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R PRISIKĖLUS

Rusijos tautai Pateko 
Kalėjimai!

Berlynas, Vokietija — 
Sovietų Rusijos valdžia į- 
sakė savo agentams su-j 
pirkti visą auksą iš ali- 
jantų zonose gyvenančių 
vokiečių ir išvietintųjų 
žmonių.

Vokiečiai ir išvietintieji 
žmonės, sužinoję, kad ru
sams reikalingas auksas, 
suorganizavo liejykla, ku
rioj liejo “auksą” ir jį par
davinėjo rusams.

Rusijos agentai išleido 
milijonus markių “aukso” 
supirkimui. Bet kada tas 
“auksas” pasiekė Maskvą,: 
tai paaiškėjo, kad tas su
pirktas “auksas” yra pa-' 
prastas švinas sulietas su 
variu.

Berlynan atvyko specia
li Rusijos komisija ir a- 
reštavo savo agentus už 
tokį neapdairumą.

f

nemažiau 
pastebėti.

slaptuose

AU, IŠGELBĖK PAVERGTA LIETUVA! l
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Partizanai Nušovė Lenką 
Ministerį

Velykos...
Lietuvos likimas 
Pragiedruliai 
Mfisg linkėjimai 
•
Velykų varpai Lietuvoje šie

met dar liūdnai skambės. 
Džiaugsmo šventė lietuviams 
tremtyje bus širdgėlos susikau
pimas, lietuviams pavergtoje 
tėvynėje — ilgesio išsilaisvinti 
troškimas.

Velykos vadinamos džiaugs
mo šventė, kadangi jų pagrinde 
glūdi laisvės idėja. Velykos sa
vo esmėj yra išsilaisvinimas iš 
vergijos. Jas žydai šventė išsi
vadavę iš Egipto. Tai buvo lais
vės ir nepriklausomybės sukak
tuvių minėjimas. Kiekviena 
tauta turi tokias savo Velykas.

•
Lietuva šiuo metu, deja, tebė

ra dar Didžiojo Penktadienio 
sutemose. Kas atris jai karsto 
akmenį, kurį su tokiu įnirtimu 
priešas deda ant jos laisvės ir 
gyvybės? Girdime iš pasaulio 
galingųjų, kad kovos valanda 
už Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą dar ne
atėjusi. Guodžiančių žodžių šie 
galingieji, teisybė, mums nie
kad nešykštėjo, tačiau nuo tų 
gerų ir gražių žodžių tragiškas 
Lietuvos ir lietuvių naikinimas 
nė kiek nesumažėjo. Jei likimas 
būtų skyręs Lietuvos žemei vie
telę kur nors arčiau žibalo vers
mių, kelių ir sąsiaurių į imperi
jas, ir lietuviai būtų 
už turkus ir graikus

•
Tik paskelbtuose

diplomatijos protokoluose Bal
tijos valstybės tiesioginiai nie
kur neminimos. Priešingai gan
dams, nei Teherane, nei Yalto- 
je Lietuva, atrodo, nebuvo par
duota. Jos geografinę padėtį a- 
kivaizdžiai apsunkino Rytprū
sių priskyrimas Sovietų Rusi
jai. Bus ar nebus Baltijos vals
tybių klausimas keliamas da
bar Maskvos konferencijoje? 
Kai kurie korespondentai dar 
pereitą rudenį spėliojo, jog pra
bangiame Astoria Hotel New 
Yorke Mr. Byrnes pasižadėjęs 
Molotovo malonumui to klausi
mo nekelti. Jei taip ir būtų bu
vę prieš šešetą mėnesių, tai da- mas sritis, 
bar juk daug kas pasikeitė: Mr. 
Byrnes pareigos atiteko, kaip 
sakoma, naujos politikos vedė
jams.

•
Su dideliu širdies palengvėji

mu pasaulio lietuviai sutiko 
paskutinę Prez. Trumano kal
bą ir jau besireiškiančius jos 
padarinius. Ne tik graikai su 
turkais neranda žodžių savo gi
liam dėkingumui išreikšti, bet 
ir visos skriaudžiamos Europos 
tautos Washingtono naujame 
polėkyje mato padrąsinimo, vil
ties ir laisvės pragiedrulius. 
Mums ypač malonus respubli
konų partijos sekretoriaus ta 
prasme Baltijos valstybių prisi
minimas. Taip pat gera patirti, 
kad Valstybės Departamento 
aukštas valdininkas, Mr. Wal- 
ter Walkinshav, atsakydamas į 
Kunigų Vienybės Pirmininko 
laišką, kovo 20 d. pabrėžia, jog 
JAV nepripažino Baltijos kraš
tų į Sovietų Sąjungą inkorpora
vimo. jog tebepripažįstami tei
sėti tų šalių atstovai, jog JAV 
tvirtai laikosi nusistatymo 
prievarta nerepatriuoti tremti
nių, kurie dėl politinių ar religi
nių įsitikinimų nenori grįžti į 
savo namus.

Daug kraujo, ašarų ir kanki
nių atodūsių susitvenkę mielo
joj Nemuno šalyje, bet juk tai

Varšuva, Lenkija— Pra
neša, kad ties Krokuva 
ukrainiečių partizanai nu
šovė gen. Karol Swieczew- 
skį ir 24 jo palydovus. 
Gen. Karol Swieczewski ė- 
jęs krašto apsaugos vice 
ministerio pareigas^ 
buvęs Rusijoj ištreniruo
tas ir buvo skaitomas 
svarbiu asmeniu karo mi
nisterijoj.

Oficialiai praneša, kad 
gen. Swieczewskį nušovė 
slaptos ukrainiečių orga
nizacijos nariai. Ukrainie
čiai nepatenkinti lenkų 
valdžia dėl išvežimo uk-j 
rainiečių į Rusijos valdo-
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Perėjo Į Katalikų Tikėjimą
Krikštą Suteikė Apaštališkasis 

Delegatas

Krikšto Tėvais Buvo Lietuvos Ministras ir Ponia
Pe- Žadeikis ir ponia Žadcikie- 

reitą savaitę Latvijos mi- nė. 
nistras Jung. Valstybėms, 
Rr: katalikė.

Washington, D. C.

Dr. Bilmanio žmona yra 
• • iz * i i 4.-1 - •• o jis pats buvoJO ) Katalikų tikėjimą. jliuteronas. Kun. Gerold J. 

! Katalikų Baž n y č i o s Kaiser. buvęs armijos ka- 
krikštą Dr. Alfredui Bil-'pelionas, kuris dabar yra 
maniui suteikė Šv. Tėvo!Apaštališkosios Dclega-
Apaštališkasis Delegatas,'cijos štabo narys, davė 
J. E. arkivyskupas Amle-ijam katalikų tikėjimo in- 
to Giovanni C' _’ 1 4 ’

, Ceremonijos įvyko Apaš
tališkosios 
koplyčioje.

Krikšto tėvais buvo Lie- Danijos. Švedijos 
tuvos ministras Povilas lijos uostuose.

Cicognani. |Strukcijas.
Dr. Alfredas Bilmanis y- 

Delegacijos ra pasižymėjęs uoliu veik
lumu—kovoje dėl Latvijos 

ir Ang-

Lewis |sakė Angliakasiams
Nedirbti Didžioje Savaitėje

(ėjusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu 
drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė*Nenusigąskite; jūs ieškote Jėzaus Nazarė- 
no, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; jis atsikėlė, jo nėra čia: štai vieta, kur jį 

Jis buvo padėję. (Morkaus 16. 5-6)... I
iI Komunistai Slaptai Mitinguoja ““5SSfi£f’

Ruošiasi Kovai Prieš Amerikos Užsienių ir Vidaus Politiką

"Amerikiečių Kremlius" Paruošė Partijos Liniją 
. Apsigynimui

Washington, D. C., bal. 1 nūs. Jų centras paruošė 
----  — Komunistų p a r t i j a Į devynių punktų programą 

nepasi-'kovai prieš Amerikos už- 
■ tenkinusi Amerikos užsie-'sienių ir vidaus politiką. 

