kandys, šiluma ir vasaros 
ro nepalankumas jų nesugadins. Reikia žinoti, kad va

saros karščiai esančius namie kailinius labai sugadina— 
. .<• ; asidaro trupūs ir greitai plyšta. Padėjus kailinius į 
storage nereikės rūpintis, kad vagys nepavogtų ar ug
nis sunaiikntų. Pas mus padėti kailiniai į Storage yra 
pilnai apdrausti nuo ugnies ir pavogimo. Kailinių laiky
mas Storage labai mažai kainuoja. Kailinius paimame 
iš namų 100 mylių Bostono apylinkėje ir nieko už tai 
neskaitome.

PATARIAME prieš padėsiant kailinius į Storage. 
mažai

6

naują j>orelę.
Šia proga sveikiname Karolių 

ir Marijoną (Leikiūtę) VVerner, 
susilaukus dukters, kurią pa-

SEKMADIENI,
v 11,1947

3:30 vaL po piety 

Jordan Hali 
Huntington Avė. (kampas Gainsboro 

Si.), Boston. Mass.
Programą išpildys art. Polyna Stoska, daini

ninkė, ir art. Birutė Smetona, pianiste.
Kviečiame visus dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 

anksto. Tikietų kainos: $1.20, $1.80, ir $2.40, priskai- 
tant valdžiom taksas. Jų galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 
Te!. SOUth Boston 2680, ir pas kitus pardavėjus.

Vėl Trys Nauji Kapai įbrolis Kazys Rašlevičius su sa- 
Mirtis vėl atlankė mūsų kolo-jvo žmona Ona buvo liudytojais, 

niją ir supildė tris naujus ka- Lai gerasis Dievas laimina šią 
pus. šeštadienį, bal. 19 d. su tre
jomis mišiomis palaidota a. a. 
Ona Ruikienė. Tai buvo viena iš 
senesnios kartos parapijiečių.
A. a. Ona Ruikienė žymiai prisi- ’ krikštino Onos vardu. Petras ir 
dėjo prie parapijos veikimo. Mi- Margareta Dapsziai buvo krikš- 
rė sulaukusi 79 metų amžiaus. Į to tėvai. Linkime daug džiaugs- 
Per pastaruosius kelis metus'mo ponam Werner su nauja ka- 
velionė buvo įvairių ligų suspau-* talike.•

w>sta. Nustojo regėjimo. Bet ne-l _
. Viską aukavo Dievui.’ 

Priklausė Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jon ir buvo narė Treti
ninkių kuopos. Karste matėsi 
daug dvasinių puokščių užpra
šytų mišių, tai ką senelė dau
giausiai brangino.

Pirmadienį, bal. 21 d. palaido
ta Ona Bartkuvienė. Ši senukė 
sulaukė net 84 metų amžiaus ir 
beveik iki mirčiai buvo gan stip
ri. Kun. Antanas Dubinskas at
našavo mišias ir suteikė tinka
mą pamokinimą susirinkusiems 
po mišių. Nulydėta į Holy Re- 
deemer kapus.

Antradienį, bal. 22 d. kun. 
Dubinskas atnašavo mišias už 
a. a. Elžbietą Teresevičienę. Ši 
gera moteriškė buvo gan plačiai 
žinoma. Jai Dievas davė sulauk
ti 81 metų amž. Kurie tik ją pa- 

|žino, visi jos apgailestavo. Pa
laidota Holy Redeemer kapuose. 
Mirusiųjų giminėms reiškiame 
užuojautą jų liūdesio valandoje, 
o už pačių mirusiųjų vėlėms ta
riame dievobaimingąjį Amžinąjį įvi diJnas* 
atilsį duok joms Viešpatie.

I pragojo.

-M-

Nuotrupos
nugirsti, kad Juozas

ih yii\n
VALSTYBIŲ ZIMBS

B 4.
š     -...mm...................................................--a

Vieša Rinkliava Hartforde atsis^rė nu° mmsw - cio,
________ Į prisidėjo prie laivų statymo 

Hartford, Conn. — Karas pa- darbininkų unijos — Shipbuild- 
sibaigė, bet nukentėjusiųjų nuo jng Workers’ Union.
karo vargai nepasibaigė. Dau-J unija , yra manoma, sau- 
gelis mūsų brolių ir sesučių iš- gįausia nuo komunistinės įtakos 
tremti iš Lietuvos arba pabėgę.— komunistams čia neleidžia 

> viršininkų vietų. 
Bridgewaterio. A- čia baisų vargą ir skurdsF Mūsų šios unijos pirm, yra John 
- - - -• visų, laisvėje gyvenančių lietu-] Green.

vių pareiga šelpti savuosius.
i Gegužės - May 3 d. BALF 
skvrius ruošia 1-----T ........ z
(Tag Dav>. Rinkliava prasidės P*"*5 15 cent'1 ‘ vaL Padidinti 

. .. i darbininkų algas. Dervbos tebe-anksti rytą ir tęsis iki vėlumos, j . . ° J w
J Kad toji rinkliava būtų sekmin-:S*^s*a" '
ga. kviečiame visus ne tik auko-

bet ir darbu.!I 
merginas ir] 

dėžutėmis iri

BALF Vajus Brocktone
Brockton, Mass. — Per dvi 

vaites. pradedant balandžio 
iki gegužės 10 — 1______

' Stoughtono, i _ 
bingtono. Middleboro — lietu
viai rinks drabužius, aukos pi
nigus pagelbėti tremtiniams.

Prasidėjo vajus su Motuzų - 
Belecko paveikslais, kurie paro
dė kaip BALF’as darbuojasi. 
Surinkta aukų — $173.30. Au
kavo sekantieji: I

Po $10. — Kun. J. Švagždys. ™1S Pnsidetl- 
Magdalena Balčiūnienė, Jokūbas 
Salelionis.

Po $5. — Kun. F. Norbutas, 
Kaz. Grigas. Adomas Paulaus
kas. Adomas Jurgutis. K. Dre- 
vinskas (Middleboro I. 
nas. Anna Stockienė, 
Barkauskienė.
Vincas Zinkevičius, 
šauskas, J. Kereiša, Julė 
vonvtė, Feliksas Voveris, Alex. 
Gurinskienė, J. Statkaitė.

Po $3. — Marijona Bartkevi-
(čienė. Antanas Masaitis.

Po $2. — Juozas Petrulis. Jur- 
gis Aukštikalnis, Elz. De Mollis, 

*♦* Tautkienė. Miliauskienė. Zalato- 
*♦* ris. K. Čirbulėnas. Šarkiai, Nar-
2 velienė. J. Lola. B. Anlrunas, V.
• Samsonas. V. Banulis. P. Me-1 

*•*♦ džius, P. Danvla, Antanas ir O-: 
na Bartauskai. Emilija Oksaitė.

♦♦♦ S. Kašėta.
❖
❖

tV
❖
❖
❖

♦ Saulėnas. M. Mazgelis. N. Va- 
langevičius. Stonkienė, J. Kašė-

❖
❖

t
❖
❖

t
T
T♦T*

sa-
27, i

Brocktono nuo sužverėjusiu bolševikų ken-] užimti unijos

Chase komp. darbininkų uni-
viešą rinkliavą * ~ PMC ^reikalavo iš kom-

KEARNY. N J.

<LT.

I
| Teko
Kvedera, sūnus, rengiasi priimti 
Moterystės Sakramentą geg. 
mėn. pabaigoje. Kun. Kazys 
Keidošius, Kvederų šeimos se
nas prietelis, atnašaus vedybų 
mišias. Šliūbas įvyks šv. Alfon
so par. bažnyčioje.

i Trečiadienį, bal. 30 d. įvyko į- 
žanginė geg. mėn. procesija. Mo
kyklos vaikučiai giedodami at
nešė gėlėmis apkaišytą Marijos, 
Gegužės Karalienės, . statulą į 
bažnyčią.

i Šią savaitę klebonas kun. dr. 
Mendelis pasiuntė visoms para
pijos šeimoms atsišaukimą kas 
link Motinos Dienos. Tai bus 
bendra parapijos šeimų Komu
nijos šventė. Per mišias. 8:30 v. 
rytą, tėvai ir vaikai yra kviečia
mi užimti vietas kartu ir kartu 
priimti šv. Komuniją.

i Sesutės misijonorės iš Afri
kos, kurios rinko aukas sekma
dienį. bal. 20 d. ir per sekančias 

___ , surinko $2,500.00. 
Klebonas kun. dr. Mendelis sa
ko, tai didžiausia suma į du me
tus. Maldininkai atjautė tų Se
sučių darbą, kurios tarnauja 
juodžiams Afrikos gelmėse.

Netikėto malonumo suteikė 
kun. Baltusevičiaus atsilanky
mas pas mūsų kunigus ir Sesu
tes sekmadienį, bal. 27 d. Kaip 
kun. dr. Mendelis, taip Motina 
Immaculata stengėsi garbingam 
svečiui viską parodyti, kas yra 
sujungta su šv. Alfonso švento
ve. Pageidaujama, kad neužilgo 
kun. Baltusevičius mus vėl at
lankytų. Esame dėkingi už jo 
vizitą.

Sveikiname!
Sveikiname ir linkime ilgiau

sių metų naujavedžiam Jurgiui 
ir Agotai Nasukaičiam. šešta
dienį, bal. 26 d. kun. Antanas 
Dubinskas laimino šių dviejų 
moterystės ryšį, o jaunosios

Kviečiame jaunas 
moteris eiti su 
rinkti pinigus gatvėse;
lingi vyrai

'vežioti dėžutes į įstaigas. Rink-,Schuyler Avė.,
(Headųuarters I' dėl baseball ir softball ratelių. 

Komitetas susideda iš sekan
čių: M. Sluzis, vedėjas, ir jo pa- 

darbas ir dos- gelbininkai: J. Yankauskas, To- 
ny White, Greg Smith, Frank 
Rydelek, John Machonis ir Joe 
Bemetski.

Skelbimo komitetas: M. Slu
zis, Town Commissioner Ber- 
nard Jenuss, John Dargis ir De- 
tective Sergeant Casimir Schil- 
lon. Jų pastangomis jau surink-

Jaunų vyrų organizacijos me- 
reika- tiniai šokiai įvyks gegužės-May 

su automobiliais iš-į 17, Lietuvių Politikierių klube, 
Kearny. Pelnas

J. Baro- liavos stotis
Mrs J i bus Trejybės lietuvių para- 

Petras juronis. P^8 žemutinėje salėje.
Kaz. Kali- 

Jaka-
Tik vieningas

numas duos gerus rezultatus. 
Tad kviečiame visus į talką.

Skyriaus Korespondentas.

VATERBURY, CONN.
LDS 5 Kp.

susirinkimas įvyko bal. 27 d.,
Šv. Juozapo parap. senos mo-tta tūkstantis dolerių dėl sporto 
kyklos patalpose. Nariai gausiai rūbų, 
dalyvavo.

“Card Party” rengimo komisi
jos narė. M. Digimienė išdavė 
raportą. Parengimas davė kuo
pai pelno $23.45. Raportas buvo 
priimtas. LDS kuopa yra dėkin-

Visi kviečiami atvykti į šokius.
Rap- j

Po $1. — Kukauskas. K. Sapa- 
vičiūtė. Agnės Fabijonienė. Vik. 
Laucevičius. Mačernis. B. Gu- 
tauskaitė. E. Liolienė. R. Ske- 
vienė, J. Rutkauskas. J. Ašmen- 
skas. Ieva Jeekevičienė. P. Sau-' 
lienė. Agota Kodytė, P. Girmu-'h- —™ ; . .
tienė. L. šemeta. O. Jurgutė. J.|Vario kuris l^ks šių Jon«sonyte>

N. Va- „Lmon Citv. Conn.I
ta. J. Jezukevičius, Ad. Jarma
lavičius. Strumskis, Pribušiaus- l
kienė, J. Puidokas. O. Kasperie- 50 lokalų — 30.000 narių, kurie 
nė, Al. Baronienė, Barsevičienė.l-----------------
O. Stonkienė. O. Kašėta. Balčiu-' Nevuzelskienė.
nas. Tubelienė. Rudokas,
Bartkus. Bugdonas. 
čienė, Bobulienė, 
Matulienė.

MANCHESTER, CONN.
Balandžio 27 d. įvyko ALRK

ga visiems-soms, kurie pasidar- Moterų Sąjungos Sonn. Apskri- • 
bavo ir atsilankė į šį parengi- ties suvažiavimas. Dalyvavo iš 
mėlį. 5 kuopų 17 atstovių ir apskrities

Dabar LDS kuopa rengiasi, valdyba.
prie išvažiavimo kartu su šv. į Nepribuvus pirmininkei p. J. 

i, vice pirm. M. Lu- 
metų birželio 22 d., Linden Pk.,!kas atidarė susirinkimą malda. 

Dalyvavo rašt. M. Jokubaitė ir 
ižd. M. Astrauskienė. Mandatų 
komisija — p. M. Valauskienė ir1PM<—CIO

svarstyta apie įvykstantį Mote
rų Sąjungos seimą, kuris įvyks 
rugpjūčio 18, 19 ir 20 dd. š. m., 
Hartford, Conn. Seimo rengimo 
reikalams paskyrė $25.00 ir pa
sižadėjo dalyvauti seimo paren
gimuose. Taipgi paskyrė seimui 
auką $5.00 ir vienbalsiai užgyrė 
dabartinę centro valdybą.

Paskyrė $5.00 dovanėlę 33 
kuopai, New Haven, Conn., jos 
30 metų gyvavimo sukakties 
proga. Suvažiavimas užbaigtas 
malda.

Pasibaigus suvažiavimui 57 
kuopos pirm. p. Hussey pakvie
tė visas atstoves vakarieniautų. 
Visos dėkojo vaišingai 57 kuo- 

i pai. V.E.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

®®8®®®®®®®®®®®®®®s®®®®®®®«®
1K0NCERTASI
i

Bal. 26 d. PMC-CIO unijos'p ^ p;trait[en-;
-_____________ •______:j Gyvai svarstyta Sąjungos rei

kalai, ypatingai apie trilypę ge
gužinę, kuri įvyks liepos 27 d., 
New Britain, Conn. Visos kuo
pos kviečiamos dalyvauti ir pri
sidėti su dovanomis. Taipgi

Poškienė, M. 
Kristina Jezuke- 

Andruskienė, K. 
Alinskienė, R.

B. i Vaitkevičienė.
A. Baievi- vičienė, Am. 

Miškinienė, Venslauskąs,
Adomaitis. Laucevi-1 Latkauskas. Bratulevičienė, Sid-

čienė, J. Patinskas, J. Barkaus- ] levičienė, 
kas. J. Pašikamis. Al. Pašikar- 
nis. Tamošiūnas, R. Milauskas, 
M. Buivydienė, Kašėtienė, J. Pa
šikamis, Motikaitis, Malukienė, 
Bartkienė, Am. Nevuzelski, Al. 
Medžius, Mrs. Thomas, R. Sme- 
zelskis, O. Motiušaitis, K. Ka- j
zuškienė, Ag. Nevuzelskis, Ag
nės Kukauskas, Am. Gutauskie- 
nė. Kensta vičienė, Balberienė,

M. Jozukevičienė, Ju- 
zienė, Norienė, Borusienė, Saka-] 
lauskas, J. Švagždienė, J. Biek-j 
ša, (Melrose), Stripinis, J. Ta-i 
mulevičienė, R YVallent. Savic-j 
kienė, Skirmontienė, Aleknienėj 
Akstinas, Ūsienė, Juknienė 
(Taunton). Potrikienė, Vasaris, 
Akstinienė, Baronienė, Svirskie
nė, Mrs. Wallent, D. Vaišnorie
nė, M. Andriušienė.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206
Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass. 

275 Main St., Webster, Mass.

i

Rindge School Auditorijoj 
Broadway, arti Harvard Square 

Cambridge, Mass. 
Sekmadienį, Gegužes 4, 1947 

2:30 po piety.
Cambridgiaus Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 

duoda progą Massachusetts lietuviams išgirsti 
geriausį lietuvį dainininką Amerikoje, baritoną 

Chicagos Civic Operos
© Algedrg Brazį
0 Naują dainos žvaigždę iš New Yorko

Violette Cypas
Talentingą smuikininką

& Longine? Buinį
įįi Cambridgiaus Am. Lietuvių Piliečių Klubo Chorą 

vadovystėje
EMILIJOS TATARONIUTfcS.
Įžanga $1.00 įskaitant taksus.
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Taps laivyno slaugė. P. Anelė 
Šmigelskytė, kurios tėveliai gyv. 
1428 Columbia Road, So. Bosto-

proga. Šį darbą ji vadina atos
togomis. Ji matanti daug naujų 
vaizdų ir sutinkanti daug įžy
mių žmonių. Sutiko daug ir lie
tuvių. Bremenhaven ji mačiusi 

■ daug griūvėsiu ir badaujančių
ne, permainos dėliai, darbuojasi žmonių. Portugalijos didmiesčiu 
laive kaipo slaugė. Jos laivas 
plaukė iš New York į Vokietiją 
ir grįžo laimingai, nors teko vi
siems sirgti. Panelės slaugė lai
vas rengiasi plaukti Italijon. Po 
šios kelionės ji grįš dirbti ligoni- mokyklą. Slaugės mokslus gavo 
nėn. Panelė Anelė džiaugiasi Camey ligoninėje. Darbavosi 

Chicago Maternity Centre, Chi
cago, III. Ilgus metus dirba St. 
Claires ligoninėje, New York, 
N. Y. Geriausių linkėjimų.

— Lisbonu ji labai gėrisi.
Malonu yra, kad panelė Šmi

gelskytė naudojasi progomis 
! mokytis ir patirti. Ji yra baigusi 
Šv. Brigytos parapijos aukštąją

DAKTARAI
——■ ■ — ■ -------- ----- <

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.
4---------------------------------

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

I
1
I

Penktadienį, vakare, bus lai
koma Šv. Valanda ir gegužės 
mėnesio pamaldos.

Po pamaldų bus laikomas la
bai svarbus Maldos Apaštalavi
mo draugijos susirinkimas.

šeštadienį, 7:30 v. r., salėje, 
įvyks šv. mišios už Lietuvą, už
prašytos p. Magdalenos Ausi- 
kaitės.

A. t A.
Domininkas Bučys (Buches)

Balandžio 23 a., 
skaudžiai palietas

■ ■ dėl savo brolio, a. a.
Povilo Bučio mir
ties, mirė Dominin
kas Bučys (Buches), 
gyv. 164 VVest Third 
St., So. Bostone. Pa
laidotas iškilmingai 
su trejomis šv. mi- 
šiomis iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažny
čios šv. Benedikto 

kapuose balandžio 26 dieną.
Likę dideliame,nuliūdime giminaitė - anū

kė Bronė ir jos vyras Antanas Butkai, kurie 
rūpinosi iškilmingu palaidojimu, nuoširdžiai 
dėkoja parapijos kunigam už dvasinį patarna
vimą; dėkoja visiems už šv. mišias, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse. Taipgi dėkoja 
Juozui Kasperui, laidotuvių direktoriui, 187 
Dorchester St., So. Boston, kurio koplyčioje 
velionis buvo pašarvotas, už malonų patarna
vimą.

A. a. Domininkas Bučys (Buches) priklau
sė prie LDS organizacijos ir buvo ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojau
tą velionio giminaičiam, o velionio vėlei lai 
Dievas suteikia amžiną ramybę.

dainininkas M. Krioas iš Hart-j 
foro, Conn. P-nas M. Kripas yra! 
ilgametis LDS 6-tOs kp. narys! 
ir nuoširdus “Darbininke” rė-Į 
mėjas. Atsilankymo proga, sve-į 
tys aukojo kalendoriaus fondanį 
$3.00. Dėkojame p. Kripui už į 
nuoširdumą. 1

I -------------------- , 

Svarbus Šv. Vardo Vai- ' 
dybų Susirinkimas

Šv. Vardo Draugijos vadovy-
i 

bėję, yra ruošiama Šv. Valanda: 
dėl visų Naujos Anglijos vyrų.; 
Brocktone. prie Nukryžiuoto Jė
zaus Seselių vienuolyno, sekma
dienį, birželio - June 1, 1947. 3 
vai. po piet. Šv. Valandos pa
mokslus sakys kun. dr. Antanas 
Bružas.

Kad geriau prisirengti prie šių 
iškilmių įvyks susirinkimas visų 
Šv. Vardo draugijos valdybų, 
So. Bostone, Šv. Petro bažny
čios salėje. VVest 5th St.. sekma
dienį, gegužės-May 4, 1947, 4 v. 
po piet.

Kviečiame visus valdybų na
rius dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime.

I Vyrai! Ruoškimės prie šios 
Garbingos Šv. Valandos.

Kun. A. Abraėinskas
ir Komitetas.

BALFui $500, Lietuvių
Mokyklai $500, Darb. Radio 

Koncertui $25

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.CSeymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos“ 2 iki 4 ir 7 iki 8.
— i 

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

Marianapolis ir Brocktonas 
So. Bostone. Sekmadienį, geg. 4 
d., 3 v. p.p., Marianapolio Kole
gijos Studentų dainininkai ir 
kalbėtojai atvažiuoja su gražia 
programa. Su kita gražia prog
rama atvažiuoja p. Liolio teatri
ninkai, iš Brocktono. Šio sudėti
nio parengimo audiencija turėtų 
būti labai gausinga, nes visas 
pelnas eis lietuvių kolegijai.

Specialė rinkliava. Sekmadie
nį, bal. 27 d., Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje tapo išdalyti vo
keliai rinkliavai vieton parapijos 
metinio išvažiavimo. Vokeliai su 
aukomis bus surenkami geg. 4 
d. ir geg. 11d.

tadienį; kitomis dienomis tai.čias, ką tik atvykęs iš Romos, 
vakarais. j kun. Dr. Viktoras Rimšelis, M.

_________ >1. C.
Nelaukia. Kaip buvo rašyta,! Atvažiuos iš Brocktono p. 

šv. Petro par. bažnyčioje, sekm. Liolio Komedijos ratelis. Daly- 
geg. 4 d., iš sekm. geg. 11 d.,'vaus ir ponios Ivaškienės grupė, 
bus renkamos aukos vieton pa-’ Šeimininkės suteiks gardžių 
rapijos metinio išvažiavimo, valgių. Vakaro pelnas ir dova- 
Malonu pažymėti, kad žmonės nos eis lietuvių kolegijai, 
aukas neša savaitės bėgy, ne-j Kviečiami visi paremti šį pa
laukdami rinkliavai paskirto _ rengimą.
laiko. • -------------- i

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija, galima laikyti viena iš 

į pavyzdingiausių. Ji nors ruošia
usi, kelia kapitalą, savo namo - 
svetainės statybai, bet neužmir- 

įšta mūsų tautos, šaipos ir kul
tūros reikalų. Vasario mėnesį 
A. L. Tarybai, kovai dėl Lietu-

» • I

Suvažiuoja iš visur. Sekma
dieniais labai daug automobilių 
esti apstatyta priekyje, toliau, 
ir apie Šv. Petro par. bažnyčią. 
Paklausinėjus, kodėl taip? Suži
nota, kad esą daug vietos kur 
automobilius pastatyti. Ir todėl 
iš visur automobilistai suvažiuo
ja lietuvių bažnyčion 
šv. mišių.

_________ I Linksa žinia. Klierikas Vla-
Vaikų Pirma Šv. Komunija, das Brazauskas, MIC. taps Die- 

Už mėnesio parapijos vaikeliai vo kunigu geg. 18 d. Jo šv. Pri- 
žygiuos pirmu kartu prie Dievo micijos ir pagerbtuvių balius, 
altoriaus, tas bus birželio 1 d., geg. 25 d.. 1947. Klierikas ma- 
8 vai. r. Raginame visus, kurie rijonas bus tai trisdešimt penk- 
dar nėra priėmę šv. Komunijos tas kunigas iš So. Bostono Šv. 
prisirengti ir priimti. ; Petro

Taip pat raginame suaugusius' 
žmonės atlikti velykinę, kuri: 
baigsis birž. 1 d.

_________ I šeštadienį bal. 26 d. lankėsi
Sekmadienį, geg. 4 d., 3 v. p.'“Darbininke” p. J. Valaitis, 

p., bažnytinėje salėje, W. 5th BALF sandelio vedėjas, ir p. J. 
St.. bus graži porgrama. Atva- Beleckas iš Brooklyn. N. Y. Jie- 
žiuos iš Thompsono Marianapo- du dabar kalba ir rodo judamus 
lio Kolegijos Studentų 
Studentai pabėgėliai

parapijos. Ačiū Dievui.

Lietuvių Draugas Kalbės 
Baltic American Draugijos 

Susirinkime
Professor W. Elmer Ekblaw, 

iš Clark Universiteto, kuris ne
kartą rašęs prielankių straips
nių apie Lietuvą ir lietuvius A- 
merikos spaudoje, kalbės Bosto- 
n’e. gegužės 4-tą. 7 ;30 vai. vak. 
International Instituto patalpo
se, 190 Beacon’ St., Boston. 
Mass.

Prof. Ekblaw. botanikas ii’ ge
ologas. gyvenęs apie 4 metus 
Greenland. Jis taipgi lankėsi 
Anglijoje, Scandinaviioje, Bal
tijos kraštuose ir vidurinėje Eu
ropoje. So. Boston ar į

Kadangi Prof. Ekblaw yra pa- administraciją, 
rodęs savo palankumą lietu- ----------
viams, tai mes turime būti jam 
dėkingi.

Muzikalę programą išpildys bininko"

i

išklausyti

Šv. Kry- 
su kitais 

kuniguos-

Lankėsi

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

vos laisvės, paskyrė $1000. Ba
landžio mėnesio susirinkime nu
tarė paaukoti BALF’o dabarti
niam vajui .$500. Taipgi nutarė 
paaukoti .$500 lietuvių parapi
jos mokyklai — vieno kambario 
įrengimui. Taip pat vienbalsiai 
nutarė tapti Darb. Radio kon- 

jcerto, kurs įvyks geg. 11 d., Jor
dan Hali, Bostone, garbės rėmė
ja ir tam paskyrė $25. Tai tik- 
' rai. ir kitoms panašioms draugi
joms sektini pavyzdžiai. Rap.

Atvyko iš Vokietijos

Kas Nori Važiuoti 
Kalifornijon?

Kurie nori matyti gražiąją
Bal. 18 d., š. m., laivu SS Er- 

nie Pyle atvyko į South Bosto- 
Kaliforniją ir mėlynuosius va- ną Zigmas Stanaitis. Tai south- 
karus greičiausia kreipkitės pas bostoniečiams pažįstamo p. Sta- 
Petrą Kupraitį. 69 Thomas Pk., 
So. Boston ar į “Darbininko” į

Į
t

ATSIIMKITE LAIŠKĄ
Į Paulinai Baikauskienei “Dar-

administracijoje yra

naičio - fotografo sūnus. Jo at
vykimo reikalais rūpinosi a. a. 
J. Galinis, 78 Marine Rd.. gi jam 
mirus rūpestis krito ant ponios 
Galinienės, bet ji džiaugiasi, kad 
visgi pasisekė po ilgų bandymų 
atsiimti seno pažįstamo šeimos

p. Birutė Svilienė ir p-lė Amelia laiškas iš Lietuvos. Prašome at-Įnarį. Dabar p. Zigmas Stanaitis 
Tataronis su savo choru. Po su
sirinkimo bus susipažinimo va
landa. I

pats rūpinasi atsiimti savo šei
mą likusią Vokietijoj.

siimti.
• ; 
Rap. REIKALINGA rankiniai siu-!

i vėjai. Įdomus darbas, ir pasto
vus. Geras atlyginimas. Blanch
P. Field & Company, 420 Boyls-

d. į- ton St., Boston. Mass.
(25-t-2)

GRABORIAI
Parengimai

Sekmadienį, balandžio 27 
vyko Gabijos choro vaidinimas 
ir koncertas, o vakare įvyko 
Stepono Dariaus* Amerikos Le-

W. J. Chisholm
GRABOKIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

choras, paveikslus Naujos Anglijos Be
kalbės. tuvių kolonijose Lietuvos trem-

Kalbės jų direktorius kun. V. tinių šelpimo per BALF naudai, j
__, 7 _ . 7“~, ir sve- Antradienį, bal. 29 d., lankėsi!&i°no 317 posto Ladies Auxilia- 

ry vakarienė. Abu parengimai 
pavyko.

Andriuška, D.D.. MIC.,

s

2
S

1 
0”

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

Ketvirtadienį, rytą, 
žiaus katedroje, tapo 
klierikais įšventintas 
na deakonas Petras šakalys, iš
Cambridge. Sveikiname jį. Taip- 
pat liūdyme su juom dėl jo tėve
lio, kurs tapo palaidotas trečia
dienį.

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 

414 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948 Geg. mėnesio pamaldos, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, šią sa
vaitę, atsibūva kas vakaras. Ki
tą savaitę bus laikomos rytais: 
pirmadienį, antradienį ir ketvir-

GRAŽUS VAKARAS

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus
Patarnavimas greitas ir mandagus.

I
i

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

; ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

1
i

1

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Grofton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Marianapolio Kolegijos Naudai.

Sekmadienį, Geg. - May 4,1947 
Šv. Petro par. pobažnytinė je Salėje, 

5th St., So. Bostone.
VAIDINS BROCKTONIEČIAI PUIKŲ VEIKALU 
Ponia O. Ivaškienė dalyvaus su savo Tautiškų šo

kių Grupe, kuri visuomet visus žavėja.
Marianapolio Kolegijos Studentu Choras išpildys dainų 

programą.
Kalbės kun. Dr. V. Andruška ir du našlaičiai studentai: 

J. MARTINKUS ir K. JASBUTIS.
Visus kviečiame atsilankyti ir paremti šį graži; darbą 

Pradžia lygiai 3 vai p. p. Įžanga tik 50c. 
RENGĖJAI.

!
į

Patikrinkite Savo Krūtinę 
X-Spinduliais ■

I
Trečią kartą So. Bostoniečiai 

turi progą patikrinti savo 
tinę penktadienį, gegužės 
nuo 2:30 vai. po pietų iki 
vai. vakare X-spinduliais.

Visi virš 15 metų amžiaus gali 
Health

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.I
i

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

ri>-

krū-
2 d. 
7:30 

iJ
užeiti į South Boston Health 
Unit. 133 Dorchester St.. (prie-į 
šais Carney ligoninės) ir leisti! 
nufotografuoti savo krūtinę! 
X-spinduliais visiškai dykai. Nu
sirengti nereikia ir užima ma-l 
žiau negu vieną minutę laiko. j

Visi So. Bostono gyventojai; 
raginami pasinaudoti ta proga. |

I

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772 s

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

38012 VVest Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė, 
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkway — 18«4-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

I
177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rastinuiką.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Ttdeikis,
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — /Meksandras Ivaška,
410 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai.' po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. St., So. Boston, Mass

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Stasys Santvaras.

vargai apkarto, pasilgę liūdim be Ausros v artų...

Nupuolusi, pavargusį, parklupusį 
Ateik, ateik prikelt. Marija! 
Te atskrenda diena nubudusi 
Ir serganti širdis tegu pagyja!

Tokie maži didžioj nakty paklydom.
O patekėk, o patekėk. Aušrine!
Tenai, kur saulės ašara ir diemedžiu pražydom — 
šaltinio vandeniu pagirdyk alpstančią krūtinę!

Nupuolusį, pavargusį, parklupusį 
Ateik, ateik prikelt. Marija! 
Te atskrenda diena nubudusi 
Ir serganti širdis tegu pagyja!

Ne vieną sūnų ten atrasi Tu nuliūdusį. 
Ne vieną vėtroj verkiančią mergelę! 
Tavęs neradę, nusidėjėliai čia žudosi — 
Duok ranką elgetai aklam, parodyk kelią!

Laivai palaužtom burėm uosto neberanda.
O Tu — žvaigžde Giliųjų Marių!
Te varpinių varpai paskelbia gandą, 
kad grįžtančio paukštelio nepataikys šūviai piktadarių!

( -JJiteratura
Giesme I Dievo Motina

c 4-

Tikėjimas
Tikiu, ne amžiais būsi vergas šioj pakrantėj 
Ir žemės elgeta neamžinai — tikiu. — 
Tada nukris nuo rankų kietos grandys 
Ir didelės nakties šešėlis — nuo akių.

Kiek kartų pančiuose maldoj rankas iškėlei. 
Giliam vidurnakty į tolimas žvaigždes.
Kiek kartų šalnos kojas kruvinas sugėlė
Ir kalavijas skausmo — gilumas širdies. —

Tikiu. Tenai bus amžiams rankos puoštos 
Žvaigždėmis Jėzaus kankinių — tikiu.
Ir bus neuždengtas šviesos ir meilės Dievo sostas 
Nuo žemės dulkių neregėjusių akių.

Bernardas Brazdžionis.

Upelis kalnuos
šniokščia, raudoja upelis sraunus, 

bevardis upelis kalnuos — 
kieno ašarėles, tu. ledo sūnus.
neši savo putų delnuos0

Ir kas? Kas raudoja kalnuose aukštai0
Juk uc-los neverks niekados 1
Gal tu savo laimę žiauriai praradai 
ir liko vien godos raudos?

Kastytis Gliaudą

Kailinius ir Paltus
Nelaikykite kailiniu ar drabužinių paltų namuose. Įdė- 

k'te juos i STORAGE, kad kandys ir šiluma jų nesugadintų. 
Kaina maža — tik nuo jūsų pačių įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius .$3.00. už paltus — $1.50.

MŪSŲ KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DĖL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
iros maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar jialtas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
baltą. Jei reikės, pataisysi
me. suglensuosime. atlagus 
pataisysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PERMODELH OJAME IR 
PATUSOME I)AB\R 

I Z ŽEMIAUSIA KAINA

I

8
vo sprendimo paslaptį. Jis 
rašė:

“Ankščiau, negu aš, bū
damas pilnoje sąmonėje 
laisva valia atsiskirsiu su 
šiuo gyvenimu, noriu išpil
dyti paskutinę savo parei
gą. Aš noriu pareikšti šit:: i 
nuostabiai šaliai, Brazili
jai, gilų dėkingumą už tą 
svetingumą, kurį ji sutei
kė man ir mano darbui. 
Diena iš dienos vis labiau 
ir labiau pamilau šitą že
mę, ir niekur kitur aš ne-

rodomas didelis jo asme
niu “susidomėjimas”... Jį 
globoti buvo pavesta Mak
sim Gorkiui, kuris pasirū
pino visų Stefan Zveigo 
raštu išleidimu rusų kalbo
je. Tačiau nei ypatinga 
globa, nei nemaži honora
rai už išleistus raštus ne
palenkė Stefan Zveigo sim
patijų Sovietų Rusijai; 
priešingai, tos simpatijos 
žymiai sumažėjo. Didelis 
individualistas ir humanis
tas, laisvės ir gėrio garbin-,
to jas, savo aštriu ir pasta-' norėčiau pradėti gyvenimą 
biu protu, sugebėjo įžvelg- iš naujo po to, kai man y- 
ti į 
bei režimo užkulisius ir su
prasti klaikią tikrovę. Jis no dvasinė tėvynė Europa, 
betarpiai turėjo progos įsi
tikinti, jog raudonasis dik
tatūrinis režimas nieku ne
siskiria nuo rudojo režimo, 
dėl kurio jis turėjo pasiša
linti iš savo tėvynės.

Paskutinį savo amžiaus 
■dešimtmetį Stefan Zveigas 
gyveno Petropolyje, viena
me iš Rio de Žaneiro vasar
viečių, aukštai kalnuose/ 
tarp hortenzijų ir kitų tro
pinių gėlių. Brazilija buvo 
tapusi jo nauja tėvynė. Čia 
jis naudojosi pagarba; be
veik visi jo kūriniai buvoi 
išversti į portugalų kalbą 
ir turėjo nemažą pasiseki
mą, o gaunami honorarai 
garantavo nerūpestingą 
gyvenimą. Turėdamas pa
lankias savo darbui sąly- mažą savo kūrybos loby- 
gas, Stefan Zveigas, gy- ną, kuris sudaro apie dvi- 
vendamas Petropolyje, pa- dešimt tomų. Žymiausi jo 
rašė eilę naujų kūrinių k. grožinės literatūros kūri- 
t. savo autobiografiją, stu- niai yra novelių rinkiniai 
diją apie Amerigo Vespuc- j “Fantastinė naktis” ir “Li- 
ci, baigė didelę monografi- kimo akimirkos”; egzoti-

Sovietinio gyvenimo ra žuvusi mano paties kal
ba ir kai susinaikinusi ma-

Bet išgyvenus šešiasde
šimt metų, reikia ypatingų 
JėgU gyvenimui iš naujo 
kurti. O mano jėgos per il
gametes benames keliones 
yra išsekusios ir aš manau, 
jog geriausia, tinkamiau
sia ir tiksliausia gyvenimą 
užbaigti tuomet, kai dvasi
nis darbas ir asmeninė lai
svė yra didžiausias džiaug
smas ir aukščiausias že
mės gėris.

Aš sveikinu visus drau
gus. Tepamato jie dar kar
tą aušrinę. Aš esu perdaug 
nekantrus ir išeinu jos 
pats pasitikti.

Petropolis, 1942.11.22
Stefan Zveig”.

Stefan Zveigas paliko ne-

I

jų sąlygų, susilaukė nacių 
pagarbos, net buvo paskir-l 
tas Vienos Akademinio Te
atro generaliniu direkto- 

Pro toninių bombų trenk- greitai įsigalėjęs nacional- rium...
smą ir karo trimitų gar
sus, prieš penkerius metus 
prasiskverbė 1 
daug pasakanti žinutė: 
Petropolyje. prie Rio de 
Žaneiro, nusižudė garsus ar pacifistines 
rašytojas Stefan Zveigas rios nesiderino su “naujų- 
su žmona. Tragiška Stefan jų laikų vokiečių dvasia”, 
Zveigo mirtis ano meto turėjo būti išskirtos iš ger- 
bendramn žmonijos sąmy- manų tarpo... Moralinio, 
šyje ir kentėjimuose, praė- greitai ir fizinio, teroro pa- 
jo lyg renastebėta. Ypač sekoje, iš Vokietijos turėjo 
šios tragedijos smulkme- emigruoti Nobelio literatū- 
nos liko nežinomos ten, kur ros laureatas Tomas Mann, 
tuo metu siautėjo kieta na- jo brolis, irgi rašytojas, 
cių Vokietijos okupacija ir Heinrich Mann, žinomas 
kurios propaganda užim- monografijų rašytojas E- 
tųjų kraštu gyventojus mil Ludvig ir daugelis kitų 
maitina išimtinai tik “vo- vokiečių meno ir literatū- 
kiečių nuolatinių pergalių” ros paasulvje žinomų var- 
mitu. Tik dabar, suėjus du. Iš savo tėvynės turėjo 
ipenkeriems metams
Stefan
mums
gaus - kūrėjo dramos pas
laptis...

Stefan Zveigo savanoriš
kas pasitraukimas iš “šios 
ašarų pakalnės”, šių dienų 
šviesoje, atrodo, 
jo išgyventos 
dramos logiška atomazga, 
lyg nepakeičiamas likimas, 
kurio buvimą tvirtai tikėjo 
šis kūrėjas.

Stefan Zveigo gimtinė — 
Viena, austrų sostinė. Ten 
jis augo, išsimokslino ir 
pasireiškė kaip rašytojas 
— kūrėjas. Nors jis savo 
reto talento dėka labai 
greitai įkopė

Aiškėja Stefan Zveigo Tragedija
socializmas su “germaniš-
ko kraujo teorija”, pradėjo /s'aciU moralinio bei fizi

trumpa, bet aršią kovą su visu tuo, kas studiją apie žinomą hu-|nis romanas “Amok”,’isto-
manistą Montaigne bei jo rinis romanas “Marija 
laikus ir kitokių kūrinių.įStiuart” (pastarieji išvers- 

dalimi, sparčiai persiėmėKaro pradžioje buvo prasti lietuvių kalbon) ir kiti, 
nacių idėjomis ir pamažu dėjęs rašyti Balzako bio-j Rašytojas ypač išpopu- 
pradėjo jas įgyvendinti sa-[Sra^J4« paties auto-[ barė jo savo sukurtomis į-
vo krašte. Nacių “kritikai”’^iaus teigimu, turėjo būti žymiųjų žmonių biografi
ją čia savo smūgius nukrei- žymiausiu jo kuriniu, bet: jomis ir studijomis k. t. 
pp j visus “nešimtaorocen- veliau tą darbą visai atide-' Trys meno meisteriai , 
tinius arijus” ir pacifistus. j° j šalį. Vienam savo bi-į biografinės studijos apie
Su vpatingu įniršimu buvo i tiulių, savo dramatiškos Balzaką, Dickensą ir Dos- 
puolami rašytojai, broliai mirties išvakarėse, apie to tojevskį; “Trys savo gyve- 

ir- 7-troio-ni ! veikalo atidėiima. taip iš-jnimo dainiai”, biografinės
kaipo “dvejopai nusikaltę sireiškė: 
germanų rasei”. Pirma-: “Visi rašytojai, kurie bu- 
pradė jų kaltė buvo ta, kad vo pasiryžę parašyti di- 
jie, kaip minėta, buvo ne džiojo Balzako biografiją, 
“šimtaprocentiniai ari- mirė anksčiau, i 
jai”, antra, abu humanis-i pradėjo šį darbą”, 
tai ir “nepataisomi” pači-į ‘ - - -
fistai. Stefan Zveigas, sa- jr patvirtino tą jo teigimą, 
vo nuostabiuose kūriniuo-! N’wo U
se spręsdamas bendras aprūpintą gyvenimą 
žmogaus buities problemas naudojosi šilta brazilų glo-i 
ir pasinėręs į dvasinių iš- ba bei pagarba, tačiau jo

“neariška” ir humaniška. meno ir literatūros 
Kas skelbė humanistines zmones- Austrai, būdami 

idėias ku- tos Pat germaniskos tautos J ’

ms metams nuo
Zv^i^o mirties 

aiškėja šio žmo-

lyg buvo 
gyvenimo

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI 
Didžiausias jų pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC.
FERRIERS M O 19?(! METŲ

5-tam aukšte.

59 Temple Place Boston, Mass.

Stefan ir Arnold Zveigai J veikalo atidėjimą, taip iš- nimo dainiai”, biografinės 
Iroirvi “rli-ainno i mic-ilrolin SireiŠkė I StudljOS apie Tolstojų,

[Stendai ir Kazanovą bei 
kūriniais apie Napoleoną, 
Goethę, Baironą, Bethove- 

nes-u i?e ną *r kitus pasaulinės lite- 
® J .ratūros bei muzikos kūrė- 

Stefan Zveigo mirtis lyg Jus: Stefan ?\eiS° visi kū‘® rimai parašyti nepapras-
“ tu talentingumu ir meis- 

i ne 
tik kaip puikus žodžio mei
steris — stilistas, bet ir 

| kaip nepaprastas žmogaus 
n™ imtinai grožio ^bei gėrio i lengvi. Pradžioj jis išgy ve- sielos žinovas - psicholo-

11 1 1_ i :x no

nę depresiją, kuri yra neiš- 
j vengiamą visiems į šį kon-: 
[tinentą patekusiems euro- 
piečiams. Depresiją didino ®;ii 
žinios apie įvykius jo tėvy
nėje ir kituose diktatūri
niuose kraštuose. Žmonių 
fizinės ir moraHnės kan
čios jautrųjį kūrėją - hu
manistą labai skaudino ir 
iššaukė sielvartą. Jis kūrė' 
grožio ir gėrio pasaulį, o jo i 
akivaizdoje vyko istorijoje Redakcijos prierašas. Ne

manom, kad šio rašinio au
torius pateisintų savižudy
bę. St. Zveig buvo įžymus 
tarptautinis masonas, ku
rio išgarsinimui ir praban
gioms gyvenimo sąlygoms 
netrūko stambių čekių. Ne

pasitraukti ir Erich Maria 
Remarcjue. nors jis buvo 
“100 G arijas” ir jo gyslose 
tekėjo tikras “germano 
kraujas”, už savo roma
nus, “Vakarų fronte nieko 
naujo” bei “Kelias atgal”, - . ~ .
persunktas pacifistinėmis gy\enimų gelmes, kūrė_ is-,metai šiame krašte nebuvo A 4- I«a a I aXX a. l— aI a—Xa. I « • i v • • •• • v

tvi. IIO 10KVVU“ . l-A-1 _ -... j - t . ■ gas ir analitikas, suąebe-stipną dvasinę bei fizi- ? .. . x. . ’ ... 6 .r jęs įžvelgti j giliausias
i žmogaus dvasinio gyveni
mo paslaptis. Stefan Zvei- 
—i — fatalistas. Jo kūri
nių veikėjų darbus ir buitį 
lemia ne atsitiktinumas, 
bet nepakeičiami likimo 
dėsniai. Tikėjimas Į likimo 
galią — pagrindinis Ste
fan Zveigo kūrybos leit
motyvas.

Andrius Jogaudas.

Nors St. Zveigas turėjo n... ® . - tnskai. Jis pasižymėjotrupintą gyvenimą ir x., , . J

kurios, i—„ ,
manymu prily- pasaulį, kuris buvo visiš

ka priešginybe nacių kul- 
tyvuojamam “jėgos ir gro
žio” supratimui. Arnold 
Zveigas naciams “nusidė
jo” savo kadaise išleistu 
romanu “Unterio Grišos 
tragedija” ), pacifistiniu 
romanu iš pirmojo Pasau
linio Karo metų, kuriame 
be pagražinimų pavaizda
vo prūsiškojo militarizmo 
brutalumą ir nežmonišku
mą. Už šiuos “nedorus dar
bus" abu rašytojai nacių negirdėtas smurtas ir ne
buvo iškalno pasmerkti su- žmoniškumas. Prasidėjęs 
naikinimui, už tat nenuos- antrasis pasaulinis karas 
tabu, jeigu Austrijai nesu- su jo baisiaisiais materija- 
laikomai riedant į “anšliu- linių bei kultūrinių turtų 
są”, Zveigai pasitraukė į 
užsienį.

Netekęs tėvynės Stefan

idėjomis.
“kritikų”
go “germanų rasės išdavi
mui”...

Žinomas rašytojas ir pa
cifistas, Ossiezky, nespė
jęs pasišalinti iš Trečiojo 
Reicho, tapo nukankintas 
viename iš garsiųjų kon
centracijos lagerių. Jo iš 
nacių nagų negalėjo išgel
bėti nei Nobelio taikos pre-

į vokiečių Ii- mijos suteikimas; jis, kaip 
teratūrines viršūnes ir su- ir kiti “nusidėję” nacių re- 
silaukė pasisekimo bei gar- žimui, 
bės, tačiau jo 
nuolatos lydėjo 
šešėlis".

Stefan Zveigas 
me buvo ne “šimt. 
tinis arijas”... Šią 
“prigimties kaltę” 
nevienas vokiečių meno bei 
kultūros kūrėjas. Jie ypač j 
tą savo “prakeikimą”, 
skaudžiai turėjo pajusti po 
pirmojo Pasaulinio Karo, 
kai vokiečių tauta, atsipei
kėjusi iš patirtu smūgių?.’ 
no trumpo “demokratijos 
žydėjimo”, vėl pašlijo į na--istorinių
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dusį iki nacionalsocializmo,būdamas kroatų kilmės, vyksta Lietuvoje ir jame pavaiz- sveikinimo laišką, kuria-BALF’ą Lietuvos tremti- 
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pro krematoriumo 
žingsnius kaminą nukeliavo į dau- 
“tamsus sas... Nacių brutalumą 

skaudžiai turėjo pergvven- 
savo kil-’ti ir mūsų taurusis rašyto- 
aprocen-

savo 
jautė

jas Vilius Storasta — Vy
dūnas, už savo skelbiamą 
[žmoniškumą. Tokių rašy
tojų veikalai buvo sudegin- Zveigas, kaip politinis emi- 
ti miestų aikštėse. Trečiam grantas, daug klajojo po 
Reiche galėjo gyventi ir platųjį pasaulį. Vienu me- 
kurti tik tie, kurie suspėjo tu jis gyveno ir Sovietų 
suprasti ‘ naujojo laiko Rusijoje, kame jam buvo, 
dvasią”, sugebėjo priside- teikiama ypatinga globa ir. 
rinti prie naujųjų valdovų 
norų. Pavyzdžiui, žinomas 

i romanų rašyto- 
cionalinį šovinizmą, nuve-jjas, Mirko Jelusič, kad ir

naikinimu, su neapsako
momis žmonijos kančiomis 
ir vargu, jautriojo kūrėjo;smurto įsigalėjimas ji pa- 
sielvarto stygą pertempė i-stūmėjo į pagonišką iš ^v- 
ki kraštutinumo, jame pa-,venimo pasitraukimą, bet 
laužė bet koki norą toliau i greičiau įpročiai persiso- 
begyventi. Jis nusprendė 
atsisveikinti su šia “ašarų 
pakalne”. Abu su žmona'
nusižudė priėmę stiprių' Dabar yra vedamas Ber>- 
nuodų. Prieš atsiskirda
mas su šiuo pasauliu Ste- 
fas Zveigas parašė atsi-

tinti gyvenimo saldybė
mis...

*) “Unterio Grišos tragedija” 
mums įdomus tuo, jog, auto
riaus teigimu, romano vyksmas

dro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo vajus. Dirb
kime ir aukokime per

klaikumos. Nuost a b i a ii “prisiderinęs” prie naujų-, duoti lietuvių tipai. me dalinai atskleidė šio sa- niams.


