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Boston, Mass. — J. E. 
arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., grįžo iš 
Washingtono, kur jis da
lyvavo National Catholic 
Welfare Conference susi
rinkime.

Tame susirinkime daly
vavo apie 15 vyskupų ir 
arkivyskupų iš viso kraš
to.
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KanNnobs Griffin Atvyk-

Valstybes

New York — J. E. Kar
dinolas Bemard Griffin, 
Westminster arkivysku
pas, iš Londono vyksiąs 
lėktuvu į New Yorką daly
vauti Fordham universi
teto iškilmėse šeštadienį, 
gegužės 11 d.

J. E. Kardinolas Griffin 
tose iškilmėse pasakys 
kalbą.

Tą pačią dieną universi
tetas suteiks Prezidentui 
Harry S. Trumanui teisių 
daktarato garbės laipsnį.

Didelis Darbininkų Išnaudo
jimas Lietuvoje

Ne» York (LAIC) — 
Ryšium su Vyriausioje 
Sovieto posėdžiais Mas
kvoje, organizuojama Lie
tuvoje, vadinamosios, ‘so
cialistinės lenktynės’. Be 
to, tokias ‘lenktynes’ spi
ria daryti sunkus pusba
džio gyvenimas miestuo
se. Lietuvoje, kaip ir viso
je Rusijoje, pragyveni
mas, palyginus su tuo, ką 
darbininkas normaliai už
dirba, yra nepaprastai 
brangus. Gelbėdamiesi 
nuo alkio, darbininkai turi 
stengtis išdirbti ‘virš nor
mos’, kuri ir taip nėra ma
ža. Pav. “Elektrito” fabri
ko darbininkų kolektyvas 
priėmė nutarimą, jų pus
mečio planą išpildyti iki 
gegužės 1 d., gi ‘stachano- 
viečiai”, Vyr. Sovieto po
sėdžio dienų metu, išdirba 
2, 3 ir 4 normas. Tas reiš
kia, kad darbininkai kar
tais verčiami dirbti už du, 
tris ir net keturis žmones.

Daugelyje, vietų vyres
niaisiais pastatyti i'usai. 
Jie tai lietuvius ir spau
džia. Pav. vienoj lietuvių 
geležinkeliečiams vado
vauja Diakov (Izviestija 
Nr. 64).

Vyskupas D'Alton Paskirtas 
Armagh Arkivyskupu

Dublio, Airija — Vys
kupas John F. D’Alton iš 
Meath, Airijos, konse
kruotas apie penki metai 
atgal, Popiežiaus Pijaus 
XII paskirtas Armagh ar
kivyskupu ir visos Airijos 
primatu.

IIH Komisija Tyrinės 
Ispaniją

New York — Jung. Tau
tų saugumo taryba nuta
rė ištirti, ar dabartinė Is
panijos politika sudaro 
pavojų taikai. Balsavimo 
rezultatai: dešimt prieš O. 
Rusijos atstovas Gromyko 
visai nebalsavo.

Paskyrė penkių asmenų 
komisiją, į kurią įeina 
Australijos, Brazilijos, Ki
nijos, Prancūzijos ir Len
kijos atstovai.

Britanija Reikalauja lung. Vals 
lybių Kariuomenės Palestinai

Londonas, geg. 2 —Jung. 
Valstybių ir Britanijos 
komisija Palestinos būk- 
ei tyrinėti patiekė platu 
-aportą. Ji siūlo įleisti 
tuojau i Palestiną šimtą 
tūkstančių žydų iš Euro- 
oos. Prezidentas Truman 
’abai patenkintas tokiu 
komisijos sprendimu. Ta
kiau arabai Palestinoje su
kėlė didžiausius protestus 
r streikus.

Angliia reikalauja, kad 
lung. Valstybės dalintų
si lygiomis su ja militarę 
ir finansine atsakomybe 
taikos palaikymui tame 
krašte. Tačiau Washing- • 
tonas tokį Anglijos reika-i 
'avimą labai šaltai sutiko, j

Anglija prisibijo, kad

tuojau į’eidus 100 tūks
tančiu žydų į Palestiną ga
li sudaryti Vidurinių Ry
tų saugumui pavojų. To
dėl esą būtinas reikalas 
turėti stiprią militarę ap
saugą.

Premieras Attlee pareiš
kė parlamentui, kad jis 
pirmiaus sužinos kiek mi- 
litarės ir finansinės atsa
komybės pasiims Jung. 
Valstybes, o tik po to jis 
išspręs ar galima tiek žy
du įleisti i Palestina, kiek 
siūlė bendra komisija.

Vyriausias arabų komi
tetas jau paskelbė genera- 
li strei' a penktadieni, geg. 
3 d. Žydai taip pat esą ne- 
perdaug džiūgauja.

IŠVIETINTŲ LIETUVOS
ŽURNALISTŲ PROTESTAS

New York (LAIC) 
3alandžio 24 d. 1 
iatuota žinia, The New baisėjimo vertą padėtį 
York Times praneša, kad Lietuvoje. Tuo jūs tiesio- 
švietintų Lietuvos žurna-! giniai padėsite niekinamai 
istų komitetas atsišaukė ir terorizuojamai Lietu- 
pasaulio sąžinę reikalau-! vai...”

jant atskleisti tiesą apie] 
padėtį Lietuvoje.

Trumpai nupasakojęs, 
kas atsitiko su Lietuva 
įuo pirmojo bolševikų įsi
veržimo, atsišaukimas pri-

__ ) — (kraštininkai, prašydami 
Londone neslėpti tiesos apie pasi- 

The New baisėjimo

Penki Baritai Užgrėbė 
Rddio Stoti Romojo

Roma, Italija, geg. 2 —
mena dabar okupanto vyk-'Gefužės P1™0? .F?”0* r i ramiai, išskyrus

kelias minutes, kada pen
ki jauni banditai, įsibrio- 
vę į radio stotį, transliavo 

I fašistų himną ir pasakė 
itrumpą kalbelę, ragindami 
j italus sukilti prieš alijan- 

Joks laisvojo pasaulio tų jėgas.
spaudos atstovas nebuvo' 
Įsileistas į Lietuvą...

Pasaulis begėdiškai te- nors metęs granatą į ko- 
bemaitinamas milžiniško munistų partijos centrą ir 
sovietų propagandos melo ’ paleidę šūvius į komunis- 
aparato, visiškai defor- tų ir socialistų laikraščių 
muojant tikrą lietuviškos ofisus. Vieną areštavo, 
padėties vaizdą... ,į kuris prisipažinęs dalyva-

“Mes kreipiamės į Jus, vęs veiksmuose prieš ko- 
demokratinio pasaulio lai- munistų laikraštį.

lomą terorą. Aklinai už- 
leistos geležinės skraistės 
priedangoje, Lietuvoje 
zyksta neregėto žiaurumo, 
irama, toliaus tęsia atsi-, 
šaukimas.

Taipgi Romoje, kaip šį 
rytą pranešė radio, kas

BYRNES SIŪLO SUMAŽINTI 
KARO JĖGAS AUSTRIJOJ- 
MOLOTOVAS PRIEŠINASI

Paryžius, geg. 2 — Jung. 
Valstybių sekret orius 
James F. Bymes pasiūlė 
užsienių ministerių tary
bai, kad nutartų tuojau 
sumažinti okupacinę ka
riuomenę Austrijoj iki 
15,000 vyrų iš kiekvienos 
armijos — Sovietų, Jung, 
Valstybių, Britanijos i 
Prancūzijos.

Be to, sekretorius Byr
nes pasiūlė, kad būtų ge
ras dalykas šiai konferen
cijai svarstyti ir išspręsti 
dėl sudarymo santykių su 
Austrija, kuri buvo pir-; 
moji Hitlerio užpulta ir, 
pavergta. Kaip tik būtų! 
prieita prie susitarimo, 
tai visos užsienių kariuo
menės turėtų būti iš
trauktos iš Austrijos.

Tačiau sekretorius Byr
nes su savo pasiūlymais 
nenuėjo toli. Rusijos už

Aušros Vartai - Lietuvos Liurdas

I
I

— Mūras aplink Vilnių gintis nuo totorių. — Ru
sas jau Petro Didžiojo laikais norėjo pavogti si
dabrinį Marijos rūbą. — Paveikslas tapytas ant 
astuonių ąžuolo lentų, kuriose yra 2683 vinių 
skylutės. — Švedų kario kulka perėjo per pa
veikslą ir sidabro rūbą. — Vilniaus Akademija 
pasirinko globėja Aušros Vartų Mariją. — Poe
tas Ad. Mickevičius apie savo stebuklingą išgi
jimą. — Aušros Vartų Marija Paryžiuje. — Mai

ronio, Vaičiūno, Gustaičio balsas. —

Per amžius Vilniuj stebuklingai 
Globojai mūsų tėvus, gynei, 
Būk ir vaikams jų maloninga, 
Sostinę sugrąžink tėvynei!
Užtark, užtark pas Visagalį, 
Kad jis grąžintų mūsų dalį!

Maironis.

RAUDONIEJI PASMERKĖ TRIS 
VIENUOLES MIRTIMI-VIENĄ 

21 METAMS KALĖJIMO

sienių komisaras (dabar 
jau vadinasi ministeris) 
Molotovas tokiems Bymes 
pasiūlymams griežtai pa
sipriešino. Jis pareiškė, 
kad kariuomenės sumaži
nimas ir jos ištraukimas 
iš Austrijos negali būti 

■ svarstomas, nes tų klausi- 
ir mų nėra dienotvarkėje.

Molotovas priešinasi ne, 
tik dėl sumažinimo ka
riuomenės Austrijoj, bet, 

J taip pat nesutinka su ke- 
• tūrių užsienių ministerių 

atstovų pasiūlymu suda
ryti keturių valstybių mi
litarę komisiją Italijoj.

Sovietų Rusijos minis
tras Molotovas užsispyręs 
gina sovietų interesus, o 
tie interesai yra tokie: 
grobti ir pasisavinti sveti
mas teritorijas, svetimą 
turtą. Apie tautų išlaisvi
nimą Molotovas visai ne
nori nei klausyti.

• Gegužės mėnesyje mūši 
'svajonės skris į Lietuvą 
(kur jaunystėje “mojavos” 
; maldoms rinkomės į ber
želiais iškaišytas sekly
čias. Lietuviai myli Mari
ją, ypač minios plaukia į 
(dvi didžiąsias šventoves— 
'Aušros Vartų Vilniuje ir į 
Šiluvą. Abidvi tos vietos— 
lyg savotiški Lietuvos 
Liurdai.

i KADA IR KAIP ATSIRA- 
; DO AUŠROS VARTAI

Aušros Vartų garbė yr? 
pasiekusi platų pasaulį. 
Aušros Vartai atsirado 
kai prieš ketvertą šimtų 
metų Vilniaus miestą ap
supo stora mūro siena, ka> 
reikėjo gintis nuo žiaurių 
totorių. Mūre buvo įtai
syta ketveri vartai, kurių 

į vieni, esantieji rytuose, 
! buvo pavadinti Aušrbs 
Vartai. Juose, aukštokai 
virš apačioje einančios 
gatvės, jau trys - keturi 
šimtai metų kaip yra gar
binamas Šv. P. Marijos pa- 

i veikslas, kaip stebuklin- 
!gas.

Ir Aušros Vartus maldi
ninkai net ir iš tolimų vie
tų keliaudavo, ypač tris 
kartus per metus: 1. Tre- 

jčią sekmadienį po Velykų, 
2. Sekminėse (kai maldi-

Washington, D. C.—Pra- rionetės valdžios milici- ninkai eidavo į Vilniaus 
neša, kad Jugoslavijos mi- jos) įbėgo į Otocac ir, įsi- Kalvariją) ir 3. Šv. P. Ma- 
litaris tribunolas pasmer- veržę į ligoninę, nužudė a- rijos Globos šventėje lap- 
kė mirties bausme tris pie 20 partizanų ligonių, kričio trečią sekmadienį, 
vienuoles seseris ir vieną: Jie prikėlė vienuoles iš lo-Į P v"
21 metams kalėjiman. •

Jugoslavijos raudonųjų | * j £!??*!J*! i??!!'?
sudarytas militaris teis-P’ ’ " ”
mas neleido vienuolėms 
Seserims pasiaiškinti ir 
pasiteisinti. Jos buvo -kal
tinamos sąryšyj su nužu
dymu sužeistų ir slaugo
mų partizanų kareiviij 
rugsėjo 14 d., 1942 m. Ad
vokatas, kuris to raudo
nųjų tribunolo buvo skir
tas ginti Seseris vienuoles, 
kaip pasiekė šį kraštą ra
portai, ne tik jų negynė, 
bet dar reikalavo griež
čiausios bausmės, koki y- 
ra numatyta ekleziastams.

Apie tą įvykį dėl kurio 
buvo kaltinamos ir nuteis
tos vienuolės, gauta tikros 
štai kokios žinios. Tą nak
tį, kada tie partizanai ka
reiviai buvo nužudyti, ke
turios Seserys vienuolės 
tarnavo Otocac ligoninėje, 
kurią tada valdė partiza
nai, Tito, dabartinio Jugo
slavijos raudonojo dikta
toriaus, pasekėjai. Tuo lai- i 
ku dvidešimt partizanų Į cijos teismas bus bešališ- 
kareivių gulėjo ligoninėje, kas?
Kai partizanų garizonas, ----------------

j Beveik kasdieną čia bū- 
įvų, įsakė joms pasiruošti reliai žmonių, kurie su- 

i miesto gatvėje 
■ eiti kartu su jais į Gospic prieš Marijos paveikslą, 
•miestelį. Praeiviai, kad ir kitų tiky-

Po kiek laiko Seserims b<l, je> tik eina ar važiuoja i 
leido vykti j Zagreb. Ten pro tuos vartus - pa^r-, 
jos gavo darbus įvairiuose įlal ,nusnma k®Pur«- ? 3 
savo vienuolyno namuose. *IarlJos Pavejkslas, rėmai, 
nes jos nebegalėjo grįžti į koIonos' koP>ycla "usags- 
Otocac. Viena jų 1-----
partizanų ligoninės virši
ninke per tris mėnesius ŠVENTOJO PAVEIKSLO 
miške.

Kai Seserys vienuolės 
buvo areštuotos ir laukė kilmė nėra tikrai žinoma, 
teismo, tai joms nedavė j Spėjama, kad jisai buvęs 
užtektinai maisto ir nelei-1 pagamintas specialiai Vil- 
do praktikuoti religiją, f niaus miesto vartams pa- 
Viena, Sesuo Zarka, buvo'ties miesto užsakymu,

hnvn dėkingų maldininkui
u “votais”.

Ii
ISTORIJA j

Stebuklingojo paveikslo'

naždaug apie 1520-1530 
netus; paveikslas buvęs 
oadarytas pačiame Vilniu
je, spėjama, kad jį tapęs 
dailininkas italas ar italų 
iailės mokyklos auklėti- 
įis. Paveiksle autoriaus 
>arašo nėra.

Paveikslo matosi tik vei
das ir rankos, o patsai pa
veikslas apdengtas meta- 
’iniu rūbu, padarytu iš si
dabro, išpuošto gražiai iš
vadžiotomis rožėmis, tul
pėmis, chrizantemomis, 
gvazdikais. Tas rūbas su
dėtas iš trylikos dalių. 
Specialistai nripa ž i s t a, 
kad tas meniškas sidabro 
"ūbas buvęs darytas Vil
niuje, vilniečių auksaka- 
’ių, maždaug prieš 300 me
tų.

Paveikslas tapytas ant 
sujungtų aštuonių ąžuoli
nių lentų, kurių storis 2 
centimetrai (truputį dau
giau kaip du trečdaliu co
lio), ilgumas — 78 coliai, o 
platumas — 63 coliai.
KARMELITŲ GLOBOJE

Vilniuje 1626 metais įsi
kūrę vienuoliai karmelitai, 
ėmė rūpintis paveikslu. 
Perimdami paveikslą jie 
rado jį toje pačioje vieto
je, ką ir dabar, įleistą šiek 
tiek į mūrą; nuo sniego ir 
lietaus jį saugojo durelės. 
1671 metais karmelitų rū- 
oc-čiu toje pat vietoje bu
vo pastatyta medinė kop
lyčia. Joje esantis paveik
slas vėliau ir buvo papuoš
tas tuo sidabro rūbu. Įdo
mu, kad šį rūbą kęsinosi 

i pavogti vienas Petro Di
džiojo kareivis, bet jam 
nepasisekė. 1715 metais 

t kilo gaisras, sudegė koply
čia, bet paveikslą karmeli
tai suspėjo išnešti. Pa
veikslas buvo padėtas baž
nyčioje ir garbinamas 
gausiai besirenkančių mi
nių.

Vėliau buvo pastatyta 
mūro koplyčia į kurią ir 
buvo perneštas stebuklin- 
gasai paveikslas. Perneši
mo eisenoje dalyvavo 4

Tęsinys 5-tame pusi.
prašiusi kareivio, kuris 
tą naktį buvo Otocac ligo-j 
ninėje, kur buvo nužudyti 
partizanai ligoniai, kad jis 
teisme paliudytų apie tą 
baisų įvykį jos naudai. Ta- Į 
čiau teisme jis liudijo 
prieš ją.

Praneša, kad yra ruošia-, Lietuvių Darbininkų Radio programa. Programoje da
ma apeliacija. Tačiau, ari* 
galima tikėtis, kad apelia-

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, gegužės 4 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

kuris buvo Otocac mieste-1 Gegužės pirmoji praėjo 
lyj, darė kratą italų amu-!ramiai beveik visuose

lyvaus Cambridge lietuvaitės Sąjungietės — daininin
kės ir kalbėtoja, ir taipgi kiti svečiai kalbėtojai.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykite gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos, 
pranešimų ir kalbų iš WESX stoties. Salėm.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 

iwaj, oo. jovsvuii ««, tnepnonai: suutn tsoston
•2680 arba NORvvood 1449.

nicijos stotyse, tai kelioli- kraštuose, neskaitant kaijway, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
ka Ustashi (Kroatų ma-' kur mažų incidentų.



Penktadienis. Gegužės 3, 1946 darbininkas

Į įvairios žinios IĮ
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBAI
Amerikos Karo Stabas Ne

leido Skaityti Vokiečiu 
Vyskupo Laiško

Regensburge Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė, 
šiandieną švęsdama lietu
vių tautos didžiąją šventę 
— 1918 m., vasario 16 d., 
Lietuvos valstybės nepri- ją tėvynės 
klausomybės paskelbimą džiaginių nepriteklių kan- 
sveikina Jus, 
viltį, kad mes 
nebeilgai vargsime ir klai
džiosime po svetimus 
kraštus, bet greit grįšime 
pas savuosius į laisvą ir 
nepriklausomą mieląją 
Tėvynę Lietuvą.

Praūžus pirmojo didžio
jo karo audrai, savo sūnų 
bei dukterų pastangomis 
ir gyvybių aukomis. Jūsų 
moraline ir medžiagine pa
rama atkurtoji Lietuva 
per 22 nepriklausomo gy
venimo metus suklestėjo 
ekonominiai bei kultūri
niai ir įrodė pasauliui, kad 
ji sugeba savarankiškai, 
nepriklausomai gyventi.

Šio karo eigoje iš lietu
vių tautos buvo atimtas Regensburgas, 
jos suverenumas. Nors ka- 1946 m. vasario 16 d.

reikšdama 
tremtiniai

ras ir baigėsi, Lietuva te
bėra rusų okupuota, o 
mes. lietuviai tremtiniai, 
karo įvykių atblokšti į 
Vokietiją, klaidžiojame po 

ilgesio ir me-

Į

Berlynas — Vokietijos 
vyskupai išleido ganyto
jišką laišką, kuriame pa- i 
smerkiamos koncentraci- • 
jos stovyklos rusų oku-i 
puotoje zonoje. Vokieti jo- j 
je. Sakoma, kad tose sto-! 
vykiose miršta kas savaitę \ 
nuo 2.000 iki 4,000 žmonių; Į 
ten siaučia ligos ir badas;

kinami.
Šios lietuvių tautos di

džiosios šventės proga 
mes širdingiausiai dėkoja- šimtai tūkstančių karo be
rne Jums. Brangūs Tautie- laisvių verčiami vergiškai 
čiai. už Jūsų visas pastan
gas mūsų mylimai Tėvynei 
išlaisvinti ir už Jūsų para
mą mums tremtiniams.

Patys mažiau galėdami 
mes prašome ir linkime joje- 
Jums su dar didesne ener- . .
gija ir pasiryžimu sekmin- štabas pasirodė demokra- 
gai ginti mūsų tautos rei- tiškesnis. Jis tą patį laišką 
kalus iki bus pasiektas vi
sų mūsų siekiamas tikslas 
— Lietuvos laisvė ir ne
priklausomybė.

į Regensburgo Lietuvių
Tremtinių Bendruomenė.

dirbti.
Amerikos okupacinis ka

ro štabas neleido to laiško 
skaityti bažnyčiose Jung. 
Valstybių zonoje Vokieti-

Britų okupacinis Raro

leido skaityti savo zonoje.

VLIKO Memorandumas

Vakarų Europa (LAIC)
Sąjunginingų įstaigoms 

; Niurnberge VLIKAS įtei- 
’kė nuosekliai ir dokumen-

MOŠŲ RAŠYTOJAI, MUZIKAI
DIRBA

tuotai paruoštą memoran
dumą apie karo metu Lie
tuvoje. tiek nacių, tiek 
bolševikų įvykdytus kri
minalus.

Vakarų Europa
(LAIC) Nepriklausomoje!®0 “uzikos k“rin»

letą dainų solo. Dabar ra-
, ~ * ’ ’ MT - . . , -- . . ; kuriam metmenis jau turi.Lietuvoje buvo išauginta J

didelė meile lietuviškais - 
knygai ir didelis darbštų- kalb« aln0'’as’ ™rc,a

plunksnos darbininkų ^S^uriūfos'kri 
tarpe. To atgarsius randa- ;
me ir dabar tarp Lietuvos , . . ~izintoc rnncia cnannui oncr_

Parduos Varžytinėmis

Crocker Highlands mokyklos vadovybė, 
Oakland, Calif., dėstydama pamokas apie gyvu
lius, įvedė paprotį parodyti tą gyvulį gyvą, kaip 
jis atrodo, kai eina pamoka apie tai. Paveiksle 
matome supažindinant mažyčius su avinėliu.
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IE 'JiII TJSIGELB2JO IŠ 
SOVIETŲ RUSIJOS?

NUOTAIKOS MASKVOJE

žmonių, atsiradusiu ištre- 1kultals ™osla sPaudal ang‘ 
mime. Net sunkios'tremi- lų ’ hetuvų ir lietuvių- 
mo sąlygos. nepalaužia ™y™t- Muzikas Br.
rašytojų kūrybos, o neda- Budrluaas paraše baznyti- 
tekliai nesutrukdo išleisti nl« eho™’ k“T-
lietuviškos knygos.

Taip, Romoje, šių metų 
pradžioje, iš spaudos išėjo 
Vilniaus krašto poeto Juo
zo Kėkšto eilėraščių kny
ga “Rudens dugnu”, 62 Jonas Grigolaitis rašo at
pusi... Knygą išleido Ro- siminimus iš koncentraci- 
mos lietuvė Stasė Gabriu-į jos stovyklos. P. Babickas 
naitė. Pereitų metų vasarą!parašė scenos vaizdelį! 
buvo išspausdinta Petro į “Gintaro krašto pasaka”. 
Babicko eilėraščių rinki- j Produktingas Fl. Valeika 
nys “Toli nuo Tėvynės” į parašė keletą valsų (jų 
(vieno lanko knygutė),;tarpe “Tykiai, tykiai Ne
kurtoje yra daug jautrios' munėlis teka”). Iš spau- 
poezijos. Poetas Bern.Įdos turėjo išeiti K. Bradū- 
Brazdžionis spaudai pa
ruošė eilėraščių rinkinį 
“Svetimi kalnai”, ir kitą 
eilėraščių rinkinį vaikams. 
Vytės Nemunėlio slapy
vardžiu: “Tėvų nameliai”. 
Taip pat poemą iš Lietu
vos netolimos praeities 
“Vaidila Valiūnas”. Alf. 
šešplaukis - Tyruolis ruo
šia spaudai lyrikos rinkinį 
“Lemties takai”. I 
St. Gailevičius parašė ke-

Argentinos valdžia pra
neša. kad vokiečių ir japo
nų turtus, kurie yra tame 
krašte, parduos varžytinė
mis.

jau girdisi pamaldose, bei 
harmonizavo keletą liau
dies dainų, mišriam cho
rui.

Žurnalistai H. Blazas ir

I

no lyrikos rinkinys “Sve
timos duonos”. Ant. Škė
ma rašo šių dienų gyveni
mo tema pjesę ir spaudai 
ruošia scenos vaizdelį 
“Lagery”. Pedagogas Ign. 
Malinauskas ir B. Braz
džionis paruošė prad. mo
kyklai naują elementorių. 
K. Požeraitė rašo romaną 
iš netolimos praeities ‘Lik- 

Muzikasjtūno’ vardu. J. Balčiūnas-

«
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Švaistas parašė romaną

MUSŲ l

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ j
SUMAŽINIMO PLANAS

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

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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Cent. Europos Klubo 
Memorandumas UN

Londonas (LAIC) —Mū
sų Londono koresponden
tas praneša, kad tenai su
siorganizavęs Centrinės 
Europos Tautų Federali
nis klubas. įteikė memo
randumą UN. Memoran
dume reikalaujama, kad 
Didžiosios Valstybės iš 
pagrindų persvarstytų su
teiktą pripažinimą Mas
kvos spaudimu sudary
toms Centr. Europoj vy
riausybėms, kad paverg
toms tautoms būtų grą
žintos demokratinės lais
vės, kad būtų ištraukta o- 
kupacinė kariuomenė ir 
policija, kad būtų pravesti 
laisvi, demokratiniai rin
kimai, tarptautinės komi
sijos priežiūroje. Memo
randume išvardintieji rei
kalavimai liečia ir Lietu
vą___________________
“Autovežimai suburzgė” 
ir rašo naują romaną ‘Sau
lėtą Rytą.’

Mulhldorfe lietuvių ko
mitetas išleido informaci
nį leidinėlį apie Lietuvą 
anglų ir vokiečių kalbo
mis. Dail. V. Vijeikis yra 
nupiešęs visą eilę puikių 
piešinių, kurie buvo išsta
tyti parodoje Wurzburge. 
Vokietijoje išleista jau 
antra laida prof. St. Ylos 
paruoštos maldaknygės. 
Ji tuo ypatinga, kad joje, 
bene pirmą kartą mūsų 
maldaknygėse, yra išspau
sdinta Lietuvos himnas, o 
taipgi eilėraščiai — gies
mės mūsų žinomų poetų: 
Maironio. Brazdžionio, F. 
Kiršos, J. Baltrušaičio. 
Santvaro, Augustinavi- 
čiaus, P. Babicko, V. Sto
nio, J. Mikuckio.

New York (LAIC) — Iš 
Maskvos neseniai grįžęs 
asmuo savo įspūdžius pa
pasakojo žurnale “Socia- 
lističeskii Vestnik”. Esą, 
karo laimėjimo entuziaz
mas ima jau atslūgti, ir 
vėl stipriau jaučiamas 
kompartijos teroras. Žmo
nės, kurie prieš 6-8 mėne
sius noriai susitikdavo su 
užsieniečiais, dabar jų 
vengia. Masinių areštų 
dar nėra buvę, bet jų pa
vojus nuolat jaučiamas. 
Kaikurie armijos maršalai 
žmonėse vis labai populia
rūs, bet tas jiems sudaro 
nemažą rūpesnį ir pavo
jų... Stalinas, matyt, jų į 
konkurencijos prisibijo, 
nes tokie žymūs vadai 
kaip Merečkov, Vasilevs- 
kii ir tt. nebuvo net kandi
datais į vyriausį sovietą.

uždavinys bus išieškoti 
pyliavas, rekvizicijas iš ū- 
kininkų. Šis komisariatas 
bus “federalis” (visasą- 
jungis), taigi jam priklau
sys paruošų ėmimas ir 
Lietuvoje. Kitaip sakant, 
Maskvos žmonės ir toliaus 
nustatinės kiek ir kuriais 
laikotarpiais Lietuvos val
stiečiai turės duoti oku
pantams grūdų, bulvių, 
kiaušinių, sviesto, mėsos 
ir tt.

Ukrainos valstiečiai, net 
ir žiemą, buvo masiniai 
deportuojami į Sibirą. 
Mat, jie nėra patikimi. 
Kalbama, kad į ištremtų! 
ukrainiečių vietas gabena
mi Korėjos ir Kinijos žmo
nės. Sutinkama nemažai 
traukinių su maldavais, 
kazokais, baltgudžiais, ir 
t. t., kuriuos tremia į Toli
mus Rytus. Ne tik Baltgu- 
dijoje, Pabaltyje, Lenkijo
je. Ukrainoje ir tt., bet ir 
Rusijos žemėse, kaip Le
ningrado, Pskovo ir Nov
gorodo apylinkėse veikia 
partizanai. Dalis jų tie 
patys, kurie kovojo prieš 
nacius. Jie sako: “Ne tam 
mes kovojome prieš vokie
čius, kad dabar ir vėl ken
tėti po naujų NKVD jun
gu”. Tačiau, tose apylin
kėse viešpatauja beatodai- 
rinis teroras. Sugauti va- 
d^i šaudomi, o įtariamieji 
išvežami darbams. Išveži
mai, paprastai, daromi 
masiniu būdu — išvežami 
ištisi kolchozai, nepalie
kant nė gyvos dvasios ir 
netyrinėjant, kas tikrai 
kaltas, kas ne.

Rusų Paruošų Komisariatas 
Rekvizuos Ir Iš Lietuvos 

Ūkininkų

New Y ork (LAIC) — 
Antrame Vyriausio Sovie
to posėdyje Maskvoje, ‘Iz- 
viestija’ Nr. 64, skelbia, 
nutarta steigti specialus 
paruošų komisariatas. Jo

Sąmokslas Prieš Gen. 
MacArthur

Tokio, geg. 2 — Šiomis 
dienomis amerikiečiai pa
reigūnai sužinojo iš vieno 
japono apie sąmokslą nu
žudyti gen. MacArthur. 
Tas japonas ir gi buvo į- 
trauktas į šį sąmokslą.

Japonijos vyriausybė, 
sužinojusi apie ruoštą są
mokslą, atsiprašė gen. 
MacArthur.

Sąmokslui vadovavo To- 
kajama, buvęs politinės 
policijos valdininkas. Są
mokslininkai planavo nu
žudyti gen. MacArthur ge
gužės 1 d. laike komunis
tų demonstracijos.

New York (LAIC) — 
Lenkiją 1939 metais su 
vokiečiais pasidalinus, so
vietai griebėsi masinės 
lenkų deportacijos. Iki 
1941 metų vasaros (iki vo
kiečiai puolė rusus) rusų 
policija išdeportavo su 
viršum 1,500,000 lenkų, į- 
skaitant ir į belaisvę pa
imtus karius.

Kaip žinome, 10,000 len
kų kariuomenės karininkų 
ir liktinių puskarininkių 
buvo šaltai, dar 1940 me
tais, išžudyti sovietų poli
cijos prie Smolensko, gar
siame Katyn miške.

Vokiečiams rusus 1941 
metais užpuolus, panikos 
pagauta Maskva pasisku
bino su lenkų valdžia trė
mime pasirašyti “draugin
gumo” sutartį, tuo pačiu 
atsimesti nuo 1939 metais 
su Hitleriu sudarytų su
tarčių.

Lenkų valdžia (Generolo 
Sikorskio) iš vietos susi
rūpino deportuotų tautie
čių padėtimi Sovietų Rusi
joje ir griebėsi žygių jų 
evakavimui. Bet neilgai 
rusai savo žodį tsėjo: ka
riškai laimei nusišypso
jus, jau 1942 metų antroje 
pusėje rusai ir vėl virto 
rusais ir grįžo prie caris- 
tinių imperialistinių meto
dų.

Žingsnis po žingsnio, 
Maskvos laikysena kas 
kart darėsi akyplešiškes- 
nė, kol, pagaliau, santy
kiai su lenkų valdžia trė
mime buvo visiškai nu
traukti. Maskva sukūrė 
Liublino valdžią.

Lenkų spaudos duome
nimis pasiremiant, per tą 
atnaujintų santykių laiko
tarpį lenkų valdžiai pavy
ko iš Sovietų Rusijos iš
gelbėti 77,200 šaukiamojo 
amžiaus žmonių (ir šiaip 
karių) ir 37,300 civilių, ta
me skaičiuje apie 15,000 
vaikų.

Tas sudaro vos 7 depor
tuotųjų nuošimčius.

Kalbant apie lenkų vai
kus, pravartu pastebėti, 
kad jų buvo išdeportuota 
apie 140,000. Mažių - ma
žiausia vienas jų trečdalis 
mirė (apie 47,000). Tuo 
būdu, Sovietų Rusijoje 
galėjo jų likti apie 78,000. 
Paskutinėmis žiniomis, 
dalį vaikų sovietų policija 
pradėjo repatrijuoti.

Raudonosios Armijos ka
rininkams ir čia esančioje 
salėje turėjo keletą vaidi
nimų iš Maskvos atvykęs 
raudonarmiečių teatras? 
Lietuvos rusifikacija kas 
kart gilinama.

Sonetuose Lietuviai Nepri- 
leisti Prie Užsienio Reikalų

New York (LAIC) —
Vykstant Maskvoje Tau
tybių Sovieto posėdžiams, 
buvo sudarytos įvairios 
komisijos, jų tarpe ir už
sienio reikalams komisija. 
Būdinga, kad toje komisi
joje nėra Lietuvos atsto
vo. Komisiją sudaro dau
gumoje rusai. Tokia pat 
komisija buvo sudaryta ir 
Vyr. Sovieto, bet ir čia lie
tuvio nėra.

Dainy Šventė
Neu York (LAIC) — 

Nepriklausomos Lietuvos 
pavyzdžiu dabartiniai Lie
tuvos okupantai ruošiasi 
dainų šventei, kuri, kaip 
spėjama, sutrauksianti a- 
pie 5,000 dainininkų. Pasi
rengimai dainų šventei 
plačiai reklamuojami. No
ri pasaulį įtikinti, kad 
Lietuvos žmones yra lai
mingi ir linksmi... nes dai
nuoja! Tuom tarpu, visa 
Lietuva prilygsta kalėji
mą ir kapinyną.

Repatrijuojamų Lenkų 
Nuotikiai

Commission Of The 
Lithuanian Caritas

Šveicarija (LAIC) — 
Galutinai įsisteigė Com- 
mission of the Lithuanian 
Caritas Traube am Zoll, 
Kreuzlingen, Switzerland 
ir tęsia savo šalpos darbą.

Organizacijos, iki šiol, 
sušelpta apie 2,000 lietu
vių studentų, su viršum 
300 mokytojų ir apie 1,000 
šiaip inteligentų.

Moksleiviams išdalinta 
620 kg. kyngų bei rašomo
sios medžiagos (su viršum 
1,599 svarų), vaikučiai ap
dalinti žuvies taukais ir a- 
pie 1,500 sv. rūbų.

Kalėdoms artinantis, or
ganizacija visoj eilėj kolo
nijų padėjo suruošti vai
kučiam eglutes.

Be to, lietuvių katalikų 
bendruomenės buvo aprū
pintos devocionalijomis ir 
lauko altorėliais.

Organizacijos pilnas pa
vadinimas: Commission of 
the Lithuanian Caritas for 
.Germany and Austria.

Rūsy Spektakliai Vilniuje

New York (LAIC) — Į 
Lietuvą gausiai gabena
mi rusų kolonistai reika
lauja ir savų pramogų. 
“Pravda” Nr. 54, praneša, 
kad Vilniaus Valstybinės 
Filarmonijos salėje kon
certavo Pskovo Valstybi
nės Filarmonijos artistai. 
Vienas gražiausių Vil
niaus namų yra paskirtas

New York (LAIC) — 
Vieno lenkų profesoriaus 
žmona, šių metų pradžioje 
iš Vilniaus krašto repatri
juota į Lenkiją rašo:

“Iš Vilniaus ėmė 8 valan
das kol nuvykome į Gardi
ną. Į lenkų pusę pervažia
vus, traukinį užpuolė rau
donieji partizanai — de
zertyrai — daug keleivių 
išmetė, kaikuriuos sužei
dė, jų vežamas dėžes, la
gaminus atplėšė, išgrobė. 
Traukiniui apgynti buvo 
iššaukta reguliari kariuo
menė. Po to traukinys 
grįžo Lietuvos pusėn, pa
siėmę policijos būrį ir tik 
tuomet leidosi Gardino 
link. Naujo užpuolimo ne
buvo. Traukiniai eina la
bai lėtai, vėluojasi. Iš Kuz- 
nicos (stotis netoli Gardi
no) į Dancigą važiavo net 
penkias dienas.

Eksptiozija Karo Laive
New York, geg. 2 — Pe

reitą antradienį, iškrau
nant amuniciją iš karo 
aivo “Solar” Raritano į- 
ankoje, įvyko ekspliozija. 
Jžmušta 5 jūreiviai ir 60 

jų sužeista.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė, 

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

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

Tel. Parksvay—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BU PAftALPINO 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagždyt
601 6th SL, So. Boston, Masa 

Vice-Pirmlnlnkas — Pranas Tuletiu*
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckls
S Thomas Pk., So. Boston, Mase 

Fln. RašL — Aleksandras Ivaška.
440 E. Slxth SL, So. Boston, Mas* 

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

Maršalka — Jonas Zalkis,
787 E. Broadway, So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinKimus Kas irt 
člų sekmadienį kiekvieno mėnesac 
i vai. po pietų. Parapijos naiAj 
492 E. 7th St.. So ttoston, Mm*.
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Lietuviai Sovietų Kontroliuojamoje
Lenkijoje

i enki joje vra pas’likęs 
didokas skaičius lietuvių, 
kurie daugiausia išsimėtę 
po buvusj Dancigo korido
rių. Visus surašyti ir su
daryti kokį nors sąrašą 
neįmanoma, kadangi prie

Vaizdas parodo vyrus, kurie vadinami “Conscientious Objectors”. Jie 
dirba Northvvestern Universitete, gamtos skyriuje. Jie prisilaiko nuo 
mėsiškų valgių.Laikraštis “New Leader” rašo, kad slaptoji Ru

sijos policija, kuri jau keturis kartus pakeitė savo 
vardą — Čeką, GPU, NKVD ir MVD • 
veikia Prancūzijos teritorijoj, areštuodama ir pasi
vogdama buvusius karo belaisvius ir paimtus iš Rusi
jos vokiečių baudžiauninkus. Daugelis tų belaisvių ir į 
baudžiauninkų nenori į Rusiją grįžti, nes paragavę Eu- į 
ropos gyvenimo, jie verčiau pasirenka skursti užsieny, 
negu gyventi Sovietų “rojuje”. Žinoma, sugriautoj ir Nevv York (LAIC) — 
badaujančioj Europoj gyvenimas dabar labai prastas, Defilda, lenkų kariuome-1 venimo sąlygos įvairios, 
bet namie rusai kur kas praščiau gyveno ir ekonomi- nės organas Vokietijoje Valgio norma 
niu ir socijaliniu atžvilgiu. Ypač juos džiugina euro- (britų zonoje) sausio 20 d. aplink 2100 kolor. į dieną, 
piečių laisvė. Tiesa, po karo dar nesusitvarkius ir oku- įdėjo ilgą straipsnį: “Už “Praeitais metais Raud. 
pantų kontroliuojama, Europa laisvės atžvilgiu dar jokią kainą lietuviai ne-Kryžiaus pokeliai ateida- 
labai suvaržyta, bet ir laisvės šešėlis rusų pabėgėliams grįš į sovietinę Lietuvos vo kas 17 diena (regulia- 

. atrodo kaip tikroji laisvė, palyginus su sovietų prie
spauda. Tokių nenorinčių grįžti rusų yra tūkstančiai.

Maskvos vyriausybei tas, žinoma, labai nepatin
ka. Jau pats nenoras grįžti į “rojų” suteikia bolševikų 
propagandai skaudų smūgį. Be to, užsilikusieji užsieny 
Rusijos piliečiai atvirai pasipasakoja apie savo gyve
nimą “baltiesiems” Rusijos emigrantams, kurie pabė
go nuo bolševikų teroro 1919-20 metais. Jų skaitoma 
apie trys milijonai. Labai didelis emigrantų skaičius 
gyvena Paryžiuje. Ten jie susiorganizavo, turi savo 
spaudą, draugijas, klubus, įvairias partijas ir net savo 
“carą”. Suprantama, kad “baltųjų” agentai ir laikraš
tininkai užmezga santykius su pabėgėliais ir gautas iš 
jų žinias talpina rusų ir prancūzų spaudoj. Tas daly
kas tiesiog išvaro iš pusiausvyros Maskvos valdovus, 
kurie eikvoja milijonus komunistiniam “rojui” išgar
sinti. Kremlius negali to pakęsti ir pasiryžo tuos “išda
vikus” išrankioti ir, pargabenus namo, likviduoti. Tam 
tikslui išsiųsta į Prancūziją visas korpusas (apie 
40,000) raudonųjų žandarų. Jie suseka veiklesnių pa
bėgėlių adresus, įsilaužia į jų butus, juos apdaužo, 
vienmarškinius susodina į automobilius ir kažkur iš
meniškai tuos čekistų “žygdarbius” aprašo. Paduoda omenys. Jų tarpe vynais prasiveržia šaltumas 
datas, vietas ir suimtųjų vardus: Volkov, Orlov, Lap-7™ute beranke. Rytdieną dėl pastarųjų ankstyves- 
činskij ir tt. Tokia žmonių medžioklė priešinasi Pran
cūzijos konstitucijai, bet prancūzų policija nieko ne
daro. Tiesiog pasako, kad prieš Sovietus ji bejėgė...

Matome, kad Maskva svečiuose elgiasi kaip na
mie, bet pas save nieko nepasikviečia ir prieš svečius 
duris užsirakina. Bolševikai labai tuo didžiuojasi, kad 
čia esama kažkas nepaprastai drąsaus, revoliucijonie- 
riško. Tikrenybėje tai čia tik papraščiausias chamiz-

— nekliudomai LENKŲ KARIŲ SAVAITRAŠTIS Knd“mkotVat
APIE I§VIETINTUS

LIETUVIUS
• w

Įvairiose stovyklose gy-

svyruoja

respubliką.”
Laikraštis aprašė pirmą

jį bolševikmetį, vokiškąją 
okupaciją ir lietuvių bėgi
mą 1944 m., besiartinant 
antrai maskoliškai bangai. 
Skaičiai — kiek perdėti, 
pav., rašoma, kad britų zo- j

riau, nei į lenkiškas stovy
klas), vaikai papildomai 
gaudavo pieno. Stovyklos 
tarybos pirmininkas yra 
lietuvis, vice - pirmininkai 
latvis ir estas. Nuo kas 50 
gyventojų stovyklos tary- 
bon renkamas vienas at- 

noje lietuvių esama 50,000,; stovas... Veikia komisijos, 
amerikiečių zonoje 200,- maisto, informacijos, kul- 
000, rusų zonoje 150,000, tūros - švietimo, mėgėjų 
bet iš ten lietuviai 
čiai pranyksta”.

Korespondentas aprašo ryta gimnazija, 
tipišką britų zonoje* sto- mokykla ir parengiamoji 
vykią, kame gyvena 700 mokykla, viso mokėsi 220 
lietuvių, 210 latvių, 21 es- vaikų, 
tas ir 23 asmenys be pilie
tybės. “Sumažėjo 17 lat-! graži tvarka, susitvarky- 
viais, kuriuos suėmė kaipo mas ir švarumas. Savitar- 
buvusius SS karius. Kai pio santykiuose lietuviai 
buvo surašinėjama repat- arčiau sugyvena su estais, 
rijacijai, grįžti užsirašė 5 negu su latviais, su ku- 

rtr-i eiT'nv7in čoltnmnc

• v

“spar- rateliai, vaidintojų grupės, 
j paskaitų komisija. Atida- 

viešoji

“Stovykloje viešpatauja

i mintina visiems svetimša- 
! liams, lietuviams imamai, 
j To nepaisant, mažoje sto
vykloje viešpatauja ben
dradarbiavimas ir korek- 
tingumas.

“Kitoje stovykloje bal- 
tiečiai gyvena Hanoverio 
provincijos miestelyje, ap
gyvendinti privačiuose bu
tuose. Ten gyvena 650 lie
tuvių, 250 estų ir 150 lat
vių. Kiekvienas gyvento
jas gauna 4 kvadr. metrus 
ploto. Maistas patenkina
mas, tik, kaip visur, trūk
sta rūbų, ir apavo, netgi 
vaikams. Ligi šiol UNRRA 
suteikė po porą metrų fla
nelės, tam tikrą kiekį ka
riškų apsiaustų su užrašu 
“Kriegsgerangene” ir po 
400 gramų vilnos kiekvie
nam vaikui. Be to, pasiūlė 
pasirinkti iš vokiečių sure- 
kvizuotų drapanų. Iš viso 
transporto tinkamais pasi
rodė viena pora kelnių, du 
moteriški marškiniai, ke
turios eilės viriškų balti
nių, viskas kita buvo — tik 
skarmalai.

“Stovykloje veikia pa
ruošiamieji 50-iai vaikų

(dabartinės Lenkijoje tvar
kos bent koks organizuo
tas veikimas yra negali
mas, nes tai gali būti įžiū
rima priešvalstybiniu vei
kimu.

Lenkijos spauda skelbia, 
kad repatriacija tarp Len
kijos ir Lietuvos turėtų 
pasibaigti iki š. m. vasario 
1 d. Lenkai lietuviams pa
reiškė, kad jie būsią pri
versti atiduoti tuos lietu- 

i vius rusams, vien dėl to, 
kad tarp lenkų ir rusų yra 
sudaryta sutartis, pagal 
kurią lenkai turį atiduoti 
visus rusų “piliečius”, o 
tik tada rusai jiems ati
duosią lenkus. Apie Tor- 
ną, rusų enkavedistai at- 
vežinėja prigaudę lietuvių 

.Lenkijoje į lagerius. Apie 
iDancigą lietuvių gaudymų 
taip pat buvę. Gaudę rusų 
ir lenkų policija. Kartais 
pasitaiko, kad materiali- 

> nių sunkumų ir baimės 
verčiami, lietuviai repatri
juoja, pasidaro lenkais.

Lietuviai gyvena pas ū- 
kininkus, dirba už maistą, 
navalgyti gauna tik dir
bantysis, o žmona, vaikai 
—. Yra ir tokių, kurie vi- 

nėse respublikose, tebesi- sa^ neturi nei duonos, nei 
tęsia, kad rusai kietai ker- bulvių. Tai šeimos, kurios 
šija naujai ‘išlaisvintiems’ frontui praeinant buvo a- 
kraštams. Gyventojai ma- Paplėštos ir šeimos be vy
simai vežami Sibiran. Ku
nigai verčiami... agituoti

girdi, visiems suprantama. 
“Didžiausi baltiečių susi

būrimai yra apie Hanau, 
Oldenburg, Dorfoerden, 
Detmold, Wuerzburg, Kas- 
sel. Lietuviai turi spaus
dintų laikraščių, leidžia
mų — Augsburge (Ameri
kos zona), Dorfoerden ir 
Haffkruge (britų zona), 
taipgi Rotenburge, sovie
tų zonoje. Žinoma, ten gry
nai komunistiškas laikraš
tis. Estai spausdino laik
raštį Luebecko, latviai 
Detmolde. Atskirose sto
vyklose leidžiami biu lėti
niai, sieniniai lapeliai ir tt.

“...Kur ne kur nuosavios 
pasiklausymo stotys nu
girsta žinias, perduoda
mas slaptų radio siųstuvų 
Lietuvos ir Latvijos gi
riose. Iš tų žinių atrodo, 
kad gyventojų persekioji
mas buvusiose Baltijos 
valstybėse, dabar sovieti- ne;

Į keturi jų pareikalavo iš- nio bendradarbiavima su 
braukti juos iš sąrašo. Ga- vokiečiais. Būtent, latviai 
lutinai grįžo tik vienas se- savo noru sudarinėjo SS 
nas žvejys” 
pėdiškis).

(gal būt klai- divizijas, kurias vokiečiai 
noriai naudodavo kovai

mas, žinomas pasauliui nuo Nojaus laikų. Civilizacija 
nuo chamizmo bėga, bolševizmas prie jo grįžta. Tai tik 
toks mažas skirtumėlis. ]

rų.
Išvažiuoti iš Lenkijos 

už grįžimą tėvynėn. Ūkiš- daroma kliūčių. Lenkų į- 
kas išnaudojimas baisus, staigos nenori duoti leidi- 
Šeimininkavimas — plėši- mo \r siunčia juos pas ru- 
kiškas. Partizanų masės sus i J4 ambasadą, 
slapstosi giriose...

“Nepaisant to visko, ne
paisant priverstino nevei
klumo, nepaisant pozity
vių perspektyvų dėl atei
ties stokos, — tremtiniai kun. Jonas J. Jakaitis, MIC. 
iš Baltijos valstybių tvir- Chicago, 1IL, Visų šventų bai
tai tiki į likimo pasikeiti- nyčioje, Geg. 19—26, kun. An- 
mo dieną. Teigia, kad de- tanas Mažukna, MIC. 
speracijai dar bus laiko.
Blogiausiu atveju, jie tiki- misijų darbui, sielų ganytojai 

mokykla, pradinė mokyk- si pasilikti ištrėmime ant i su savo parapijiečiais malonės, 
la ir 4 klasių progimnazi
ja. Vadovėlių nėra jokių, 
apart mokytojų turimų 
kelių egzempliorių, ku
riuos atsiuntė išeiviai iš 
Amerikos. Anglų kalbos 
kursus lanko 150 asmenų 
keturiomis pakaitomis.
Prancūzų kalbos kursus vimas. To nepajėgs pakei-

K. i lanko 50. Lenkų kalba, sti jokia buhalterija.”

Marijonų Misijos
Chicago, III., SS. Petro ir Po- 

; vilo bažnyčioje, Geg. 6—12, 
■ r____ t______ i T_1____

Išprašymui V. Dievo palaimos

visados, tikėdami, kad savaitę prie misijas, kasdien 
prie priverstino grąžinimo kalbėti po 1 Tėve mūsų, 3 svei- 
neprieis. Viena jiems yra ka Marija ir Mišių aukoje misijų 
aišku — po rusų valdžia intenciją priminti.
jie negrįš už jokią kainą. | Gerbiamieji klebonai yra pra- 

“Taip jiems diktuoja jų šomi misijų reikalu kreiptis a- 
tautinės savybės: nepasi- dresu: 
tikėjimas ir sveikas prota- MARIAN MISSIONAKIES, 

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

3. ŠV. ONOS UŽGIMIMAS
Emerentiana jau girdėjo pranašystės bal

są ir matė dangišką šviesą. Jos siela dar la
biau nustebo, kuomet išgirdo antrąjį dan
gaus pasiuntinio balsą, tariantį: “Nesibijok, 
moteriške, ir visa siela garbink savo Sutvė
rėją. Iš Jo malonės, nežiūrint tavo senyvo 
amžiaus ir priešingumo bendriems gamtos 
įstatymams, tu pradėsi ir pagimdysi antrą 
dukterį, šis kūdikis yra paties Dievo išrink
tas iš visų sutvėrimų tarpo ir paskirtas ste
bėtiniems tikslams”. Laimingoji motina stai
ga nuolankiai atsakė: “Aš esu tiktai Adomo 
duktė ir jau pasenusiame amžiuje. Žmogiškai 
kalbant, aš negaliu tikėtis būti laimingoji 
Lija, ar Jokūbo sužieduotinė. Bet tikrai ži
nau, kad nieko nėra negalimo pas Dievą, tat 
aš ir meldžiu, kad Jis pasielgtų su manim ne 
pagal mano asmeniškų nuopelnų, bet pagal 
Jo neišmatuojamo pasigailėjimo”. —

Šis angelo balsas taipgi pasakė jai, kad jos 
vyras irgi sužinos šią Dievo valią ir Jo galy
bę. Tuo laiku Stolanas ganė savo gyvulius 
tolimame lauke ganyklose. Ir štai netikėtai, 
kuomet jis beilsėdamasis po darbų meldėsi, 
didi šviesa staiga pasirodė ir pasigirdo bal
sas: “Stolanai, ramybė teesie su tavimi! Sto
kis ir eik pas savo žmoną, nes iš jos užgims 
duktė, kurios vardas bus žinomas visame 
plačiame pasaulyje!” Kuomet jis išgirdo šią

netikėtą naujieną, buvo labai patenkintas to
kia Dievo valia, nes jau per daug metų jis 
neturėjo laimės ir džiaugsmo turėti daugiau 
vaikučių. Bet jam dar abejojant apie šią ma
lonią pranašystę, dangaus pasiuntinys papil
dė tą žinią šiais žodžiais: “Nebūk netikintis, 
žmogau, ir įžengęs savo kambarėlin, pamaty
si 4 aukso raides, ne žmogaus ranka parašy
tas”. Išnykus šiam regėjimui, laimingas Pat- 
rijarkas skubėjo pranešti tą linksmą naujie
ną savo žmonai. Abu meldėsi karštai prie 
Aukščiausiojo ir visu nekantrumu laukė šio 
jiems nelaukto pažadėjimo įvykstant.

Dievas greit atsiuntė šiai laimingai porai 
savo žadėtąjį palaiminimą ir žavintis kūdi
kis, užgimė šioje žemėje, ašarų pakalnėje. Tai 
buvo antradienis, diena, kurią ir šiandien šv. 
Bažnyčia paskiria Šv. Onos garbei. Pats an
gelas aukso raidėmis užrašė ant krūtinės kū
dikėlio - mergaitės vardą: “ANNE”. Žaibo 
greitumu pasklydo žinia apie šį įvykį po visą 
plačiąją apylinkę. Tuojau giminės, pažįsta
mi ir draugai skubėjo atsilankyti ir pagerb
ti angelišką mergaitę. Todėl visi sykiu su 
gimdytojais linksminosi ir kartojo Senojo 
Įstatymo Ruth knygos žodžius: “Mes esame 
liudininkais, Viešpats atsiuntė šią mergaitę 
į šiuis namus, kaipo Rachelę ir Liją, ji pasta
tys Izraeliui šventovę ir Betliejaus vardas 
bus garsus visame pasaulyje”. Ch. 4.

Šv. Bažnyčios Rašytojai tvirtina, kad šv. 
Ona užgimė pašventančios malonės stovyje. 
Ir taip — Gros’as aiškiai pasako, kad “Die
vas, nusprendęs, jog Marija bus liuosa nuo 
pirmapradės nuodėmės, galėjo taipgi pašven
tinti ir jos motiną, šv. Oną, prieš jos užgimi
mą. Ir tikrai, Šv. Ona, kaip ir kiekviena Ado
mo duktė, buvo įtekmėje pirmaprądės nuodė

mės, bet kaipo busimoji motina Šv. Panelės
Čia gal neperdaug bus pasakyta, jei pažy- 

Marijos Nekaltai Pradėtosios ir kūno žvilgs
niu busimoji prosenelė paties Jėzaus Kris
taus, ji turėjo būti paliuosuota nuo tos nuo
dėmės, kurioje užgimsta kiekvienas papras
tas žmogus.” Šv. Jonas Damaskietis irgi pa
našiai mokina: “Šv. Ona ilgai nebuvo pirma
pradės nuodėmės įtakoje, kadangi ji yra 
malonių jūra. Išskiriant pačią Mariją, nei 
vienas iš Adomo vaikų nebuvo taip Dievo nu
mylėtas, ir negavo tiek daug didelių privile
gijų, kaip jinai. Ir kadangi mažesni šventieji, 
kaip pranašas Jeremijas, šv. Jonas Krikštyto
jas, tapo pašventinti dar savo motinos iščiu- 
je, tat toki privilegija vargiai nebūtų buvusi 
Dievo nesuteikta taip kilniai šventąjai, kaip 
Šv. Onai, paties Kristaus bobutei”. —

4. ŽODŽIO “ANNE-ONA” REIKŠME
Sename Įstatyme beveik visi vardai turė

jo kokią nors svarbią, mistinę - dvasinę pras
mę, arba pranašystės reikšmę. Dvi šv. mote
rys, motina pranašo Samuelio ir pranašė, 
kuri sykiu su palaimintu Simeonu turėjo lai
mės savo akimis matyti patį Mesiją — Kris
tų, irgi turėjo vardus Ona. Tačiau Emeren- 
tianos duktė Ona savo garbingu pašaukimu 
ir asmens prakilnybe, perviršijo anas abi mo
teris.

Vardas “Anne-Ona” — reiškia malonę ir 
pasigailėjimą, arba maloningoji ir gailestin
goji. Niekad nuo amžių ši reikšmė nebuvo 
taip aiškiai išsipildžiusi, kaip šiame paties 
Dievo išrinktame kūdikyje. Maloningoji — ji 
jau nuo amžiii buvo Švč. Trejybės akyse ir 
Gailestingoji — ji tapo vėliau, per visus krik
ščionijos amžius ir bus toki net iki pasaulio 
pabaigos.

mesime, kad pats Aukščiausis pasiuntė savo 
angelus iš dangaus globoti Šv. Onos lopšelį 
ir apginti ją nuo piktosios dvasios žabangų 
ir nedorų žmonių darbų. Kiekviena pasaulio 
motina jau svajoja apie garbę, pasisekimą ir 
atatinkamą žmonių pagarbą savo vaikams. 
Koki gi begalinė buvo viltis ir svajonė gero
sios Emerentianos, žiūrint meilingomis aki
mis į savo taip mylimąją dukrelę Onutę?! 
Be abejonės ji labai nuoširdžiai meldė Vieš
paties šiais žodžiais: “Geriausis Dieve, kurs 
man davė šį vaikelį, kaipo atlyginimą už ma
no karštas maldas prie Tavęs, mano atgailas 
ir gausias išmaldas pavargėliams, suteik 
prašau jai geriausios ir stiprios sveikatėlės. 
Papuošk jos sielą prakilniausiomis dorybė
mis ir Tavo meilė tegul bus jos vienatinis 
tikslas žemėje. Verčiau tegul ji miršta, negu 
savo brangiąją sielą, Tavo šv. paveikslą, su
teptų sunkiomis ir nedoriomis nuodėmėmis”.

Pažvelgkime arčiau valandėlei į šį mažą 
kūdikį. O koks nekaltas sutvėrimėlis ji yra 
Dievo ir visų žmonių akyse! Emerentiana 
meilingai žiūri į ją, kaipo į tikrąjį dangaus 
angelą, mažytės mergaitės kūne ir pavidale. 
Ji mąsto apie tuos ateities dalykus, kurie tu
rės įvykti per šią angeliškąją mergaitę ir, sy
kiu su savo mylimuoju vyru Stolanu, klausia 
savęs: “Kas bus iš to kūdikėlio, nes Viešpa
ties ranka yra sykiu su ja?” Pats Dievas irgi 
žiūri į ją su didžiausiu pamėgimu. Jis gerai 
žino, kad nuo pirmojo žmogaus nupuolimo, 
nieko skaistesnio pasaulyje dar neišėjo iš Jo 
šventų rankų. Jis mato tame mažame lopše
lyje busimąją motiną savo vienatinio Sūnaus 
Motinos Marijos ir sykiu bobutę savo myli
miausio sūnaus Jėzaus Kristaus!

(Bus daugiau)
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— Paskutinis atsilankymas tėvų namuose. — 
Pabėgėlių kolonos svetimuose vieškeliuose. — 
Per apšaudomą iš lėktuvų tiltą. — Suareštuoja 
ir pristato apkasų kasti. — Lėktuvų atakoj už
mušta lietuvė vienuolė. — Pabėgu. — Rusė ma
ne mokina dirbti ginklų fabrike. — Patranko
mis, kulkosvaidžiais apšaudomi, lėktuvų bom
bomis apmėtomi lietuviai nakčia bėga per už
šalusią jūrą. — Paskutinis namiškių laiškas.

“Taip.

• ’tės. ?ori’*u ištaškytų ledų 
kalnai 'a'tį važiavusios 

** kolonos .sudaužytų vežimų 
dalys, iš vandens kyšan
čios a; Kliu galvos. Seserei 
pradėjo virpėti rankose 
žiūronai, ir ji juos grąžino; 
karininkui. Tas paklausė:! 
"Na. ir dabar dar norėtu
mėt važiuoti?” —
Ne tik norėtume, bet ir va
žiuosime” — buvo tvirtas 
sesers atsakymas ir jie tą 
patį vakarą su didele ko-i 
lona išvažiavo ledu. Ap-! 
šaudė ir juos rusų artileri
ja. lėktuvai iškabino virš 
jų lempas ir pradėjo sėti 
bombas, iš kranto prašne-i 
ko kulkosvaidžiai. “Ir tą-į

Čia duodame labai talentingai aprašytus šiurpius syk tik vieno norėjom, kad: 
lietuvių pabėgėlių nuotykius ir pergyvenimus. Laiško tik greičiau kristų bomba 
formoje juos gavo J. Oreška. Binghamton. N. Y. Pa- tiesiai į mūsų vežimą, kad 
tartume juos kiekvienam perskaityti. Tik iš tokių, tik greičiau baigtųsi šis 
skausmo ašaromis ir kančių krauju aprašytų pergy- pragaras” — rašo sesuo, 
venimų. mes suprasime, kaip iabai mūsų nelaimingieji Pataikė dvi bombos ir ne- 
broliai reikalingi užuojautos ir pagalbos.

(Tęsinys)
LAIŠKAS NUO SAVŲJŲ

Vasario pabaigoj gavau 
iš saviškių vieną laišką, 
kuriame jaunesnioji sesuo 
rašė baisių dalykų. Tas 
laiškas štai ir dabar guli 
prieš mane ir jo pieštuku 
rašytos raidės jau beveik 
išdilo nuo mano dažno 
skaitymo. Tai paskutinis 
laiškas, paskutinė žinia, iš 
mano šeimos.

Jame rašo, kaip prasidė
jus staigiai bolševikų pa
vasario ogenzyvai, jie bu
vo priversti staigiai palik
ti savo apsistojimo vietą ir 
vėl su baime skubėti tolyn 
į vakarus. Prūsuose tada 
buvo gili žiema. Sniego ke
liais jiems buvo sunku pa
važiuoti ratais, kurie girg
ždėdami skundėsi, kad nė 
žiemą nėra jiems poilsio ir 
dūsavo prisiminę ramybės 
žiemas tėviškėje. Kadangi 
nuo bolševikų bėgo ne tik 
apsigyvenę pabėgėliai, bet 
ir visa Prūsija, keliai vi
siškai buvo užkimšti va
žiuojančių. o nakvynę ras
ti ypač ne vokiečiui buvo 
visiškai neįmanoma, nes 
visos trobos, visi tvartai 
buvo pilnai prisigrūdę ieš
kančių šilimos ir užuovė
jos pabėgėlių. Pakeliui vie- go sutemose. Apie vidur- 
na kumelė gimdė, ir ją naktį bolševikai, matyt, 
kartu su visu vežimu ture- pajuto, kad čia norima Įė
jo palikti pakelėje. Toliau du pabėgti ir gana smar- 
važiavo jau tik vienu ve
žimu. Negana to. sužinojo, 
kad bolševikai prie Danci
go jau pasiekę jūrą ir. kad 
esą jau visiškai apsupti. 
Baisi panika. Žmonės ne
teko galvų ir kai kurios iš
tisos šeimos išsinuodijo. — visur

toli jų vežimo ir jie kad ir
Dr. j. Prauskis. nenorėdami matė, kaip 

vienas iš prieky jų važiuo-
važia- jančių vežimų pasinėrė su'

nį. sustabdė tą patarnavi
mą. Jos sakė, kad Valdžia 
negali siųsti žinių nepro- 
pagandinių. Jos nori pasi
likti nepriklausomos.

Abelnai, svarbu taip 
taikos metu, taip karo, 
kad svetimos tautos tikrai 
vaizduotų Ameriką. Yra 
daug vietų pasaulyje, ku
rios mano, kad mūsų šalis 
yra legenda, šalis su stip
ria kariška jėga, dideliu 
turtu, gausumu, ir kad ji 
neatsakominga.

Net ir šalyse, kurios mus 
kiek nors supranta yra 
klaidingų nuomonių apie 
mūsų įstaigas ir mūsų 
svetimą politiką ir nusi
statymus.

j Daug politikos žinovų 
mano, kad amerikiečiai 
negali būt pasyviai kada 
pavojingi nesupratimai 
apie mūsų gyvenimą ir 
veikimus skleidžiami už
sienyje.

Mūsų valdžia kviečia ki
tas tautas įsteigti infor
macijos centrus mūsų ša
lyje, nes pageidaujame, 
kad žinios plauktų abiša- 
liškai. Kaip mes galime 
pasimokinti iš kitų šalių, 
taip kitos šalys gali iš mū
sų pasimokinti. FLIS.

šešių metų vaikutis sėdi ramiai ir seka sargento Paul Garrett, pasaką. 
Garret, kartą Chicagoje per Armijos Dienos ceremonijų programą leido
si su parašiutu, bet jo parašiutas neatsidarė ir tik “emergency” parašiu
tas atsidarė 50 pėdų nuo žemės. Aišku gali tas matymas užimti kvapą 
netik tam mažyčiui, bet ir suaugusiam.

Maniškiai bevilčiai —
ve dar tolyn, kol galiausiai arkliais ir žmonėmis van- 
pajūry sužinojo, kad bol- deny.
ševikai jau čia pat prie Juliuk, nenoriu tau viską 
Trauenbergo. Pabėgti vii- smulkmeniškai atpasakoti 
ties nebuvo ir jau rengėsi — įsivaizduosi šį važiavi- 
sutikti bolševikus, kuriuos mą. Tai buvo baisūs per- 
jau iš praeities puikiai pa- gyvenimai, ypač, kad dėl 
žino, kad jie yra baisesni subombarduoto ledo, jie 
už mirtį. Prie jų žmogus ten turėjo išbūti ir ryto- 
nori mirti. iškankintas jaus dieną, kada lėktuvai 
laukė mirties kaip išvada- jau ne tik bombomis, bet ir 
vimo, bet numirt negali — iš kulkosvaidžių nuolat 

kol tau ne- pylė. Tik kitam vakare pri- 
dar visas sadiz- važiavo kolonos likučiai 

mo priemones, norėdami iš vėl vokiečių saugomą 
tavęs ištraukti niekad tau krantą. Maniškiai tiesiog 
negirdėtų ir nematytų nu- stebuklingai 
sikaltimų prisipažinimą, liesti, ir išvarginti tokių 
Bet. — apie bolševikų me- pekliškų pergyvenimų, čia 
tus Lietuvoje parašysiu pat krante prie —23 C už- 
kitą kartą. —

Jiems besirengiant
ry sutikt žiaurų likimą, būdu nespės išbėgti, pali- 

.^lo ko Juos su Pilnais vež'- 
mais, ir prie savęs pasiėmę 
tik pačius reikalingiausius 
daiktus, įsigrūdo šiaip 
taip į traukinį ir atvažiavo 
visi ligi Schlavve. Iš ten 
parašė man ir paskutinį 
laišką. Vėliau dar gavau 
atviruką iš švogerio, kur 
rašė, kad jis su mano vy
resniąja sese ir pusantrų 
metų sūnum kažkaip atsi
skyrė vienoje stotyje nuo 
tėvų ir jaunesniosios se
sers. Tai buvo paskutinia 
žinia, nes vėliau visoj Vo
kietijoj pairo paštas ir 
laiškų jau nebuvo galima 
siuntinėti.

Ir šiandien nieko neži
nau apie juos, nes pašto

neturi teises, 
pritaikė

išliko nepa-

migo.
Ir vėl važiavo tolyn. Ma- 

paju- tyjamį ^ad arkliais jokiu
staiga kažkam kilo mintis į, 
važiuoti užšalusio pajūrio 
ledu ir taip dar bandyti 
pravažiuoti pro rusus. Juk 
jie nieku nerizikavo, mir
tis. kaip Evangelijos Ba- 
rabas buvo geriau pasi
rinkta už raudonąją vel
niavą. Na, ir prasidėjo žy
gis. Pirmą naktį dar jie 
nevažiavo. Tik kitų veži
mų kolona vos sutemus 
užvažiavo ant ledo ir din-

du pabėgti ir gana 
kiai apšaudė ledą artileri
ja. Vos prašvitus dar ir 
lėktuvai numetė ten bom
bų. Rvtą vienas vokiečių 
Karininkas įeido ir seserei susisiekimas dar ligi da- 
pažiureti pro žiūroną į pa-!* •• * - •
jūrio ledą. Baisus vaizdas 

milžiniškos ake-!

Mažas mamos pageibininkas prisiartinęs prie tėvu
ko darbo stalo susiįdomavo savo paveikslu, kurį nu
piešė jo tėvukas.

amerikiečių, pas kuriuos, 
nepakęsdami bado ir ne
žmoniškų gyvenimo sąly
gų keliskart bandėme ieš-j 
koti pagelbos. Žinoma — 
veltui.

Tai dar per daug švieži

faktai ir nuo patirto nusi
vylimo dar nenudžiūvu
sios ašaros. Apie dabar
ties nuotaikos geriau pats 
spręsk iš šio mano eilėraš
čio. Kiek suprasi, tiek už
teks.

Sustokit, dienos, kur jūs taip be tikslo bėgat!
Sugrįžkit savaitės ir metai atgalios!
Grąžinkite vaikystę mano vėliai.
Grąžinkit man žodžius laimužėje dainuotosios dainos.

davimo agentūromis, arba 
su kitais privačiais infor
macijų patarnavimais. 
Stengsis papildyti žinias 
kitoms žinių agentūromis. 
Valstybės Departamentas 
neužsiims propaganda. 
Tik nori kitiems parodyti 
kaip amerikiečiai gyvena 
ir supažindinti žmonės su 
mūsų įstaigomis ir gyve
nimo būdu.

bar neveikia. Sunku tikėti, 
kad jie, o ypač seni tėvai 
būtų spėję pabėgti, nes 
tuoj po to bolševikai už
kirto kelią sausuma per 
Stetino ir kt. Bandau iš 
palengvo susigyventi su 
mintimi, kad ir aš esu naš
laitis — be tėvynės, tėvų, 
tėviškės ir savųjų. Mielai 
galėčiau sutikti vairuoti 
torpedą, kad tik ji sprog
dama kartu su mano gyvy
be išsprogdytų ir tą raudo
nąją pasaulio velniavą — 
bolševizmą. Deja—Deja—

O dabar kapituliavo Vo
kietija, pakėlė rankas Ja
ponija, tik nekapituliuoja 
mūsų viltis grįžti į laisvą 
tėvynę. Jei ta viltis kada 
nors dingtų, kaip dingo 
vokiečių nelaisvėje ugdy
tos viltys apie gyvenimą 
amerikiečių vai d ž i o j e, 
dauguma, atrodo, to ne
perneštų. Dienos sunkios, 
ir tik dabar pažinome ką 
reiškia, neturėti ligi so
ties nė juodos duonos ir 
tai nesiskaityti vergu. Mes 
pav. Seminarijoje tapome 
nekenčiami * ir vokiečių ir

Aš pavargau bebraidžiodamas nerime
Ir beskaičiuodamas saulėlydžius ir rytmečio žaras. 
Nustojau vilties, kad dar kartą mano gyvenime 
Išsvajota laimė ir džiaugsmas mane beatras.
Užmiršt negaliu savo gimtojo krašto, 
Kaip negaliu pamiršti kad esu žmogus,
Ir svetur dienas savas nešu kaip baisią naštą. 
Nešu aš savo ilgesį, nešu skausmus.

Lyg per rugpiūtę rišu aš dienų pėdus,
Rišu pėdus kūkalių ir aštrių usnių,
Tik “Viešpaties Angelui'’ varpams bažnyčių bokštuos prakalbė- 
Džiaugiuos. kad bent sapne galiu pabūti tarp savų. (jus
Už klonių, už kalnų matau vėl mielą Šalį,
Jaučiu vėjelį dvelkiant, vėsumą iš šlaite parimusių pušų. 
Girdžiu, rodos, ir motiną gonkose kalbančią skausmingąją 

rožančiaus dalį
Už dukrą — už mane... matau ir ašaras taip man brangių akių.

Tik sapne paklaidžioju basas po praeities ražienas,
Pavartau dienų pėdus — apvytusius — iš rožių, astrų, jurginų, 
Bet kada j>er miglas atbrenda naujas rytas bliednas, 
Vėl keliuosi rišti naujo dienos pėdo — usnių, dilgėlių.
Elgeta praėjo štai dar vieni jaunystės metai.
Nuėjo nežinion pavogę iš manęs Tėvynę, laimę ir džiaugsmus— 
Ar ašaras, ar vyną ateitis uždengtoj taurėj neša 
Nežinau ką jon įpylė Dievas. Žemė ir Žmogus.
Ištiesk, Viešpatie ranką, kurios mostelėjimu pasaulius tvėrei, 
Ir palaimink mano gyvenimo naujuosius metus,
Nurisk raudonus akmenis, kurie Tėvynės kapo angą slegia, 
O su Ja kartu prisikels ir mano laimė, mano džiaugsmas, aš — 

žmogus. (Pabaiga)

VALSTYBES DEPARTAMEN-
TAS PLANUOJA UŽSIENINĮ 

INFORMACIJOS CENTRĄ

Valstybės Departamen
tas neseniai skelbė OIC 
programą. Ši programa 
nors pradžioje užsiima se
kančiais darbais: pasikeis 
žmonėms, kurie dirba in- 
telektuališkuose veiki
muose ; užlaikys informa
cijų knygynus užsienyje; 
dalins diplomatinėms į- 
staigoms mūsų oficialius 
pranešimus; teiks viso
kias informacijas apie gy
venimą Amerikoj; prista
tys fotografijas ir filmas 
ne-komercijiniams tiks- 

ilams: leis žurnalą “Ameri- 
I ca” išdalinimui Rusijoj; 
rodys dokumentiškas fil
mas nekomercijiniams 
perstatymams svetimtau
čiams; įsteigs mūsų šta
bus 62 tautose parūpinti 
taktiškus ir gabius darbi
ninkus vesti programą; ir 
galutinai 1947 m. įsteigti 
‘short wave broadeasting’, 
siusti pranešimus visam 
pasauliui.

Apie paskutinį sumany
mą jau pasirodė daug ne
sutikimo. Dvi didžiulės ži
nių agentūros, kurios per 
karą teikdavo žinias val
džiai persiuntimui į užsie

Anglijoje Gyvenančių 
taitiečių Iniciatyva

Londonas (LAIC)—Šve
dijoje atsidūrusių baltie- 

i čių pavyždžiui, ir Anglijos 
padangėje prieglaudą su
darę baltiečiai rengiasi 
pradėti leisti bendrą pe
riodinį leidinį. Apie šią 
iniciatyvą taip praneša ko
vo 22 d. “Išeivių Drau
gas”:—

“Anglijoje, Baltijos tau
tų žmonės, jaučia didėjan
tį reikalą duoti prielankiai 
D. Britanijos visuomenei 
daugiau žinių Lietuvą, 
Latviją ir Estiją liečian
čiais klausimais. Baltijos 
tautų laisvė ir galimai ar
timesnis ateities sandarbi- 
ninkavimas būtų pagrindi
nės gairės tai informaci
jai. šiuo klausimu nesenei 
tarėsi visų trijų tautų vei
kėjai. Prieita nuomonės, 
kad jau atėjo patogus lai
kas leisti anglų kalba 
Londone Baltijos tautų 
laisvę ginantis biuletenis. 
Nors tam būtinam darbui 
finansuoti šaltinių ir netu
rima, bet pasitikima, kad 
pirmam biuleteniui pasi
rodžius, visi lietuviai, kaip 
ir kitų tautų žmones, leidi
nį parems metine prenu
merata ir tuomi leidėjams 
naštą palengvins.