Perei- nių ir vidaus politika prieš Jie yra užsibrėžę sukelti 
bando suor-'$250,000 fondą tai kovai; 

kontr-puolimą šaukti masines protesto 
tarp musulmonų ir indu-visame krašte. j demonstracijas
sų. Apie 100 žmonių nete-! —’* —*
ko gyvybės ir keli šimtai ■ 
sužeistų. i

Kautynės tarp musul
monų ir indusų įvyko Kal
kutoje, Bombajuje ir ki
tuose miestuose. Susirė
mimai plečiasi.

Kraujo Praliejimas Indijoje Jung. Valstybėse
% 1—■

Bombay, India 
tos savaitės pabaigoje į- komunizmą, 
vyko žiaurus susikirtimas ganizuoti

Angliakasių Metė Darbus400,000
Dėl 111 Žuvusiyjy Kasykloje

I Washington, D. C., bal. 1 
— Atstovas Fred A. Hart- 
ley, Jr., Atstovų Buto 
Darbo Komiteto pirminin
kas, paruošė ir įnešė bilių, 
kuriuo įpareigoja valdžią 
uždrausti streikus trans
porto, naudingumo ir su
sisiekimo.

Šiuo įstatymu norima 
apsaugoti “visuomenės 
sveikatą, saugumą ir nau-Į

•9

> gegužes 
--- pradžioje. Jie 

bandys gauti “stambias 
asmenybes”, kurios daly
vautų jų programose. 
Svarbiausia, tai jie ban
dys įtraukti Amerikos 
Darbo Federaciją ir CIO 
apmaskuotu būdu, neva 
kovai prieš darbininkiš-

dą”.
. -ix „menesio^ ashmgtone ir kituose 

didmiesčiuose įvyksta ko
munistų slapti susirinki
mai, kuriuose “Amerikie
čių Kremlius” nustato li
niją. “Amerikiečių Krem
liaus” centras yra New 
York Miestas.

Komunistų partija išlei- kus^įstatymus. Taipgi ko-lvo slaugių ir namų ruošos

Lietuvaitės Darbams 
I Angliją

Londonas, Angliia—Šio
mis dienomis iš Europos 
atvyko 197 merginos iš 
Pabaltijo kraštų. Jos ga-

VVashington, D. C., bal. 1, laimės neįvyktų. Reika- 
— John L. Lewis, United Jauja, kad jis būtų praša- 
Mine VVorkers (AFL) pre- lintas. J. A. Krug apgai- 
zidentas, paskelbė Didžią-; lestauja dėl įvykusios ne- 
ją Savaitę, pradedant ant-i laimės ir paruošė raportą 
radienį, kaipo liūdesio ir Kongresui, 
protesto savaitę dėl 1111 r , T _ . , lx.
angliakasiu, žuvusiu kovoj , J?.hn L-,!^w‘a k- r’ 
25 d. Centralia. III. kasyk- A- del
loję No. 5, kilus duju eks-^P®1.1.eld,n’° neis,.a,k.y",.°
plioziiai žodžio ir todėl jis turi bu-
F J iti prašalintas iš tos aukš-

Apie 35,000 angliakasiu tos vietos, kurią jis dabar 
metė darbus dieną prieš turi”.
Lewis’o įsakymo. 400,000; _r . ,
angliakasiu nedirbs per Valdžios kasyklų ins- 
vis, savaitę. pektonai yra nurodę re.-

Kaip žinoma, anglies ka- kalln8us _pataisymųs. be 
Isyklos yra valdžios kon- įunP Pav°Jus gy7‘
jtrolėje. Kasyklų adminis-;be‘- bet tas nebuv° Pada’ 
tratorium yra J. A. Krug. - a‘
vidaus reikalų sekreto-j Centralia, III., miesto 
rius. Angliakasių unijos mavoras O. W. Wright pa
vadai smerkia J. A. Krug į skelbė kovo 31 d., kaipo 
dėl neprižiūrėjimo kasyk- gedulo dieną ir įsakė už
lų, kad tokios baisios ne- daryti visas Įstaigas.

•f

Mimdi Raukia Tnanana Komunistų partija įsiei- 
nUIKIT MynO inHlMlią ^o atsišaukimus, kuriuose ,

------------------- 1 .panaudoja kaikurių įzy- skelbimą 
----------- imių vadų vardus, kad streiko visams krašte, 

priešintųsi Kongreso bi-, Lietuviai
Mundt (respubli- liui,_kuriuo būtų panaikin- nesiduokite komunistams 

suvedžioti, nes jie yra dar
bininkijos pavergėjai ir 
tautų žudytojai. Karas 
pasibaigė, o visos Rusijos 
pavergtos tautos tebėra 
jos žiaurioje komunistinė
je vergijoje.

Mes turime ginti mažųjų 
tautų teises į laisvę ir ne
priklausomybę ir mūsų 
'krašto — Jungtiniu Vals- 
Įtybių — demokratinius 
principus.

Pasitarimui Su Stalinu

Washington, D. C. — At
stovas 
konas iš So. Dakotafragi- ta Komunistų partija, 
na Prezidentą Trumaną! Komunistai ir jų pake- 
turėti asmeninę konferen- leiviai baisiai šėlsta dėl 
ei ją su Stalinu, kad išly-! Prezidento Trumano kal- 
ginti skirtumus. Tačiau bos, pasakytos kovo 12 d.. 
Prezidentas Truman ne- kurioj jis reikalavo teikti 
turi jokio noro vykti į kitą pagalbą Graikijai ir Tur- 
didžiosios jėgos susirinki- kijai kovoje prieš komu
nų, nes nemato, kad iš to nizmo agresiją. Washing- 
kas nors gera baletų išeiti. įtone komunistų kalbėtojai 
--------------------------------  pareiškė, kad “jų nugaros 
gotos sutemų ateis giedrusis yra prispirtos prie sie- 
Prisikėlimas. Džiaugsmingų iš- nos.” 
silaisvinimo vilčių jums, broliai Komunistai taip pat la- 
partizanai, jums, ryžtingieji bai karščiuojasi dėl Prezi-

munistai tarėsi apie pa- darbus. Kiekvieną savaitę 
vienos dienos 1)118 vežama po 200 moterų 

merginų į Angliją dar- 
darbininkai bams.

Unija Susitaikė $300,000 
Bylą Už $170

I

Valstybė* jėga yra ne jos 
---------- —------ i tremtiniai, jums, to išsilaisvini- dento įsakymo prašalinti ginkluose, tvirtovėse ar laivyne, 

tikinti šalis, šventoji Lietuva, Imo pagreitinimui dirbantieji, iš valdžios departamentų į bet — žmonėse, 
todėl ji guodžiasi, kad po Gol-viso pasaulio lietuviai! C. visus neištikimus pareigū- Tukididas.

i 
I i

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.
■ I ■■ i ■ . ■

šeštadienį, balandžio 5 d., 1:15 vai. po pietų Įvyks 
Velykinė Lietuvių Radio programa. Giesmės, lietuviš
kas liaudies dainos, muzikos kūriniai, kalbos ir pra
nešimai plauks oro bangomis į patriotingųjų lietuvių 
namus.

Trumpą kalbelę pasakys kun. Jonas S. Švagždys, 
Brocktono lietuvių par. klebonas, buvęs LDS Centro 
pirmininkas ir vienas pirmųjų šios radio į rogramos 
įkūrėjas.

Gros jaunų lietuvių veteranų orkestrą.
METINIS RADIO KONCERTAS

Sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie
tų, JORDAN HALL, Boston, Mass., įvyks šios radio

New Haven, Conn., bal. 1
— VVinchester ' Repeating 
Arms kompanija buvo iš
kėlus bylą prieš United 
Electrical, Radio ir Ma- 
chine VVorkers (CIO) 282 
lokalą ir 16 jos narių ir
reikalavo $300,000 už nuo- programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
stolius, kuriuos ji turėjusijartistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė); pianu 
kada darbininkai sustojo .solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi- 
dirbę pereitą rugsėjo mė-'sus iš anksto ruoštis į ši koncertą, 
nesi.

Kompanija, unija ir jos 366 VVest Broadtvay,
16 narių susitaikė už $170.

DARBININKAS RADIO
So. Boston 27, Mass. 

Tel. SOL’th Boston 2680 arba NORivood 1449
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Marshall Griežtai Pasipriešino 
Rusijos Ultimatumui

energijos kovoje dėl Lie
tuves n »prikiausomybeš.

Iškėlė Lenku Valdomos VokiečiuC

Teritorijos Klausimą
■

Maskva. Rusija, bai. 1—
Jung. Valstybių sel 
rius Marshall 
metė Rusijos 
dėl reparacijų iš Vokieti
jos dabartinės produkci
jos. Jis pareiškė rusams, 
kad Jung. Valstybės prie
šinasi politikai, kuri Vo
kietiją padarytų neturtin
gųjų centru Europoje.

Jung. Valstybės, sakė 
sekretorius Marshall, sie
kia suvienytos Vokietijos 
“dėlto, kad nori Europos, 
kuri nebūtų pati padalin
ta.”

Sekretorius Marshall 
taip pat iškėlė Vokietijos 
teritorijos klausimą, ku
rią dabar valdo Lenkija. 
Jis pareiškė, kad Jung. 
Valstybės nori ‘vienos Vo- pasaulinio karo 
kietijos", ir sakė, kad jeigu buvo priverstas 
butų priimtas Rusijos pla
nas Vokietijai, 
čiai atsidurtų 
stadijoje.

Sovietų Rusija pakarto
tinai tvirtina, kad sienos 
tarp Vokietijos ir Lenki
jos yra "pastovios” ir to
ki užtikrinimą yra davusi 
Lenkijos premjerui, kada 
jis buvo atvykęs į Mas
kvą.

Buvęs Jung. Valstybių 
sekretorius James Byr- 
nes. kalbėdamas Stuttgar- 
te. Vokietijoj, pereitą rug
sėjo mėnesį, sakė, kad 
Jung. "Valstybės nemano, 
kad priskyrimas tos teri
torijos Lenkijai yra galu
tinis.

Rusijos premieras Molo
tovas. atrodo, labai nuste
bo dėl Marshall’o pareiš
kimo ir jis savo pareiški
me paminėjo Jung. Vals
tybių "puolimą" Rusijos 
ir kaltino dėl faktiško ne- 
pilnumo.

Iš visko aišku, kad ketu
rių didžiųjų ministeriai 
dėl taikos sutarčių Aus
trijai ir Vokietijai ši kar
tą vargiai susitars. Sekre
torius Marshall siūlo šią 
Maskvos 
baigti iki balandžio 2 d.

IšskjeibejiK Iš Trigubos 
Žmogž’jdystės Mirė 

Ligoninėje
Dvi 

mi

sekrete- 
griežtai at- 
reikalavimą

SVEIKINAME

Pulk. Povilas Žadeikis,
Lietuvos 
Valstybėms, 
m. minėjo savo
amžiaus sukakti.

t Brocktoa. Mass. — 
\ dešimt metų atgal, p 
jšęs tėvas Jam?s S-oddard 
! kirviu nužudė savo 
vaikus 
išliko gy■ a 
Alfonso 
dabar 
taisos 
nos apleidim 
kęs nupirkti 
vaistų savo 
žmonai.

Šiomis dienomis
Stoddard Bart? 
keturių vaikų. : 
vo palaidota i 
lietuvių par. 
Jos tėvas mirė 
atgal pamišėlių 
joje.

•i ? erei

James 
zucie s 

o ketvirtoji duktė 
Ji ištekėjo už 

Bar* kaus, kuris 
sėdi Plvmou- h pa- 
n amuose už žmo- 

uleidimą. Jis a.tsisa- 
reikalingrj 
sergančiai

t

ns
o

ministras Jung. 
kovo 26 d. š.

60 metų 
Pirmojo 

metu jis 
tarnauti

Rusijos armijoje. Pasibai
gus karui ir susidarius 

Tarybai, pulk. 
Povilas Žadeikis buvo na- X 
kviestas tos tarybos rei
kalų vedėju Petrapilyj 
(Leningrade). Grįžęs i 
Lietuvą, jis stoja į krašto 
gynimo darbą.

1919 m. atvyko į Ameriką, 
kaipo Finansinės Lietuvos 
Misijos vice pirmininkas, 
kartu su Jonu Vileišiu ir 
kun. J. Žilium (abu pasta
rieji jau. mirę) sėkmingai , 
oravedė Lietuvos Laisvės x IPaskolų vajų. Tų pačių 
metų pabaigoje p. Žadei
kis buvo paskirtas apsau
gos ministru. Vėliau ėjo 
kitas atsakom ligas parei
gas.

Antrą kartą atvyko i 
Jung. Valstybes 1923 m. ir 
čia -buvo įpareigotas i- 
steigti Lietuvos konsula
tą Chicagoje. 1928 m. tapo 
paskirtas Lietuvos gene
raliniu konsulu Nevv Yor
ke. 1935 m. paskirtas Lie
tuvos nepaprastu, pasiun
tiniu ir ministru Washing- 
tone ir šias pareigas iki j 
šio! garbingai atlieka. Jis 

. . - i drąsiai gir.a Lietuvos ’bv- Konfere ncijay,
! Sveikiname Lietuvos mi- 

Teikis atmint mus savo Bistrą. Povilą Žadeiki ir 
širdyje, melski už mus Die- linkini • jam stiprios svei- 
vą. sveika Marija! 'katos nepalaužiamos

tai vokie- 
badavimo Lietuvių

Mary 
kus. motina 
mirė ir ba
is Šv. Roko 
bažnyčios, 

keli metai 
instituci-

Cambridge Be Scenos
Cambridge, Mass. — Ko

vo 31 d. vakare, nuo 9:25 
vai. per visą valandą dide
lė dalis Cambridge gyven
tojų, sugedus požeminiai 
elektros vielai, neturėjo 
šviesos.

Sakoma, kad tokio ivy- 
Į kio nėra buvę per 10 metų.

įsia. kad ligoninės 
atorijos neturėjo

Gubernatoriaus širdies liga mirė kara- 
taip pat buvo be
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MIRĖ GRAIKIJOS KARALIUS

Brolis Povilas Užėmė Jo Vietą
Athenai, Graikija, bai. 1 

— Šiandien staiga susir-

liūs Jurgis II. Jis buvo 56 
metų amžiaus. Jo brolis, 
kunigui" š-iš WT iIas." 45 

4 T . n p i • metu amžiaus, užėmė sos- A. 3. Teodoras Behackmas -a
— 1 Karalius Jurgis II mirė

po šešių mėnesių Graiki
jos valdymo, rub Jsa’-'us 
gyventojams a t s atyt i 
monarchiją Graikijoj.

Lietuvos Pasiuntinybė 
vVashington’e gavo’ iš 
Reykjavi^, Iceiana, laiš- 

■ ’-ą. kuriame p. Beliackino 
■sužiedotlne, panelė Svava 
Agustadott ir 
pie jo netikėtą mi 
Įvyko 1947 m.

.d. Jaunas Beliackinas itii- 
rė nuo neu.ritis. Teodoras 
'vasario 22 d. buvo palydė
tas i kapus iš Reykja’ ikį 
Romos katalikų bažny-' 

įčios. Tebūna tam jaunam’ 
lietuviui lengva Islandijos; 
žemelė!

va, 
praneša a-l 
mirti, kuri' - • .vasario 17;

i

1

o

pirmininkas, reikalauja 
Kad Jung. Valstybių gene-

i ralis prokuroras
■ Clerk trauktų 
•Komunistų panti
viršininkus už 
gistravimą. kaipo sveti
mos valdžios agentai.

Komunistų partija ir ko- 
umu ristai 
' ištikimi
V oorhis 
lauja, kad 
gertai turi

Į, ti. Neužsiregistravusieji
■ ? i w • tu
. 1— — v. —

:ko, kad

2
S0. BOSTON, MASS.

Gerb. BALF Rsmėjų Ir BALF
Skyrių Pirmininkų Dėmesiui

Pomirtinis Pagerbimas 
Jūreivio Gabruno

Šiomis dienomis Petras Gab- 
runas, gyvenantis 1 Harrison 
Park, Dorchester,’ Mass. gavo 
nuo Jung. Valstybių Prezidento 
"SILVER STAR MEDAL", vie
no iš aukščiausių J. V. Laivyno 
atsižymčjimo ženklų vardan jo 
mirusio sūnaus Pilypo Gabru
no. kuris žuvo karo veiksmuo
se. Sykiu su Sidabro žvaigždes 
Medaliu Prezidentas paskelbė 
Oficerio P. Gabruno atsižymėji- 
mą sekančiai:

"Už įžymų narsumą ir bebai
miškumą, kaipo U.S.S. Sculpin 
štabo narys laike devintos ka
ro kelionės tuo submarinu, 
veiksmuose prieš Japonijos lai
vyną Truk salos apylinkėje. 19 
lapkričio, 1943. Drąsus ir rim
tas po to. kada jo laivas buvo 
pavojingai sutrenktas ir pri
verstas išsikeiti į viršų laike 
priešo baisaus povandeninių 
bo»nbų sprogimo. Gabrunas 
mandagiai ir savanoriai apsiė
mė prižiūrėti vietą, kuri jam 
nepriklausė ir kur gręsė didelis 
pavojus, ir nepaisydamas prie
šo žudančiai sprogstančių ka- 
nuolių. jis be jokios baimės ko
vojo. kol nuskendo su laivu. 
Gabruno narsumas ir rūpestin
gumas neleido, kad jo laivas 
patektų į priešo rankas, ir tuo 

ir išpildė Jungtinių 
aukščiau- 

CJK.

jis išlaikė
Valstybių Laivyno 
sias tradicijas".

I.
«

Rūbų Siuntimas.
Nuo ko”o 15 d. BALF 

sandėlys perkeltas i savo 
. . . namą, 105 Grand Street,
ją u jos Brooklyn 11, N. Y. Kadan- neuzsire- ■ •_ u ’__

Tom C. 
teisman

yra neabejotinai 
Rusijai. Taigi 
įstatymas reika- 

visi užsienių a- 
j užsiregistrvo- 

Thomas Reikalauja Traukti ,ti. Neužsiregistravusieji y- 
Teisman KoimffiiSlUS C2 Thomas sa-_______‘ko, kad komunistai yra 

Washington, D. C., bai. 1 užsienio valdžios agentai.

IŠVYKO MARIAN A- 
POLIN

Pirmadienį kovo 31 d. išvyko 
?Jarianapo!in praleisti Didžiąją 
Savaitę redaktorius, p. Kazys 
Čibiras. Jis grįš šeštadienį, ba
landžio 5 d.

gi vienas nuomininkas dar 
neužleidžia sandėlio rei
kalams būtinų patalpų, to
dėl laikinai negalima pri
imti didesnių drabužių ir 
batų siuntų. Maloniai pra
šome surinktus daiktus 
pasilaikyti, kol pranešime, 
kada, sandėlys bus pilnai 
paruoštas siuntoms priim
ti

I

Sveiki, Sulaukę Velyki) 
Švenčių!

— J. Parnell Thomas, At-įTą pati yra pasakęs ir FBI 
stovų Buto p'-ieš - ameri- 'viršininkas. J. Edgar Hoo- 
kietiškos veiklos komiteto ver.

FRANCO PARUOŠĖ PLANĄ 
ISPANIJOS MONARCHIJAI

Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo Direk
torių Tarybos ir Valdybos 
vardu nuoširdžiai sveiki
mu Velykų šventėmis vi
sus BALF darbo rėmėjus, 

i visuomenės vadus, dvasiš- 
i kius ir pašau 1 i e č i u s, 
į BALF skyrių valdybas, 
dosnią visuomenę, talki
ninkaujančias draugijas 
ir Įstaigas, mūsų spaudą 

i ir jos vadovus, lietuviškų 
• i p* cmiiĮ vedėjus,

’ maisto ' nersiuntimą. kar
atais ir iš labai tolimų vie- 
įtų tenka apmokėti BALF 
~ To’’S maisto

yra labai 
■'eta ūpus.

Visi Ii - u i u šalnos• 1. 
bo rėmėjai i>- BA.LF 
riai prašomi maisto 
rinkti, bet maistui gar 
ar skiriamas pinigų 
mas persiųsti BALF C;

BALF va dovy b

II.

Maisto Pirkimas.
f

Dar vis pasitaiko tokiųI
i

■geradarių, kurie perka ar 
dovanoja maistą ir ji siun
čia BALF sandėliu, 
maisto ' persiuntimą, 
tais ir iš labai olimų

ė! radijo programų
įžodžiu, visus, kuriems rū- 
!pi nuo karo nukentėjusių 
lietuvių šelpimas.

1 Sveikinu tūkstančius lie
tuvių tremtinių Vokietijo- 

v’)je ir kitose šalyse, linkė
damas jiems dvasinės sti
prybės ir ištvermės belau- 

Ikiant šviesesnio rytojaus.
Velykos lietuvių tautoje 

visada buvo 
švenčiamos, 
džiaugsmingiausių 
čių,

i I 
I 
Į į t 
i1 jeiseo Franco pranešt tau- 

Londonas, bai. 1 — Ang-'tai, kad jis sudaro Valdy- 
, Iijos valdžia reikalauja, mo Tarybą 
įkad Palestinos gyventojai bėję, 
atlygintų gaisro oadary- arba 
tu.s SI,000,000 nuostolius. įsiam

Sakoma, kad aliejų . ir imtų 
pastatus Haifoj padegę parinktų 
teroristai žydai. jai.

Palestina Turi Atlyginti
51,000,000 Nuostolių

I

SPAUDOS VAJUS

Spalvuotą,gauna kasmet gražu. 
Kalendorių.

Varnelio' Ska'tytoja:
Sieninį

naujas ‘'Varpelio" prenumeratas, 
veltui. Platintoju pavardes bus

Butinai Užsisakykite ir Platinkite 
Amerikos Lietuviu labiausiai skaitoma mėnesinį, 

riotini ir gausiai paveiksluota laikrašti

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI"
letdžta

Lietuvos Pranciškonai
ST FRANCIS

PLATINTOJAI. Surinkę tris 
ketvirta prenumerata gauna 
ske'biamos •‘Varpelyje."

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu 

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene. Maine

Varpelyje 
aprašymai. pavvz<

];ai į <■ kinksimais. Talpinamos naujausio
liku gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose, 
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir j

"Varpelio"’
Kama metams — $2.00

I 

»
t 
t

I Centrui.
' siuntimas
Iioraktiš1’ - s

j Franco dekretas, kuris 
lyra Įteiktas parlamentui 
užgirti, praskina kelią 
monarchijai, pareis k i a, 

j kad Ispanija yra monar- 
įchiška valstybė, šis de
kretas taipgi numato, kad 
gen. Franco gali bet kada

•ą, savo vadovy- 
Toji taryba, mirus 

su n egalėju s vyriau- 
vadui, pa- 

valdymą ir patarti parlamentui pasi-
I

valstybės 
krašto

karalių Ispani-

I

DAUGIAU JUNG. VALSTYBIŲ 
LAIVŲ PLAUKS Į EUROPOS 

VANDENYNAC

dar- 
sky- 

ne- 
utas 

su-

; tran. BALF va dovy b ė ;
perka maistą dideliais kie-į 
kiais pigiausiai galima ur-‘ 
mo kaina i ■ para ?5za toki 
maistą, ko’s yra labiau- 

ispanas ir šiai reikalingas lietuviams 
____ ..., ypač vaiku-

.čiams, ligoniams ir palie
gėliams. Pirkimas maisto 
iš Centro yra prakiiškiau- 
įsias būdas. Perkant mais
tą iš Cen’ro, jis ne Uk pri
statomas. ’ ur reikia, bet 

ba'- ir supakuojamas ir paruo- 
_____ ___ r___ . Gauto 
sandėlyje mažais kiekiais 
maisto porpaJavimas ir 

jsurūšiavirna- a t s e i n a 
(brangi u nogt puti maisto 
vertė.

Kun. Dr. J. B. Končius,
EAJ,F Pirmininkas.

i I nited Lithuanian Kelief i und 
į of Anierica, Ine.

13 4JthSt.,
X i"v York i S. X. V.

I
I

minimos 
kaip

ir 
viena 
šven- 

bet jos negalės būti 
tikrai linksmos mūsų bro
liams ir sesėms, esantiems 
tremtyje ir verguvėje. At
siminkime juos savo mal- 
___ • ir ištieskime jiems 

pagalbos ranką, 
kad jie pajustų 
dvasinę, bet ir medžiaginę 
mūsų paramą.

Visiems Linksmų Vely
kų!

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

rinkti “karališko kraujo 
asmenį”, geriausią paimti 
Ispanijos karūną.

Franco Įpėdinis turi bū- 
ti vyras, 30 ar daugiau 
metų amžiaus, 

(katalikas ir turi prisiekti!tremtiniams, 
laikytis Franco režimo pa-’čiams, 1 
grindinių Įstatymų.

I

’dose
skubiai

ne tikI

D. C. — .yra Graikija ir Turkija,'
La i vy no I kuri gali it ra u k t i i t ai kos 

■ daugiau' pavojų Be'karius ir visą 
plaukti Į į pasauli.

sustoti.' Nesistebėkime, Tito yra 
iijos pakalikas

AtHarė Austrijos Jėzuitų 
Kdegiją

IVashington, !
Juntu Valstybių 
vadovybė Įsakė 
karo laivams
Baltijos jūrą 
nijos, Švedijos i" Anglijos!sovietų Rus 
uostuose.

ir

i

I

Tito Puola Ameriką Dėl 
Graikijos Ir Turkijos

i 
I
I

Pasinaikina Rinktinės 
Tarnybos Įstatymas

M asliingion, D. C..
d. — Su kovo 31 d. pasi- šiamas eksportui. 

’ naikino rinktinės tarny-į 
bos, būtent, naujokų ėmi
mo karo tarnybon Įstaty- 

pnas. Pagai tą Įstatymą 
ibvvo draftuota 10,200.367 
'jaunuoliai.

Prezidentas Truman pa- 
įsirašč bilių, pagal kuri vi- 
!si drafro rekordai ir vieti
niai boardai turi būti už- 

., „k1 laikomi, kad ištikus navo- mo -masi ti: 6O.,uj jįc gal-t)Į bf,tj atn9„.

Koma — Pagarsėjusi .Jo

i

1

Raudonųjų Pavojus 
Graikijoj

VVashington, D. C., bai. 1 
— Mirus karaliui Jurgiui 
II. susidarė rimtas pavo
jus Graikijai. Graikijos 
žmonės turi rimtai ginti 
savo kraštą nuo komunis
tų, kurie siekia tą kraštą 
pagrobti savo kontrolėm

k
l
zuitų kolegija Feldkirch, 

"e, ’ri buvo už- 
Nacių okupacijos, 
šiomis dienomis 

Jung.|pradeda mokslo dėstymą.

Belgrade, Jugoslavija, j Austrijoj-
;a 

las Tito pareiš’-ė savo (metais, 
namon tu i. kad 
i’stybių ir Britanijos j Kol kas 
!• rir ii u i'-ijii į'gu baze Į studentų.

bai. 1 — Raudonasis ęiar-(daryt
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’gas, blogas žinojimas. Tik 
pažvelk į tolimą praeitį — 
'ir pamatysi, kad mokytie- 

i Moks’o vardas gali būti saulis sukūrė. Kodėl jį blogos valios žmonės 
panaudotas geriems ir griauti yra lengviau, negu 

O gi todėl, kad 
statyti bei kurti reikalin
ga didesnių dvasinių ir do
rinių jėgų. Kūryba reika
lauja patvarumo, išsiža
dėjimo ir idealų vertini
mo. Griauti gi gali kiek
vienas blogos valios žmo
gus, kiekvienas kvailys.

Tad reikia žinoti, kad ne 
kiekvienas mokslas reiš
kia kultūrinę pažangą. 
Daug yra klaidingų moks
lų.

Jau pirmame Šv. Rašto 
puslapy pasakyta, kad ta
me pačiame rojaus medy 
augo gero ir pikto žinoji
mo vaisiai; žodžiu, šalia 
naudingo, gero žinojimo - 
mokslo yra ir kenksmin-

GRIAUTI, AR STATYTI?

panaudotas o_____ _ _
blogiems tikslams. Kaip statyti? 
technikoj, taip ir filosofi-; 
joje šalia kūrybinio atsi
randa ir griaunantis mok
slas. Pavyzdžiui, nepa
prasti išradimai ir pato- 
bulinmai karo metu buvo 
ne kas kita, kaip griovimo 
darbas; buvo gaminami 

savaitės dieną jos atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbė- didžiuliai bombone Šiai 
josi tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo kapo angos? Bet pa- §Teiti naikintuvai, bazū-

VELYKŲ EVANGELIJA: Morkaus 16,1-7
Anuo metu: Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Sa

lome nusipirko kvepalų eiti Jėzaus patepti. Labai anksti pirmą

žvelgusios pamatė akmenį atrištą; o buvo jis labai didelis. Jėju- ^ai, didelės sprogstančios 
sios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilk- jėgos rakietos, atominės 
tą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite; bombos ir kitoki ginklai 
jūs jieškote Jėzaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; kam kitam, kaip tik 
jis atsikėlė, jo nėra čia; štai vieta, kur jį buvo padėję. Bet eikite,,žmonėms žudyti, 
pasakykite jo mokytiniams ir Petrui, kad jis eina pirma jūsų į
Galilieją; tenai jį matysite, kaip jis yra jums sakęs.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams
(1 Kor. 5, 7-8)

Eroliai: Apsivalykite nuo senojo raugo, kad būtumėt naujas

Griauti yra lengviau. 
Per keletą dešimtmečių 
tautų kilnojimasis sugrio
vė visa tai, ką per šimtme
čius krikščioniškasis pa-

Pavasaris Dar Saitas, Bet 
Komunistams Jau Karštas

______________ I
I

Amerika demokratinė šalis ne vien vardo bei iš-1 
kabos atžvilgiu, bet ir tikrenybėje. Čia laisvė neribo
ta — sąžinės, žodžio, spaudos, elgesio. Tik šiais atžvil- įmaišymas, taip kaip jūs ir esate nerauginti. Juk mūsų velykinis iš numirusių, pergalėdamas mirtį ir sulaužydamas pikto galybę, 
giais laisvė neleistina: jei žmogus savo laisvę taip su
pranta, kad artimo laisvę varžo, arba skriaudą jam da
ro; ir jeigu grupė žmonių daro sąmokslą prieš teisėtą 
Amerikos valdžią. Kad yra nusižengėlių prieš viešąją 
moralybę, arba taip vadinamų kriminalistų, kaip an
tai, vagių, plėšikų, žmogžudžių, tai to blogio neišven
gia nė viena tauta, nė viena valstybė, nė bet kokia so
cialinė santvarka.

Bet kam, rodos, griauti demokratinę tvarką, kuri 
pagerbia ir apgina žmogaus teises: asmeninę laisvę, 
sąžinę, nuosavybę. Rodos, neįmanoma, kad tokių grio
vikų atsirastų. O bet gi atsiranda. Tą taip vadinamą 
penktąją koliumną išperėjo . totalitarinės valstybes* 
nacistinė Vokietija ir komunistinė Rusija. Nacizmą' 
jau likviduotas, bet komunizmas vis aukščiau keli? 
galvą ir sudaro rimtą pavojų visam pasauliui. Jis įsi 
sunkia į bet kokią visuomenę per atkaklią ir melagir 
gą propagandą. Deja, tautos tik tada apsižiūri, kad: 
jau pakliūva į gudriai pastatytas komunizmo pinkles

Su džiaugsmu tenka pažymėti, kad ir Amerika ja* 
pradėjo rimtai suprasti komunizmo pavojų. Apdairer 
nieji veikėjai jau seniai perspėjo Amerikos visuomene 
kad tikėti komunistų propagandai yra tas pat, ką žais 
ti su ugnimi. Deja, karo metu į tuos perspėjimus šna' 
ruota, kaipo į pastangas ardyti vienybę tarp karo ta 
kininkų, i kurių sąstatą įėjo komunistinė Rusija. T 
tiesų, padėtis tuomet buvo nejaukiai supainiota. B<~ 
karui pasibaigus, ta kliūtis savaime atpuola. Dar pr; 
sidėjo ir atkaklus, neprietelingas, imperialistinis Rus; 
jos nusistatymas taikos klausimais.

Amerikos akys atsidarė. Ji pilnai suprato, kad sa 
vo prieglobsty auklėja valstybini priešą, kuris dirba r 
Amerikos, bet Rusijos naudai. Komunistų klausima 
atsidūrė Kongrese. Prasidėjo griežti tardymai. Komu 
nistus tardyti nelengva. Jie visko atsižada, viską u" 
ginčyja. Bet tas nieko negelbsti. F.B.I. viršininkas Ef 
gar Hoover seniai yra jų veiklą ištyręs ir dokumentą’ 
įrodo kiekvieno įtariamo asmens priešvalstybinę vei’ 
lą. Komunizmo vadai suprato, kad čia nebe juokai, ka 
čia išdavystės klausimas. Jie mėgina gintis tuo budi 
kad įtraukia savo pakalikus, neva “ne komunistus’ 
siųsti vyriausybei telegramas, būk tai užsimota ar 
“žmogaus teisių”, ant spaudos ir žodžio laisvės ir t.f 
Vargu tas ką pagelbės. Pavasaris dar ne karštas, bet 
“tovariščiams” jau karšta. K.

avinėlis, Kristus, jau paaukotas. Taigi, švęskime šventes ne senu Kristaus prisikėlimas, tai Tiesos ir Meilės pergalė. Velykos— 
raugu .nė piktenybės ir nedorybės raugu, bet nerauginta tikry- tai iš nuodėmės ir pasmerkimo išvaduotos žmonijos džiaugsmo 
bės ir tiesos duona.

VELYKŲ VARPAI
Vėl sulaukėm šv. Velykų, kurios džiaugsmu pripildo kiekvie

no gero kataliko širdį. Beveik prieš du tūkstančius metų įvyko 
didžiausioji žmonijos drama, kai žmogus savo nupuolimo baisume 
ir pykty nužudė iš dangaus žmoniją gelbėt nužengusi Dievo Sūnų, 
lyg norėdamas perpildyt savo nedorybių saiką. Bet Kristus kėlėsi

Laisvės šaukliai: kelkite, kelkite, kelkite...

daugiausia pakenkė pa
sauliui. Kilnių žmonių 
rankose mokslas didžiau
sia palaima, tuo tarpu blo
gų — prakeikimas visai 
žmonijai.

Pirmuosius gerbė ir pa
gonys, tačiau iš antrųjų 
pusės ir jiems grėsė pavo
jus. Jei didieji rytų vyrai 
lyg maro bijo vakarų 
mokslo, tai tik dėl to, kad 
jie mato jame daug pra
gaištingų pradų, kurie ne
pripažįsta jokių idealų, jo
kios dvasinės vertės. Aiš
ku, mes negalime sutikti 
su tuo miglotu jų dvasin
gumu ,bet vis dėl to ir ry
tiečių nusistatymas tik 
pabrėžia, kad ne kiekvie
nas mokslas reiškia pa
žangą, kad ne kiekvienas 
mokslas yra kūrybinio po
būdžio.

Visišką laimę žmonijai 
tegali duoti tik tas moks
las, kuris savo esme veda į 
tikrąją tiesą, į Dievą. Tik 
pašalinkim iš meno dieviš
kąją mintį — ir pamaty
sim, kas su juo pasidarys: 

i jis taps šlykštybių vaiz
duotojų. Pašalinus iš tei
sių mokslo Dievo įsaky
mus, kaip atsitiko su UN, 
ir neatskiriama gera nuo 
blogo, o tokiu atveju ima
ma tarnauti greičiau blo
giui, kaip gerui. Atmetus 
Dievo valią, nebegali būti 
nė kalbos apie įstatymų 
laikymą, ir, apskritai, a- 
pie dorinį gyvenimą.

(Pagal Dr. T. Toth).

šventė. Kristus mirė ant kryžiaus, kad žmonija galėtų laimėti 
prarastąjį dangų ir Dievo Karalystės įi>ėdinystę ir kėlėsi iš numi
rusių, kad iš mirties mus išvaduotų. Todėl Kristaus mirtis ir pri
sikėlimas yra reikšmingesnis už visus žmonijos gyvenimo įvy
kius. Golgotos drama yra nepalyginama su jokiomis žmonių gy
venimo dramomis, o Kristaus prisikėlimo triumfas ir žmonijos iš 
pikto išsivadavimo džiaugsmas yra didesnis už kiekvieną žemės

t

triumfą ir džiaugsmą.
TIKRASIS DŽIAUGSMAS

Suprantama tat, kodėl visa Bažnyčia tuo didžiu džiaugsmu 
".utinka Velykų šventes, kodėl kiekvieno gero kataliko širdį suvir
ina to švento džiaugsmo aidai, kodėl su tokiu maldingu susikau- 
>imu jų laukiama ir kiekvieno geros valios kataliko jos sutinka- 
įos tyra širdžia ir gryna siela.

Mes visi gerai turime suprasti tą tikrąją šv. Velykų džiaugs
mo esmę, jų reikšmę ir svarbą. Labai dažnai pasitaiko, kad di- 
’žiųjų švenčių šventumas ir kilni reikšmė ne vieno yra nesupran- 
įmos, išniekinamos nešvankiu elgesiu.

Velykos yra džiaugsmo šventė ir mes su prisikėlusiu Kristu
mi patys pakilę iš nuodėmių, prisikėlę naujam gyvenimui, džiaug- 
imės, linksminkimės, bet mūsų džiaugsmas tebūna tikras, švėn
as, kilnus Velykų džiaugsmas.

Atmeskime visa, kas jį galėtų sudrumsti, kas mūsų sielos
ikilimą į gerą krikščionišką gyvenimą nuslopintų.

Kristaus prisikėlimo šventė tebūna mums paskatinimas į skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis. Šventadieniais 

ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo

Juozapo Skvirecko
Šv. Rašto vertimo

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
"Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
“Darbininkas” 
366 W. Broaduay,

■aują kilnų gyvenimą. Jo didžioji pikto ir mirties pergalė tebūna 
įums laidas, kad mūsų tiesos meilė, mūsų pastangos, pasišventi- 
įas nebus veltui.

I ŠVENTĄ ŽYGI
Mes. kovojančios Bažnyčios nariai, iš Velykų švenčių — savo 

ieviškojo Vado triumfo turime pasisemti naujų jėgų nugalėti 
asaulį.

O tų jėgų mums daug reikia. Tamsybių jėgos telkiasi kovai 
■ries Bažnyčią ir Kristaus Tiesą. Pasaulis nusigrįžęs nuo Kris
tus mokslo didžiųjų tiesų žengia į pražūtį. Žmonės, kaip kitkart 
'rie Babelio bokšto neįstengia vienas kito suprasti ,o daugelis sa- 
o pykty ieško Kristaus dar kartą jį nukryžiuoti.

Pasaulis pats sau rengia pražūtį ir tik Kristaus mokslas jį 
'.gelbėti gali.

Krikščionybė žengia gelbėt pasaulį ir mes visi turime parei
gos tam žygy dalyvauti. Tat Velykos tebūna proga apsišarvoti 
Kristaus meile, širdies ir sąžinės grynumu, pasišventimu, kad sa
vo didžiąją pareigą ištesėt galėtume.

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS

PARTIZANAI
. APYSAKA

Parašė
Jonas Kmitas

DARBININKUI labai džiugu šią įdomią ir vertin
gą apysaką spausdinti savo skiltyse. Skaityto
jams patariame atidžiai sekti jos tęsinius. Eed.

1.
Komisaru Mitingas

Kaune įvyko svarbus pareigūnų mitingas. 
Dalyvavo rusų ir lietuvių komisarai. Prezid:- 
jumą sudarė Balaganov, Kutiagin ir Na- 
chalskij. Eilinių atstovų asmenybes puošė 
štai kokios pavardės: Naduvaika. Varvarins- 
kij, Obmanskij, Zestokin, živodior, Neviež- 
da, Nagaikin, Palačov, Vorovkin, Vziat’ in, 
Ubiviec, Bezobrazov, Negodiajev, Šukiu, 
Griaznoj, Cholujev, Vodkin, RazguMajev, 
Voškin, Batračok, Kukuškin, Lakieinikov, 
Duračenko, Merzavčik, Perediorgin, Poražc- 
niec, Sobačenko, Svinskij, Trusin, Guliaka, 
Udiralskij, Zadnickij, Pochotin, Rotozieje’’, 
Podziatylnikov, Lentiajev, Naplevaika — vi
sų nesuskaičiuosi. Veikiausiai tai netikros 
pavardės, bet kaip tiksliai pasirinktos! Tai 
tiesiog meniškas nusispiovimas į išgyventus 
buržujų dorovinius prietarus.

Kiek nuošaliai sėdėjo ir keletas lietuviškų 
būtybėlių — deja, apgailėtinai nusmukusioj 
mažumoj. Pats viršininkas Lečkys buvo per
gyvenęs periodinius baltosios karštinės ant

puolius, taigi dalyvauti negalėjo. Jo vietą 
užėmė smarkuolis Snaigius. Čia pat sėdėjo 
Vilgė,Vincelionis, Barsukas, Čeverykas, Gū
žys, Žaliukas, Zuodenis, Marčius — tik tiek. 
Vos devyni. Pernelyg subliuškusi “Lietuvos 
Taryba”.

Susirinkusių nuotaika nebuvo jauki. Niū
rūs, susirūpinę veidai. Apskritai, Maskvos 
atėjūnai neturėjo kuo Lietuvoj pasidž augti. 
Liaudyje nė krislelio palankumo, vien gryna, 
iš širdies plaukianti neapykanta. Tiesa, atei
viai atsinešė nemaža lauktuvių: nelaisvę, 
skurdą, terorą, pasileidimą, bet su tokiomis 
vaišėmis lietuvio širdies nepaviliosi. Su šir
džia užsidarė ir svetingumas. Viską tenka 
imti prievarta, ir tai reikia pasiskubint, kad 
maistas kažkaip ir kažkur neišnyktų. Javus 
tenka dar nenupiautus nuo lauko atimti. Bet 
ir tam atsirado stambus kliuvinys — partiza
nai. Ryžtingais puolimais jie terorizuoja bau
džiamuosius enkaved’stų dalinius, ir kruvini 
susirėmimai dažniausiai, beveik visados, iš
eina partizanų naudai. Išskirtys tik tuomet 
susidaro, kai žygiuose dalyvauja raudonar
miečiai. Partizanai jų nepuola. Raudonarmie
čiai nu junta, kad tai daroma ne iš baimės, 
bet tam tikru politiniu sumetimu. Taigi rau
donoji armija labai nenori atlikinėti polici
jos pareigų. Raudonarmiečiai žiaurūs ir plėš
rūs, jie lietuvių neapkenčia, bet dar daugiau 
neapkenčia enkavedistų, kaipo valdžios šni
pų ir budelių, ir net džiūgauja, kai partizanai 
juos supliekia. Čekistai tai žino ir reikalauja 
iš kariuomenės vadų, kad siųstų savo dali
nius maisto rekvizuoti. Bet kariuomenes va
dovybė nenori siųsti kareivių į Lietuvos kai

mus, nes buvo atsitikimų, kad raudonarmie
čiai pabėgdavo į girias ir pristodavo prie par
tizanų.

Vieną kartą pasiųstas bausti kaimiečius 
raudonarmiečių būrys skilo į dvi dali: ko ne 
pusė atsisakė į lietuvius šaudyti. Kilo kau
tynės, į kurias sukilėlių pagelbon atbėgo par
tizanų būrys. Ištikimieji valdžiai raudonar
miečiai dalinai buvo nukauti, dalinai pasida
vė į nelaisvę. Buvo manyta juos likviduoti, 
bet jie prašėsi pasigailėjimo, sakydami, kad 
komisarai privertė juos kovoti. Be to, jie 
karštai siūlėsi stoti į partizanų eiles. Parti
zanų vadas juos priėmė, ir jie paskui smar
kiai su bolševikais kovėsi. Tas skandalas pa
siekė Maskvą. Iš ten atėjo įsakymas, uždrau- 
džiąs siųsti reguliarę kariuomenę į kaimus, 
nebent tik įvykus kokiam masiniam kaimie
čių sukilimui.

Enkavedistams teko vieniems su partiza
nais kovoti. Tai nemalonus darbas net to
kiems galvažudžiams kaip bolševikų čekistai. 
Jie ryžtingi ir atkaklūs, bet ir partizanai kie
ti paukštukai, bolševikų neglosto. Teismas ir 
kartuvės čia pat .laimėtų kautynių vietoj. Ir 
partizanų vadai turi plėšrius vardus: vilkai, 
vanagai, viesulai. Pastaruoju laiku pagarsė
jo kažkoks Genys. Tai esąs tik jaunas vaiki
nas, bet atliekąs neįmanomai drąsius darbus. 
Jo žygiai tiesiog pasakiški. Vienų vienas įsi
braunąs į bolševikų susirinkimus ir taip tai
kiai metąs bombas, kad ko ne visus susirin
kusius nukauna. Pasakojama, kad net mies
tuose pasirodąs. Persirėdęs vaikščioja gatvė
mis ir rankioja pačius veikliausius čekistus. 
Nieks negali jo sučiupti, lyg ungurys iš ran

kų išslysta. Prietaringi rusai mano, kad jis 
turi “šapką nevidimką” — užkerėtą kepu
raitę, kurią užsidėjęs, virsta nematomu ir 
čia pat akyse išnyksta. Tos pasakos eina iš 
lūpų į lūpas, kiekvienas šį tą prideda, ir taip 
Genys išaugo į tokius antžmogius, kurie tik 
tautų mitologijose teatsiranda. Visa tai, ži
noma, labai perdėta, bet tiesos turi kiek būti, 
nes iš kur gi tos pasakos būtų prasidėjusios?

Esamuoju momentu susirinkę iš daugelio 
vietovių komisarai kaip tiktai turi ant stalo 
partizanų klausimą. Reikia kas nors daryti, 
nes jau prieita prie tokios padėties, kad ru
sai tik miestus tevaldo — į kaimus tiesiog bi
jo įžengti, o tas būtina, nes visas maistas kai
muose. Badu gi nestipsi. Maisto reikia gauti, 
kad ir krauju tektų už jį užmokėti. Ir užmo
kama. Bet ir lietuviams daug kraujo kainuo
ja. Kaimai nužiūrimi esą partizanų žinioj ne
gailestingai naikinami. Bet bemaž visi kai
mai ir yra partizanų globoj. Visų kaimiečių 
neišnaikinsi — kas tada žemę dirbs? Paga
liau ir partizanai sugeba kruvinai atkeršyti. 
Baudžiamųjų dalinių vadai, pirmiau ar pas
kiau, šiaip ar kitaip, be pasigailėjimo likvi
duojami. Tad į vadovybę nieks nesisiūlo. 
Viens ant kito stengiasi tą pareigą nustumti. 
Tikra bėda.

Vadovaująs mitinge Balaganovas aiškiai 
piktas. Atsakomybę mėgina suversti ant už
uitų lietuvių komunistų.

— Kur jūsų pirmininkas Lečkys? — rūš- 
čiai paklausė.

Kutiaginas kažką šnabžda Balaganovui į 
ausį. Tas raukosi.

(Bus daugiau)
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i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS
Pasidavė Operacijai

Vladui Paulauskui padaryta 
kairės rankos operacija. 
Šv. Juozapo ligoninėje.

Sunkiai Susirgo
šiomis dienomis susirgo 

tanina Slaičiūnienė. Gavo
An- 
kitą 

širdies ataką. Guli Šv. Jono li
goninėje.

binskas Mr. & Mrs. Kuli-j 
kauskai 83: Patriotas 82.50; • 
Po $2. — Kun. F. Slrakauskas., 
L. Paulauskas. A. Svf.ičionis,
W. Miksa, Jr.. W. Miksa. Mr. & 
Mrs. Tamašauskas.

Po $1. — Mis. Lebedniek. E. 
Paulauskas. A. Kačinskas. B. 
Paulauskas. J. Narinkevičius. 
B. Andrušaitis. W. Peslikas. J. 
Stanevičius. N. Valentinas. E. 
Paulauskas. A. Daugirda. R. 
VVilkins. S. Blazevičiūtė. P. Sau
lėn. J. Kavalaušiūtė. V. Rama
nauskas. J. VVilkins. S. Blazevi- , 

■čienė. J. Varanauskas.
Ka- bednikienė. K. Paškauskas. A. val. ir vakarais 7:30 vai. Išpa- 

uuu6uuia kareivių yra Žukauskienė. M. P _ 
katalikai, tai pradedant šį dar- Kuliušienė. J. Šimonis. K. Dra-

4,

* «

tai susirūpinti. Karo kontrak
tams pasibaigus, dirbtuvės ne
gauna naujų užsakymų.

Karo Veteranų Organizavimas
Mūsų kolonijoje šiomis dieno, 

mis daug kalbama apie karo ve. 
teranų suorganizavimą, 
dangi dauguma 1

Tapo Motina
Penktadienį, kovo 28-tą dieną 

Ona Baumiiienė t Kučinskaitė I. 
vietos Moterų Sąjungos proto
kolo raštininkė, susilaukė pir
mutinės savo dukrelės. Guli Šv. 
Juozapo ligoninėje. Motina ir 
dukrele gerai laikosi.

Darbai Mažėja
Daugelis iš vietos < 

pradeda mažinti 
aas. Darbininkai

Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

Šv. Alfonso lietuvių parapi
jos bažnyčioje pamaldos Di
džiajam Ketvirtadienyj, Penk- 

A. Le- tadienyj ir šeštadieny j rytais 8

Padėka Kun. Dr. L 
Mentelių

Bujienė, A. žintys klausomos kiekvieną die- 
■ ną, išskyrus ketvirtadienį ir 

i vinskas. K. Dzeduiionis. R. Ai-, penktadienį, 
noris. T. Senutienė. G. Jonis, i
J. Jurevičiūtė. H. Bomil. Valen- 
tinienė, A. Janulis. J. Kavalaus-

J. Shoki-i
■mas, K. Banevičius. A. Saka- 
[lauskas. M. šilanskienė, A. Sta

ti M. i u^'ičienė. Jerusevičienė. P.;
_____________ j Slaičiūnas. Zigelis, I. Ramanes- 

. kas. A. Peslikienė. S. Kučins- 
Aukos surinktos prakalbose, j u 

minint Lietuvos nepriklausomv-' 
bes šventę, vasario 16 d.. Šv. 
Juozapo lietuvių par. svetainėje, j

dirbtuvių Surinkta 8100. Išlaidų buvo!
darbo valan- 821.00 ALT liko 879.00.
pradeda rim- Jeriusevičius 810.; Juozas Di-'

bą turėtume rimtai pamąstyti 
apie Katalikų Veteranų organi
zaciją. kuri gan plačiai ir stip
riai yra Amerikoje susiorgani-i 
zavusi. Garbė būtų Lowellio I kienė, J. Slaičiūnas, 
lietuviams karo veteranams tą mas- K. Banevičius, 
kilnią organizaciją paremti.

Viso — $79.00.
L. Paulauskas.

KEWANEE, III.

ir šv. Alfonso Parapijos Maldi
ninkams Baltiniore 1, Md.

Pilnomis dėkingumo širdimis, 
reiškiame giliausį ir nuošir- 

Pri" džiausį “AČIŪ” už begalinį Jūsų 
vai. gerumą įr dosnumą, kuriuos 
sv- tiek daug kartų esame patyru- 

įsios. Niekad neužmiršime Jūsų 
_ ' ‘ > bei pasišventimo ragi-
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Linksmu Šv. Velykų

Linki Visiems Kosturneriams, Draugams ir 
Pažįstamiems ir Kviečiame Pas Mus Visus 

Į Svečius —

Strand Cafe
K. POCIUS ir V. TAUTVAIŠA, Savininkai

Parapija Įsitaisė Naujus 
Vargonus

Šių metų pradžioje šv. Anta
no lietuvių parapija įsigyju nau- ; 
jus Hammond elektrikinius var
gonus. Reikėjo ilgai laukti ir 
daug kainavo, bet džiaugiamės 
naujais vargonais.

Mūsų bažnyčia medinė, bet 
graži, tik trūko vargonų. Senie
ji vargonėliai buvo kojomis mi
nami. Labiausia džiaugiasi nau
jais vargonais mūsų varg. ir 
viešos mokyklos mokytoja, p. 
Katryna Astrauskaitė.

Klebonas, kun. S. J. Bartkus 
yra labai dėkingas visiems au-

374 Brcaduay

Tel. ŠOU 9210

!

i
5 i

i
i
i
z
*
4 kotojams į vargonų fondą.

Ii
So. Boston, Mass. z

Velykose, balandžio 6 d.
sikėlimo pamaldos įvyks 6 
rytą. Pasiruoškite priimti 
Komuniją Velykose.

Vietiniams kunigams į pagal- uolumo
bą yra atvykęs Tėvas Juozas nant novenos maldininkus dėti 
Mačiulionis. MIC. ■ aukas labdaringiems tikslams ir

Lai Prisikėlusis Kristus laimi- mūsų reikalams.
na Jus ir pripildo Jūsų sielas ..... . ...., , , i Aciu Jums. Teveli, uz rmklia-dangiska ramvbe. To mes Jums . . j ,vą, tryliką šimtų dolerių — 
maldaujame D.dz,Ojoje Sava- ($1 , Si auka ž iai di.
tėję ir per visas misiąs Velykų ,. - • . . . - , TT-J r J jdino musų statybos fondą. L z

: šią ir visas pirmiau gautas au- Jūsų Parapijos Kunigai. , . ,. ... ...__________ _____  ______ kas kasdien sudesime maldoje 
„ T______širdingiausią dėką. MeldžiameRimdeikienei. iionam P. Jurgai- j* , _ , ,. .. . Geraų Dievą ir Jo Stebukhnga-ciam ir Mrs. Jennings. . . , , ,,, . „ ją Motiną, kad dangiškų malo-Musų malda prasys Dievą ”..... . J . x. . mų turtas ir ypatinga palaimagausiai laiminti ir atlyginti vi- , . . , , .; . kogausiausiai Jums atlygintų,siems. |

’ J

Šv. Kazimiero Seserjs,
(Šv. Kaz. Parap. Phila.) :

šv. Kazimiero Seserys, 
MOTINA M. JUOZAPA

Vietinis.

tfESTFIELD, MASS.

■

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Velykose Kviečiame Pas Mus!

Skanūs valgiai ir Įvairūs gėrimai

Broadway Casino
377 W. Broadwcry,

«.
?. 
ę Nuoširdžiai Sveikina
č

I

I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Bhd. 
BALTTMORE 30. Md.
Tel. Lesington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį.

AJbert 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., 
Morcester, Mass.

i

I

p—______
Linksmų Šv. Velykų Švenčių!
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JAMES STRIGUNAS,
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Uždavinis, Norwood, Mass....................................
A. Bartinek, St. Louis, Mo......................................
J. A. Walanciauskas, Montreal, Canada..............
M. Juncius, Phila., Pa.............................................
O. Kriaučiūnienė, Lowell, Mass..............................
Brigita Valiulis, Greenport, L. I., N. Y...................
V. Vaznis, New Britain, Conn...............................
M. Gedminienė .Elizabeth, N. J..............................

'Grace Šankus, Brockton, Mass..............................
' John Styklunas, Wilkes Barre, Pa..........................
; K. Miglinas, Thompsonville, Conn..........................
A. Arman, Hartford, Conn...................................

i J. Kedminskas, Montreal, Canada........................
M. Jokubaitė, New Haven, Conn..........................

Į C. Balsis, Crescent Forest Hills, L. I., N. Y............ 
;Mrs. Vitkauskas, Cambridge, Mass.......................
W. Zekevich, Cambridge, Mass..............................
Stanley Stone, Baldwinsville, Mass.......................
E. Ramoskienė, Hartford, Conn............................

į S. Chechanauskas, New Britain, Conn.................
V. Klimasauskas, Waterbury, Conn. ..._................
V. Urbanas, Waterbury, Conn..............................
S. Sapranas, Waterbury, Conn..............................
M. Kašėtaitė, Waterbury, Conn...........................
A. Stulpinas, Waterbury, Conn............................

i A. Neviera, Dorchester, Mass..............................
J. Sherky, Lewiston, Maine..................................
M. Brazonis, Waterbury, Conn..............................

j M. Chess, Elizabeth, N. J................ . ...................
M. Baronas, Elizabeth, N. J........... . ....................
I. Matuza, Ėliz., New Jersey................................

I P. