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• Naujieji ateiviai
• Gera ir bloga
• Pagrindiniai m&sų tikslai
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Džiaugiamės, kad į gretimus 
užjūrio kraštus: Kanadą ir A- 
meriką kaskart vis daugiau su
laukiame savo sesių ir brolių iš 
vargingosios tremties. Jie* mūsų 
viltis, pasididžiavimas ir atei
tis, nes kiek lietuvių pajėgs iš
likti gyvi ir nepalaužti nūdie
nio pasaulinio košmaro audros, 
tokios bus ir perspektyvos iš
kovoti pavergtai mūsų Tėvynei 
laisvę ,o vėliau — 
ir pastangomis — 
atkurti okupantų 
išgriautą, gražiąją

Šie du kraštai, 
yra tikrai gera
veiklai ta kryptimi 
masi dideliems ateities dar
bams, nes tik iš čia ,ne iš kur 
kitur, numatoma, jog nušvis 
mūsų gimtajai žemei laisvės 
rytas.

Stebint naujųjų ateivių gyve- 
, nimą ir jų elgseną čia, vis dėl

to, su džiaugsmu tenka kons
tatuoti faktą, kad jis yra gra
žus, kūrybingas ir nešąs gra
žių vaisių. Toks yra visumos 
vaizdas, tačiau yra, nors labai 
smulkučių, ir išimčių. Apie ge
ra ir bloga čia ir norisi pakal
bėti.

savo darbu 
atstatyti ir 

nuniokotą, 
Lietuvą, 
pasakyčiau,

bazė lietuvių 
ir ruošia- 

ateities

Gera ,kad didžiulė dauguma 
perplaukusių Atlantą mūsų 
tautiečių ir iškėlusių koją į 
Dėdės Šamo žemę ar laisvosios 

• Kanados krantus, tuojau stve
riasi darbo ir, svarbiausia, kad 
to darbo vaisius produktingai 
sunaudoja. Tiesą pasakant, 
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Katalikas, kun neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadinti* gera 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteteri*.
■eI t
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SVEIKINAME!

Kristaus Prtei kėlimo 
šventės proga sveikiname 
visus LDS narius, “Darbi
ninko” bendrada r b i u s, 
skaitytojus, rėmėjus ir 
bendrai visus geros valios 
žmones. Lai Prisikėlusis 
Kristus laimina visus ir 
suteikia gausių malonių.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko** Redakcija, 

Administracija ir 
z visas štabas..

K
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Naneris
Šią savaitę, iš priežas

ties Didžiojo Penktadienio 
šventės, išleistas tik vie
nas “Darbininko” nume
ris.

Kitas “Darbininko” nu
meris pasirodys pirmadie-' • * • « • -M A «nį, balandžio 18 d.

EkspNuzija Bažnyčioje

Marion, S. Dakota — 
Verbų sekmadienį prieš 9 
vai. rytą įvyko ekspliozija 
St. Mary’s katalikų baž
nyčioje. Ekspliozijoje už
mušė 6 maldininkus ir a- 
pie 60 jų sužeidė.

Sprogimas įvyko po to, 
kai Phil Wachendorf pa
taisęs ir užkūręs žibalinį 
pečių

vTsijbet atsiranda vienas kitas, 
kurie per lengvai išleidžia sun
kiai uždirbtą centą...

Gavę darbą įvairiose darbo
vietėse, juk visi gerai žinome, ; 
kad laikrodžio rodyklės lėtai 
slenka ir dažnam tenka itin i 
sunkiu darbu jas palydėti. Tai
gi, vis dėlto, kaip sunku pini
gus uždirbti, o kaip lengva — 
juos praleisti!

Čia ir iškyla taupumo klausi
mas. Žinoma, iš anksto norisi 
pasakyti, kad, anaiptol, čia nie
kam nenorima siūlyti pasidary
ti dolerio vergu ir užmiršti 
kasdieninius reikalus, bet, svar
bu, kad tie reikalai būtų nau
dingi, produktingi ir ką nors 
žadėtų mūsų ateičiai.

Didelė dauguma naujųjų atei
vių, buv. tremtinių, pagyvenę 
nors trumpą laiką šiuose kraš
tuose, žiūrėk, jau turi šimtą 
kitą dolerių, kitas — ir kelis 
šimtus ar tūkstantį — banke, 
kurie jam jau užtikrina išeitį iš 
įvairiausių žiauraus gyvenimo 
padiktuotų bėdų. Yra ir tokių, 
kurie už sunkiai uždirbtus cen
tus planuoja įsigyti ar jau yra 
įsigyję savo gūžtelę — name
lius, kurių nuomosimas didžią 
dalį uždarbio atima, bet, gaila, 
yra ir tokių, ypač iš jaunesnių
jų, kurie vos sumezga “galą su 
galu”. Gautosios savaitinės 
“pėdės” jiems vos užtenka pra
gyvenimui.

Kodėl taip yra? Gi todėl, kad 
jie, po sunkaus savaitės darbo, 
pergreitai užmiršta galimus 
evantualumus, galinčius įvykti 
ryt, poryt, už mėnesio, ar ir 
metų, iš kurių tegalima bus 
išsikapstyti tik tada, kuomet 
turėsi užspaudęs vieną kitą 
centą “juodai dienai”.

Juk galimos ligos, galimas 
darbo netekimas dėl kurių nors 
priežasčių, pagaliau, juk visi 
laukiame ir laisvon Tėvynėn 
grįžimo, o be pinigų — juk 
nieko nebepadarysime. Nebe-

Tęslnys 2-rame purtap.
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Trumanas Pradėjo Penktuosius
Prezidentavimo Metus

Taika Dviejų Metų Laikotarpyj
- daryti sargybą, išėjoVV’ashington, D. C.

Ketvirtų metų sukakties griežtai prieš tą pasiūly- 
išvakarėse, pirmadienį, mą. Jo atstovas smarkiai 
balandžio 11 d. Preziden- puolė sekretorių Lie ir ki
tas Trumanas buvo labai tus ir pareiškė, kad tas 
optimistiškai nusiteikęs, pasiūlymas yra dar vienas 
ir pareiškė, kad taika bus Vakarų pasiryžimas ap- 
tikrai įgyvendinta dviejų lenkti Saugumo Tarybą, ir 
metų laikotarpyj. kad tai esą čarterio lau-

i Prezidentas Trumanas, žymas.
pradėjęs penktuosius me-’ Tačiau generalis susi- 
tus, įteikė Senatui Atlanto rinkimas 41 balsu prieš 6 
sutartį ratifikavimui. Jis Lie pasiūlymą pavedė, 
yra pilnai įsitikinęs, kad kaip jau minėta, specia- 
Senatas ją ratifikuos be iiai komisijai svarstyti, 
ginčų. i Prieš balsavo tik Rusija,

l T. . I Lenkija, Ukraina, Baltgu-
Jugoslavija ir Čeko- r. n o • . glOVaklja.

i Prieš balsavo tik Rusija, 
(Lenkija, Ukraina, Baltgu-

jus per pastaruosius du1 
metus prašalintas, ir kad 
per sekančius du metus 
Europa ekonominiai su
stiprės, išskyrus Sovietų 
Uniją (Rusiją).

%

Rusija Priešinasi Jungtini? 
Tautų Sargybos Sudarymui

sau—-A- tt-- —i—tMICSTO hOKĮJŲOS jTUOCflTii
Streikuoja

Įėjusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje ptsėje, apvilktą 
baltu drabužiu, ir nusigando. Jip joms tarė: “Nenusigąskite; jūs ieškote Jė
zaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; jis atsikėlė, jo nėra čia; 
štai vieta, kur jį buvo padėję.” (Morkaus 16, 5-6)

Marino, Cal. — Pe- 
penktadienį trijų 

mergaitė,

tų Priešvalstybinę VeiklųSan 
reitą 
metų amžiaus mergaitė, New York — FBI agen- tos grupės nariai nesine- 
Catherine Fiscus įkrito į tas, Herbert A. Philbrick šiodavo narystės kortelių, 
žibalo kompanijos 14 co- iš Melrose, Mass., kuris Tos grupės pareiga buvo 
ių pločio geležinį vamzdį, nuo 1940 m. rinko žinias apimti biznierius, profe- 
curis buvo tuščiame že- iš komunistų slaptos veik- sionalus, mokytojus, ir ki- 
mės sklype. Tas vamzdis los, būdamas .pats komu- tus intelektualus.
>uvo neuždengtas. nistų partijos sląptų rate- ----- -----------

Ta mergaitė kartu su ki-'lių nariu, liudijo prieš 11 Keturiu Metu Sukšktfc
to cL-l.rrva t.| 1___________ _________________________________J.. JW1UHIW

nistų partijos sląptų retė

tais žaidė tame sklype, ir] komunistų partijos vadų, 
kurie yra kaltinami są- 
mokslininkavimu ištreni
ruoti kitus jėga nuversti 
šio krašto valdžią.

ji bevaikščiodama užėjo 
ant to vamzdžio. Jeigu ne 
kiti vaikai, tai niekas bū
tų nė nežinojęs, kad ta 
mergaitė ten įkrito.

Mergaitę iš vamzdžio iš
traukė, bet ji jau buvo 
negyva. Gelbėjimo darbi
ninkai dirbo apie 50 va
landų dieną ir naktį. Be- 
kasant urvus, jiems pa- nėjo, 
tiems gręsė jų gyvybėms buvo įsakyta veikti svar- 
pavojus. Pasiekę 104 pėdų.biose valstybės pramonė- 
gilumą, jie prakirto vamz- se. Komunistų profesiona- 
džio sienas ir ištraukė |lų grupė, 
mergaitės kūnelį.

Šis jaunas . liudininkas 
buvo komunistams eks- 
plioduojanti bomba, kada 
jis viešai iškėlė komunistų 
slaptus darbus. Jis įrodi- 

kad komunistams

Balandžio 12 d. suėjo

įvardijo Tobin'ų, 
Saitonstal

advo-Kada komunistų 
katai pradėjo klausinėti 
Herbert A. Philbrick, tai 
jis savo atsakymais tik 
sustiprino, valdžios bylą. 
Kalbant apie ? Jaunimą 

t Už Pergalę”, Philbrick į- 
rodė, kad tai yra Jaunų 
Komunistų Lygos skyrius,

keturi metai kai mirė Pi4- Pn? Tkur,ios1.ir

kuriai jis pri
klausęs, veikė slaptai, ir

J. V; Senatas Nubalsavo Tęsti 
Pagalbos Teikimų Europai 
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Washington, D. C. — 
Praeitą penktadienį Jung. 
Valstybių Senatas 70 bal
sų prieš 7 nubalsavo Mar- 
shall’o planą — Europos 
atstatymą tęsti ir jį fi
nansuoti, ir tam reikalui 
skirti $5,580,000,000, kaip 
yra reikalavus adminis
tracija.

Dabar eina smarkūs gin
čai dėl Marshall’o plano ir 
skiriamos sumos J. V. 
Atstovų Bute. Atstovų 
Bute yra įneštas bilius ad
ministracijos pr a š o m ą 
$5,580,000,000 sumą su
mažinti $200,000,000.

Vakar? Valstybės Atstatys 
VaMeNjos RespubHn

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės, Anglija 
ir Prancūzija yra pasiruo
šusios nutraukti karinį 
Vokietijos valdymą ir pa
vesti patiems vokiečiams 
valdytis.

Dabar yra ruošiama su
tartis, pagal kurią bus į- 
steigta Vokietijos federa
linė respublika. Vakarų 
valstybių kariuomenė, pa
gal tą sutartį, pasiliks 
Vokietijoje, tačiau kraštą 
valdys civilinė valdžia.

e T

zidentas Franklin Delano 
Roosevelt. Jis buvo iš
rinktas ketvirtam termi
nui. Tai pirmas Jung. Val
stybių Prezidentas, kuris 
taip, ilgai vadovavo kraš
tui.

Jis turėjo gerų ir blogų 
pusių, tačiau jo darbai 
bus įrašyti istorijoje.
Rusija nori sudaryti Rytinės 

Vofcieti jos valstybę
Berlynas, Vokietija — 

Sovietų Rusijos militarė 
administracija pradėjo 
smarkią kampaniją, kad 
sudaryti Rytinės Vokieti
jos valstybę, panašiai 
kaip daro Vakarų valsty
bės. Jai padeda vokiečiai 
komunistai.

— ■* -t
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sęs. Jis liudijo, kad Tobin, 
būdamas Bostono mayo- 
ru, ir Saltonstall, 
mas Massachusetts valsti
jos-gubernatorium, užgy

tu rė “Jaunimas Dėl Perga
lės” savaitę. Matyt, kad 
Jie nežinojo, kad tai ko- 

• ‘ - organizacijos

būda-

Jung. Valstybių Tribunolas 
Nuteisė 5 Hadus

New York — Šio miesto 
kolegijos studentai su
streikavo reikalaudami, 
kad du profesoriai būtų 
teisiami ir nubausti už 
studentų diskriminavimą. 
Studentai pikietavo kole
giją. Įvyko susikirtimas 
su policija, kuri areštavo 
17 studentų. Jie kaltinami 
už tvarkos ardymą.
- Studentai sako- kad vie
nas profesores esąs a*tT- 
semitas, o kitas atsisakęs 
priimti baltuosius ir juo-

Lake Success, N. Y. — 
Pasiūlymas sudaryti 
Jungtinių Tautų ginkluo? 
tą sargybą perduotas spe
cialiai vienuolikos tautų 
komisijai studijavimui po

•• • U
susirinkime. t 

Sovietų Rusija, kuri iki 
šiol laikėsi pasyviai apie 
generalio sekreto r i aus dūkūs į tą pačią dormito- 
Trygve Lie pasiūlymą su-lriją.

10,000 Išvietintų Žmonių
Pareiškė Protestą Rusijai

munistinės 
veikla.

Daug kitų svarbių daly
kų iškėlė viešumon ir įro
dinėjo Komunistų partijos 
skyrių slaptą veikimą.

Miunchen, Vokietija — 
Šiomis dienomis apie 10,- 
000 išvietintų žmonių pa
reiškė
Rusijai už persekiojimą, 
trėmimą 
žmonių pavergtuose kraš
tuose.

Išvietintieji žmones bu
vo i 
Rusijos karo atstovybės, 
ir jeigu, ne Jung. Valsty
bių militarė policija, tai 
gal būtų įvykęs ir kraujo 
praliejimas. Išvietintuo- 
sius išvaikė ašarinėmis 
dujomis.

griežtą protestą

ir kankinimą
Hamburg, Vokietija — 

Vokietis inžinierius Hans 
Harmsen pagamino naują 
motorą automobiliams. 
Sakoma, kad naujas mo-»v it Liu ueji ituiunes » ——— ——

susirinkę prie Sovietų toras turi tik vieną judan-
čią dalį. Tas motoras vie
nu galionu gasolino veš 
net 3,5mylias.

Naujo motoro pagamini
mas mažai kainuos. Tikisi 
ateinančiais metais pradė
ti tokių motorų gamybą.

S Senatoriai Reikalauja 
Svarstyti Naujų DP Bffiy

lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WV0M—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Nuremberg, Vokietija—I 
Jung. Valstybių militaris 
tribunolas nuteisė 5 na
cius už talkininkavimą 
Hitleriui prieš taiką ir ag- 
resyvio karo vedime.,

Baronas Ernst von Wei- 
zsaecker, buvęs užsienio 
ministerijos sekretorius, 
ir dar vienas vokietis bu
vo kaltinami ir nuteisė už 
talkininkavimą kankinti 
ir žudyti žydus.

Washington, D. C. — 
Penki respublikonai sena
toriai daro spaudimą į de
mokratus, kad kogreičiau- 
sia būtų svarstoma nau
jas DP bilius, kurį ragino 
priimti Prezidentas Tru
manas.

Pagal naują išvietintus 
žmones (DP) įleisti bilių, 
jeigu jis būtų priimtas, 
būtų įleista per 4 metus 
400,000 išvietintų žmonių, 
arba dvigubai tiek, kiek 
dabar yra numatyta įleis
ti pagal dabartinį įstaty
mą. Taip pat būtų iš
braukti iš dabartinio įsta
tymo kaikurie suvaržy
mai. • i

šeštadienį, balandžio 16 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos Velykinė programa. Iš 
WESX radio stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. 
bus transliuojamos giesmės, liaudies dainos, muzikos 
kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENI LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, bal. 17 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
Velykinių giesmių, dainų, muzikos kurinių, sveikini
mų ir kalbą.

Kalbės T. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Sveikiname visus Velykų švenčių proga ir linki- 
Prisikėlusio Kristaus palaimos.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.
TatephoMū: SOuth Borto* 8-2680 arba NOnrood 7-1448

me
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Antradienis. Balandžio 12, *49 ' r-'~
.aukštybių”, Nuo tos va
landos Pilotas ieškojo pa
leisti Kristų. Tačiau kie
me įsiutusi žydų minia 
šaukė: “Ant kryžiaus jį, 
ant kryžiaus”.

Žiūrint Žmogiškomis a- 
kimis, visiškai nesupran
tamas atrodo tas išrinkto
sios tautos šauksmas. Juk 
tiek amžių visas pasaulis 
su ašaromis šaukėsi Išga
nytojo, o dabar štai yra 
reikalaujama Jo mirties! 
Visos Piloto pastangos iš
gelbėti Kristų nuėjo nie
kais, todėl jis, pasakęs 
mirties ištarmę, nusiplovė 
rankas. Jėzus gi savo 
krauju tuojau turėjo nu
plauti viso pasaulio žmo- 

aš vaizdoje nesiteisino, bet nuodėmes.
visiškai pasiduo- Tačiau Išganytojas sto- 

valiai. Ta vėjo ramus teismo rūmuo- 
> teisėją, se. Ir nėra abejonės, kad 

“suteik savo ramybės šio- ir jis, netekęs kantrybės Jisai ten meldė Dievą, rt- 
» mis dienomis. Tos ramy- sakė Kristui: Tu man ne- mybės savo šv. Bažnyčiai, 

bes aš meldžiu savo Baž- duodi jokio atsakymo? Ar ramybės visiems kenčian- 
nyčiai, kurios meilė čia at- nežinai, kad aš turiu ga- tiems katalikams, kurių 
vedė mane”. Ir po to tas lios tava nukryžiuoti arba meilė Ji buvo atvedusi į 
didis tiesos gynėjas buvo paleisti”. Tada Išganyto- Piloto teismą. Bet tamsio- 
uždarytas tamsiame kalė- jas jam davė aiškų atsa- ji mirties valanda jau bu- 

9 -y t £09* .A _ • — ? _ . • •  .   -
jime.

Malonūs klausytojai, šis 
labai skaudus dabartinių 
laikų įvykis mums gyvai 
primena kitą neteisingą 
teismą, iškilusį jau beveik 
prieš du tūkstančiu metų. 
Ten,. Palestinoje, nejau
kiuose Piloto rūmuose, 
buvo teisiamas ne koks 
Bažnyčios kunigaikštis,; 
bet dangaus ir žemės ka-tton’e, 
ralius Jėzus Kristus, f 
Jis buvo neteisingai ap-.šymo ceremonija ąkyvaiz- 
kaltintas ėjęs prieš krašto doje didelio skaitliaus Iiū- 
valdžią, kankintas, teistas j dininkų, kurie buvo tam 
ir pagaliau pasmerktas ? tikslui pakviesti. Tarpe tų 
mirti ant kryžiaus. 'liudininkų buvo Preziden-

Mes lengvai galime įsi- j tas Trumhn, Vice-prezi- 
vaizduoti, koks jaudinąs identas Barcley, daugelis 
turėjo būti vaizdas* , .kai• kitą aukštų 1
mieliausias Išganytojas į taipgi senatoriai ir kon- -kraštai,
drąsiai kalbėjo PilotuiJgresmonai. Kviestųjų Iiū-} 
“Aš tam gimiau ir atėjau dininkų tarpe matėsi dau-! 
į pasaulį, kad liudyčiau a- gelis diplomatinių misijų 
pie tiesą ir kiekvienas, ku- šefų, jų tarpe trys Balti
ns yra iš tiesos, klauso- 
mano balso”. Tuo jau už
tenkamai buvo pasakyta, 
kad Kristus nėra 
tautos priešas.

Ir iš tikrųjų, jeigu ten 
būtų buvę žmonių “iš tie
sos”, jie būtų žinoję, kad 
Išganytojui po ano didžio
jo karo, kurį piktoji dva
sia pradėjo rojuje, teko 
labai svarbus uždavinys—

pašau-Visi dar gerai prisiine- Jis turėjo skelbti 
name Vengrijos kardinolo liui tiesos ir. meilės Evan- 
teismą. Prieš kiek laiko geliją. Juk Jisai Nazareto 
tas garbingas Bažnyčios sinagogoje, atskl e i d ę S 
kunigaikštis buvo komu- pranašo Izaijo knygą, aiš- 
nistų neteisingai apkaltin- kiai 
tas norėjęs 
to valdžią, 
tas, teistas ir pasmerktas čiams, skelbti 
visą amžių 
galo jaudinąs buvo vaiz- ningų Viešpaties metų”, 
das, kai baigiantis teismui Bet, malonūs 
tas Vengrijos katalikų va- jai, tokie buvo 
das drąsiai tarė: “Aš dė- planai, kad ta 
kojų Dievui, kad peržiūrė- tie “maloningi 
jęs savo sąžinę, nesijaučiu galėjo ateiti tik per Kris- 
esąs tautos priešas. Po šio taus mirtį ir kančią. Dėl 
pasaulinio karo man teko to Išganytojas, Piloto aki- 
sunkus uždavinys — i “ 
turėjau skelbti šviesos ir tylėjo, 
meilės evangeliją. Dieve”, damas Dievo 
kalbėjo toliau kardinolas, tyla labai erzino

kalbėjo: Viešpats
mane nešti Iinks- 
naujienos betur- 

kaliniams 
kalėti. Ir be laisvės, ir apsakyti malo-

nuversti kraš- siuntė 
buvo kankin- mos

klausyto- 
Visagalio 

“laisvė” ir 
metai” te-

kymą: “Tu neturėtumei 
ant manęs jokios valdžios, 
jeigu tau nebūtų duota iš

vo visai arti ir pasauliui 
aušo išganymo rytmetis.

T. L. Andriekus, O.F.M.

Balandžio 4 d. Washing- 
, įvykdyta Šiaurės 

Ir Atlanto Sutarties pasira-

kimas apibudina Atlanto 
Paktą kaipo drąsų žingsnį 
visuotinos taikos naudai 
ir kaipo itin svarbų fakto
rių vakarinių demokrati
jų pokarinės politikos, 
siekiančios patikrinti lais
vę ir saugumą Šiaurės At
lanto srities valstybėms 
prie kurių, geogrąfiškai > . . -< _ _ >_< t • * * A

Maitinimasis Tremtinių Blogas DABARTIES PASTABOS
■ta

nuotait šėlpia iš gerašir
džių amerikiečių lietuvių 
aukų.

Kitas pavyzdėlis. Senas, 
74 mėtų, profėšorius, jo 
žmona, 68 m. ir vienintelė 
duktė 28 mt. Duktė po 
Sttftkąus gripo netikėtai 
suserga atvira džiova. S. 
m. vasario mėn. 8 d. tėvas, 
nuvežęs dukterį į sanato
riją, grįžęs namo randa 
atėjusius dokumentus 
vykti į USA. Bet kol duk
tė nepašveiks, ta šeima 
niekur išvykti negalės, 
nes senukai tėvai nedar
bingi, gi dukters liga sun
ki ir ilga. Be pašalinės pa
galbos toji šeima išgyven
ti negali.

Toliau. Tremtinio lietu
vio ūkininko AŠmond šei
ma: tėvai, 12 metų sūnus 
ir jų globojama našlaitė 
Janina 10 met. Vokiečiai 
juos buvo išvežę darbams 
į Daniją. Našlaitės Jani
nos tėvą 1941 m. bolševi
kai išvežė į Sibirą, o moti
na liko Lietuvoje. Besi
traukiant nuo fronto vie
nas Ašmonų sūnus nuo 
bombos žuvo, o ir visa 
šeima buvo pritrtnekta, 
kas atsiliepia jiems ir da
bar.

š. m. sausio mėnesį toji 
šeima iš Danijos buvo at
vežta į Vokietiją ir patal
pinta kartu su kitais vo
kiečiais į vokiečių pabėgė
lių stovyklą. Visi apiply
šę, apauti daniškomis me
diniais padais klumpėmis. 
1945 m. danai juos uždarė 
į stovyklą, kur labai sun
ktomis sąlygomis išlaikė 
Iki . 1949 m. Tokias šeimas 

ai. gtoboja ristos Lietuvos 
Raudonasis Kryžins iš 
BALF paramos. Jiems 
visko trūksta. 1949 m. va
sario mėn. gautoji ĖALFo 
rūbų siunta, jau tokioms 
šeimoms išdalinta.

Tokios šeimos dabarti
nėms emigracijoš sąly
goms neatitinka. Pirmiau
siai jiems reikia išrūpinti 
D.P. teises. Darbo jie gau
ti negali, nes daug vokie
čių bedarbių, o be to, vo
kiečiai užsieniečiams ne
linkę darbo suteikti.

Štai pavyzdžiai, kurie 
atvaizduoja skurdų trem
tinio likimą. Be Amerikos 
lietuvių paramos jie pra
žus. Tad remkime BALFą, 
kad jis galėtų globoti ir 
šelpti tremtinius.

Jonas Valaitis,
BALF-to Atstovas 

Vokietijoje.

Maistas, teikiamas M 
bendro katilo yra vieno
das, nusibodęs, neskanus, 
be riebalų. Savo kokybe, ir 
kiekybe nėra tinkamas ir 
pakankamas. Duona duo
damas tik juoda ir blogos 
rūšies su labai didelėmis 
kukuruzų ir sojos miltų 
priemaišomis, tik pluta ir 
tešla. Dėl. to gyventojų 
dalis skundžiasi, skran
džio negalavimais. Maisto 
kaloringumas yra žymiai 
mažesnis, negu IRO skai
čiuoja, neš maisto produk
tai yra blogos rūšies: — 
prasta duona, v sugedusios 
— supuvusios ar sušalu
sios Milvės, mėsoje perne
lyg daug kautų. Kartais 
pusė mėšos normos pakei
čiama silkėmis, o maistin
gumas labai silpnas, /ei
gų ne BALf-o parama, 
nežinia kas tuos žmonės 
ftttittųi Jiems BALF tau
kai, lašiniai, kava, cukrus, 
kakao, kudą skystimą pa- 
tirština ir padaro maistu.

Kiekvienam reikia mais
to 
stengiasi maisto iš kur 
nors pasipildyti. Tėvai nu
traukia kąsnį nuo savęs, 
geriau pavalgydinti savo 
vaikučius. Gelbėdami vai
kus, patys tėvai taip nu
silpsta, kad kai ateina ei
lė emigruoti, betikrinant 
sveikatą, atrandama džio
va ar kita liga. Tokiai šei
mai emigruoti kebas už
kirstas! Kokia išeitis? 
Likti pusbadžiauti šaltoje 
Stovykloje, kur sveikata 
nepagerės, ar vykti į sa
natoriją ir palikti vaikus 
vienus svetimų globai? O

štai tik keli vargo pa
vyzdžiai: Manekeno sto
vyklos keturių šeimą: abu 
tėvai ir 2 vaikučiai. Vai
kučiai negalavo. Tėvai, 
norėdami sustiprinti vai
kų sveikatą viską ką ge
resnio, kaip sviestas, mė
sa, atiduodavo vaikams. 
Vaikai sustiprėjo, bet už
tat abiejų tėvų sveikata 
visai pašlijo. Pereitų metų 
pavasarį toji šeima norėjo 
išvykti į Kanadą, tačiau 
gydytojams betikrinant 
jų sveikatą, pas motiną 
rado džiovą, o pas tėvą 
nusilpusius plauičus ir su
trikusį virškinimo traktą.

priedo. Kiekvienas

pareigūną, (imant, priguli ir Baltijos tokfųtelftnfyfą 1 
ai Vaitai

jos atstovai: Lietuvos Mi
nistras Zadėikis, Latvijos 
Charge d’Affaires A. Din-

joksįbergs, Estijos e. p. Char- 
Jge d’Affaires J. Kaiv.

Baltijos oficialūs repre
zentantai šia proga įteikė 
Valstybės Sekretoriui p. 
Dean G. Acheson’ui adre
suotus savo tris identiš
kus pareiškimus. Pabal- 
tiečių ofic. atstovų parėiš-

į i

Lietuvos Ministro pa- 
, reiškime pabrėžiama, kad 
Lietuvos pavergimas yra 
perilgai užsitęsęs Sovie
tams sulaužant Atlanto 

■ Charto non - aggrandize- 
iment pasižadėjimą (jau 
J neminint kitų sutarčių 
į sulaužymo), kad dėl tos 
į besitęsiančios neteisėtos 
okupacijos Lietuvoje, Lie
tuvai nebuvo progos lais
vai ir atvirai pasisakyti 
dėl kalbamo Pakto reikš
mės. Lietuvos Ministro 
pareiškime reiškiama įsi
tikinimo, Paktą pasirašiu
sios dvylika demokratinių____ __________ ____

I valstijų sieks teisingai Dėl emigracinių sveikatos 
taikos ir kad todėl tokiai .......................
įtaikai nebus aukojama 
! pagrindinės laisvės ir tet

eisės tų tautų, jų tarpe ir 
H į Lietuvos, kurios laikinai 
g jų neteko dėl pavartotos 
§! prieš jas prievartos, ir 

kad kalbamas paktas e- 
ventualiai turės teigiamos 
įtakos į išlaisvinimo tebe
laukiančių tautų ateitį.

t. P. K

« 
I

• *

PAIEŠKO
Paieškau Dailidžių ir Rūko

rių šeimas, kilusias nuo Kudir
kos Naumiesčio Bajoraičių km.

Išvyko Amerikon prieš I-ąjį 
did. karą ir gyvena Bostone ar 
jo apylinkėse.

Paieško Justinas Matijošai- 
tis, kilęs iš Bajoraičių km., 
Bufetėlių vateč. Sakių apskr., 
dabar esantis Vokietijoje: (23) 
Oldenburg i 0>d., Post ofėn. 
Wonnen, Germany, Brit. zone.

Linksmų Velykų Švenčių!
BALTIC VARIETY STORE |

ANTANAS ir BRONE BUTKAI, sav., ® 
112 F St. kampas 4-th St., So. Boston.

Sakoma, kad dori žmonės 
gelbsti vieni kitiems. Yra ge
riau duoti, negu prašyti" Duok 
savo dolerį šiandieną: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brovklyu 11, N. Y

nuostatą tos šeimos pra
šymas išvykti j Kanadą 
buvo atmestas ir šiandien 
motina guli džiovininkų 
sanatorijoj, o tėvas su 
vaikučiais skursta stovy
kloje. Ar jie galės kada 
kur nOrs emigruoti ir sau 
duoną užsidirbti? BALFo 
įstaiga Europoje tą šeimą

Až atitolta nuo T«vęs, 
Dieve, nes pate sau pati
kau. Sv. Aagttštlrias.

Ppuiži* 1-me pusi

bus čiai nėi UNRRA-os, nei 
IRO, kurios mums pagelbėtų 
“perbristi” Atlantą...

0 kad mes laukiame gimto
sios žemės laisvės ir kad puo-J 
selėjame viltis į ją sugrįžti — 
juk niekas neabejoja. Neveltui 
gi esame siuntę tiek sunkių a- 
todūsių savo Tėvynės link, ne
veltui naktimis sapnuojam ma- 
žystėj bėginėtus takus, tad no
rėsime jon sugrįžti ir, nors ant 
rastų griuvėsių, jei reikės, mir
ti ir iš bado, bet savo kaulus 
palaidoti ten, kur ilsisi amžinu 
miegu *užmigę mūsų tėvai, mo
tinos ir tėvų tėvai...

Taigi, ypač to mažojo stikle
lio garbintojams, kurių, mūsų 
laimei, nedaug ..yra, norėtųsi 
priminti, jog, kaip toj dainoj

MH Anerftetetimai!

Vokietijoje dar liko nemažai 
mftsų tautiečių, kurie neturėda
mi Amerikoje nei giminių, nei 
pažįstamų, negali atvykti į šį 
kraštą. Paskutiniu laiku pablo
gėjus Vokietijoje tremtinių gy
venimo sąlygoms, tie žmonės 
priversti beviltiškai skursti Eu
ropoje nesitikėdami per ką 
nors gauti darbo ir buto garan
tijų, gurios b&tinai reikalingos 
emigracijai

Kas turite galimybių pasigai
lėkite tų žmonių ir suteikite 
jiems tą būtiną pagalbą suda
rydami tokias garantijas. Aš 
turiu kelių tokių tremtinių šei
mų adresus ir žinias. Prašome 
skubiai atsiliepti!

Rašykite “Darbininko” re
dakcijos adresu: 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Jeronimas Kačinskas.

jų narių. Massachusetts 
valstijos kvota 600.

Philbrick sakė, kad jam 
buvo “aiškiai pasakyta, 
kad jeigu kas kur nors 
manęs paklaustų, tai aš 
turiu prisiekti, kad nesu 
komunistų partijos na
rys”.

Jis yra nufotografavęs 
komunistų suvažiavimus 
ir paveikslus įdavęs FBI 
viršininkams. Jis taipgi 
davęs Komunistų partijos 
konstituciją, priimtą 1945 
metais, ir kitokios me
džiagos iš komunistų vei
klos.

pasakyta: “Stikliukais mažu
tis...”, bet... kiek daug vargų, 
ašarų ir nevilties į jį telpa!... 
Tai yra gyvenimo padiktuota 
tikrovė.

•

Re viso aito, kas aukščiau
{pasakyta, kiekvienas turime 
prisiminti dar eilę ir pagrindi
nių mūsų tikslų, kuriuos pildy
ti yra kiekvieno lietuvio šventa 
pareiga. Tie tikslai taipogi ri
štai su medžiaginiais ištekliais, 
su finansiniu pajėgumu.

K savo nors kuklių santaupų 
kiekvienas lietuvis juk turi 
skirti centą kitą tų institucijų 
išlaikymui, kurios kovoja dėl 
mūsų Tėvynės laisvės. Be to, 
nors dirbdami sunkų fizinį 
darbą, juk neturime apsama
noti ir užmiršti kultūrinius rei
kalus, o taipogi švietimą sa
vęs, nuolatinį tobulėjimą. Čia 
ateis mums į pagalbą lietuviš
ka knyga, laikraštis ir kit. Dėl 
tos tad priežasties visi turime 
prenumeruoti savąją lietuvišką 
spaudą, kuri, nors dideliu var
gu ir pasiaukojimu išsilaikė ir 
gražiai klesti čia ligi šių dienų. 
Mūsų pareiga ją remti savo už
dirbtais centais, laikraščių pre
numeravimu ir bendradarbia
vimu lietuviškoj spaudoj, pa
daryt ją dar tobulesnę bei ge
resnę. Juk spauda ir lietuviš
koji knyga, ir teliko nūdien 
pagrindinis mūsų ginklas, ko
vojant dėl didžiųjų tikslų.

Lietuvis negali būti be savo, 
nors mažos, bibliotekėlės. Jis - 
turi pirkti išleidžiamas knygas, 
o tuo pačiu remti pasišventė
lių knygų leidėjų ir jų autorių 
kilnų darbą.

Be to, mums labai svarbu ir 
savo tautinio potencialo išlai
kymas. Mūsų tikslas ir mūsų 
šūkis; ‘Kuo daugiau hetevių.jš- 
vesti per gyvenimo audrte, pa
dėti jiems išsilaikyti fiziškai ir 
morališkai!” Taigi, neturime 
užmiršti tų, kurie tebevargsta 
tremty ,o taipogi ir tų, kurie, 
gyvendami ilgesnį laiką čia, y- 
ra bent kiek nutolę nuo lietu
viškojo kelio.

Na, ir dar vienas iš pagrindi
nių tikslų, cento kito užlaiky
mas dėl laukiamos laisvos Tė
vynės atstatymo. Juk ten tera- 
sime tik griuvėsius, pelenus ir 
nieko kito.

Taigi, taupyti reikia ir apsi
moka, nes savo santaupomis 
didelių tikslų galime pasiekti.

Fr. AL

GEGUŽIS MENESIO KNYGUTE
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas se
klyčias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos 
paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DiĖVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — metekimės 
prie Marijos' per gegužės mėnesį.

“Darbininke” 'galima gauti GEGUŽES ME
NESIO knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 
50 centų.

Užsakymus siųskite: 

"DARBININKAS"
366 Wcst Broadway, So. Boston 27, &ass.

JUNGTINES TAUTOS TURI 
TEISĘ SKŪSTl TAUTAS 

U2 SUŽEIDIMUS
kino ir davė savo pataria
mąją nuomonę.

Hague, Olandija — Šio
mis dienomis Tarptautinis 
Teisingumo Teismas pa
reiškė savo nuomonę, kad 
Jungtinės Tautos gali 
skusti valstybių valdžias 
už sužeidimus, padarytus 
organizacijai arba jos a- 
gentams einant jos parei
gas.

Teismas sakė, kad Jung
tinės Tautos yra pavelde- 
jusios tarptautinę asme
nybę — klausimas, kuris 
nėra išaiškintas San Fran- 
cisco Čarteryj.

Taigi dabar tarptautinis
» • « a • • V • * !

N

Nėw Yorfc — Hėrbert A. 
Philbrick pasakė, kad jbf 
buvo įsirašęs į CIO uniją 
Bostone ir sekė tos unijos 
vadų veikimą. Tą jis pa
sakė teisme, kur yra tei
siami 11 komunistų vadų 
už priešvalstybinį veiki
mą.

Jis taipgi sakė, kad rau
donieji buvo užsimoję 

•teisingumo teismas išąiš-! 1947 m. gauti 100,900 uau-

“DARBININKO” Adm.,
366 W, Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Sitfomi siunčiu 50c. ir prašau prisiųsti GEGUŽES 
MENUO knygelę.

Vardas....

Adresas y.

■i.r o<i-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

SO 84476

DR.JOSEPH E ANTANĖLIS Į
OPTOMETRISTAS i

515 Ė. Bfoadway ' Sotrf h Boston, Mass. a
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly ezcept holiday veeks, when issued weekly 
-------- by---------

•AINT JOBEPH’S LITHUANIAN R. C. ASBOCIATION OF LABOR
Entered as aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boston. 

Mau. under the Act of March 3, 1870.
Aeceptance for mailing at special rate of postage provided for ta Seetion 

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

Domestie yearly ____________ $5.00
Domestic once per weelc yearly $3.00 
Foreign yearly______________$5.50
Foreign once per week yearly $3.50

z

J. Kmitas.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame------------------ $5.00
Vieną kart savaitėje metams _  $3.00
Užsieny metams -------------------- $5.50
Užsieny 1 kart aav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston. Mass.

Planuojama vokiečiams duoti

Ryšiumi su pasirašymu Atlanto Sutarties kilo 
opus klausimas: kas bus darytina, jei rusai staiga pa
judės ir su galinga kariuomene įsibraus į Vakarinę 
Vokietiją? Rusai gi žino, kad šiuo momentu Alijantai 
neturi pakankamai pajėgų atsilaikyti prieš neišma
tuojamą skaičių divizijų, kurias Sovietai greitu laiku 
gali sutraukti iš Lenkijos, Vengrijos, Čekoslovakijos 
ir kitų gretimų okupuotų kraštų. Bendrai manoma, 
kad Rusija to nedarys, nes jos padėtis dar tiek nesu
tvirtinta, kad pavergtieji kraštai, karui iškilus, nebū
tų okupantams kenksmingi. Be to, ir Kinijoj raudo
nųjų žygis dar toli gražu nebaigtas ir, iš viso, neži
nia, ar jis kada bus baigtas. Tad būtina ten laikyti 
didelė rusų armija, be kurios Kinijos komunistai be
matant sunegalėtų. Pagaliau, pačios Rusijos gyven
tojai karo nebenori. Gint tėvynę jie visuomet pasiry
žę, bet eiti kariaut į svetimas žemes nėra jiems iš
skaičiavimo. Ir taip jau Sovietai apžiojo perdidelį sve
timą kąsnį, kurio nė praryti negali. Raudonoji armija 
padarytų kas įsakyta, bet ką verta kariuomenė, kuri 
nenoromis, vien priversta eina kariauti?

Tokiu samprotavimu susiraminę, demokratijos 
visuomeninkai nesitiki, kad Sovietai pirmieji pradė
tų karą. Tačiau Alijantų karo vadovybė ruošiasi viso
kioms galimybėms. Atlanto Sutarties pasirašymas į-

VELYKOS LIETUVOJ 
šaltoji žiema jau nuslinko šalin, 
Užleidžia pavasariui vietą; 
Jauni pumpurai šakas gluosnio dabin, 
Ties beržu sulos jau palieta.
* Ir džiūgauja vėl atsigitnus gamta,

Ji puoštis gėlėmis jį skuba;
Ir žiemą iškentus senatvė rimta

. Apleidžia surūkusią stubą. 
Ir kas gi sakytų: Velykos arti! 
Gegutė jas kviečia — kukuoja; 
Ragaišių jau kepa jaunoji marti, 
Karveliai linksmai sau burkuoja.

Paukšteliams gal linksma, bet kaip gi žmo- 
Kur dingo jaunieji mūs vyrai? [nėms? 
Sūnus partizanas — oi, vargas ten jiems! 
Pamintyjus ašaros byra...

Kokios jam Velylkos? Už kelmo miške 
Tūnodamas laukia jis priešo; 
O gal jau nukautas jis guli lauke, 
Ir varnos lavoną jo plėšo...

Oi, dūmos nelemtos! Čia jums ne vieta! 
Garbingas štai Viešpaties Kryžius! 
Ir mūsų žemelė, krauju nuplauta,' 
Su Juo atsikelt pasiryžus.

Tur būt jau ateis ta lauktoji diena 
Garbingo tiesos atgimimo, 
Jau šiandien ir paukščių linksmesnė daina 
Dėl Viešpaties Atsikėlimo.

Jis kėlės ir mus neužilgo prikels
Ir savo atsteigs Karalystę;
Ir mūsų širdis visad garbę Jo skelbs
Ir nebenorės jau suklysti.

f

v •

Jonas Gailius.
Prisikėlimo Giesmė

. JihL&iūJUA,

^nioAnic

“"J”

Numiręs ir palaidotas

“Jei mirusieji nesikelia, tai nė Kristus neprisikėlė"
Girdžiu Prisikėlimo var- jis pastebėtų krauju ap- 

pus, maldininkų giesmes’laistytus pėdsakus, 
ir maldas, ir saldus Alle-

ŠV. POVILAS.

geradarybių ir palaimini
mų teikė; paralyžiavosi 
kojos, kurios ieškojo nusi
dėjėlių ; sustojo plakusi 
širdis, kuri visus mylėjo.

Išganytojas galėjo vinis 
! paversti rožėmis, o kryžių 
į— auksiniu sostu, kadan
gi Jis yra Dievas. Tačiau
Jis norėjo kentėti už mū
sų nuodėmes; Jis nusiže- 
mino iki žmogaus tarno.

Išrinktoji Dievo tauta 
skirstėsi. Dabar ji jautėsi 
laisva, nes daugiau tas 
pranašas, tas dailydės Sū
nus nebesakys: Aš esu 
Dievas... Jis daugiau 
mums nebepriekaištaus 
fariziejams: Jūs, pabaltin
tieji karstai... Jūs, žalčiai, 
angių veislės! (Mat. 23, 
27).

Jeruzalės šventykloje 
plyšo uždanga. Izraelis 
drebėjo. Dabar jis neturi 
jokio Dievo ir jokios šven
tovės, jokio altoriaus ir 
malonių, kadangi jis at
metė savo Mesiją.

Niūri naktis buvo Jeru
zalės gatvėse... Tokios 
nakties Izraelis nematė 
nei baisioje naktyje pas 
Faraoną Egypte, kuomet 
mirties angelas žudė pir
magimius. Šiandien Izra- .. 
elis neturi Pascha — Ve
lykų Avinėlio, kurio krau
ju šlakstė savo duris. Vi
sur jis klydo. Bet kuomet 
jis sakė: “Jo kraujas tee
sie ant mūsų ir ant mūsų 
vaikų” (Mat. 27, 25), — 
jis neklydo. Žydų tauta 
buvo išsklaidyta po visą 
pasaulį.

Didž. Penktadienio pa
vakarėje Kristaus kūną 
nuėmė nuo kryžiaus ir

(Kalba, pasakyta Verbų dangaus. Pirmą kartą Jis 
sekmadienį, bal. 10 d. š. m. • žvelgia nuo medžio skersi- 
Uetunų Katalikų Radto ; pasaulj.
Valandos programoje iš , * * , . . /
wvom stoties, Brookline, Kraujas sunkiasi iš to 
Mass.).

Verbų Sekmadienis, tai
Introitus -r- įėjimas į di-: . . . x.
džiąjįi, šventąją SavaitgJ?" i
Pamąstyk apie tą lietu-; 
višką Verbų šąkelę, kurią 
tu su savim iš pamaldų i, , . . ....
nešiesi į namus ir padedi ;tus- kurs .'"o,kln0 my‘eV 
prie Nukryžiuotojo gal-gvo.vos. Su džiaugsmu Snu. 6« v.sai naują daiyką, ku- 
skinta - Verbų Sekma- n0 ?eka,s dar.ne‘ravo »’ 
dieni apšlakstyta ir pa.'v^d^- Jls PraSo dovan°- 
šventinta tavo Atpirkėjoj 
ašaromis! Telydi tave šių 
metų džiaugsmas ir ken
tėjimas, kaip palaima ta
vo namų ir prisiminimas 
tavo Išgantytojo Aukos 
ant Kalvarijos kalno.

Did. Penktadienis. Toli 
nuaidėjo pasku t i n.i e j i 
plaktukų smūgiai ant Kal
varijos kalno. Pamažu ky
la aukštyn kryžius su sun
kia našta. Kristus kyboja 
ant prakeikimo • medžio, 
pakabintas tarp^emės ir

skausmo Vyro žaizdų. Ar
tėja baisi mirties valanda. 

Paprastai, kai žmonės
t, 

kaltina teisėjus, arba tei
sinasi, kad esą nekalti ir 

į prašo išteisinti. Bet Kris-

Ijimo tiems, kurie pervėrė 
j jo rankas ir kojas: “Tėve, 
atleisk jiems, nes nežino, 
ką darą” (Luk. 23, 34).

Budeliai ir įniršusi mi
nia klykė, šūkavo ir prie
kaištavo Kristui: “Jei tu 
žydų karalius, gelbėk sa- 

(Luk. 23, 37). Bet 
Sūnus atėjo 
buvo pražu-

Juk tuo pačiu keliu ėjo 
, kurio pečius 

spaudė sunkus kryžius, iš 
kurio tekėjo saldi palaima 
visiems kryžiaus dalinin- 

sipuošusį jaunimą ir besi- kams. Jis ėjo melsdamasis 
šypsančius vaikus Prisi- už tuos, kurie tuo keliu

vyko neatsižvelgiant į griežtus Maskvos protestus. liuja glaiAOnėja pasiilgu- Žmogus,
Jos propaganda kaip tik panaudojo tą, pasirašymą
.-4._______ 4._____ ___________________ : u--a i---------&14 airuj-įtemptam skelbimui, kad kapitalistinis pasaulis ruo
šia karą prieš Sovietų Sąjungą. Tad reikia žūtbūtinai 
gelbėti “revoliucijos laimėjimai”, ir pulti priešus, kol 
dar jie nepilnai pasiruošę.

Tokią galimybę numatydami, Alijantai sumanė 
leist Vokietijai pilnai atsistatyti, būtent, panaikinti 
visas tris okupacines zonas ir iš Vakarinės Vokietijos 
padaryti beveik nepriklausomą valstybę, paliktą Ali
jantų kontrolėje. Atsistatę ekonominiai, vokiečiai 
greit sugebėtų suorganizuoti kariuomenę, kurios ne
bereikėtų ragint su bolševikais kautis. Savo žiauriu 
ir beprotišku poelgiu Rytprūsijoj ir pačiam Berlyne 
bolševikai pakankamai atgrasino vokiečius nuo ko
munizmo.

Tas Alijantų pasiryžimas grąžinti vokiečiams 
laisvę net pačioj Amerikoj sukėlė nemaža kritikos. 
Kokia, girdi, trumpa demokratijos atmintis! Vos keli 
metai atgal pasaulis drebėjo nuo pasibaisėjimo ir pa
sibjaurėjimo dėl žvėriškų nacių darbų, ir staiga vis
kas pamiršta. Ar ilgai teks laukti kol naciai vėl atsi
ginąs?

Ilgai, ar neilgai — nežinia. Bet šiuo momentu pa
saulis yra tokiam pavojuj, kad prisimename tuos lai
kus, kai reikėjo gelbėtis nuo Hitlerio visokiais priei
namais būdais. Jei tuomet susidėta su didžiausiu de
mokratijos priešu Stalinu; tai kodėl istorija negali 
pasikartoti? Dabar yra daug saugiau, nes Hitleris ne
bėra. K.

ve!” 
“Žmogaus 
gelbėti, kas 
vę”. (Mat. 18, 11). Jis at
ėjo išlaisvinti mus iš nuo
dėmės ir vėl padaryti savo 
draugais. Ir “Niekas netu
ri didesnės meilės, kaip

bespaudžia, o glosto pe-;ta» ^ad kas guldo savo 
čius ir jie jaučia savyje gY vybęuzsavo prietelius 
tiek jėgos!.. l(Jon. 15,13).

Keleivis tvirtai suspau-1 30 metų Kristus gyveno 
džia savo kryžių, ]_

kėlimo procesijoje, ir einu eis už tūkstančio ir devy- glaudžia visu kūnu prie jo nus
- • ................................   x“, ir eina ten, kur aidi Prisi- metus perėjo skersai - iš-

Matau žilagalvius sene- 
ius, skarotas moteris, pa-

įaskui Prisikėlusį, lenkiu nių šimtų metų.

prisi- Nazarete ir buvo paklus* palaidojo uoloje. Velykų 
riejo nūs savo Globėjams; 3 Rytą garbingai prisikėlė

irieš Jį galvą-irt giedu —Į Triukšminga gatve eina kėlimo giesmės Ir maldos. |4Jgai- Žydų Žemę, gerą da*» ir 
■i 1 ir n n- o_____  rvdamas ir žmones mo- Pf1----- ----- susigūžęs žmogus ir ne-

Triukšminga gatve eina mato krauju suvilgytų 
susigūžęs žmogus. pėdsakų dulkiname kely-

Jis nežino, kur eina, jis je... 
nieko nemąsto: gyveni
mas visa akmenine našta 
užkrito jam ant pečių ir keleivis staiga sustoja — 
aptemdė primerktas akis.

Didmiesčio gatve eina 
susigūžęs žmogus ir neša 
savo dienų kryžių, šiurkš
tų ir nelygintą kryžių. Ir 
taip spaudžia pečius, 
neleidžia nė akimirksnį Ir kai keleivis valandėlei 
atsikvėpti. pamiršta savo kryžių, jis

Sunkus šiurkštusis kry- pradeda girdėti viltingus 
žius ir žmogus pro jo atdūsius ir rankų maldas: 

savo

rydamas ir žmones mo-

2--------
Ir kai prieina kryžkelę,

taip iškilmingai skamba 
varpai ir taip plačiai lie
jasi maldinihkų giesmės.

Laime šviečia visų vei
dai ir rankos maldai susi- 

Ir dėjusios.

• ‘

Sutartis pasirašyta - kas paskui?
Nuo pasirašymo Atlanto sutarties ,kuri sutvirti

no Alijantų vienybę, rodos prasidėjo kas naujo nesu
sitvarkiusiam pasaulio gyvenime. Jau ne tik atvirai 
prieš Rusijos imperializmą pasisakyta, bet ir pradėta 
ryžtingai veikti. Tiesa, tos veiklos dar tik planas nu
statytas, bet tasai planas labai reikšmingas: jei ru
sai puls bet kokį Atlanto Pakto narį, tai visi kiti au- 
tomačiai įpareigoti jį ginti. Suprantama, kad čia di
džiausia nauda silpniausioms valstybėms: Olandijai, 
Belgijai, Norvegijai, Luksenburgui. Ir Italijai nemaža 
džiaugsmo. Prancūzija, žinoma, noriai prisideda, bet 
jai rūpi, kaip skubiai ir kokiomis pajėgomis Ameri
ka ateis į pagalbą, jei rusai, perėję per beginklę Vo
kietiją, peržengtų Prancūzijos sienas. Tad gen. De 
Gaulle patarė savo tautiečiams rezervuotai žiūrėti į 
Atlanto Pakto pasirašymą, nes viskas priklausys nuo 
amerikiečių pagalbos.

Amerikos didžiausias pasitikėjimas atomine 
bomba. Prez. Trumanas tiesiog pasakė, kad jei Rusi
ja staigiai pradėtų karą, tai Amerika panaudos ato
minę bombą, bet kaip ir kur — nepaaiškino. Tai, žino
ma, kariška paslaptis, kurios skelbti negalima. Ta
čiau visuomenei būtų pageidautina žinoti, ar atominė 
bomba bus naudojama Rusijoj, ar kituose okupuotuo
se kraštuose, tose vietovėse ,kur daugiausia suteikta 
rusų kariuomenės. Tokia žinia nebūtų militarinės pa
slapties atskleidimas, už tai ji raminančiai paveiktų 
Amerikos visuomenę.

Atominė bomba didelis pliusas karo veiksmams, 
bet jos vienos neužtenka, reikia turėti ir armija. Ru-

žius 
skersinius nieko nemato. — Mes tiesiame 
Jaučiasi atsidūrę tuščioje rankas į tėvų žemę, kur 
dykumoje, kur niekas ne- mūsų seni tėvai ir moti- 
paduos gurkšnelio van- nos, žmonos ir vyrai, vai- 
dens, kur niekas sutrūku- kai ir našlaičiai!..
šių lūpų nesuvilgys. *— Mes tiesiame rankas į

Gatve eina vienišas, nuo rytų taigas,' į snieguotas 
visų atitrūkęs žmogus, o lygumas ir užpustytus 
jo viduje deginanti sausu- miškus, kur miršta gimtų

jų laukų angelai sargai!..
— Mes tiesiame rankas į 

ir slėptu-

Kryžius 
Didysis 
Velykų 
kartu.

iš numirusių. — 
* Prisikėlimas, 

Penktadienis ir 
Rytas priklauso 
Kristaus atpirkimo dar
bas baigėsi ne kryžiuje,

3
Prisikėlimo procesija ei- kindamas; 3^ valandos tę- 

na per visą žemę ir maldi- sėsi tos didžiosios žmoni- 
ninkų gretos išsitiesia nuo jos atpirkimo pamaldos 
LjAKZAAV AAVA įhauaviuo, aauvf -------- ■------ V--
Vokietijos iki Australijos pagaliau tarė: “Consum- 
ir Amerikos. j matum ėst — Ite missa

Giedodami ir melsda- est — Išsipildė — Eikite, 
miesi eina apiplyšę ir su- Auka nusiųsta!” — Eiki- 
skurdę tremtiniai, sotūs te, nes išsipildė pasaulio ir nugara į miestą, 

“laukų artojai, fabrikų visos žmonijos fx------  ---- --
darbininkai, raštinių tar- mas! 
nautojai. I ~

mirštą partizanai, nukan- S4jį pasauHj 
kinti kaliniai, i______  _ ’
liais ____  _ , .
gyventojai, laisvi laisvų apsiniaukė 
kraštų žmonės. ]

ma —------
jis nori vienas nešti sa

vo kryžių, ir nekelia akių'tėviškės girias 
į dangų; jis aimanuoja, ves, kur budi mūsų tėvąį 
savo dalia skundžiasi ir ir broliai!..
nežiūri į dulkiną kelią... ’ — Prisikėlimo Alleliuja!

Ak, jeigu jis pakeltų Prisikėlimo stebuklo! Mir- 
aukštyn savo akis, jeigu ties geluonis tesukrinta 
jis žvilgtertų į nuėjusiųjų po Tavo, Viešpatie, kojo- 
pėdsakus: jis pamatytų mis!

11111 A. glCLUo loolLlvZdlCl lllAVJ J Ir r | ,

Sibiro iki Kanados, nuo ant Kalvarijos kalno, kol bet garbingame savo Pri
sikėlime!

Jeruzalėje buvo papro
tys pasmerktąjį prikalti 
prie kryžiaus su atgręžta 

, kad ne- 
išgany- laimingasis paskutiniame 

• akimirksnyje negalėtų jo 
—į Saulė pasislėpė — jį gė- prakeikti. Panašiai ir 
Į dangų kelia rankas dijosi šviesti į nuodėmin- j Kristus Didž. Penktadie- 

j J’ _-----dangus ne-įnyje buvo prikryžiuotas—
~~~ ~ nusikaltę- galėjo žiūrėti tų kančių—Į nugara atgręžtas į Jeru- 
apšaukti stovyklų jis uždengė savo akis ir žalės miestą. Gi kruvinas 

* * ’ žemė iš bai- Kristaus veidas nusigręžė
__ - ' - . mės drebėjo... Karti ken- nuo neištikimos tautos ir 
Į dangų kyla atdūsiai iš tėjimo taurė buvo išgerta, išdavikiško miesto. Ir nuo 

kalėjimų karcerių, ir tar- Dabar 
dytojų kabinetų, iš purvi- ' 
nų požemių, iš sutvirtintų 
lindynių, iš patogių namų 
ir bažnyčių:
— Prisikėlęs Kristau, ste

buklo!..

nuo Išganytojo Golgotos kalno Kristus 
kryžiaus nekrito jokie še- nukreipė savo veidą. Jis 
šėliai, o nematomas kry- metė savo žvilgsnį į Va
žius tapo pasaulio istori- karus per jūras į Europą; 
joje centras. ♦ per Atlanto vandenyną į

Nukryžiuotasis Golgoto- Ameriką, į visą pasaulį, 
je skelbė savo meilę. Vi- Ir taip per ištisus šimtme- 

Prisikėlęs Kristau, jė- sas 3° gyvenimas čia že- čius savo akimis Jis matė 
gų ir stiprybės!...
— Laimingos mirties!..
— Pergalės!... Laisvės!.. 
Giesmės sklinda iš visur,

iš viso pasaulio----------
iš Sibiro kapinių, iš Aus

tralijos prerijų, iš Kana
dos kasyklų, iš Amerikos

mėje buvo pamokslas ir visą žmoniją, matė mus, 
maldavimas mūsų meilės, matė tave. Jis mato ir da- 
Kryžiuje pasirodė aukš- bar mus visus. Ir dabar 
čiausia meilė. Dabar užge- Kristus yra ištiesęs savo 
so Kristaus akys, iš kur pervertas rankas, kad ta- 
tiek daug malonumo ir ge- ve apkabintų. Ir dabar Jo 
rūmo tryško ir spindėjo; galva yra palinkusi, kad 
užsidarė burna, kuri nu- tave pabučiuotų; ir dabar 

‘ ‘ i sriuvena
vykių, iš Lietuvos miškų... tuosius gaivino; sustingo iš Jo širdies kraujas, kad 

4_____ rankos, kurios tiek daug tave išganytų.
Girdžiu Prisikėlimo var- „ .. _ _____

Apvaizdos ištiestą ranką, I — Mūsų kryžius jau ne- fabrikų, iš Vokietijos sto- lindusius guodė ir prisleg- dar be paliovos
—t - ■" ■■ -----------
sija armiją turi — milžinišką armiją. Kravčenko sa
ko, kad ir atominę bombą Sovietai turi. Viens radijo
skelbėjas tuojau tai užginčyjo. nes jei bolševikai ato- pus, girdžiu maldininkų LINKSMU VELYKŲ VISIEMS!
■.u-l <-r-L J-L. V*.j*u-wvi.1 4 J _ •_____T • A __ * - -___ - — * . - -___ 1 ,3 _ &giesmes ir maldas.

Matau Prisikėlusiojo
• q

minę bombą turėtų, tai ją be jokios atodairos būtų 
panaudoję.

Kaip ten bebūtų, armija būtinai reikalinga. Gen.! pervertą šoną, Pervertas bus ir viltingai nuteikus prislėgtąjį pasaulį, nuošir- 
Bradley tą reikalingumą labai pabrėžia. Jo manymu, Į rankas ir kojas.
jei Sąjungininkai leistų rusams Vokietiją ir Prancū-' 
ziją pavergti, o patys tik mėčiotų bombas į Rusijos 
miestus, tai prireiktų visą Europą iš naujo atkovoti— 
tai dvigubas, be galo sunkus kruvinas darbas. Tasai 
generolas, perėjęs per visą Prancūziją ir Vokietiją Viešpats perėjo 
buvusiam su naciais kare, žino ką kalba. j ” ’ *

Kristaus prisikėlimo varpams džiugiai suskam-

džiai sveikiname visus Vienuolyno ir Akademijos Rė- 
Ir laiminančias rankas, mėjus, Rėmėjas bei Prietelius, Geradarius ir linkime 

ir stiprinantį žvilgsnį. j tikro šv. Velykų džiaugsmo!
Sielą užlieja didelė rim-, Šioje Kristaus pergalės šventėje laikysime ma- 

tis ir saldumas: jei mano lonia pareiga melsti Prisikėlusį Kristų visiems mūsų 
“ ‘ ► mirties Prieteliams gausaus atpildo už visokeriopą paramą 

į slėnį ir prisikėlė, — ir ma- mums įvairiomis porgomis suteiktą. Jūsų intencija, 
Nežiūrint kovingų kalbų ir raštų, karas gali vi- no Lietuva neparpuls mir- mielieji Prieteliai, bus šv. Mišios atlaikytos mūsų ko- 

sai neįvykti. Koks yra Kremliaus nusiteikimas, nieks ties šešėliuose, 
negali atspėti. Bet jei Maskva karo neišprovokuos, kels triumfuodama, 
tai Alijantai jo nepradės. K. 1949.

bet prisi- plytelėje šv. Velykų antrą dieną.
ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 

Motina M. Juozapa.
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Kanados Lietuvių Gyvenimas
IS KANADOS LIETUVIŲ SUVA2UVIM0

(Kritiškos pastabos)
Daugiau pusės metų lauktas kalus ir pasišovė kalbėti viso- 

Kanados lietuvių suvažiavimas, 
pagaliau, praėjo. Jis įvyko ko
vo mėn. 26-27 d.d. Montrealyje. 
57 Prince Arthur St., E. di
džiojoje salėje. Suvažiavimo 
iniciatorius ir svarbiausias ruo
šėjas buvo Kanados Lietuvių 
Centro Taryba su Tarybos pir- niekad nebuvo rinkusios ligšio- į,u~0 
mininku J. Juškevičium priša- linės KLC Tarybos ir, matyt, 
kyje. jokio noro neturėjo ją “j—

Ar toji iniciatyva ir pats su- rinkti”. Šiuo pretekstu daugu- 
važiavimui mušimasis buvo ma jų atsisakė ir atstovus siųs- 
nuoseklus, logiškas — čia jau ti į, taip vadinamą partijų ir 
kitas klausimas. Apie tai šiame organizacijų seimą... 
rašinyje norisi ir pakalbėti, iš Gi K.L.T. skyrių atstovų aki- 
anksto pabrėžiant, kad. vis dėl- mis žiūrint,' šitame dideliame 
to, suvažiavimas nepraėjo lietuvių suvažiavime, štai ko 
sklandžiai, vieningai ir gražiai, buvo pasigendama:

Kokios to visko priežastys? 1) Nežiūrint visų anksčiau
Pirmoji priežastis, sakyčiau, duotų Centro Tarybos pažadų 

gal buvo toji, kad * KLCT dėl ir išleistų aplinkraščių, kaip vė- 
nežinomų priežasčių, ruošdama liausiai paaiškėjo, vis dėlto, į- 
suvažiavimą. lyg ir “pamiršo” vairių organizacijų ir partijų 
šios organizacijos skyrių rei- Seimas buvo šaukiamas pir-

VI. Geneikis.' miau. negu KLT skyrių atsto-j
,vų suvažiavimas. Tuo būdu bu
vo lyg ir norėta ignoruoti di
džiausia ir labiausiai paplitusi, 
veikianti nepartiniais pagrin
dais ir daugiausia kovojanti už 
lietuviškuosius reikalus Kana
dos Lietuvių Taryba.

Skyrių atstovai iš anksto bu
vo įsitikinę, kad pirmiausia 
reikėjo leisti K. L. T. skyriams 
susiorganizuoti į centralizuotą 
organizaciją, o tik po to gali
ma buvo svarstyti naujo ir ki
tokiais pagrindais kuriamo cen
tro reikalingumą (“reikalingu
mą” pabrėžiu. V. G.).

I 2) Iš anksto ir kiekvienam 
____> galima suprasti, jog no
rint sukurti kurį nors rup tą 

^^organizacijų centrą, reikėjo lai- 
ikytis kokio nors vieno logiško 
'organizavimo pagrindo, bet ne
maišyti srovinių, ekonominių, 
profesinių, savišalpinių, religi
nių ir kitokių partijų bei orga
nizacijų. Šis suvažiavimas ne
išlaikė šio elementaraus logikos 
reikalavimo, šalia nepartinių 
KLT skyrių, čia dalyvavo par- 

socialdemo- 
bei savišal- 

ir, pagaliau, 
gyvenančių 

Lie t u v o s”

kiaušių Kanadoje egzistuojan
čių organizacijų, partijų, klubų 
ir kitokių sambūrių vardu, kar
tu kviesdama jas susivažiuoti 
j bendrą seimą ir perrinkti 
Centro Tarybą. Tuo tarpu dide-i 
lė dauguma tų organizacijų•

Nuoširdžiai Sveikina
»

JAMES STRIGUNAS,

š
i

Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir savi
ninkas L Street Tavern, nuoširdžiai sveikina vi
sus draugus, prietelius ir rėmėjus ir linki links

miausių šventų Velykų švenčių!

tinę organizacija 
kratai, profesinių 
pos org. atstovai 
net Montrealyje 
* ‘Nepriklausomos
skaitytojų atstovai. Toks miši
nys, iš šalies žiūrint, buvo, 
tiesiog, komiškas...

3) Centro Taryba buvo atli
kusi keistą ir nesuprantamą 
žygį — ji stengėsi atsisakyti 
savo pačios sukurtos organiza
cijos: norėdama ją sulikviduo- 
ti, arba bent nuslopinti Taigi, 
ar būtų pateisinamas žygis, jei 
tėvai atsisakytų savo vaikų?..

Pagal aplinkraščius ir atsi
šaukimus spaudoje suorganiza
vusi nepartinę, visus Kanados 
lietuvius apjungiančią organi
zaciją. Centro Taryba siekė pa
vesti ją partinio centro dispo
zicijai. Tą patvirtino ir šio su
važiavimo ruošimas: buvo lei- 

,džiami vienas kitam priešta
raują aplinkraščiai, Centro Ta

li rybos pirmininko skelbiami pa- 
z sikalbėjimai nesiderino su ap- 
p linkraščiais, o patys darbai — 
įl neatitiko nei pasikalbėjimams, 
0 nei aplinkraščiams...
H Be to ,skyrių atstovų šauki- 

I mas į suvažiavimą, kaip jau 
' minėjau, buvo užtęstas dau-

ū> MECHANIKAI

jums Mdų,

trankiai tei- 
aptarnavimą,

Musų Fordo išlavinti Mechanikai pa
žysta Jūsų karą geriausiai. Jie išla
vinti atlikti sį darbų, kad jums su
taupytų laiko ir pinigų.

Mūsų Tikros Fordo Dalys yra pada
rytos gerai, kad jos tiktų ir ilgiau 
dCvttusi. Jos sutaupys 
taipgi ir pinigų.

Mūsų Specialūs Fordo 
kia Jūsų Fordui tok) 
kokis Fordui pritinka.

Jūsų Ford beali ris kvi«ia jus pasikiausyti 
Frr-d Alk-n Show

Sekm. vakare—N’BC Netvork h .00 BJ5.T.
Klausykite Ford o Theater. Penkt vakare— 

CES Ketvcrk at 9:90 E.S.I.

Mum Dirbtuves uzgirti 
momento. Jie yra suplanuoti, kad su- 

ir

Metodai yra

teikus jums geresni aptarnavimu 
taupumą.

„8>dalys

.^ĮRANKIAI 
^METODAI

Fordo Dyleriai
> •

Pažysta Fordus Geriausiai!

OAUBtKtKtKS
giau pusės metų, o ir suvaiia- i 
vimo metu beveik jais nebuvo ] 
rūpinamasi. Nebuvo paskelbto | 
ir numatyto netgi jiems darbo- < 
tvarkė... v 1

4) Seimui buvo siūloma su- i 
daryti Centro Tarybą iš parti- i 
jų ir organizacijų. Tuo tarpu 
iš partijų tedalyvavo vieninte- i 
liai socialdemokratai, nes lotos 
lietuvių partijos Kanadoje nė
ra susiorganizavusios ir nevei
kia. Vienos partijos dalyvavi
mas bendrų tikslų siekiančiam 
centre ir įneša partinį momen
tą su socialdemokratiniu at
spalviu. Tuo tarpu visų, ir pa
čios C. Tarybos, buvo šaukia
ma, kad: “Veikime nepartiniais 
pagrindais!”

Ir, vis dėlto, reikia pasakyti, 
kad negausi Kanados lietuvių 
socialdemokratų partija ligi 
šiol ne tik kad nepadėjo dirbti 
lietuvybės darbo, bet dar jį 
trukdė, paneigdama lietuvių 
tautos tradicijas ir istorinius 
faktus (pav., socialdemokratų 
sukeltas triukšmas dėl Rugsė
jo 8 — Tautos Šventės ir Ka
riuomenės Šventės minėjimų).

5) “Nepriklausoma Lietuva”, 
įkurta nepartiniais pagrindais, 
su didžiausiu pasišventimu 
remto skyrių ir paskirų patrio
tinio nusistatymo lietuvių kaip 
nepartinis visų lietuvių laikraš
tis, dabar yra redaguojama ži
nomo valstiečio liaudininko p. 
Kardelio ir, straipsnių atrinki
mo atžvilgiu, aiškiai suka tik 
į redaktoriaus pamėgtąją kai
rę. Net prieš suvažiavimą, to
kiu svarbiu laiku, buvo nede
dami kitokios minties straips
niai. Kviečiant naująjį redakto
rių, C. Tarybos įgaliotinis tarė
si Toronte tik su socialdemo
kratais, ignoruodamas Toronto 
KLT ir kitus skyrius.

Kaip gi praėjo suvažiavimas?
Kovo 26 d., iš ryto, atstovai 

jau rinkosi į numylėtą salę. Iš 
provizoriniai nugirstos darbo
tvarkės pirmiausia didelė dau
guma stebėjosi, kad suvažiavi
mas nepradedamas pamaldo
mis, nes tai mūsų tikinčiosios 
tautos giliausia ir kartu švento 
tradicija. Taip buvo Nepriklau
somoj Lietuvoj, taip pat buvo 
ir tremtyje, kad visos šventės, 
visokie minėjimai ir suvažiavi- 
jnai — visada pradedami pa
maldomis. Toji graži tradiciją 
gal nebepraktikuojama tik da
bartinėj Lietuvoj, kur brutališ- 
kasis ir bedieviškas bolševikas 
viską mindo savo purvinais ba
tais, kas lietuviams buvo bran
gu ir švento...

10 vai. 45 min. posėdžiai bu
vo pradėti. Atidaromąjį žodį 
tarė C. Tarybos vice pirminin
kas p. L. Girinis. Susirinkusie
ji, žinoma, norėjo pamatyti 
(nors pamatyti už prezidiumo 
stalo) ir patį pirtnininką p. J. 
Juškevičių, kuris taip “iškal
bingai” ir taip “gražiai” pri
kalbėjo su redaktorium p. Kar
deliu prieš suvažiavimą, bet, 
deja... Netgi C. Tarybos darbų 
apyskaitą vėliau išdavė jo... 
žmona...

Bet grįžkime prie atidarymo. 
Pasveikinęs suvažiavusius, p. 
Girinis pasiūlė į prezidiumą 
Prof. Dr. A. Šapoką, A. Rin- 
kūną ir kit. Tačiau, kaip tik 
tuo metu, visa eilė atstovų pra
dėjo prašyti balso ir pradėjo 
aiškintis, kodėl pradedamas 
pirma įvairių partijų ir organi
zacijų seimas, o neduodama 
pravesti savo suvažiavimo KLT 
skyrių atstovams, kaip C. T. 
aplinkraštyje buvo pasakyto, 
šitą ir kitas problemas besi
aiškinant ,ligi pietų darbo pre
zidiumas nebuvo sudarytas ir 
išsiskirstyta nieko nenuveikus.

Skyrių atstovų dideliam 
stebimui, iniciatorių jiems 
vo siūloma pasitarti pietų 
tu, tuo tarpu, žinoma, kai 
išsiskirstė pietauti ir pan. Tai
gi, elgtasi kaip su tikrais po
sūniais...

Po pertraukos ve! buvo susi-

r

■H dL
girsta klausimas iš suvažiavi- ti, kad skyriam ar pačios CT 
mo dalyvių... narių posėdžiui Negi ievizuo-
— Gal būt, kad ir abiejų: — tojas mano, jog atstovų suva- 
atoako. žiavimas ir “susirinkimas” yra

Vėliau p. Redaktorius nupie- tas. pats?...
šia visus savo ir bendradarbių Toliau revizijos akto skaity- 
vargus, nepriteklius laikraščio tojas pabrėžia, kad pajamų ir 
leidimo ir redagavimo darbe ir išlaidų dokumentai rasti nesu- 
t t To, žinoma, negalima ir tvarkyti, todėl patikrintos “tik 

citros" (?)... 1318.16 asą trūk-
Gal įdomiausias — tai buvo sto, bet “blogos valios” Basą, 

Revizijos Ko- nes buvęs dingęs net $1,000, 
bet atsirado. Gal atsiras ir tie 
318 dol. 16 centų... (Gi gal... 
Laukite!.. V. G.).

rinktą i salę. Prasidėjo kom
promisų žaidimas. Vis 
pritariant suvažiavimo 
torių “dvasios vadui” p. 
liui, buvo sutikto, kad 
atstovai galės nekliudomi posė
džiauti rytojaus dieną nuo 9 
iki 12 vai. Tokiu būdu, pirmąją 
seimo dieną buvo nutarta iš
klausyti Centro Tarybos veik- nuneigti, 
los raportą, piniginę apyskaitą 
ir kitus pranešimus, tačiau ir revizijos girtas 
tuo metu darbo prezidiumas misijos narys p. Klimas, skai- 
nebuvo sudarytas, o pakviesto tęs aktą, pasirodė kaip tikras 
eigai užfiksuoti tik du sekreto- “gailestingasis samarijietis”... 
riai.

k Pažymėtina, kad tą pačią die-!yo rasto reviziją darant, vis: 
ną dar pasakė trumpas kalbas “tai ne iš blogos valios”, “neį- 
aukštieji suvažiavimo i 1
Gen. Lietuvos Konsulas Kana
dai Pik. Grant Suttie, Min. Si
dzikauskas ir BALFo Atstovė 
Ponia E. Devenienė. Taipogi 
priimami gauti raštu ir žodžiu 
sveikinimai

dėlto, 
inicia- 

Karde- 
skyrių

samarijietis'
Kiek tik kokios netvarkos bu-

... i------------- - ----- *
svečiai: Sūrimos blogos intencijos” ir

pan.
Keista buvo ir akto 

nes p. Klimas pabrėžė, 
vizija daryta ir aktas 
tos tįk nuo 1948 m. 
mėn., nes iki to laiko buvusi 
jadaryta ‘ kita revizija ir aktas 
jerskaitytos... susirin k i m u i 
(kokiam? V. G.). Aiškiai maty-‘

pradžia, 
kad re- 
surašy- 
birželio

Išlaidų sąskaitos, esą, daug 
kur įtrauktos po du kartu, po
ra kartų pinigai nebuvę užpa- 
jamuoti, išlaidų orderiai nebu
vę vedami, sąskaitų visa sllė be 
parašų ir nežinia už ką sumo
kėta, bet.. “Gal blogos valios 
nėra”... O Revizijos Komisija 
tą pažymėjusi tik tam, kad y- 
ra “tokie buhalterijos dėsniai", 
nors čia pat priduria, jog kita

Tęsinys 8-tams pusi.

turėdamas 
su redakto-

Ovolity tango Medei EB-41

355 W. Broadway
So. Boston. SO 8-0217

NOW.
YOURS ELF!
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HEAR “OUIZZING THE WIVES” weekdo^WlWC JOJO
“WHATS MY NAME” Saturdcy* A. M. „ .

Trumpai ii apyskaitinių 
praariamų

Už laikinosios C. Tarybos 
vyr. galvą p. pirmininką J. 
Juškevičių, kaip jau minėjau, 
padarė veiklos apyskaitą jo 
anoną. Buvo paaiškinto, kad p. 
urmininkas lietuvių kalboj yra 
“kiek silpnesnis”...

Pranešimas skystos. Tų “di
džiųjų” darbų, kuriuos vis mi
nėjo pirmininkas, 
dažnus interview
rium p. Kardeliu, lyg ir nesi
matė. Atrodė, kad daugiau bu
vo veikto žodžiais, bet ne dar
bais...

Iš kitų įdomesni pranešimai 
(žinoma, iš priešingos pusės) 
buvo gal dabartinio “N. L.” 
redaktoriaus p. Kardelio ir Re
vizijos Komisijos atstovo p. 
Klimo. Juos čia ir paminėsiu.

Ponas J. Kardelis, iš anksto 
žinodamas ,kas suvažiavusiems 
labiausiai rūpi, tuojau “paaiš
kina”, jog prieš suvažiavimą, 
vis dėlto, trijų straipsnių orga
nizaciniais klausimais nėra at
spausdinęs. Du iš jų buvę grą
žinti autoriams, o vienas — ir 
dabar pas jį randasi Jis buvęs 
nuomonės, kad “neproduktingų 
polemikų laikraštyje nevesti” 
(geriau kas antrame nr. “pasi
kalbėjimai” su p. Juškevi
čium!... V. G.). Jo manymu, 
kad “NL” spausdintina tik 
“kūrybingi rašiniai”. Paskuti
niu metu, vis dėlto, atspausdi
nęs p. Rudinsko “Atvirą laiš
ką” ir p. Girinio “Atsakymą”, 
nors nebuvusios tai geros min
tys...
— Vieno ar abiejų? — pasi- "Automatic Ctock Centrai of 

count! Turm wen en... timtf 
. cookinį... skuti off!” J 
\ "Automatic Uįhting! v
/ Top burnen, foen and V 
> bfoiler liyhtmthout moteto# l J
( Kutotnatk Heot Control! * 

Soti and keeps any )

Jis duos

Čia mes pirmą kartą 
galime pasiūlyti Jums 
pilnai automatinį GA- 
SINJ pečių už taip že
mą kainą — $199.50.
jums viską... jis greičiau verda, 
geresnis ir už žemą kainą. Bur- 
neriai automatiškai momentaliai 
užsidega... galite nustatyti tokį 
karštį, kokį tik jūs norite. Broi
leris yra be dūmis... nereikalinga 
pirm pašildyti. Laikrodis kontro
liuoja, teikia tikrą smagumą... 
visus valgius pilnai automatiškai 
jums išverda.

SEK IT
TltY IT

nu- 
bu- 
me- 
visi

Compliments of

AL and JOE’S 
PSUCATESSEN 
AL Bernai, prop.

peįięious Pizza 

Full Course Dinners

Our Ho»»

* **<*'«. i”* **• *»"»
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T. B. Grūstys, O T.M.

Buvo Prikaltas Ant Kryžiaus
Kristaus bėgo žydai išlie
ti savo neapkantos tulžį. 
Ką daugiau begalėjo pa
daryti jo sudraskytam ir 
žaizdomis apdengtam kū
nui? Jame jau nebebuvo 
vietos naujai žaizdai. Tad 
jie ima plėšyti jo garbę ir 
žeisti jo sielą. “Kitus jis 
išgelbėjo ,pats savęs nega
li išgelbėti. Kristus, Izra
elio karalius, tenužengia 
dabar nuo kryžiaus, kad 
matytume ir tikėtume”.

I Kas begali būti skaudės-1 
nio, kaip už gerus darbus 
vietoj padėkos susilaukti

, pasityčiojimo ir neapy- 
. kantos? O vistik Kristufe 
> priima ir tai. Ir jo siela 
, turi būti panašiai sudras
kyta, kaip ir kūnas. Viską 
jis paaukavo tam žmogui, 
kuris yra Tėvo dovana 
jam ir kurį nori visais 
galimais būdais patrauk
ti prie savęs.

Še tau, kuris griauni 
Dievo bažnyčią ir per tris 
dienas ją pastatai, gelbėk 
pats save”, žydai tyčioja
si ir džiaugiasi jo kančia, 
linkėdami jam dar dides
nės bausmės. O Kristus 
ar atveria sukepusias lū
pas savo nekaltybei įrody
ti. Taip, jis atveria, bet ne 
jų pasmerkimui, o 
už juos “Tėve, 
jiems, nes nežino 
ro .

Iki šiol pasaulis 
nojo tikrosios meilės, ku
ri reikalauja ir priešui 
atleisti, kad meile jį lai-į 
mėjus. Kristus pirmasis 
moko ją ne žodžiu, bet pa
vyzdžiu.* Kerštas iššaukia 
kerštą ir neapykantą, o 
meilė yra didžiausias gin
klas, pajėgiąs nugalėti ir 
stipriausi priešą. O nevie
nas iš aplink kryžių stovė
jusių atsimins tą Kristaus 
maldą ir pamils jį, patys 
guldydami už jį galvą, jo 
dievybei paliudyti.

Kiekviena meilė apsi
reiškia duosnumu. Ką be-

Nė viena tauta taip ne
myli kryžiaus, kaip lietu
vių tauta. Jos kelius ir 
kryžkelius puošia, meniški 
kryžiai, kurie taip skir
tingi, ir vienas į kitą ne
panašesni, kaip skirtingas 
kiekvieno žmogaus kry
žius, pastatytas giliai jo 
širdyje. O pro jį eidamas 
ar važiuodamas keleivis, 
nusiima kepurę ir su pa
garba lenkia savo galvą, 
prisimindamas, kad kiek
vienas žmogus neša savo 
kryžių kaipo savo išgany
mo šankią. Ir iš jų sody
bų kyla aukštas kryžius, 
kaipo ženklas, kad žmo
gus yra skirtas vargiu ir 

per Jcurį siekia 
limes. Kryžius 

jį moko gyventi, Kristaus 
kančia jį moko kantriai 
kentėti gyvenimo vargus.

Štai kodėl ir Bažnyčia 
gavėnios metu mus ragina 
dažniau prisiminti Kris
taus kančią, kad apmąs
tydami ją, išmoktume sa
vo kančia siekti amžinos 
laimės.

“Jis buvo prikaltas ant 
kryžiaus”, kalbame kata
likų tikėjimo išpažinime. 
O kryžius mums primena 
tą baisią kančią, kurią iš
kentėjo Kristus, kyboda
mas ant jo per tris valan
das. Nebegalėjo žydai iš
galvoti skaudesnės kan
čios, nes niekam neturėjo 
didesnės neapyk a n t o s, 
kaip Kristui. Jo rankas ir 
kojos pervėrė baisiomis 
vinimis skaudžiausiu žmo
gui suprantamu būdu, pa- 

ietimi, kad nėvieno kraujo 
lašelio nepaliktų jo sudra
skytame kūne. Lyg to dar 
neužtektų jų. žvėriškam 
žiaurumui, jie ima iš jo 
tyčiotis ir pasijuokti.

Kaip prie pašauto ir 
mirštančio liūto bėga vis 
žvėrys atsikeršyti, anot 
tos pasakėčios, taip prie 
su mirtim bekovojančio

i

maldai 
atleisk 
ką da-

nepaži-

Į LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!
į TeL SO 8-2805
[ DR. J. L. PASAKARNIS

DR. AMELIA E. RODD
į ' OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway South Boston, Maas.

BLINSTRUB’S 
Village & GrilI 

300-308 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DARBIMINZAS 
M

galėjo daugiau duoti Kris- teriške, štai tavo sūnus, 
tus žmogui, visą save ati-— Štai tavo Motina”, 
davės iki paskutinio krau- Nieko daugiau jam nė
jo lašo? Jam dar buvo li- beliko, kaip kančios jūra, 
kęs brangiausias turtas, kurioje paskendęs sušuko 
Tai Motina, ištikimai jį veriančiu balsu: “Dieve, 
sekusi iki Kalvarijos ir mano Dieve, kam mane 
neatsitraukusi nė žings- apleidai?” 
niu nuo jo kryžiaus. Jis Jis gėrė kančios taurę 
pažvelgė į ją, kuri greit iki dugno, kad ir žmogų 
paliks viena vieniša ant pamokius kančios valan- 
žemės, jis pažvelgė ir į doje nenusiminti, bet per 
žmones, kurie visados bus kančią eiti prie savęs iš- 
pasiilgę Motinos. Jam pa- ganymo, kaip Kristus per 
gailo ir vienos ir antrų, savo kančią išganė pasau
li* jis juos sujungia: “Mo- lį.

Kanados lietuvių Gyvenimas
I

Katalikių Moterų organizavimo 
reikalu , ’

moterų pasaulio problemas, 
kaip vaikų auklėjimas, moterų 
sveikatingumas, šeimų sociali
nė gerovė ir kt Aišku, kad vie
nas iš svarbesnių uždavinių 
bus ugdymas darnaus sugyve- 
įŪuuO ir, fčuūui caaut, KOiiKič-

TORONTO
Gausėjant Kanadoje lietuvių 

skaičiui, didėja ir įvairios lietu
vius liečiančios problemos. Vie
na jųjų yra gyvas reikalas su
organizavimo lietuvių katalikių 
moterų. Šia mintimi vadovau-jnimo ir, reikalui esant, konkre- 
jantis, yra imtasi girtinos ini-jti savitarpinė pagalba pačių 

dėl lietuvių moterų tarpe.
Bet lietuvės kat. moterys į

jai atvykstančių į Torontą lie
tuvių iš tremties ir ypač sutei-

savo palaimą nešančia 
yra visuomenei labai 
žinoma ir vertinama, 
atvykusiems į Kanadą

ciatyvos iš pačių moterų 
kurios šių metų Verbų Sekma- Bet lietuvės kat. moterys į 
dienį balandžio mėn. 10 dieną, savo programą numato įtrauk- 
tuoj po pamaldų parapijos sa- ti ir platesnę veiklą: suorgani- 
Iėje Toronte susirinks Kanados zuoti lietuvių ligonių lankymą, 
lietuvės moterys įsteigti Kata- prisidėti prie pasitikimo nau- 
likių Moterų Sąjungą. Verbų 
Sekmadienio Kat. Moterų stei
giamajame susirinkime bus nu
statytos veikimo gairės, išsi
rinkta sąjungos valdyba ir už
sibrėžti artimiausios ateities 
uždaviniai. i

Toronto Katalikės moterys 
savo veikimo pagrindan ims 
garsiosios Kanadoje ir Ameri
koje Catholic Women’s Ligue 
principus. Ši, visą Šiaurės A- 
meriką apimanti katalikių są
junga, 
veikla, 
plačiai 
Naujai 
Kat. lietuviams Moterų Sąjun
ga yra artima, nes daugeliui iš 
jųjų, ypač mergaitėms, vadina
moms “domesties”, minėtoji 
sąjunga jau daug gero padarė 
gindama lietuvaičių teises.

Pagaliau, Toronto lietuvių vi-i 
suomenei per daug gerai yra* 
žinoma milžiniška veikia lietu- j j 
vės ponios levo Mankienės, ku- ; 
ri tik yra viena iš tūkstančių ; 
moterų priklausančių Katalikių 
Moterų Sąjungai ir kuri tiek i 
daug gero yra padariusi lietu- i > 
viams tremtiniams, kaip oficia- i [ 
li Catholic Woomen's Ligue at- i! 
stove. Pažymėtina, kad p. Man- 1! 
kienė iš visos širdies remia įsi- 1 ' 
kūrimą lietuvių Kat Moterų !; 
Sąjungos ir pažadėjo steigia- ! j 
majame susirinkime dalyvauti ' į

i
• Specialūs pietūs Velykoms.

!
' į 374 W. Broadway,
'i
i!

aktualia kalba n užrieti ivairi.. - • - - •

! !
1

asmeniškai.
Ir lietuvių kat Moterų sąjū

džio veikla bus plati. Pirmiau
sia ji apims pačių moterų, pri-’ 
klausančių sąjungai religinį, 
socialinį ir kultūrinį ugdymą. 
Bus stengiamasi modernia ir 
laiko reikalavimus atitinkančia

5

TSdaranskas įkūrė naują lietu
vių katalikų parapiją. Jis čia 

1. Teisė B. F. energingai veikia. Linkime gė
rius, prisidėti aktyviai prie pa- Angttkonų bažnyčios komRe- riausios sėkmės ir ateity, 
rapijinio darbo ir prie katalikų tas suruošė vistą DP teismą. — —
rengiamų kultūrinių minėjimų. Jame aktingai pasireiškė ir DATPCVf'HTK/f A C

Nuoširdžiai yra tad kviečia- priešingas D.P. slemsBtaa.. Da- * AlColvvJJlIVL/Vo
mos visos katalikės moterys, lyvavo įvairių organizacijų ir 
be jokių išimčių į šią kultūrinę net valstybės įstaigų atstovai, 
katalikių moterų sąjungą, kad D.P. buvo, dėl jiems daromų 
susibūrus drauge, būtų leng- užmetimų, išteisinti, 
viau organizuotai kovoti už pa- ' 
grindines moterų teises, ūgdy- tam teismui buvo koncertas, 
ti moters asmenybę ir kartu kuriame dalyvavo ir p. Narbu- 
pasišvęsti krikščioniškoje arti- to vadovaujamas lietuvių cho- 
mo meilės idealų tarnyboje!) ras. Choras buvo entuziastiš-

Moterys Iniciatorės, kiaušiai sutiktas ir nuoširdžiai

kimo pirmosios pagalbos —TOMONTO 
buto suieškojimo reikale moti
noms, turinčioms mažus vaiku-

vardai nežinomi, 
m. amžiaus. Gi-

vaišintas.

DĖKOJA
2. Padarė operaciją.

Rašytojui Petrui Babickui, 
kurs dabar serga ir guli iigo-

Prašoma atsiliepti Oną Mize- 
lytę. Jos tėvų 

----------------------- , Ji tun apie 60 ui. oauaucuo.
Pasibaigus tam inscenizuo- mUsį Kurmaičių kaime, Kretin

gos apskrity. Tuojau po pir
mojo pasaulinio karo ji atvyko 
į Chicagą. Ištekėjo Amerikoje, 
bet jos vyro pavardė paieško- 
tojui nežinoma. Ji turėjo dvi 
dukteris: Eleanorą ir Leonorą 
ir vieną sūnų. Jos brolis Pra
nas Mizetis gyvena Lietuvoje, 
Kretingos miestely, Joniškio 
gatvė 2 nr., su kuriuo ji visą 
laiką susirašinėjo. Reikalas 
svarbus. Prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: L. Karauskas, 521 
Jackson Avė., Vandergnft. Pa.

i _______________

. Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 

Hamiltone yra jau apie 600 Žmogus turi progą pareikšti sa-

TORONTO

Toronto lietuvių katalikų ninėj, padaryta operaci-
Parapijos Komitetas jaučia di- jį Lietuvių visuomenė jį nuo- 
dėlę pareigą nuoširdžiai pade- žindžiai globoja, 
koti visiems kuo nors prisidė-Į _________
jusiems prie Jo Šventenybės HAMILTON 
Popiežiaus Pijaus XII penkias
dešimties kunigystės jubilie
jaus akademijos parengimo ir 
programos užpildymo.

L Auga nauja lietuviškoji 
kolonija

Ypatinga padėka reiškiama J? naol>t « Mmenybę.
paskaitininkui A. Bajorinui ir 
Dr. J. Leimonui.'Solistams: po
niai Ščepaučienei, p. Orintui, p. 
B. Marijošiui ir jųjų akompa- 
nistui p .A. Dvarionui; p. Veri- 
kaičio Oktetui ir p. Narbuto 
vadovaujamam parapijos cho
rui. Didelė padėka tenka pa
reikšti akademijos metu tvar
kos palaikytojams Toronto 
Skautams, o taig pat mūsų Ko-j 
miteto nariui p. J. Zaliaduo- 
niui, sumaniai pravedusiam pa-; 
čią akademiją ir daugiausiai 
prisidėjusiam prie josios su
rengimo.

Galiausiai, nuoširdus, ačiū ir 
visai lietuvių katalikiškajai 
visuomenei skaitlingai dalyva
vusiai minėjime ir tuo pagerini-> 
šiai krikščionijos didįjį Vyrą, 
iPijų xn. s

Prof St. Šalkauskis

I
ii

didėja. Čia atvykęs kun. Dr. J.

KRISTUS KĖLĖS

MIRTIS KRITO,

KELSIMĖS IR MES!

ALELIUJA!

•l

M

i
I
i

v

Visiems Brangiems Prieteliams bei Geradariams 
gausios Prisikėlimo paguodos linki

S 
i2-a

DELEI SUDERINIMO

8101 Champlain

PASTABA visiems party line
• vartotojams

Abelnai. party line aptarnavimu gulima pa
sitenkinti visiems party line vartotojams.

Dabar, daug žmonių kurie normalia: no
rėtų turėti privačias telefono linijas. . turi 
tik party line, dėlto, kad mes negalime su
spėti tūkstančius reikalaumų patenkinti per 
pastaruosius tris metus. Mes darome pa
stangų pagreitinti, kad galėtume įvesti pri
vačias telefonų linijas sa- o kiijantams ir 
patenkinu* jųjų užsakymus

Tuo pačiu laiku reikia neužmiršti, kad 
party line yra daug didesnis dalykas, kaip 
tamsta, kad manote. Mes desmi*- visas pa
stangas aptarnauti jums skubiai ir švelniai. 
Turėkite mintyje, kad party line aptarnavi
mas daug priklausys nuo pačių vartotojų

H« HILAM TELEHHE I TELECRAPN Ct.

Linksmiausių Velykų!

HE STRAND CAFE

V .Tautvaiša ir K. Pocius,

savininkai,

So. Boston, Mass.

1

7i7T7T^
Sing out His praises for today 
our Lord Aas rrsen. Lot tis 
glory m His restirrociron and 
in His soĄrd.
Our srish is thatyou may have 
compkte happiness andjoy oa 
this Eaater Sunday.

Maloni muzika
giai telefonas utdaromas. Jūs užsitarnau
jate pagyrimo, kada netrugdot- kitiems te
lefonu kalbėti. kai užgirstate tani tikra 
burzgčjima. Patikrinkite pirm šauksiant.

F w

Geras nuoširdumas P*rty 
line yra kaimynų labai įvertinama*. Jauna
sis Vincas tino, kad jis gerai daro, duoda
mas Iiuoho laiko tarpe keleto surūdijusių 
šaukimų. Party line kaimynai labai Įverti
na tuos, kurie maloniai duoda progą kalbė
ti telefonu ir jiems.

ruikus suderinimas y. 
ra tikras dtiaugsmas. Ątvirai kalbant, rei
kia tik pagalvoti... greitai atsakyti ir duo
ti kitiems progos kalbėti... tuomet jūsų 
party jine vUuoaet išlaikya "toaa" visiems.
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Mirė rašytojos žemaitės sū
nūs. Balandžio 2 d. Šv. Kry
žiaus ligoninėje mirė Antanas 
Žymontas, rašytojos Žemaitės 
sūnus. Velionis Chicagoje 
veno apie 30 metų.

&gy-

JORDAN HALI
IRKITIilyTOn AVv«i KofflpiS

KONCERTAS
*-*—St., Boston e

PADĖKA
/

Nuoširdžiai dėkojant^ Mrs.

ALRK Naujos Anglijos
Federacijos Apskričio 

Seimelis

| LAOTBtCE, MASS.
1 • ? —

Verbų sekmadienį Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje 
verbų šventinimo apeigos buvo

i vai.

Lowellio lietuviams ir jų prie- 
teliams už aukas, kurių dėka 
buvo galima surengti bažnytinį 
koncertą, kuris įvyko sekina-i Josefinai Kašėtienei ir jos duk-
dienį, bal. 3 d., 4 vai. po piet/roms p.p. Onai ir Frances, ku- 
Ypač dėkoju tiems asmenims, k’ 
kurie nuoširdžiai darbavosi 
rinkdami šias aukas; būtent: 
panelei Mikalinai Blazioniūtei, 
Alenai Baumilaitei, / 
Sabaliauskaitei, Onai Saulėnai- 
tei, Alenai Mikšienei, P. Juo
zui Varanauskiui ir Albinai 
Verseskiui. Taip pat Moterų 
Sąjungos narėms, kurios su
ruošė užkandžius dėl svečių.

Kun. Jonas J. Skalandis,
Klebonas.

rios nebūdamos mūsų giminės, 
parodė daug krikščioniškos 
meilės ir padėjo daug pastan
gų mūsų atvykimui į USA ir, 

Antaninai čia atvykus, mus maloniai su- 
j v^a parėmė.

Taip pat dėkojame ir vi
siems kitiems brocktoniečiams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie mūsų įsikūrimo. 

Dėkingi
Liuda ir Vaclovas

Senutes.

šuva- 
C. C.

iš Bar Harbor, Me. pa-i 
nors dieną 
pikčiausias

-_____ , r_____ vėžio liga.!
Kovai su šią ja liga Chicagoje I 
paskelbtas vajus sukelti 750,- j 
000 dolerių.

Į šį seimą suvažiavo iš įvai-f 
rių valstybės vietų 75 vėžio li
gų specialistai.

Vėžio ligų specialistų 
šlavima*. Suvažiavime dr. 
Little 
reiškė, kad kurią 

....... , .... !bus suvaldytaslabai įspūdingos, kūnas atliko I . ,
kleb. kun. P. M. Juras. 2monn' pnMas ~

Šv. Vardo vyrų draugija tu
rėjo savo mėnesinę, dvasinę 
puotą. Kaip senyvo amžiaus 
vyrai, taip ir jaunieji gražiai 
pasirodė, skaitlingai dalyvauda
mi bažnyčioje ir po pamaldų

Pasaulio įvykiai salėje. Jeigu visos parapijos 
kasdieniniai politiniai gyvuojančios draugijos veiktų

SEKMADIENI,

Balandžio -April 24,1949 
3:30 vai. po pietų 

BENGIA 

Lietuviy Radio Valanda

Gegužės 1 d.
p. p. Norwoode Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. įvyksta A.L. 
R.K. Naujos Anglijos Federa
cijos Apskričio Seimelis. Visi 
Federacijos skyriai katalikiš
kos organizacijos. raginamos 
atsiųsti kuo skaitlingiausiai sa
vo atstovų, 
svarbūs.
siekiai lemiantis, o mes. ar atsi- taip harmoningai kaip ši vei- 
liksime? Vieningai turime kelti kia, Ui dėl jų veiklos sekmin- 
protesto balsus pasauliui, kad gurao nebūtų jokios abejonės, 
būtų sulaikytas sistematingas ši draugija teikia savo nariams 
mūsų tautos naikinimas. 1 
kelti protesto balsą bus kaip

Bedarbė Didėja. Darbo De
partamento direktoriaus pra
nešimu Illinois valstybėje be
darbė didėja. Iki lapkričio mėn. 
15 d. 1948 met. bedarbių viso- 

valstijoje buvo priskaitomaje
Pa- Šv. Komunijos užkandžius' iki 101,000, o šių mėtų sausio 

ir prisideda prie kitų labdarin- 15 d. tas skaičius 
tik proga Federacijos Seimely-' gų darbų savo aukomis. Už tai 175,000.
>•

Kun. J. Vaitekūnas.
Dvasios Vadas

Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

BAY’ VIEW MAKKET
Jonas Glineckis, sav.

priklauso garbė draugijos dva
sios vadui kun. J. Bematoniui, 
ir abelnai visiems nariams už 

I bendradarbiavimą.
1 _______________________

Mūsų korespondentė “Aušre
lė’*, kuri retkarčiais parašyda
vo apie įvykius iš mūsų koloni
jos. buvo pasidavusi operaci
jai. Patyriau, kad ji jau sveiks
ta. Linkime jai ko greičiausiai 
pasveikti.

Kun. P. M. duras labai rūpi
nasi tremtiniais, kurie jau čia 
atvyko, suradime jiems butų, 
darbo ir aprūpinimų baldais. Y- 
ra ir tokių žmonių, kurie jam 
padeda šiame darbe. F.A.K.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
TOorcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass,

pašoko iki
i

Lietuviškų knygų paroda. 
Chicago Viešajame knygyne, 
prie Randolph ir Michigan gat
vių, balandžio 4 d. prasidėjo 
Dailiosios Knygos Paroda, kuri 
tęsis iki balandžio 16 d. Paro
doje bus išstatytos lietuviškos 
knygos išleistos Vokietijoje.

Laukia prelato Krupavičiaus. 
Prelato M. Krupavičiaus atvy
kimu labai domisi visi lietuviai 
ir laukia. Šis nepaprastas sve
čias čia lietuvių kolonijas pra
dės lankyti nuo šių metų gegu
žės 3 d.

Kardinolas atidarys semina
riją- Balandžio 18 d. J. E. kar
dinolas Samuel A. Stritch, lydi
mas vyskupo O’Brien, lėktuvu 
išskris į Puerto Rico atidaryti 
naują kunigų seminariją. Ati
darymo iškilmės įvyks balan
džio 20 <L ~

ši* seminarija pastatyta Kata
likų Misijų Tarybos Amerikoje 
lėšomis, kuri kainavo $100,000.

Jeronimas Kačinskas,

DIDELE PARAMA 
TREMTINIAMS

’i KVIETIMAS

Programą išpildys 
Vince Jonuškaitė 

Mezzo-Soprano

Jeronimas Kačinskas
Kompozitorius - 

Muzikas

Alena Novikienė
Solistė

Gilbertas Gailius
Akordionistas

Lietuviy Tautiniu 
Šokių Ansamblis 

O. Ivaškiene, Direkt.
Tikietų kainos: $1.80, $1.20, priskaitant valdžios 

mokesnius (tax).
VISOS VIETOS REZERVUOTOS

Tikietų galima gauti Lietuvių Radio Valandos 
ofise, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. ir 

pas kitus pardavėjus.
Tel. SOuth Boston 8-2680; N0rwood 7-1449 

Kviečiame visus dalyvauti.

Klausykite Lietuvių Radio Valandos progra
mų kiekvieną šeštadienį 1:15 vai. po pietų per vi
są valandą iš WESX stoties (1230 kilocycles), Sa
lėm, Mass. ir kiekvieną sekmadienį 9 vai. rytą iš 
WVOM stoties (1600 kilocycles), Brookline, Mass.

Antanas F. Kneižys, 
vedėjas ir pranešėjas.

i——————
Baltimore, Md. Mrs. Mary 

Volsky, daug kartų prisidėjusi 
' prie tremtinių rėmmo artėjan- 

t

čių šv. Velykų proga,, taip pat 
jų nepamiršo ir šiuo metu. Ji 
pasiuntė į Vokietiją stovyklose 
vargstantiems lietuviams 9 ver
tingus siuntinius, iš kurių 8 
siunt. ji pasiuntė visai nepažįs- 

Itamiems. Tai tikrai gražus dar-1

Šiuomi pranešame, kad Mote
rų Sąjungos Mass., Maine ir 
New Hampshire Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas į- 
vyks gegužės - May 22 d. š. m. 

parapijos salėje, 
Itreet, Worcester, 

Highfield

Aušros Vartų
153 Sterling Si
Mass. (seniau buvo
Road).

Sesijos prasidės 
bas! Jei visi pagal išgalės taip pietų. Kadangi šis 
paremtų tremtinius, tai jų var- mas begalo svarbus, 

S. čiame kuopas priklausančias 
prie šio apskrities prisiųsti 

' kuodaugiausia atstovių.
i Prašome atstovių nesivėluoti, 

sesijas

gas žymiai sumažėtų. J.

WATER8URY. CONN.

1 vai. po 
suvažiavi- 
tai kvie-

Kovo 30 dieną savo namuo- kad galėtume pradėti 
se 171 Sunnyside avė., mirė numatytu laiku. 
Marcelė Achas, 51 metų am-’ 
žiaus, gyv. Waterbury, Conn. j

Palaidota su trejomis šv. Mi- 
šiomis, dalyvaujant penkiems 
kunigams, balandžio 2 dieną iš 
Šv. Juozapo parapijos bažny-' 
čios Kalvarijos 
puošė paskutinį 
navimą suteikė 
Valantiejus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Povilą, . puseserę Mae 
Urbston ir kitus gimines. »

Ilsėkis Viešpaties ramybėje! 
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės vyrui. Ten Buvus.

Į 
kapuose. Ka-! 

dvasinį patar-’ 
kleb. kun. J.

I
I 
t

PADĖKA

Mass., Maine ir N. H. 
Apskrities Valdyba — 

Pirmininkė — A. V. Kneižienė 
Raštininkė — AM. Wackell.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn. Valsti

jos Apskrities Kuopoms

H A: Sth St., So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-4558

I

Linksmiausių Velykų Švenčių! 
Linki visiems Kostumeriams ir Draugams 
BERNARDAS KORAITIS, Lietuvis šios 

firmos atstovas.

Velykų Sekmadienis
šv. Jurgio lietuvių par.. baž

nyčioje, Velykose šv. Mišios 
bus sekančia tvarka: 6 vai. ry
tą Prisikėlimo pamaldos, pro
cesija ir giedotos šv. Mišios pa
rapijiečių intencija.

Kitos šv. mišios bus 8, 9 ir 
10:30 vai. rytą. Po pietų pa
maldų nebus.

8usi\ienymo susirinkimas
Antradienio vakare, 7:30 vai. 

vakare, parapijos salėje įvyks 
LRKSA 81 kuopos susirinki
mas. Kviečia visus narius daly
vauti.

Vi

*4 
<!

ba p. Jurgiui Versiackui. Pas 
juos galite gauti ir koncerto 
tikietų. Taipgi tikietus parduo-

Lietuvių Katalikų Seimelis
Sekmadienį, gegužės 1 d., 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje, St James Avė., įvyks 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis. Federacijos 
skyrius ruošiasi visus atstovus 
ir svečius priimti.

LOWH1, MASS.
Kovo 26 d. po sunkios ir ii-

da p. Eugenija Kavolinaitė, p. £os ligos mirė P. Ieva Jurevi-
Balch Phar- čienė. Buvo palaidota Švč. Tre-į 

— Mickūnai ir kiti. p. O- jybės lenkų kapinėse su iškil-l 
ša. alingomis šv. Mišiomis, kurias 
pa.'atnašavo kleb. kun. Jonas Ska- 

jlandis. Paliko nuliūdime vyrą 
I Stasį Jurevičių, du sūnų Stasį
ir Bernardą, vieną dukterį Juli- 

j joną ir du anūku.
Bal. 2 d. mirė Ignas Benze- 

vičius. Buvo palaidotas bal. 5 
d. iš Šv. Juozapo lietuvių para
pijos bažnyčios Švč. Trejybės 
lenkų kapinėse.

Merginų. Sodalicijos korta vi - 
mo vakaras įvyko kovo 25 d. 
po pamaldų. Atsilankiusių bu
vo gan daug. Dovanos buvo iš
dalintos laimėjusiems. Pelno 
liko virš $40.

Ona Pazniokaitė,
mačy
na Pazniokaitė sakė, kad ji 
vo kvotą jau pardavė, bet ji 
ėmė dar daugiau.

PEABODY, MASS.
Šiomis dienomis ponia Anelė 

Liva- minėjo* savo gimtadienį. 
Sukaktuvininkės artimi drau
gai - draugės jai pagerbti ta 
proga surengė puikią puotą. 
Svečių tarpe buvo ir iš So. Bos
tono Antanas Petkevičius, ku
ris buvo atsilankęs paplatinti 
Lietuvių Radio Koncerto tikie
tus, kuris įvyks balandžio 24 d. 
Jordan Hali, Bostone. A.F.P.

I

kurie

Sodaliečių vaidinimas
Tos pačios dienos vakare, sei

meliui pasibaigus, toje pačiojeI praeivi

® svetainėje Sodalietės suvaidins 
ak i veikalą. Kviečia visus dalyvau- 
S ti.

411 H ASHINGTON STREET 
BOSTON. MASS.

Daug rengiasi važiuoti j radio 
koncertą specialiu bus’u.

Sužinojau, kad daug šios ko-$ _ _______
lonijos lietuvių rengiasi važiuo-
ti į Lietuvių Radio Valandos 
koncertą, kuris įvyks sekma
dienį, balandžio - April 24 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan (Hali, 
Bostone.

Tariasi važiuoti specialiu au
tobusu, kuris nuveš ir parveš 
už labai prieinamą mokestį. 
Kas nori važiuoti specialiu au
tobusu, tai paduokite savo 
vardus p. Ievai Tvaskienei ar-

Šiuomi pranešame visų kuo
pų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskrities svarbus pus
metinis ir prieš šeiminis suva
žiavimas įvyks balandžio 24 d., 
19^9, Lietuvių svetainėje, Gal- 
way St., North Manchester, 
Conn.

Suvažiavimas prasidės 1:00 
vai. po pietų., Kadangi šis su
važiavimas yra labai svarbus, 
tai kviečiame visas kuopas pri
siųsti daugiau atstovių ir pa
ruošti naudingų sumanymų.

Pastaba: atstovės, vykstan- 
prašomos

4

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
ir visoms už dalyvavimą laido
tuvėse mano mylimos žmonos 
a. a. Marcelės Achas, kuri buvo 
palaidota balandžio 2 d. Dėko
jame taip pat parapijos klebo- 

įnui kun. J. Valantiejui už dva- 
'sinį patarnavimą laidotuvėse, o čios į suvažiavimą, 
ypač dėkojame visiems už šv. atsivežti savo ženklelius, kurie 

vartojami suvažiavimo me-mišias ir gėles. yra
Taipgi dėkojame geradariams tu. 

Mae Urbston, J. Zindziams ir, 
A. Terebeizams, kad jie, nežiū-' 
rint vargo, atvyko į laidotuves, 
net iš Brooklyn, N. Y.

Nuliūdęs vyras
Povilas Achas. raštj “Darbininką**!

Pirm. J. Valentine
Rašt. M. Jokubaitė.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik-

Moterų Sąjungos Permy Sale 
įvyko kovo 27 d. po Graudžių 
Verksmų. Pelno buvo virš $38.

i

GttBtf gU>, MASS.
LDS 113 kuopa rengia Atve

lykio margučių pietus,'
įvyks balandžio 24 dieną 12:30 
vai., visiems gerai žinomoje vie
toje, senosios Korthousės sve
tainėje. Prašo visus gausiai da
lyvauti ir paremti šį puikų pa
rengimą, kurio pelnas skiria
mas katalikiškam lietuviškam 
veikimui.

Bus skanūs pietūs pagaminti 
darbščių šeimininkių; taip pat 
skiriamos dovanos už gražiau
sius margučius, kurie juos at
siveš. Pirma dovana — kortas 
geriausių malkų, antra— kvor
ta degtinės, trečia — labai gra
žus pakietas. Kviečiame visus 
dalyvauti. Pietūs bus tik vienas 
doleris. Visi būsite patenkinti, 
atvykite, šių pietų rengėjai yra 
visi kuopelės nariai, kurie re
mia katalikiškąjį veikimą ir 
laikraštį “Darbininką”.

Rengėjai.

Parapijos jaunimas rengia 
milžiniškus šokius, kurie įvyks 
geg. 14 d. Ne tik lowelliečiai y- 
ra kviečiami dalyvauti, bet taip 
pat ir apylinkinių miestų gy
ventojai prašomi atsilankyti.

Sekmadienį, bal. 3 d., 4 vai. 
po piet įvyko Bažnytinis Kon
certas ir paskaita, kuri atvaiz
davo Paskutinius Septynius 
Kristaus žodžius, ištartus nuo 
kryžiaus. Koncertą išpildė vy
rų ir berniukų bažnytinis cho
ras, vad. Rapolo Juškos. Kiek 
teko girdėti, koncertas visiems 
labai patiko ir paliko gražius 
įspūdžius. Žmonės skaitlingai 
dalyvavo. Tarp atsilankusių 
buvo’ matyti taip pat daug ir 
svetimtaučių. Braškaitž.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems

HRPPY

X 
X 
X
Ti

Myopia CIub Beverage Co.
Grafton AveM Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W 
Pranas Gerulskis, Namų Tel. Dedham 1304-R



VIETINĖS ŽINIOS

ZINUTĖS

DAKTARAI

Raudonųjų Lyderių Veidai Paraudo

Km norite pigyti Saulėtojo 
CaflfONtf jojo Namu* ar kitas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 

SOUTH BOSTON CAFE

1 tepto, MJ.
Lietuvis Gydytojas

■=====5aEs===sttžmae=a= 
SOUTH BOSTONIEČIAI! 
RENKITĖS PAMATYTI 

Trečių Metinį

ZALETSKAS
F UttML ROME

VINCE JONUŠKAnr-LlE 
VOS OPEROS PAŽIBA

ir Pirmadienį; Gegužės (Mdy) 1< 
8-tą valandą vakare — Patrick Gaviu Moky klo 

Dorchester St, So. Boston, Mase. 
įžanga — $1.00 su taksais.

Savo atsilankymu padėsit jaunimui surinkti 
pinigų šv. Petro parapijos pataisymo Fondui 
ir sykiu pamatysit gražų, linksmą vaidHHiną.

CASPER
FUNMAL . HOME

Pagamina gerus lietuviškus įdė
tus, užlaiko gerinusį alų, vyną ir•>{ '• ’ ’ 

degtinę, ir visiems draugiškai
ir mandagiai patarnauja.

Vyčiai lenktyniuojasi su cho
ristais: vieni rengia programą 
Velykoms, antri “Minstrel 
Show”. Vyčiai kviečia visus 
dainininkus praktikuoti antra
dienį, o po Velykų kas antra
dienį ir ketvirtadienį.



Antradienis, Balandžio 12, ’4&

Kanados Lietuvių Gyvenimas
Pradžia 4-tame pu*L 

revizija to nepriimtų. Žiūrėkite 
kokie jie “gailestingi”!... (Ma
no nusistebėjimas — V. G.).

Spaudos Bendrovės ir laik
raščio reikalais platų ir išsa
mų pranešimą padarė Agr. Pr. 
Rudinskas. Dėl užsitęsusio re
portažo, jo minčių čia neminė
siu, tik priminsiu, jog pranešė
jas, protestuodamas prieš CT 
tvirtinimus, kad tik jų pastan
gomis laikraštis išsilaiko, pa
brėžė. jog tik Tarybos skyriai 
laikraštį išgelbėjo iš bankroto, 
nes, esą jeigu nebūtų atskubė
jusi mažytė Vai d’Oro lietuvių 
kolonija su 1000 dol. į pagalbą, 
nežinia kaip būtų išėję su toli
mesne “NL” egzistencija...

balsavimu 
jų sprendžia-

priimtas Sta- 
nusveriančia

LAIŠKAS IŠ NASHUA, N. H.
8

Skyrių atstovų posėdis

Rytojaus dieną, punktualiai 
9 vai., skyrių atstovai pradėjo 
savo posėdį. Darbo prezidiumo 
pirmininku išrinktas p. Rinkū- 
nas, sekretoriais: Sakalauskas 
ir Bakšys. Posėdis vyko labai 
gražiai ir sklandžiai. Buvo sten
giamasi viską nuosekliai, bet 
skubiai vesti, nes laikas buvo 
labai ribotas (tik iki 12 vai. 
Tiek leido ‘visagaliai” suvažia
vimo organizatoriai...) Iškeltas 
atstovų mandatinių teisių klau
simas. Einant kompromisų ke
liu. nors Montrealis KLT sky
riaus. kaip tokio, neturi, o at
stovais rinko pagal “NL” kar
toteką nuo 500 su viršum laik
raščio skaitytojų (taigi, 11 at
stovų), o susirinkime, kaip 
“Naujienose” buvo skelbta, te
dalyvavo tik 120 asmenų (jokio 
kvorumo neišlaikant), vis dėl- Jeigu būtų žmoniškai į reika-

Prašau neatšisakyti patai- šių lietuvių, kurie švęsdami šie- 
pinti į Tamstų laikraščio skiltis met tą didžią Kristaus Prisikė- 
šį mano laišką. limo šventę, neturės nieko dau-’ko pajusti

• ------------- . . . ----------- . _ ...................................

Po sunkios ir vargingos pen
kių metų tremties Vokietijoje, 
š. m. kovo mėn. 17 dieną aš 
pajutau po savo kojomis žemę 
tos didelės laisvės krašto — 
Amerikos. Į šį kraštą jau nuo 
senų laikų krypo akys visų pri
spaustųjų žmonių, persekioja
mų ir nešančių vergovės naštą. 
Daugelis iš mūsų tėvų bei gi
minių bėgo nuo caro priespau
dos ir čia rado laisvo— pilna
teisio žmogaus gyvenimą, bei 
pragyvenimui reikiamas sąly
gas. Ir šiandien kiekvienas čia 
atvykęs tremtinys po tiek daug 
pergyventų ‘ karo baisybių, 

Courtesy of the Brockton Enterprise.' skurdo, bado ir baimės dienų
■ - ■ ■ - su džiaugsmo ašaromis akyse

žiai ir baigęsi. Deja, tuojau at- tą ir Dr. A. Šapoka, kuris sei- pradeda pirmutinius žingsnius, 
tuo Kiekvienas jaučia, kad dabar 

kar- prasideda jo laisvas gyveni- 
kad nori- mas, kad daugiau jis nebus 

nuversti” p. Kardelį, o pa- skrininguojamas, nejaus taip 
ir betrūko. Tuojau įsi- statyti visokiausiam vado va vi-1 arti raudonojo komunizmo ran-

dalyvautų su sprendžiamąja 
balso teise. CT nariams, kurių 
yra net keliolika, 
pasisakyta prieš 
mąją balso teisę.

Vėliau gražiai 
tuto projektas,
balsų dauguma pasisakyta už 
pakeitimą organizacijos vardo 
iš Kanados Lietuvių Tarybos į 
Kanados Lietuvių Sąjungą. Ap
tarti kiti reikalai ir išrinkta 
Sąjungos Centro Valdyba. Bal
suojant slaptu balsavimu, į 
Valdybą įėjo:

Agr. Pr. Rudinskas — Cen
tro Valdybos pirmininku, A. 
Rinkimas — I vice-pirm., Dr. 
A. Šidlauskaitė — II vice, Dr. 
J. Sungaila — sekretoriumi. A. 
Sakalas — iždininku ir Bakšys 
su Lukoševičium — nariais. 
Išrinktieji pareigomis pasiskir
stė tuojau, suvažiavimo dar
bams pasibaigus. Į Rev. komi
siją išrinkti: Sakalauskas, Ša
poka ir Stankevičius.*

Centro Valdybos buveinė 
taipogi numatyta Montrealis.

Skyrių atstovai .vadovauda
miesi priimtuoju savo Statutu, 
kaip organizacine teisine nor-' 
ma, vėliau, vėl prasidėjus or
ganizacijų ir partijų seimo po
sėdžiui, kadangi pirmasis Sta
tuto paragrafas kalba, kad Ka
nados Lietuvių Sąjunga yra 
nepartinė organizacija, gražiai 
raštiškai pareiškė, kad, šuva- ‘ nePritarė tokiai storžieviškan 
žiavime dalyvaujant ir politinei, elgsenai, apleido salę...

to seimo darbotvarkei Vadinamasis P®- * Tėvynė, vadavimo dir- amžl0 nežino to.
egal se o do k j sėdžiauti. Keliolika asmenų iš voj po Kanados Lietuvių Są*kių žvėriškų žudymo

dalyvauti. Centro. Tarybos atsisakė. Buvo jungos vėliava. Trukdytojų ne- nimn metodu katrais

Paulina Stoškiūtė, atvykusi penktadienį, balan
džio 1 d., į Brocktoną pasikalbėti su Šv. Roko parapi
jos klebonu kun. P. V. Strakausku rengiamo koncerto 
reikalu, kuris įvyks ateinantį rudeni tikslu sukelti au
kų dėl rengiamos statyti naujos Brocktono lietuvių 
katalikų bažnyčios.

sistojo organizacijų ir partijų mui ir pirmininkavo, nors, 
seimo “dvasios vadas” p. Kar- tarpu, anksčiau vis buvo 
delis ir ėmė smerkiančią sky- delininkų” kalbama, 
rių atstovus gaidą giedoti. To, ma 
žinoma, 
kišo “pusbimbinikiško” nusista- mui p. Šapoką (tai buvęs noras kų, kurios yra persisunkusios 
tymo atstovas iš Winnipego iš “reakcionierių” pusės). Į tą-nekaltų žmonių krauju ir aša- 
“drg.” Liaukevičius, save skai- “konglomeratinį” centrą įėjo ir Iromis. Tos rankos daro savo 
tąs geru kalbėtoju ir ‘mandriu’ p. Kardelis. Kitų narių — -ne- niekšišką darbą dabar mūsų 
žmogum, nors, iš tikrųjų, labai teko patirti.

I riboto išsilavinimo ir elgsenos 
žmogelis ir sušuko: “Išdavi-, 
kai!” Tuomet įsisiūbavo ir visa 
“galiorka”, kurioje buvo ištisa 
plejada komunistų ir pradėjo 
visaip kaukti... Tada skyrių at
stovai ir dauguma tokių, kurie 

1 nepritarė tokiai

giau ant stalo, išskyrus kasdiėn 
gaunamos juodos duonos, ga
balėlio mėsos ir kelių bulvių. 
Ta taip brangi visiems katali
kams šventė bus jiems dar 
liūdnesnė: be tėvynės, be arti
mųjų ir be geresnio valgio kąs
nelio. Mieli lietuviai! Velykų 
švenčių proga nusiųskite jiems 
ką nors iš valgio, siųsdami be-’ 
tarpiai (aš galiu nurodyti ad
resus) , ar paaukodami BAL- 
Fui, nors mažą dovanėlę.* Jūs 
padarysite jiems didelį džiaug
smą, nuskaidrindami jų išvar
gusius, rūpesčiu ir vargu išva
gotus veidus ir taip pati šven
tė pasidarys jiems džiugesnė ir 
bus jie dėkingi jums nepamirš
tamai. Taip pat, kiek leidžia 
sąlygos, padėkite jiems atvyk
ti į šį laisvės kraštą, kad čia 
jie galėtų po ilgo nužmoginto 
gyvenimo rasti laikiną tėvynę, 
kol išaušus mūsų tėvynei Lie
tuvai — laisvės .rytąs, galės 
grįšti.

Taip pat aš noriu pareikšti 
viešą padėką p. Anielei Piau- 

tėvynėje' Lietuvoje ir diena po lok iš Lavrence, Mass., kuri 
dienos žudo ir tremia mirčiai į mane, kad ir nepažindama, pa

iri

--- ---------"--- ’
kimui į Ameriką, nors ji tuos 
asmenis pažino tik iš laiškų. 
Tai yra kilnios sielos lietuvė, 
gali būti daugeliui pavyzdžiu ir 
aš tikiu, kad tiems, kuriems te- 

jos dosnią ranką 
ji bus 
reiškia

bei užjaučiančią širdį, 
nepamirštama. Be to, 
padėką p. K. Jakutis parėmu
siai mane materialiai ir p. Va
laitienei bei kitiems lietuviams, 
sutikusiems mūsų laivą ir tiek 
daug nuoširdumo parodžiu- 
siems beį padėjusiems susitvar
kyti su pirmutiniąįs reikiamais 
formalumais.

Reiškiu pagarbą
K. Grauslys.

■r

partijai socialdemokratams, jie

Baigiant, vieną tik norisi pa- Rugjjog gilumą tūkstančius ne- rėmė siuntiniais tremtyje ir, 
sakyti, jog tas vadinamasis kajtų mūsų brolių ir seserų ir dabar man atvykus į Ameriką, 

centrų centras neišvengiamai yjen kad jje norį laisvai globojo mane vykstantį pas dė-
turės sustabdyti savo veikimą, garbinti Dievą ir myli kiekvie. dę 
nes jis liko be užnugario bazės, pėdą ttVO gimtos žemės. Ponia A. Piaulok yra daug 
o iš viso Kanados lietuviųgy- Komunizmas nori išnaikinti iki nusipelniusi tremtinių šelpimo 
venimas įėjo į normales vėžės,‘vįeno lietuvių tautą ir apgy- darbe; išsiuntusi virš 20 siun- 
nęs visi ,be partijų ir pažiūrų vendinti su atvežtais 
skirtumo .galės veikti kultūri- kirkyzais.

mongo- tinių į Vokietiją ir išrūpinusi 
Nuo vidur- 4 asmenims dokumentus atvy-

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo - 

K«yRą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo Šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą — <

t

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

South Boston 27, Mass.

kvorumo neišlaikant), vis dėl- Jeigu būtų žmoniškai į reika- pririnkti kiti. Įėjo į tą organi- bebus, kaip ligi šiol buvo.
to. sutikta, kad tie 11 atstovų lą pažiūrėta, būtų viskas gra-lzacijų ir partijų centrinį viene- VL Geneikis.

Į
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of WATER

DARYME ELEKTROS
<

JŪS GALITE SU BILE KUO KALBĖTI r

Naujoji Anglija yra laiminga. Abu — vandens jėga ir kuras 
susijungę, garantuoja mums elektros pristatymą.

• ir naiki
nimo metodų, katrais dabar va
dovaujasi komunizmas ir visą 
tai daro, skelbdami laisvu ir 
didžiausią demokratiją pasau
lyje- ' * į

Mes tremtiniai tai matėme, 
esame gyvi liudininkai tos pra-j 
gariškos santvarkos ir skelbia
me pasauliui, kad komunizmas J 
prisidengęs skambiais šūkiais, • 
eina per milijonus lavonų, ne-- 
ša mirtį ir sunaikinimą kultu-} 
ros, civilizacijos ir laisvės. Mes 
skelbiame tai ir nebijome nors 
už tai mes esame komunistų, « 
bei jų pakalikų puolami ir} 
šmeižiami. Mes šventai tikime, 
kad įsitikins tuo visi žmonės, 
kurie komunizmo dar nepažįs
ta, kad teisybė nugalės klastą 
ir mūsų tėvynė Lietuva atgaus 
laisvę.

Jūs, mieli broliai ir sesės lie
tuviai, gyvendami čia Ameri
koje ne kartą x girdėjote savo 
motinos tėvynės bei savo tau
tiečių šauksmą, šaukiantis jū
sų pagalbos. Ir su didžiausiu 
džiaugsmu reikia konstatuoti: 
jūs išgirdote ir visada duosniai 
ir nuoširdžiai parėmėte. To ne
pamiršo ir nepamirš jūsų tėvy
nė Lietuva. Jūs taip pat daug 
padėjote ir padedate savo tau-' « 
tiečiams tremtyje. Jų baisus 
skurdas, neįsivaizduojamai sun- A 
kios D.P. gyvenimo sąlygos A 
šaukte šaukiasi jūsų paramos. ♦*«
Aš žinau daug Vokietijoje Iiku-

FIVE POLIO PRECAUTIONS 
ARE LISTED FOR PARENTS

Vandens jėga gamina elektrą Naujosios Anglijos kalnuose 
jau per 63 metus, šiandien, josios ekonominis išsivystymas 
pasiekė aukštumos tašką. Vandens jėga pagamina vieną ket
virtį elektros visiems reikalams. Likusias elektros reikalin
gas dalis pagamina garo jėga.

IT8B

Abu — garas ir vanduo vieningai dirbdami, pilniausiai ap
rūpino elektra Naujosios Anglijos gyventojus ir jų reikalavi
mus, kada šio krašto kitose jlalyse kur elektros gaminimas 
priklauso vien nuo vandens jėgos, daug kartų yra nukentėjęs 
ir pajautęs trukumo.

%

electric light and powęr companies
OF NEW ENGLAND

7A»t Ad verti žeme* t Sponsored by BOSTON EDISON COMFANY f

Waming that the 1949 polio sea- 
son is “just around the corner,” the 
National Foundation for Infantile 
Paralysis today issued a list of pre> 
cautionary measures to be oboerved 
by those in charge of children 
during the epidemic danger period 
which usually runs 
from May through 
October, reaching its 
peak during the hot, 
mid-summer months. 
The five easy-to-fol- 
low health rules for 
children are:

1. Avoid crowds and 
places where etose
contact with otber persons is likely.

2. Avoid over-fatigue caused by 
too act i ve play or exercise, or ir- 
regular hours.

3. Avoid swiniming in polluted 
water. L’se only beaches or public 
pools declared safe by loeal health 
authorities.

4. Avoid sudden chilling. Remove 
wet shoes and clothing at once and 
keep extra blankets and 
clothing handy for sudden 
changes.

5. Observe the golden 
personai cleanliness. Keep food

CUT OUT AND KEEP FOR REFERENCE

G
FIGHT 

INFANTILI 
PARALYSIS

I

heavier 
weather

rule of

tightly covered and safe froni ties 
or otber insects. Garbage should be 
tightly covered and. if otber dis- 
posal facilities are lacking. it 
should be boried or barned.
' Thė National Foundation also 
listed the following symptoms of 
infantile paralysis: headache, nau- 
sea or upset stomach, musele sore- 
ness or stiffness, and unezplained 
fever. Should polio Strike in your 
family, call a doctor immediately. 
Early diagnosis and prompt treat- 
ment by ųualified medical personnel 
often prevent serious cripplir.g, the 
National Foundation pointed out.

The organization emphasized 
that fear and anxiety should be 
held to a minimum. A calm, confi- 
dent attitude is eondueive to health 
and recovery. Parents, it said, 
should remember that of all those 
stricken, 50 per cent or more re- 
cover completely, while anotner 25 
per cent are left with only slight 
after effects.

If polio is actually diagnosed, 
contact the chapter of the Nation
al Foundation for Infantile Paraly
sis serving your community. The 
chapter will pay that part of the 
cost of care and treatment which 
patient or family cannot meeL

Tel. Lexington 8595 
Limoainai dėl visokių reikalų. 
PatarnavUnaa jMenų ir Naktį.
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