Praeitą vasarą, prezi- riais Departamente. Ši su- 
dentas Truman įsakė Vai- jungta agentūra pavadin- 
stybės Departamentui ta “Office of Intemational 
duoti žmonėms, gyvenan- Information and Cultural 
tiems visur pasaulyje, Affairs” (OIC). Štai dar- 
“tikrą ir atvirą vaizdą a- bas, kurį prezidentas pa- 
pie Amerikos gyvenimą skyrė Valstybės Departa- 
ir Jung. Valstybių nusis- mentui praeitą vasarą 
tatymus.” Įžengia pirmyn.

Perduoti kitiems “tikrą: Jei Kongresas praves bi- 
ir atvirą vaizdą” apie A- lių suteikti Valstybės De- 
meriką, buvo pareiga Ka-' partamentui galią vesti 
ro Informacijos Biuro ir j savo užjurinį žinių perda- 
Tarp - Amerikų Reikalų;vimo veikimą — kokį bilių
Ofiso. Karui pasibaigus, u-'*— -----
šios agentūros buvo sulik- 
viduotos. Bet jų veikimai 
ir darbininkai buvo per
kelti į Valstybės Departa
mentą, kur dabar tęsia ži
nių perdavimą. Sausio 1 
d., 1946 m. šios agentūros 
buvo sujungtos su infor
macijos ir kultūros sky-

? J

(House Committee on Fo- 
•reign Affairs jau patvir
tino — OIC bus pastoviai 
įsteigta. Tuo tarpu darbui 
vartojama lėšos iš “emer
gency f unds”.

Vykdydamas OIC prog
ramą Valstybės Departa
mentas nestos į kompeti- 
ciją su kitomis žinių per-

San Francisco zoologijos daržo savininkas vi
suomet buvo klausiamas, ką beždžionės geriau 
myli negu statinę. Jis vietoj atsakymo pastatė 
statinę ir pastebėjo, kad ne visos beždžionės my
li krėsti šposus statinėje. Bet visgi statinė pri- 
griuvo pilnutėlė beždžionių.
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Aušros Vartai - Lietuvos Liurdas
Pradžia 1-mame puslapy j Į 

vyskupai, būrys Lietuvos I 
senatorių ir tt. Porą kar
tų koplyčia, o ir paveikslas 
buvo atremontuoti, atnau
jinti. 1927 metais, prieš 
paveikslo vainikavimą, da
rant atnaujinimą, atplė
šus sidabrines rūbo skar
das po jomis rastas dulkių 
sluoksnis, apie trečdalį co
lio storumo. Paveiksle su
skaityta 2683 skylės nuo 
vinių, kuriomis buvo pri
kaltas sidabro rūbas ir į- 
žadai (“votai”). Vienoje 
vietoje paveikslas, o taip 
gi ir metaliniai rūbai, ras
ta peršauti senoviniu šau
tuvu. Nustatyta, kad tai 
šūvis švedų, kurie 1702 m. 
čia šaudė į besiveržiantį 
per Aušros Vartus Lietu
vos karininko Ant. Novo- 
sielskio karių būrį. Tos 
kautynės lietuviams buvo 
laimingos ir to dalinio va
das Novoselskis aukojo 
didelį sidabrinį “votą”, dė
kodamas už ypatingą Šv. 
P. Marijos globą.
POETAS AD. MICKEVI

ČIUS APIE MARIJOS 
STEBUKLĄ

Paveikslas jau senai gar
sėjo savo stebuklais. Vie
nuolio, tėvo Hilariono ra
porte tvirtinama, kad 
1671 - 1761 metais buvo 
surašyta 17 dokumentuo
tų, priesaika patvirtintų 
stebuklų, bet Bažnyčia, 
laikydamasi didelio atsar
gumo, dar ilgai netarė žo
džio apie paveikslo ste
buklingumą. Tačiau jau 
1773 metais popiežius XIV 
suteikė gausiai atlaidų 
tiems, kurie meldžiasi į 
Aušros Vartų Švenčiausią 
Mergelę. Kai paveikslas 
1671 metais buvo nešamas 
į naujai pastatytą koply
čią, Aušros Vartų Marijos 
garbę skelbė net 12 Vil
niaus Akademijos kalbė
tojų, o 1675 ta pati Vil
niaus Akademija pasirin
ko Aušros Vartų Dievo 
Motiną savo Užtarėja ir 
Globėja. Aušros Vartų 
Marijos garbę stipriai pla
tino ir didžiųjų poetų 
plunksnos. Taip garsusis 
Adomas Mickevičius savo 
kūrinio “Ponas Tadas” 
pradžioje taip eiliuoja:
Čia prie Tavęs šaukiuosi. Pane

le Šventoji!
Tu juk Vartus Aušros. Čensta

kavą globoji.

Tu esi apgynėja mažam Nau- 
gardėliui.

Kaip grąžinai sveikatą seniau 
man vaikeliui,

Kai paaukotos Tau maldingos 
motinėlės

Tuoj prasivėrė merdinčios ma
no akelės,

Ir pasimelstų Dievui už galią 
grąžintą

Pėsčias aš Tavo slenkstį pa
siekdavau šventą.

POETAI IR KOMPOZI
TORIAI

Aušros Vartų Marijos 
garbei savo kūrinius sky
rė Slovackis, Syrokomla ir 
kiti. Kompozitorius St. 
Moniuško (operų kūrėjas, 
parašęs muziką “Halkai”) 
1846 - 1855 metais sukūrė 
turtingas meliodijas net 
keturioms (lotyniškoms) 
Aušros Vartų litanijoms.

Aušros Vartų Marija da
rėsi populiari ir inteligen
tuose. Buvo sudarytos 
specialios maldaknygės — 
Aušros Vartų Altorius — 
kurių sudaryme dalyvavo 
rašytojai Kraševskis, O- 
dynčius, Syrokomla. Mal
daknygės buvo išleistos 
prieš 1863 metus, pora jų 
net buvo išspausdintos Pa
ryžiuje. Įdomu, kad Pary
žiuje, Saint - Severin baž
nyčioje, buvo įtaisyta (gal 
būt ano laiko politinių e- 
migrantų rūpesčiu) Auš
ros Vartų Marijos paveik
slo kopija, su Lietuvos ir 
Lenkijos herbais (vytis ir 
erelis) viršuje.

Jau senose, net lenkiško
se giesmėse, apie Aušros 
Vartų paveikslą atsiliepia
ma;
— Didi apgynėja Gedimi

no miesto.
— Sostinėje esančioji Iš

minties skrynia.
Tos giesmės turėjo ir 

politinį atspalvį, todėl la
bai netiko tuo metu Lietu
vą okupavusiems rusams. 
Rusai jau buvo besirengią 
paveikslą atimti ir perduo
ti pravoslavams, tačiau 
Muravjovas netikėtai liko 
iškeltas ir ta švenvagystė 
liko neįvykdyta.

1927 metų liepos 2 dieną 
Aušros Vartų Dievo Moti
nos paveikslas buvo iškil
mingai, popiežiaus vardu 
ir popiežiaus įgaliojimu,, 
vainikuotas. Lenkai norė
jo jį vainikuoti “Lenkų 
Karalienės” titulu, bet po
piežiaus nutarime tebuvo

DAftBlNINKAS

r
Paveiksle parodomas pirmasis Packard automobilis, kuris buvo paleis

tas ant kelio prieš penkiasdešimt metų. Kompanija rengiasi prie auksinio 
jubiliejaus sekantį mėnesį.

leista vainikuoti tik titulu 
“Šv. Mergelės Marijos — 
Gailestingumo Motinos”.

LIETUVOS POETAI 
APIE AUŠROS VARTŲ 

ŠV. MERGELĘ
Gražų garbės vainiką 

Aušros Vartų Marijai pi
na Lietuvos poetai. Lietu
vos poetų tėvas Maironis 
rimuoja:
Į Vilnių brangią mums šventovę 
Taip trokštam pulti Tau po ko- 

ju;
Bet, svetimi ten įsibrovę. 
Lankyt Tave kelius pastojo. 
Užtark pas Tėvą Visagalį, 
Kad mums grąžintų Vilniaus 

šalį.

CAMBRIDGE, MASS.
klubo 
N. P. 
mies-

_________________________________________t 
paminėtiems komiteto nariams. I h iii House ligoninėje. Pp. šim- 
Laukiame didingų šventinimo I kai augina dvi dukreles ir da- 
iškilmių ir linkime veikimo ko-: bar džiaugiasi sulaukę sūnaus, 
mitetui kogeriausių sėkmių. Sveikiname!

I
I

Šiomis dienomis p. E. Povi-- Ar Tamsta jau turi bilietą į 
laitienė Nevv England Womens r Darbininkų Radio Koncertą? 
ligoninėje pergyveno sunkią o- ■ Jei ne. tai nelaukdamas jį įsi- 
peraciją. Ligonė po operacijos, gyk. Jų galima gauti p. A. Dau- 
sveiksta. Linkime greitai pa- i kanto krautuvėje 187 Webster 
sveikti. • Avė. Bilietų dar yra ir pasirin

kimui. Tai nelaukdamas įsigyk 
bilietą, nes koncertas yra daug 
žadantis visiems muzikos mylė- 

I tojams. A. D.
p. P. Luzeckas šiomis dieno

mis New England Womens li
goninėje pergyveno sunkią ope
raciją. P. Luzacko dukrelė Dr. j 
P. Luzeckaitė toje ligoninėje ei-l 
na daktaro pareigas. Linkime; 
p. Luzackui greitai pasveikti.

Cambridge Lietuvių Piliečių 
j klubo pasidarbavimu, miesto 
į Taryba nutarė pavadinti aikštę 
' prie lietuvių bažnyčios, kryžke- 
lyje Windsor Street ir WebsterSugrįžo iš karo tarnybos at-i . . r, . o. .. .. D- ! Avenue, vardu Peter Sarapassargon aviacijos Majoras Rim

ša. Dar neteko patirti kur Ma
joras Rimša tarnavo, bet visgi\ 
malonu matyti jį sugrįžusį ijįjįįį" 
namučius civiliam gyvenimui j 
pas savo žmonelę. Sveikiname; 
ir linkime geriausių sėkmių ei-! 
viliame gyvenime.

Sųuare. atminčiai Petro Sara- 
po. gyvenusio Cambridge ir žu- 

I vusio karo lauke prie Cassino.
. Jis žuvo bandydamas 

išgelbėti savo sužeistą draugą.
Jam žuvus buvo suteikta Sil- 

’ ver Star ir Purple Heart meda
liai už narsumą kovos lauke.

šeštadienį, gegužės 4 d., 6 v. j Cambridge Lietuvių Piliečių 
vakare, Columbia svetainėje 55 j klubas ruošiasi iškilmingai de- 
Austin St.. įvyksta Cambridge 
Moterų S-gos 22 kuopos 30 me
tų gyvavimo jubiliejinis bankie
tas ir šokiai. Sąjungietes spar
čiai rengiasi visus svečius šau
niai pavaišinti. Po bankieto į- 
vyksta linksmus šokiai, kur vi-Į 
si, seni ir jauni, turės progą; 
linksmintis. Taigi visi kaip vie-į 
nas į linksmą Sąjungiečių pa-į 
rengimą.

dikuoti aikštę rugsėjo mėnesy
je, dalyvaujant veteranų orga
nizacijoms. lietuvių draugijoms 
ir plačiai visuomenei.

Mn. Jay McArdle, New York, knows the h«« helped heroelf get enough 
•oap for annual apring houteclcaning, by conacicntioua fat aalvage. One 
pound of uaed cooking fat ia enough to make one large box of packaged 
laundry aoap. Save and tgm over to the meat dealv every drop!

ADOMAS JAKŠTAS — 
DAMBRAUSKAS

savo gabią plunksną pa
skyrė parašymui legendos 
“Aušros Vartų Panelės 
Malda į Viešpatį Jėzų”. 
Toje legendoje pasakoja, 
kaip lenkai Aušros Vartų 
Mariją sumanę vainikuoti 
Lenkų karaliene, kaip 
Šventoji Mergelė meldusi 
savo Sūnų, sakydama, kad 
ji nenorinti Lenkų karalie
ne vadintis ir kaip, jai pra
šant, buvęs atsiųstas Šv. 
Lukas, kad paties apašta
lo pieštą Marijos paveiks
lą paimtų į Dangų, gi “te
palieka lenkeliams men
kas bogomazas”. Meldi
mas buvęs išklausytas.

Vaizdi pasakaitė, kurio
je atsispindi anuo metu į- 
tempti santykiai tarp a- 
biejų tautų!

Gyvai lietuvių ilgesį ir 
maldas prie Aušros Vartų 
Marijos nusako rašytojas- 
poetas Vaičiūnas:
Motina Dievo. Aušros Karalie

ne.
Vai, kaip to Vilniaus širdis 

pasiilgo —
Šnabžda senelė maldoj susikau

pus...
Liūdesio ašaros veidą jai vilgo.

Šiomis dienomis Cambridge j džiaus Lietuvių Piliečių 
miesto komitetas sutiko pamai- narys ir priklausė prie 
nyti Norton Sq. nauju vardu, parapijos, tai Cambridge 
būtent, pirmojo iš Cambridge to komitetas sutiko jo garbei
lietuvių tarpo žuvusio kario i pavadinti kryžkelę. Komitetas, 
vardu šiame kare. Norton kuris rūpinosi šį kampą pava- 
kampas bus žinomas “Peter 
Sarapis Sq.” Petras Sarapis 
(Sarapinas) vasario 12 d., 1944 
m., kautynėse už Cassino. Itali
joj, gelbėdamas sužeistą savo 
draugą karį, paaukavo savo gy
vybę.

Tarnaudamas pirmame batali- 
jone. jis dalyvavo Oran. Afri
kos, Salerno, San Rapido ir Ca
ssino kautynėse, ir už pasižy
mėjimą be kitų medalių buvo 
užsitarnavęs "Purple Hearth” 
ir “Silver Star”. Pfc. P. Sarapis 
paliko tėvelius ir žmoųą ir taip
gi jis paliks ilgą atmintį mums 
visiems Cambridžiečiams. Cam- 
bridžiaus lietuvių centre, jo at
minčiai “Peter Sarapis Sq.”

Kadangi jis buvo Cambri-

dinti jo vardu, susideda iš se
kančių narių: J. N. Turauskas, 
A. Stankūnas, vietinis lietuvių 
tarpe biznierius; adv. J. Tame- 
nas ir W. Tocionis. Komitetas 
deda visas pastangas iškilmin
gam šventinimui šio kampo. Iš
kilmių data dar nenustatyta, 
bet manoma įvyks greitoje at
eityje.

1

Pavergtas Vilnius, pavergti 
Vartai Motinos Šventos...

Vario trimite, paleiski į šalį 
skardžiaus) balsą —

Ir tuoj trys milijonai kardų 
sušvytruos.

I

Religinis poetas ir gar
susis suomių Kalevalos 
vertėjas kan. A. Sabaliau
skas (Žalia Rūta), savo ei
lėraštyje, skirtame Auš
ros Vartų Motinai pasako
jasi:
Nuvargo man akys, bežiūrint į 

rytus.
Jos kreipias, kur teka saulele, 
Lyg spindulį jaučia iš tolo 
Kuriuo Tu švieti Aušros Var

tuos.

— Motina Dievo, narsių Užta
rėja,

Vilnius bus mūsų “Mums Vil
nius nežuvęs! —

Šaukia, krūtinę atstatęs prieš | 
vėją.

Sveikas, kaip ąžuolas, jaunas 
lietuvis.

Poetas Klemensas Dul
ke skausmu perimtas, kad 
Vilnius svetimųjų užgro
bime, tvirtai taria apie 
tris milijonus širdžių, ku
rios kas rytas urmu pasi
meldžia:
Ir visi tą pačią, tą pačią šventą 

maldą:

Pirmojo pasaulinio karo 
metu “Tėvynės Ašaromis” 
prabilęs į savo vientaučius 
rašytojas - poetas M. Gus- 

! tai tis savo "Maldoje už Tė
vynę: prie Aušros Vartų”, 
kreipiasi:
Pastiprintojo krikščionių— Ma- 
•rija.

Stebuklingoji žvaigždė Aušros 
Vartų!

Tiek jau tėvynę išgelbėjus kar
tų.

Gelbėk ir nūdien tą mūsų eldiją.

Štai nusilenkę prieš Tave. Ma
rija.

Klūpo ja minios ir meldžiasi 
griaudžiai:

Ranką ištieski. palaimink tai 
liaudžiai.

Lietuvą laimink, priglausk 
Žemaitiją”.

Dr. J. Prunskis.

Anglų spauda labai palankiai 
pritaria ir plačiai aprašo Pfc. 
P. Sarapino gyvenimą ir jo žu
vimą ir taipgi užgiria šio komi
teto sumanymą ir išrūpinimą 
lietuviško vardo lietuviškam 
kampui, lietuvių centre. Garbė

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.
Rumford, Maine — Šv. Atana

zo par., gegužės 9—12 d. —
įTėv. Juvenalis Liauba. O.F.M.

Sekmadienį, gegužės 5 d., 3. Lewiston, Maine — Šv. Patri- 
val. p. p., parapijos svetainėje I ko bažnyčios koplyčioje, gegu- 
įvyksta parengimas su vaidini- i žės 9—12 d. — Tėv. Justinas 
mu “Lietuvos Žemė“, kurį per- > Vaškys, O.F.M. 
statys Marianapolio Kolegijos Į' Millinocket, Maine — Šv. Mar- 
studentai. Šį parengimą rengia įtino par., gegužės 19—26 d. — 
T. T. Marijonų rėmėjų skyrius. Tėv. Juvenalis Liauba. O.F.M. 
Įžanga tik 50c. Nepamirškite. į Brooklyn, N. Y. — Apreiški- 
t. y. 3 vai. p. p., parapijos sve- jmo par., šv. Antano noveną ir 
tainėje. Tą dieną pas mus bus Tretininkų vizitacija, birželio 4 
ir svečių kunigų iš Marianapo- — 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau- 
lio. Tėvas Dambrauskas sakys ba, O.F.M. 
pamokslus.

Šiomis dienomis p.p. B. M. 
Šimkai, LDS 8 kuopos nariai, 
susilaukė naujagimio sūnelio. 
Motina ir sūnelis randasi Ka-

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
Šv. Antano noveną, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O. F. M.
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis, Greene, Me.
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Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

I

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI", tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGI kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gaii įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykitc žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskitc su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI*, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

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

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

Vardas
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komisija, 
dalyvauti 
roitiečius.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

rašt.' JL 1^^
i SVEIKINIMAI

DETROIT, MICH
East Side Lietiniai Mini 

Sidabrinį Kunigystės 
Jubiliejų.

Iškilmės įvyks šv. Jurgio 
rupijoje sekmadienį, geg. 5 
iš ri to — bažnyčioje. vakare — 

Am. Legion salėje.

pa 
d.

Biografiniai Bruožai
Aprašant kun. J. B. Čižausko 

iškilmingas sukaktuves, tenka 
trumpai sustoti prie mūsų kle
bono biografijos.

1921 m. mūsų parapijoje buvo 
įšvęstas jaunas, energingas ku
nigas J. B. Čižauskas. kuris po 
kelių mėnesių buvo paskirtas 
parapijos klebonu. Per tuos 25 
metus jis daug pasidarbavo. 
Jam teko daug rūpesčių pakel
ti. ypatinga: per bedarbę kuo
met beveik kiekvienas buvo pa
liestas krizės ir parapijor.ys. 
nors ir prie geriausių noru, ne
pajėgė parapijos reikalų tinka
mai aprūpinti. Ypač daug rū
pesčių gerb. klebonui teikė 
$48.600.00 skola, bet per tuos 
25 metus jis tą skolą, dosnių 
parapijiečių aukomis išmokėjo 
ir dar įvedė daug kitų pagerini
mų. surištų, taip pat. 
žomis išlaidomis.
tai stambesniąsias 
kyklos padidinimas 
00;
$3.000.00:
symas 
užmokėta $1.358.00; 
bokštas kamavo $800.00; gara
žas $425.00; naujas pečius mo
kykloje $3.000; pataisymas se
serų namo ir • išcementavimas 
aplinkui jį ir kleboniją kainavo 
$1.191.00. Tas. taip pat. parodo, 
kad šv. Jurgio parapijonvs my
li savo bažnyčią ir remia para
pijos reikalus.

Klebonas kun. J. B. Čižauskas 
r.e tik darbais, bet ir aukomis 
remia parapiją. Jo pastangomis 
suorganizuota keletą labai nau
dingų draugijų — Mergaičių

’Sodalicija. Vaikinų šv. Vardo 
j draugija, šv. Pranciškaus Vie- 
nuolvno Rėmėjų skyrius. Sv.

■Jurgio parapijos Moterų Rėmė
jų klūbas.

Klebonas pats veda parapijos 
chorą, tokiu būdu, daug paleng
vindamas parapijai, nes apsei- 
nama be vargonininko. Kun. J.
B. Čižauskas yra gerai išsi
lavinęs ir muzikoje. Be studi
juodamas Kaune, jis. taip pat. 
baigė ir : žiną muzikos kursą šv. 
Petro Bazilikoje pas a. a. J. 
Naujai; Seminarijoje, būda
mas filosofijos klieriku, ji:
C. 6 Clūdi -- K.lč-'lk’d

ra. Petrograde pas a. a. Č. 
nauską 2 metus studijavo
so • astatymą. choralą, harmo
niją ir kompoziciją. Ten pat 
m;kė ir vedė polifonijos chorą. 
Amerikoje. 3 metus studijuoda
mas Orchad Lake. Mich. semi
narijoje. mokė balso pastaty
mo. pianino, vargonų, choralo 
ir vedė simfoninį orchestrą ir

gą klierikų ir studentų
chorą. 1921 m. su atsižymėji- 
mu baigė Detroit'o muzikos 
konservatoriją. 18 metų buvo 
vedėju diecezijos seminarijoje 
ir per rekolekcijas vadovavo

su nema- muzikos ir kunigų chorui. Turi 
parašęs daug kompozicijų, ku
rių dalis yra išleista daugelyje

i

; ve- 
cho-

bal-

r-2.

f 

————— *
Sveikiname Jus Jūsų 25 metų j 

Kunigystės Sidabrinio Jubilie
jaus proga ir linkime Jums ge
ros sveikatos ir dar daug metų 
taip gražiai klebonauti ir būti 
mūsų dvasios vadu.

Moterų Sąjungos 54 kuopa
Pirm. J. H. Medinienė 
Rašt. V. Tulauskiene

Sveikiname Gerbiamą Jubilie- 
jatą kunigą kleboną J. B. Či- 
žauską 25 metų kunigystės su
kakties proga.

Mes linkime Jums geros svei
katos ir ištvermės darbuotis 
Tautos ir Bažnyčios labui.

■Juozas -Julė .Mediniai jr sūnūs.

HORWOOD, MASS.

SEKMADIENI,

Gegužės - May 19,1946 
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsborough St., 
Boston, Mass.

3:30 valandą po pietų.

Šį koncertą ruošia Lietuvių Darbininkų ra
dio programa, kurios Tamstos klausotės jau 
dvylikti metai kiekvieną šeštadienį nuo 1:15 
iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

—
Sekmadienį, balandžio 28 d. 

LDS Naujos Anglijos apskričio 
suvažiavime. Cambridge. Mass., 
LDS 3 kuopą atstovavo p. J. 
Versiackas, p. Venskus ir p. A. 
F. Kneižys.

VIKTORAS BENDERIS, 
įžymus lietuvis tenoras, radio, kon
certų, operos žvaigždė, dainavęs Eu
ropoje ir Amerikoje. Dabar jis dai
nuoja “SHOWBOAT” perstatyme, 
new York City, dainuos koncerte.

Balius baigėsi linksmoje nuo
taikoje.

LRKSA 4-ma kuopa rengiasi 
škilmingai švęsti savo auksinį 
jubiliejų gegužės mėn. 15 d. Iš
kilmės pradedamos ryte 9:45 v. 
šv. mišiomis — narių intencija. 
Pageidaujama, kad visi nariai 
dalyvautų šv. mišiose ir bendrai 
priimtų šv. Komuniją.

Vėliau, Šv. Kazimiero bažny
tinėje salėje, tuoj po mišparų, 
rengiama puiki vakarienė su į- 
vairia programa, kurią atliks 
jaunimas, muzikui J. K. Žemai
čiui vadovaujant. Pakviestos 
dalyvauti visos katalikiškos 
draugijos, kuopos ir klūbai, 
taip pat, ir visuomenė yra kvie
čiama skaitlingai dalyvauti.

Gegužės mėn. 6 d. Moterų 
Sąjungos 5-ta kuopa savo se
kančiam mėnesiniam susirinki
me turės nepaprastą programą. 
Po gegužinių pamaldų bus lenk
tynių Jomarkas ir May Party. 
Kviečiamos dalyvauti visos na
rės su savo svečiais, ir ką ga
lint, paaukoti dėl jomarko.

Gegužės mėn. 12 d. rengia
masi puošniai paminėti Motinos 
Dieną. Pradedama 9:45 vai. ry
te šv. mišiomis su bendra šv. 
Komunija. Vėliau, bažnytinėje 
salėje 4:30 vai. po pietų bus 
suvaidintas originalus veikalas 
“Moterų balsas”, vadovaujant 
p. Genovaitei Kaneb.

Artistai deda visas pastangas, 
kad publika liktų patenkinta. 
Kviečiami atvykti pamatyti to 
gražaus vaidinimo, ne tik Wor- 
cesteriečiai, bet ir lietuviai iš a- 
pylinkės.

Vieną kartą į metus 
ruošiame koncertą, 
kad duoti progą Ger
biamiems šios radio 
programos rėmėjams sueiti į vieną vietą ir pa
siklausyti mūsų įžymiųjų artistų dainavimo. 
Mūsų tikslas suruošti tikrą meno puotą ir išre
klamuoti lietuvių vardą anglų spaudoje.

I

Einar Hansen, smuikininkas-virtuozas, Boston 
Sympbony Orkestros narys, taip pat sutiko da
lyvauti šio koncerto programoje.
Hipolitas Valentinas, įžymus akordionistas ir muzi
kos mokytojas, gros šiame Lietuvių Radio koncerte.

Moterų Sąjungos 27 kp. me
tinės šv. mišios įvyks sekma
dienį. gegužės 5 d.. 8 vai. rylą. 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje.

Visos narės kviečiamos ateiti 
į parapijos svetainę 7:30 vai. 
rytą, iš kur bendrai eisime į 
bažnyčią.

Pageidaujama, kad narės iš 
vakaro atliktų išpažintį, o ryte 
laike šv. mišių bendrai priimtų 
šv. Komuniją.

Narės, kurios turi ženklelius, 
prisisegkite.

Balandžio 22 d. įvvko p. Alice 1korį4certe 9ro? dawu-9iaV lietu’
' - " i višku liaudies muzikos kuriniu.

B. Chubetaitės.
John St.. su 
Quinn. gyv. 
jungtuvės Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje.

Kleb. kun. S. P. Kneižis atna
šavo šv. mišias jaunavedžių in
tencija ir suteikė Moterystės i 
Sakramentą.

Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus.į 
Tikietų kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitanf 
valdžios taksas. Užsisakykite pas pardavėjus, 
Darbininko ir Radio Ofisuose. 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Tel. SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449. Kviečiame įsirašyti 
radio ir koncerto rėmėjais, prisiųsdami dova
nėles radio programą paremti.

Visus nuoširdžius radio programos ir kon
certo prietelius ir rėmėjus kviečiame dalyvau
ti koncerte

I

Paminėsiu tik-
sumas: mo- 

$16.000.- ■ rinkinių ir "Muzikos Žiniose”.
bažnyčios išdažymas — Sekmadienio rytą iškilmingą 

Seserų namo patai- sumą su asista atlaikys pats ju- 
— $5.700.00; už gatves biliatas kun. J. B. Čižauskas. 

varpas ir Po sumos bus atgiedota Supli
kacija ir Te Deum laudamus. 
Kitos minėjimo iškilmės įvyks 
gegužės mėn. 5 d.. 4 vai. po pie
tų. P. Veteranų svetainėje — 
Holbrook ir McDougall. Prog
ramą atliks Šv. Jurgio parapi
jos choras ir gabiausi solistai, 
vadovaujant kun. J. B. Čižaus- 
kui. Taip pat. ir Šv. Jurgio pa
rapijos vaikučiai, vadovaujant 
Seselėms Pranciškietėms. daly
vaus programoje. Kalbės orga
nizacijų bei draugijų atstovai 
ir iš toliau atvykę svečiai.

I
i

I

9 iš 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti

r
Ai-meniškos pasko 

skubiai, lengvai

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigu- mažiems 
sveikiems bizniams.
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The t\ątional

Shawmut Bank
Bc-ton Eranch, 474 \Vest Broathvay

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVĖS 
A. v A.

Liudvisė Linkevičienė
Jau prabėgo du metai kaip 

negailestinga mirtis, gegužės 
3 d.. 1044 m., 5:30 vai. ryte 
išrovė mano mylimiausią 
žmoną ir vaikų motiną.

Nors du metai prabėgo kaip 
TU ramiai ilsies kapuose, bet 
mes Jūs niekad neužmiršome 
ir neužmiršime. Minėdami tą 
liūdną dviejų metų sukaktį, 
užprašėme Šv. Mišias, kurios 
bus atnašaujamos šeštadienį, 
gegužės 4 d.. Šv. Roko para
pijos bažnyčioje. 8 vai. ryte.

Taipgi bus giedamos ir egzekivijos. Prašome visų giminių, 
draugų ir prietelių teiti tą rytą pasimelsti už a. a. Liudvisės 
Zinkevičienės vėlę Už Tamstų nuširdumą iš anksto dėko
jame.

Nuliūdęs:
Vyras Vincas Zinkevičius, dukterys, sūnus ir žentai.

■

LUDWIG JUHT,
kontrabasas-virtuozas, Boston Sym- 

Valdyba. phony Orkestros narys, grojęs Jūsų 
I radio programos koncerte 1944 m.

- - - viškų liaudies muzikos kūrinių.
gyv. 13 St.-----------------------------------------

p. Cornelius J. • cerio tikietus iš anksto ir taip- 
Quincy, Mass..

i
I

gi užsisakyti vietas važiuoti 
autobusu.

HAYERHILL, MASS.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvoa 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau-

i
i

Ketvirtadienį, geg. 2 d. išvyko 
į Cicero. III. pp. Gasperas ir Ur-'

• šulė Pazniokai ir jų šeima, bū
tent. pp. Angelė. Juozas ir Gas-

LAI OlllCIl x

Jaunoji p. Alice B. Chubetai-1 ^ras‘ p’ Jonas Pazniokas ir
_____.3 Alena išvyko pereitą 
savaitę. Kartu su jais išvyko 
ir p. Pranas Cvilikas. Jie visi 
išvyko dalyvauti p. Jono Paz-

\ nioko vestuvėse, kuris gegužės
5 d. apsives su p. Emilija Vai- 

Pereitą sekmadienį, balandžio į tiekiūte. Cicero. III. Jungtuvės
28 d. apsivedė p. Adolph as įvyks Šv. Antano lietuvių par.
Pietschman su p. Ona Kami- į bažnyčioje, kur klebonu 
laite, gyv. 33 Tremont St. Jung- j kun. jg Albavičius.
tuvės įvyko Šv. Jurgio lietuvių | p. jonas Pazniokas yra ant- daug sveč>W kunigų ir pasakė 
par. bažnyčioje. Moterystės rojo, pasaulinio karo veteranas. Sražių pamokslų, 
Sakramentą suteikė kleb. kun. • jįs yra veiklus Šv. Jurgio para- 1 
S. P. Kneižis.

p. Ona Kamilaitė yra pp.
Stasio ir Rakelės Kamilų duk
relė. p. Stasys Kamila yra pa
rapijos zakristijonu.

Sveikiname ir linkime jauna
vedžiam malonaus vedybinio
gyvenimo!

. tė yra duktė pp. Jono ir Mari- sesut® 
jonos Chubetų. gyv. 13 St.
John St.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime laimingo gyvenimo:I

I
II
i

į

t

Balandžio 28 d. įvyko Federa
cijos skyriaus susirinkimas. 
Naujas iždininkas, p. Adolfas 
Kavaliauskas, perėmęs 
sus. išdavė 
kuris buvo

Nutarta.
šio antrojo
rio ar veterano būtų užprašo
mos šv. mišios. Tai padaryti pa
vesta skyriaus raštininkei, p. 
Onai Pazniokaitei.

finan- 
finansinį raportą, i 

vienbalsiai priimtas, 
kad kiekvieno minr 
pasaulinio karo ka

_____________________________________ i
i ___ _______ ,_____r____

į tės atlaidai gegužės 17 d. ir uo.
: baigsis 19 dieną. ; "VYTIS': rašo apie Amerikos lle-

. : tuvių jaunimo judėjimą.
Kurpius. “VYTY” rasjte įdomių pasiskalty- 

_________________ ' mų tinkamų seniems ir jauniems.
----------------------- ----------- “VYTI" redaguoja įžymus ir paty

ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkj: "Tenelie- 
' Ra nei vienos katalikiškos jaunimo 
i organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaUytų “VYTIES". 
Viši skaitykime “VYTI!”

“VYTIES’' kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

Kaip Lietuviai Katalikai pra
leido Gavėnę ir Velykų šventes į
Trečiadieniais vakare pamok- ’ 

šiai ir palaiminimas su Švč. Sa
kramentu ; penktadieniais Sta- i 
cijos. Pamokslus sakė sekan
ti svečiai kunigai: kun. F. Nor- 
butas iš Brockton, Mass.; kun. 
A. Abračinskas iš So. Boston, 
Mass.; kun. S. Saulėnas iš So. draugija turėjo metinį parengi- 
Boston, Mass.; kun. A. Janu
šonis iš Boston, Mass. ir kape
lionas kun. J. Daunis.

j Į pamaldas žmonės lankėsi 
yra skaitlingai ir džiaugėsi, kad 

i mūsų bažnytėlę aplankė tiek

, ypač turiu 
priminti, kad visi kunigai yra 
Amerikoj augę ir taip gražiai 
lietuviškai kalba. Tas visas ma
lones apturėjom per pasidarba
vimą, mūsų dvasios vado kun. 

j J. Žuromskio.
Mūsų bažnyčios altorius buvo 

labai gražiai papuoštas nuo Di
džiojo Ketvirtadienio ligi šv. 
Velykų. Tą gražų darbą atliko 
mūsų darbščios moterėlės p-nia 
Zosė Kazlauskienė, p. Agota 

j Valukinienė ir p. Viktorija Kir-

pi jo j. Yra tos parapijos choro 
pirmininkas. Jo busimoji žmo
na. p. Emilija Vaitiekiūtė yra 

i taip pat veikli savo parapijoj, 
, Cicero, III. į

Jiedu yra L. Vyčių organiza- 
' cijos nariai. Pirmoji pažintis ir 
i buvo tos organizacijos seime 
: keli metai atgal, p. Jonas Paz
niokas, garbingai atlikęs karo 
tarnybą, žengia į vedybinį gy
venimą pilnai pasiruošęs.

Jaunavedžiai po vestuvių grįš kauskienė. Malonu matyti didį 
į Nonvoodą apsigyventi.

Sveikiname ir linkime links
mų vestuvių ir laimingo vedybi- 

! nio gyvenimo!

Norwoodiečiai planuoja vykti 
į Lietuvių Radio KONCERTĄ 

j sekmadienį. gegužės-May 19 d., ’ 
į 3:30 vai. po pietų, JORDAN 
t HALL. Boston. specialiu auto- 
| busu (Bus). Norintieji važiuo
ti specialiu autobusu, užsisa-! 
kykite vietas pas pp. Ievą 
Tvaskienę. 5 Atwood Avė.. Oną 
Pazniokaitę, 58 Heaton Avė., 
E. Kavolynaitę, 19 Chapel St.

Patartina visiems įsigyti kon-

Į Velykų atostogas praleido pas 
i savo tėvelius seminaristas An
tanas P. Kneižys. Grįžo į Šv. 
Jono Seminariją, Brighton, ant
radienio vakare, balandžio 30 d.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6 1944
397 Main St.,

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webater, Man. !

fORCESTER, MASS
šv. Kazimiero Parapijos 

Žinutės
Balandžio mėn. 28 d. Mairo

nio parko pataI|K>se Labdarybės

rūpestingumą Dievo garbei. j
Mūsų bažnytinis choras labai 

gražiai giedojo gavėnios pamal
dose ir per Velykas laike proce
sijos ir laike šv. mišių. Iš tikro 
yra kuom pasidžiaugti, kad mū
sų jaunimas moka gražiai lietu
viškai giedoti. Teko patėmyti, 
kad dar trys nauji choristai pri
sidėjo, būtent, tik neseniai su
grįžę iš kariuomenės jaunuo
liai: Edvardas Amšiejus, Ed- 
montas Yankauskas ir Juozas 
Provost. Juozas Provost tarna
vo Laivyne, prieš išvažiavimą į 
aktyvią tarnybą lavinosi Los 
Angeles Cal., jūrininkystės. Bū
damas Los Angeles aplankė lie
tuvių parapiją, kur klebonauja 
Prelatas J. Maciejauskas.

Mūsų bažnyčioje prasidės 40-

mą — Velykinį Margučių Balių 
su įvairia programa ir pasilink
sminimais. kuris pavyko labai 
sėkmingai.

Buvo paskirtos premijos už 
gražiausius margučius, kurias 
laimėjo: I premiją — p. Gem- 
lienė, II — p. Depkūnienė, III— 
p. Griškienė. p. Kuzmickas ga
vo prizą už toliausiai nuristą 
margutį ir p. Kunsaitis už tvir-. 
čiausią. Teisėjais buvo: 
Lukoševičius, Petras Žemaitis 
ir Filis Kasevičius.

Po programos sekė vakarienė, 
kuriai vadovavo p. Elžbieta 
Kupstienė. Jai pagelbėjo: 
Thompson, T. Abrazinsky, 
Juškienė, M. Šidlauskas, 
Ščiukienė, p. Depkūnienė ir 
Ulevičienė. Taipgi pirm. P. Mi-i 
liūs. Fr. Stakeliūnas, Fr. Juška.! 
J. Bačys, Kuzmickas ir šrupša. Į

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASI^AP- 
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 

. I Boston. Mass: Jonas j__________________________

I. 
p. 
M. i 
M.’

. _. i

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6266

IDEAL PHARMACY
(Lietuviška Vaistinė)

29 Kelly Sųuare
(Vernon Sųuare)

Worcester, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palengvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistus, kurie yra nuoširdžiai pa
gaminami Lietuviškoje vaistinėje.

Mūsų patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
gėrimų ir ledų, šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais, kad pažintis su
stiprinti.

Savininkas —
Vytautas Skrinska, B. S. 

Reg. Pharm.
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Studentų parengimas. Lietu
vių Kolegijos Studentų dramos 
ratelis atvažiuoja su vaidinimu 
sekmadienį, geg. 5 d. Ratelis 
suvaidins Cambridgeje, lietuvių 
bažnytinėje salėje, Windsor St., 
3 vai. p. p., ir South Bostono lie
tuvių bažnytinėje salėje, W. 
5th St., 7 v. v. Visi kviečiami 
pamatyti gražų vaidinimą ir pa
remti lietuvišką įstaigą.

Prieš Studentų parengimą,

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass

Ofiso Valandos išskyrus 
rrečiadieniais ir Penktadieniai*

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•ettadieniais Nuo 2 iki 8-tal

Tel ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
Se. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS -
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

• a a *

Šv. Petro par. bažnyčioje įvyks 
gegužės mėnesio pamaldose.

‘‘“oš dieną — įvyksta bendra 
Av. Komunija Šv. Vardo drau
gijos, Sodalicijos, Vyčių ir a- 

| belnai jaunimo, 10 v. r. po šių 
i pamaldų bus teikiami vieši pus
ryčiai.

Pirmadienį prasidėjo taisy
mas ir dažymas parapijos salės, 
492 E. 7th St. Visi parapijiečiai 
prašomi prisidėti darbu ir pini
gais.

pamaldos 
parapijos 
pirmadie-

TROwbridg« 6330

I. Rėpsite, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sc 
CAMBRIDGE. MASS

Valandos 2—4 ir 6—h

Gegužės mėnesio 
laikomos Šv. Petro 
bažnyčioje, rytais: 
niais, antradieniois ir ketvirta
dieniais; po pietų: sekmadie
niais, išėmus ateinantį sekma
dienį; vakarais: trečiadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais.

Marija yra galinga vargšų 
užtarėja. Širdingai visi pasimel- 
skime per Marijos mėnesį. Baž
nyčia už tai teikia gausius at
laidus.

Antradieniais, 4 vai. p. p., yra 
laikomos Sutvirtinimo Sakra
mento pamokos jaunamečiams, 
salėje, 492 E. 7th St.

Dirbantiems Sutvirtinimo Sa
kramento pamokos įvyksta, po 
bažnyčia, 8 v. v., ketvirtadie
niais.

Pirmos Šv. Komunijos klasė 
turi pamokas ketvirtadieniais, 
4 v. p.p., po bažnyčia.

I --------------------------------------

Atvažiuoja p. Jurgis Savaitis. i 
Įžymus Lietuvos tremtinis ir 
kalbėtojas atrašė laišką priža
dėdamas būti kalbėtoju So. 
Bostono lietuvių bendrame su
sirinkime geg. 10 d., 8 v. v., baž
nytinėje salėje W. 5th St. Šiuo 
tarpu p. Savaitis apleidžiąs Bal
timore, Md. Brooklyno ir New 
Yorko apylinkėje. Jį yra gali-į 
ma pasiekti:
Lithuanian American Informa- 
tion Center 233 Broaduay, 

New York 7, N. Y.

Šv. Petro parapijos Dramos 
Ratelis rengia Gegužinę, parapi
jos salės kieme, 492 E. 7th St., 
geg. 30 d.

Geg. 12 — 19 d.d., Bostono 
diecezijoje eina vajus rinkti ne- 

' reikalingus popierius, visos A- 
merikos diecezijose eina rinki
mas Europos vaikams konser
vuoto valgio. Visi yra raginami 
dalyvauti šiuose vajuose.

Šv. Petro parapijiečiai ir prie- 
teliai gali nešti popierių ryše
liais (1) į parapijos salės kie- 
mą. 492 E. 7th St. (2) į klebo- 

. nijos garadžių. Valgius gali neš- 
' ti į parapijos salę, E. 7th St. ir į 
jį bažnytinę salę W. 6th St. Ga- 
I Įima aukuoti pinigais valgių 
pirkimui.

Asst. U. S. Adv. Kalinaus
kas Teisėju Northeastern 

Universiteto Konteste

(VAIRŪS SKELBIMAI

Trečiadienį, 7:30 v. v., įvyks
ta geg. mėnesio, Šv. Teresės 
Novenos, ir Sodalicijos pamal
dos.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass 

Offlce Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mase
Tel Parkvay 1233-W

I šeštadienį 9 v. r., įvyksta vai- 
! kams pamaldos. Kaip ir visoje 
mūsų diecezijoje, bus giedamos 
šv. mišios, sakomas pamokslas, 
ir bendra vaikų šv. Komunija. 
Tą dieną skaitėsi Marijos diena 
kios diecezijos vaikams. Kvie
čiame visus vaikus ir tėvus į 
vaikų Marijos dienos pamaldas.

I

Watd.es N’Creamed Chicken

DAR8ININKSB

programą, tuojau 
pasiimti koncerto 
nimui. ypač iš tų

g kas klausinėja, xur ga
lima gauti Lietuvių Radio Kon
certo tikietų? Koncertas įvyks 
sekmadienį gegužės-May 19 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone.

i

I
Trečiadienį, gegužės 1, 1946, 

Northeastern Universitete įvy
ko 22-as metinis viešo kalbėji
mo (oratorijos) kontestas. An
glų kalbos fakultetas pakvietė 
teisėjais sekančius: Asst. U. S. 
Adv. K. J. Kalinauską, Rev. Do- 
nald G. Lothrop, ir Prof. F. W. 
Sypher iš Simmons Kolegijos. 
Pirmą prizą laimėjo T. Paul

. Hodge (jam įteikta $40); antrą
■ prizą laimėjo Maurice Gold- 
field; Woodrow Tucker laimėjo

■ trečią dovaną $20; ketvirtą pri
zą $10 laimėjo Phillip Heffer- 
nan.

Apie 1000 studentų atydžiai 
išklausė kontestantų, ir lydėjo 
laimėtojus gausiais aplodisYnen- 
tais, nes visi keturi gabiai ir su
maniai išdėstė pasirinktas te
mas. Toki kontestai suintere
suoja jaunuomenę. Pageidauja- Į 
ma, kad ir iš lietuvių atsirastų į 
panašių kontestų ruošėjai, kas 
paakstintų mūsų lietuvių jau
nąją kartą išsilavinti lietuvių 
kalba svarbiose temose.

Brocktonietis lietuvis prof. 
Pranas Norvaiša yra vyriausias 
vedėjas anglų kalbos fakulteto 
Northeastern Universitete, ir 
jo globoje yra vedami minėti 
metiniai kontestai.

Sveikiname lietuvį prof. Pra
ną Norvaišą už tokį pagirtiną 
darbą mokslo srityje, ir duoda
me 
kia

i

Sekmadienį, geg. 12 d., — Mo-

jam kreditą, kad jis įtrau- 
į teisėjų roles ir lietuvius.

Dr. Paul J. Jakmauh.

Casper's Beauty Salon
LANKfcSI

JEWELRY and GIFTS I

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

Antradienį, balandžio 30, 
‘Darbininke” lankėsi atvykęs 

iš Chicagos lietuvis Stanley Pie- 
ža, Chicago Herald-American, 
vienas iš redaktorių. Su juo 
kartu lankėsi ir William G. 
Ehler iš De La Šalie Akademi
jos Chicagoje, kuris atvyko į 
Bostoną, kad dalyvauti Oratory
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Make melt-in-the-mouth v/afFles 
with regular or the new emergency flour

Now whiU ehiekens are plentiful, get out the waffle iron and treat the 
family to criapy, tender ivaffles with creamed chicken! You’ll certainly 
please the fanuly—and here’s a wonderful recipe for vaffles, whether 
you ūse the new emergency flour or the standard all-purpose flour. An 
easy recipe, too. You don’t have to mėlt the shortening—just cut it in fine.

Try these waffle-treats on your waffle-lovers: Scrambled eggs on 
vaffles ... creamed fish or creamed leftover meat« ... fruit and berry 
desserts... and waffles a la mode. Clip the recipe and file it with ‘’Good 
Ideas” for breakfast, lunch or dinner—main dish or dessert.

Wafhes With Creamed Chicken
% cup Spry
3 egg yolks. well beaten

1’4 eups milk
3 egg whites, stiffiy beaten

2 eups sifted flour (all purpose 
or new emergency flour) 

2 H teaspoons baking powder 
Vi teaspoon salt

<iift flour with baking povvder and salt. Cut in Spry fine. Combine
besteli eag yo)ks and įmik; add to flour mixture and mix until smooth. 
Fol4 in Beaten egg ivhites. Bake in hot waffle iron. Serve hot witb 
creamed chicken. Makes six 4-section vaffles.

Pagerbė Žurnalistą 
Stasį Piežą

Mykolo parapijos salėje, Bayon- 
ne. N. J.

Geg. 10 d., 8 vai. v. šv. Petro 
par. bažnytinėje salėje, South 
Boston.

Gegužės 12 d.. 4' vai. p.p. šv.: 
Jurgio parapijos 
ark, N. J.

Gegužės 19 d., 7
Juozapo parapijos 
terbury, Conn.

Pirmadienį Chicagos žurnalis- 
I tas Stasys Pieža, Chicagos dien- 
I raščio žurnalistas, lėktuvu at- 
įlėkė į Bostoną aprašyti gražbi- 
, lybės kontestą. Tą proga aplan- 
; kė lietuviškas įstaigas Bostone 
ir jo apylinkėse.

Geg. 2 d., 1 vai. p. p. kun. Pr. 
Virmauskis, So. Bostono liet, 
parapijos klebonas, įvertinda
mas žurnalisto Stasio Piežos 
darbuotę, užfundijo pietus Cop- 
ley Plaza viešbutyj. Dalyvavo 
šie asmenys: kun. Pr. Virmaus- Į pagandai atremti, Stock- 
kis, kun. Pr. M. Juras, kun. Pr. j holme pasirodė 
Juškaitis, Dr. Paul Jakmauh, 
adv. Jonas J. Grigalius, adv. K. 
Kalinauskas, kun. Al. Abračins- 
kas, kun. A. Baltrušiūnas, kun. 
J. Bernatonis, kun. J. Daunis ir 
A. Peldžius.

Žurnalistas St. Pieža papasa
kojo daug įdomių dalykų iš sa
vo kelionės į Romą ir kitur.

Po jaukaus bankieto, kun. Pr. 
M. Juras p. Piežą nuvežė į.
Brocktoną, aplankyti Nukry-, ręžimas Baltijoje). Lietu- 
žiuotojo Jėzaus Seselių vienuo
lyną. Rap.!

val. vak. Šv. 
salėje. Wa-

I

ATSIŠAUKIMAS Į RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 
DARBUOTOJAS

Du Nauji Veikalai Švedijoje
Stockholm (LAIC) — 

Sovietų skleidžiamai pro-

“ žinomo 
švedų socialdemokrato 
Paul Olberg parašyta kny
ga “Balticumfantasi och 
verlighet” (Baltija — fan
tazija ir tikrovė). Taip 

i pat, netrukus išeis buv. 
estų valstybės galvos ir 
socialdemokratų vado Au- 

igust Rei veikalas “Den 
I Auktoritara regimen į 
Balticum” (Autoritarinis

viškai pusei nušviesti, prie 
veikalų rašymo yra arti 
prisidėjęs Stockholme gy
venąs rašytojas Ignas 
Jurkūnas Šeinius.

i

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

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS B ALŲ KON IS.

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Raudonojo Kryžiaus moterys ir 
merginos, kurios dirbo Raudo
nojo Kryžiaus bandažus, yra 
kviečiamos susirinkti, pirmadie
nį, gegužės (May) 6 d.. 1946 
m., į ponios Frances Zaletskie- 
nės namus, 564 E. Broadway, 

. -va
kare, visos apsirengusios bal
tai su Raudonojo Kryžiaus uni
formomis, nes tą vakarą bus 
traukiami judami paveikslai.

Kviečia visas B. Cūnienė.

konteste. Svečiai susipažino su!so Mass. 7:30
“Darbininko” įstaiga ir joje iš- Į 
leidžiamais spaudos darbais.

Malonu pažymėti, kad Stanley 
Pieža Kardinolų įvedybų cere
monijų proga lankėsi Ro
moje ir kituose Europos mies
tuose. Jis yra aktyvus lietuvis 
katalikas ir daug darbuojasi 
Lietuvos labui.

ATSAKYMAS Į 
KLAUSIMUS

I

“ŠURUM-BURUM”

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono Posto Moterų Auxilia- 
ry rengia “Šurum-Burum” šeš
tadienį, gegužės (May) 4 d.. 
Posto name, 265 C St., So. Bos
ton, Mass., 7:30 vai. vakare. Tą 
vakarą bus priesaikintos Auxi- 
liary naujos narės, su tam tik
romis ceremonijomis. Jokios į- 
žangos nebus. Bus galima pasi
linksminti ir pašokti prie geros 
orkestros.

Atėję nesigailėsite, nes pama
tysite daug ką naujo.

Kviečia visus Valdyba.

Čia paduosime įstaigas ir as
menis, kurie platina tikietus: 

“Darbininko" Administraci
ja, 366 W. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass. Tel. SOLTth Bos
ton 2680.

Norvvood, Mass. — Balch 
Pharmacy, 1140 VVashington 
St.; p. Ona Pazniokaitė, 58 Hea-' So. 
ton Avė., p. E.
19 Chapel St.; p. Ieva Tvaskie- 
nė, 5 Atwood Avė.

Cambridge, Mass. — A. Dau
kantų krautuvėje, 187 Webster 
Avė.

Brockton, Mass. — p. Alena 
Liolienė. 33 Sheldon St.; p. Ona 
Kašėtaitė, 161 Ames St., ir p. 
Marijona Eartkevičienė, 42 

; Vine Stret.
South Boston — p. Kudarau- 

Įskienė, 171 West Sth St.; p. 
’ Marijona Kilmonytė. 194 Ath- 
ens St.; p. Feliksas Zaleskas 

i (Strand Cafe), 374 W. Broad- 
■way; p. Felicija Grendelytė, 366
W. Broadway.

Našlį u a, N. H. — varg. Jonas 
Tamulionis. 6 Scripture St.

West Ko.vbury, Mass. — p.
Bronė Cūnienė. 29 Guild St.

Allston, Mass.
Romanas, 89 Franklin St.

Dorchester, Dfass. —
Gailienė, 38 Train St.

Loweli, Mass. — Walter’s 
Market, Vladas Paulauskas, sa
vininkas. 575 Lawrence St.

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

Kviečiame ir kitus, kurie re
mia Lietuvių Darbininkų radio

|

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

Laiškais ir asmeniai daug kas 
klausia “Darbininko” redakci
jos. kur dabar yra apsistojęs ir 
kaip galima susisiekti su stud. 
Jurgiu Savaičių, Amerikos Lie
tuvių Tarybos įgaliotiniu, kuris 
dabar lanko lietuvių kolonijas?

Atsakome: rašykite Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centrui 
šiuo adresu: Lithuanian Ame
rican Information Center, 233 
Broadaay, New York 7, N. Y.

Jo maršruto dienos:
Gegužės 3 d., 7:30 vai. vak. 

Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn, N. Y.

Gegužės 5 d., 7 vai. vak., Šv.j

<♦>
T

atsišaukti ir 
tikietų plati- 
kolonijų, kur 

dar neturime nei vieno platinto
jo. Pasidarbuokime taip, kad 
visi tikietai būtų išplatinti ir 
JORDAN HALL būtų pripildy
ta. Lai ši Naujos Anglijos lietu
vių meno puota būna didžiausia 
ir šauniausia.

IĮ 
i

Norintieji prisidėti prie šio 
kilnaus meno darbo, kviečiami 
tuojau kreiptis į Darbininkų 
Radio ofisą, 366 W. Broadway, 

. _ _. Boston 27, Mass. Tel. 
Kavolynaitė, ■ SOUth Boston 2680 arba NOR- 

wood 1449.
Tikietų platinto jai-jos bus į- 

rašyti kaipo rėmėjai į gražią 
koncerto programą ir skelbiami 
radio programose.

įvairūs skelbimai
$2500 ĮMOKANT įsigysi 150 

akrų farmą, bildingai, elektra, 
16 gyvulių, javai, padargai, len
gvi išsimokėjimai. Rašykite: — 
Mr. Douglas, Fort Plain, N. Y.

(2-6-10-13)

REIKALINGA merginos prie 
i rišimo bundulių. Pilnas laikas. 
: Atsišaukite: E. T. SLATTERY 
CO., 154 Tremont St., Boston.

(30-3-7)

p. Jonas BATSIUVIAIREIKALINGI VYRAI IR
MOTERYSI

i) XI 11' Patyrę modelio A Perferatoriai.
t j Patyrę

--------- ; torįaį

FEENCH SUKINĖK &
URNER,

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

Eyelet Machine opera-

t

So. Boston Furniture Co. ■
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/. West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

aŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

Užsisakykite Tonika Pas Mu«
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiem 

Parengimams 
Kainos prieinamos

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1SOĄ-R

i

I

I

I

REIKALINGA BATH MAIDS, 
CHAMBERMAIDS.

Kreipkitės į Housekeeper, 
Nevvbury St. — Įėjimas 

THE SOMERSET
(3-6)

Reikalingos Finisherkos 
dirbti Kingston Clothing Co. 
dirbtuvėje. Jei’ kurios moterys 
ar merginos mokat finisher dar
bą, bet negalite ateiti į dirbtu
vę. tai mes nuvešim jums darbą 
į jūsų namus. O jei kurios mo
terys kad ir nemokate tą darbą, 
bet norėtumėte dirbtuvėje dirb
ti, mes išmokysime ir gerai ap
mokėsime. Tai yra gera proga 
išmokti darbą ir darbas pasto
vus. Ateikite į dirbtuvę, 383 
Albany St., Bostone ant 3-čių 
lubų, arba pašaukite Petraus
ką po 6 vai. vak. Tel. Geneva 
1208. (2-6)

GRABORIA1
1 
I 
I

i

S. Barasevftis ir Sūnus ’
MOTERIS PAGELBININKf 

Lietuvių Graborlus Ir 
Balsamuotojas 

rurl Notaro Teise.

254 W. Broadway
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 2591 
manaus gyvenamoji vieta 

838 Oorehester Avė 
Tel COLumbia 253'

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorohester Street 

South Boston, Mato 

Joseph V.Caspe* 
(KASPERAS) 

<-otdotuvl9 Direktorių. ■ 
BalMmuotojM 

NOTARY PUBLIC 
r*atarnavlmao Dieną ir Naku 

Koplyčia Šermenims Dyka* 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3990
t

Watd.es


8Penktadienis, Gegužės 3. 1946 DARBININKAS

NEW YORK CITY, H. Y.

Gegužės 5 d.. Švč. Trejybės 
bažnyčioj prasidės 40 vai. atlai
dai. Pamokslininkas bus misi- 
jonierius T. Pranas Aukštikal
nis. Jėzuitas. Rap.

HARTFORD. CONN

■

RYTINIU
į VALSTYBIŲ ŽINIOS I

Svarbus pranešimas Šv. Jono 
Ev. draugijos nariams. Gegu
žės 5 d.. 1 vai. po pietų parapi
jos mokyklos salėj įvyks labai 
svarbus — EXTRA — nepa
prastas susirinkimas. Bus svar
stomi ir daromi nutarimai kon
stitucijos pataisymui. Visų na
rių yra pareiga dalyvauti tame 
susirinkime.

Pereitą savaitę Aušros Vartų 
par. bažnyčioj įvyko 40 vai. at
laidai. Teko nustebti, kad taip 
skoningai - ryškiai, nors kukliai 
atnaujinta bažnyčia, kuri buvo 
jau labai apšepus. Kaip iš lau
ko, taip ir iš vidaus — viskas 
gražu - švaru. Klebonas kun. J. 
Gurinskas nors neseniai čia 
klebonauja, bet per tą laiką 
daug pagerinimų - pagražinimų 
įtaisė.

Kunigų svečių gan daug atsi
lankė visas dienas. Bet žmonių 
— tikrai per mažai atsilanko; 
neatrodo, kaip atlaidai. Atlaidų 
užbaigime reikšmingą pamoks
lą pasakė kun. B. Dubauskas, 
New Yorko miesto svetimtau
čių par. vikaras. Kur tų lietu
vių nėra?

smuiką pritariant vargoninin
kui ir jojo tėveliui vargonais. 
Pasigirsta choro linksma gies
mė “Sveiki Sulaukę šventų Ve
lykų”. visų širdys tikrai buvo 
pripildytos džiaugsmo, bet tas 
džiaugsmas taipgi nevienam 
širdį graudino, prisiminus apie 
mūsų brolius ir seses ištrėmi
me. taipgi tuos, kurie dar yra 
tėvynėje svetima priespau
da. Visi prašė Prisikėlusio Pa
saulio Išganytojo suteikti varg
stantiems ištvermę ir tėvynei 
nepriklausomybę.

Sodalietės sudarė gražų vaiz
dą procesijos metu. Vienu žo
džiu Velykų šventės mūsų pa
rapijoj labai iškilmingai praėjo, 
už ką priklauso padėka klebo- i 
nui kun. E. Gradeckui. vikarui 
kun. K. Perėdnai S. M. ir4 sese
lėms. kurios prisidėjo prie alto
rių išpuošimo.

_________
Su Pavasariu Veikimas Atgyjo

Atėjus gražiam pavasariui, 
gamtai atgijus, ir mūsų veikė
jai. taipgi grįžęs jaunimas stojo 
į darbą. Karių Motinų draugi
jėlė ruošia vaidinti veikalą (tri
jų veiksmų! “Moterims Neišsi- 
meluosi”. kuris įvyks “Motinos 
Dieną”, ir beveik visi vyrai, ku
rie dalyvaus jame yra sugrįžę 
kariai, ir kaip malonu yra gir
dėti juos taip gražiai vartojant 
lietuvišką kalbą. Veikale taipgi 
dalyvaus mūsų kolonijos geros 
scenos pajėgos iš merginų, ku
rios savo gabumais prijuokins 
visus.

Dėl stokos medžiagos 1943 metais, kai buvo pastatytas Thomas Jeffer- 
son pagerbti paminklas - statula Washington, D. C., tai buvo išdirbta iš 
kaučiuko ir nudažytas bronziniais d ižais, todėl šiais metais ir vėl reikė
jo perdažyti.

Stasys ir Albinas, taipgi žentas 
Antanas Mott. kuris ilgą laiką 
praleido už jūrių.

Tėveliai džiaugiasi ir Dievui 
dėkoja už sugrąžinimą sveikus 
į namus, taipgi dar laukia pas
kutinio sūnaus Vinco grįžtant.

Visi pažįstami giminės ir 
draugai bendrai džiaugiasi su 
ponais Taragauskais. ir sveiki
na visus jaunuolius laimingai 
sugrįžusius garbingai atliku
sius karo tarnybą.

C. BROOKLYN. N. Y

M.

(
M-
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vaitos misijas, kad visiems pa
gelbėti tinkamai prisiruošti prie 
Motinos Dienos. Rytais misijų 
nišios ir pamokslas bus sako

mas 9 vai. Vakarais misijų pa
maldos bus laikomos 7:30 v.

Be abejo visiems lietuviams 
■ bus įdomu išgirsti Tėvą Misijo- 
j nori’j, kurs atvyksta į mūsų 
! tarpą persisunkęs katalikiška 
dvasia, išgyvenęs karo baiseny
bes Italijoj, matęs ir ilgai stu
dijavęs krikščionybės pamink
lus. Misijų proga Tėvas Andrie- 
kus atliks mūsų parapijos Tre
tininkių vizitaciją. Misijos už
ims tik savaitę laiko. Tėvas Mi
si jonorius pasiliks su mumis 
Motinos Dienos atlaidams, daly
vaus metinėje gegužinėje pro
cesijoje ir užbaigs misijų darbą 
sekmadienį, geg. 12 d. Laukia
me garbingo svečio.

i
Taikos šv. Kelionė Į

H'ashingtoną

Šeštadienį, birželio 1 d. kun.

trečiadienį, geg. 1 d. Tokia b'- 
du Dr-ja nori parodyti savo dė
kingumą tiems mūsų jaunuo
liams, kurie panešė tiek vargo 
karo metu mūsų krašto gerovei.

Girdėjau, kad Motinos Dieno
je mūsų karių mamytės pasiro
dys bažnyčioje mišiose ir gegu
žinėje procesijoje su jų naujai 
įgytomis kepuraitėmis. Bus įdo
mu matyti.

Sunkiai serga Liudvika Sta- 
lionienė ir Petronėlė Mažeikie
nė. Abi aprūpintos paskutiniais 
sakramentais.

Arkivyskupijos Vajus Našlai
čių Fondui prasidės sekmadieni, 
geg. 5 d. Reikalinga sukelti 
$515,000 metų užlaikymui 1,300 
arkivyskupijos našlaičių. Šv. 
Alfonso parapijai skirta surink
ti $5,126.00. Kiekvienas katali
kas yra prašomas paaukoti $15.

! Bažnyčios atnaujinimo dar
bas eina pirmyn. Vidurinio tako 
lubos jau beveik užbaigtos. Elž
bieta Benešiunienė aukavo

dr. Mendelis vadovaus Taikos $10.00 tam tikslui. Kitos aukos
I
Karalienės šv. Kelionei į Tėvų bus paskelbtos vėliau.

. Pranciškonų Vienuolyną Wa- ( Altoriaus ir Rožančiaus Dr-ja 
i shingtone. Būsai apleis parapi- savo mėnesiniam susirinkime 
jos salę 8:30 vai. ryte. Mišios pereitą sekmadienį paskyrė iš 

Į už šventkeleivių intencijas bus [ dr-jos iždo $25.00 gėlėms Mari- 
' atnašaujamos Vienuolyne 10:30 jos altoriui per geg. mėn. Taip- 
val. Seks pusryčiai. Po pietų gi paskyrė $5.00 mišioms už 
bus kalbamas rožančius ir gyvas ir mirusias motinas, 
vaikščiojamas Kryžiaus Kelias Kun. dr. Mendelis pereitą sek- 
vienuolyno darže. Visa d.ena madienį dalyvavo Eucharistinė- 
bv.s praleista maldoje, dėko’ant je dienoje Tėvų Jėzuitų šv. Ig- 
Dievui už sutelktą pergalę ir naco bažnyčioje. Jis buvo pa
maldaujant jo pasaulinės tai- kviestas pasakyti pamokslą lai
kos. Ypatingos maldos bus kai- ke šv. valandos.
bamos už išlaisvinimą Lietuvos. į Mūsų didysis bažnytinis cho- 
Eilietai $2.00. Galima juos gau-! ras, vadovybėj jtonios Pranciš- 
ti klebonijoj. Visi kviečiami da- j kos Brown Rudienė, pirminin- 
lyvauti.

i
i

■

Sutvertas šv. Kazimiero 
Vyrų Klubas

Mūsų parapijos jauni vyrai 
inteligentai, susispietę į drau
gišką ir bendrą klubą, kuri pa
vadino angliškai: “Saint Casi- 
mir’s Mens CIub”, ir savo vei
kimą ves parapijos patalpose.

Valdyba išrinkta iš darbščių 
ir kompetentiškų asmenų, bū
tent: — pirm. Antanas Mott, 
kuris ką tik grįžo iš karo tar
nybos ir yra buvęs Yale Univer
siteto fakulteto narys. Pagelbi- 
ninkas Kazys Dėkas, vietos 
pramonininkas. Raštininkas 
Antanas Balcher rimtas ir ma- 

. Iždininkas Leo- 
j s. būriai lietuvių ėjo į bažny-inas Tamulis, buvęs karys, 
čia Prisikėlimo šv. mišias atna-, Tvarkdarys Petras Radžiūnas, 
savo klebonas kun. E. Gradec-į vietos geras policistas. 
kas ir pasakė labai gražų pa-1 
mokslą, sveikindamas visus pa
rapijiečius švenčių proga: taip
gi prisiminė mūsų pavergtą tė
vų žemelę, linkėdamas, kad at
einančiais metais 
laisva.

Visi parapijiečiai 
Komuniją. Choras, 
je varg. A. Rossetti, giedojo 
naujas mišias labai įspūdingai. 
Solo “Pani Angelicum" jautriai 
sugiedojo Chris. Reynolds,

HEW BRITMN. CONN
Velykos Mūsų Parapijoj

Didįjį Ketvirtadienį kas 
aplankė mūsų bažnyčią negalė
jo atsigerėti gražiai ir skonin
gai papuoštu altorium bei Išga- 
nytojaus Kalėjimu. Svetimtau
čiai pareiškė savo komplimen- 
t’is mūsų parapijai. Didįjį 
Penktadienį taipgi Viešpaties 
Karstas atnaujintas ir gražiai 
priruoštas kiekvieną kvietė 
prie gilesnio susikaupimo mal
doje.

Velykų rytą, saulutei užtekė- (lonus žmogus.

tik

jau jį būtų

priėmė šv. 
vadovystė-

Sveikinam valdybą ir narius 
' ir linkim savo gražiais darbais 
ir pavyzdžiais kelti 
miero parapijos vardą 
naudai dirbti. ,

Šv. Kazi- 
ir jos

g
\ 
t 
t f r 
\ 
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Atvelykio margučių balius 
tikrai trukšmingai praėjo. Žmo
nių — ypač jaunimo, buvo per
pildyta svetainė. Specialiai šo
kiams įrengta elektros sukan
čios šviesos darė puikų vaizdą. 
Tokios šviesos randasi tik auk
štos rūšies svetainėse.

Margučių tikrai gražiai iš
margintų sunešė. Gražiausiai 
išmarginti laimėjo dovanas.

$75.00 paskirstyta į penkias 
dalis laimėjo: A. Kulikauskaitė, 
Meiliūnienė. Marianapolio stu
dentas, Adomėnienės anūkas ir 
kiti.

Šis metinis margučių balius 
jau pradeda tradicija pasilikt.

Krikštai
Sekmadienį, bal. 28 d. kun. 

Antanas Dubinskas suteikė 
krikšto sakramentą net ketu
riems naujagimiams. Jono ir 
Margaretos Wychulių sūnus ap
turėjo vardą Jono Ignoto. Krik
što tėvais buvo Petras Wyehu- 
lis ir Ona Novitski. Bernardo ir 
Daratos Zelinskių duktė gavo 
Daratos vardą: Alfonso ir Ka- 
thleen Shilaikų dukrelė apturė
jo vardą Suzanos. o Antano ir 
Elenos Polocku duktė buvo pa
krikštyta Rožės Marijos vardu. 
Visus naujagimių tėvelius iš 
širdies sveikiname. Visiems lin
kime daug džiaugsmo iš jų nau
jų katalikų.

kaujant Jurgiui Galkauskui, 
gan plačiai pagarsėjo Baltimo
rės mieste meno srityje. Žmo
nes ateina iš visų miesto dalių 
paklausyti mūsų choro giedo
jimo per sumą 11 vai. ryte.

gyvus ir mirusius klubo narius. 
Vakare 6 vai. Lietuvių salėje, 
Hollins St., įvyko jubiliejinė 
puota, kurioje dalyvavo virš 
500 žmonių. Kaip valgių, taip 
gėrimo užteko visiems. Juozas 
Kašinskas, jubiliejaus pirmi
ninkas, Vincas Nemura jo pa- 
gelbininkas, dirbo dieną-naktį, 
kad viską tinkamai sutvarkyti. 
Prie kalbėtojų stalo matėsi 
daug svetimtaučių, daug įžymių 
asmenų. Kalbos buvo trumpos. 
Sugrįžęs karys Juozas Šilins- 
kas pirmą kartą savo gyveni
me atliko toastmasterio rolę ir 
ją puikiai išpildė. Parapijos 
klebonas kun. dr. Mendelis ne 
tik atkalbėjo maldą prieš ir po 
puotos, bet taipgi buvo pakvies
tas sukalbėti maldelę už miru
siųjų Klubo narių ir kare žuvu
sių karių vėles.

Nėra abejonės, kad ši jubi
liejinė puota buvo stambiausias 
lietuvių susibūrimas nuo karo 
užbaigos. Sveikindami mūsų 
Atletų Klubo valdybą ir jo na
rius 30 metų sukaktuvių proga 
linkime sėkmingai sulaukti auk
sinio juibiliejaus. Linkime, kad 
per ateinančius metus mūsų 
jaunuoliai išgarsintų lietuvių 
vardą atletikoje, kaip tai buvo 
daroma praėjusiais 30 metais. 
Valio mūsų lietuvių atletų klu
bui!

I

Nuotrupos
Šv. Vardo Dr-ja rengia pasi

svečiavimą visiems mūsų para
pijos grįžusiems kariams. Įvyks

GEGUŽES MENESIO 
KNYGUTĖ

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

čionai Amerikoje — melskimės prie Marijos per gegu
žės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS MĖNESIO 
knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvie
nai dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 pusla
pius. Kaina tik 40c. Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite 
į konvertą 40c. su kuponu užadresavę:

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

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

sio” knygutę.
Vardas....................................................................................
Adresas ........... ....................................................................

Jaunimo Velykų Bailus
Ką tik įsikūręs parapijos jau

nimo klubas, pirmadienį, antrą 
Velykų dieną, turėjo savo me
tinį Velykų balių. Andriejus Rė
kus pirmininkavo šiai pramo
gai. Jo padėjėjais buvo Marty
nas Bistrickas, William Bubnis, 
Albertas Juškevičius, Juozas 
Kašinskas. Juozas Strazdaus- 
kas, Leonas Vilkas, Albertas 
Yoncha. Taipgi iš mergaičių se
kančios pagelbėjo: Ona Čaplin- 
skaitė, Darata čučulytė, Mrs. 
Sophie Lipton,> Marė Matukai- 
tytė, Uršulė Patrick, Pranė Šed- 
baraitė, Lillian Walsh. Svečių 
šokiuose susirinko virš 200. Vi
si gražiai linksminosi.

nes p.’ Juodytė ‘ ir Skarulytė Girdėjau išsireiškimų, kad pa-‘ 
dainavo solo ir duetą. Zajan. geidaujama panašius vakarus 
kauskaitė ir Karpiūtė atliko 
trumpą vaidinimėlį. Visa prog
rama buvo įvairi, išskyrus p. 
Vizbarienę, kuri savo “monolo
gu” ir rengėjoms ir publikai su
gadino ūpą. Ji. sulig savo am
želio, neblogai atliktų, bet var- 
tot tokius žodžius, nuo kurių 
rausti tenka, tai jau ne vietoje.

Rengėjos pavaišino visus pro
gramos dalyvius skaniais už
kandžiais. Daugiausiai šiam pa
rengimui pasidarbavo p. Vaite- 
kūnienė.

BROOKLYN, N. Y
Našlių Parengimas

Per Atvelykį Apreiškimo par. 
svetainėj įvyko gražus, su kon
certine dalimi, vaidinimu ir tau
tiškais šokiais Šv. Monikos — 
našlių parengimas.

; Programoje dalyvavo iš New- 
arko atvykę merginų būrys, 
pasipuošę gražiais lietuviškais 
kostiumais, padainavo keletą 
dainų. Radio vedėjas Stukas 
irgi prisidėjo prie programos. 
B. Brundzienės tautiškų šokių 
šokėjos gražiai pašoko. Vieti
nės p. Juodytė i

I

Linksmos Velykos Taragauskų 
Namuose

Mūsų geri parapijiečiai ir vei
kėjai. Pranas ir Marijona Tara- 
gauskai tikrai turėjo linksmas 
Velykas, nes prieš pat Velykas 
sugrįžo iš karo tarnybos sūnus WeIIesley Life Saving

Gražiausių Liaudies Dainų

RESCVEB BREAKS a head hold and prepares to turn “vietim” into 
position for UUng to jnrface in a Ked Croaa life savina demonstralioa 

at WeUealey Collete pooL

Pirma Šv. Komunija—Misijos
Gegužės mėnuo bus nepapras

to veikimo mėnuo mūsų parapi
joj. Mėnesio iškilmės prasidėjo 
įžangine geg. mėn. procesija 
antradienio, bal. 30 d. vakare. 
Pirmą sekmadienį, geg. 5 d. per 
mišias 8:30 v. 15 mūsų parapi
jos vaikučių priims pirmą šv. 
Komuniją. Tą pačią dieną 4 vai. 
vakare, kun. Leonardas Andrie- 
kus, tėvas pranciškonas, ką tik 
atvykęs iš Italijos, pradės sa-

I
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malda- /

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. I. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

M

turėti bent kartą į mėnesį. Klu
bo valdyba ir nariai stengsis šį 
norą išpildyti.

i Antri šokiai, po globa Jauni- 
’mo Klubo, įvyks birželio mėn. 
[Tenka tik pasveikinti kaip pir- 
Įmininką, taip jo padėjėjus, kad 
j taip greitai ir taip sėkmingai jie 
surengė šį pasilinksminimo va
karą. Geriausios kloties jų dar
bams ateityje.

I
 Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- / 

knygos formato. Labai paranku kišenėje nešioti. J

Joje te!po 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siųskite: £

| DARBININKAS \
į 366 West Broadway So. Boston 27, Mass. *

AMERICAN 
RED CROSS

Amerikos Idėtuvių Atletų 
Klubo Sukaktuvės

Pramoga, kurią Baltimorės 
lietuviai ilgai atsimins, tai buvo 
30 metų Jubiliejaus vietinio lie
tuvių atletų klubo, kurs buvo 
minimas sekmadienį, bal. 28 d. 
Tą rytą mišios 8:30 v. atnašau
tos šv. Alfonso bažnyčioje už

luozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd 
BALTIMORE 30. Md
Tel. Lexington 8595

Llmoslnal MI visokių relka'ų 
Patarnavimas Oleną Ir Naktį




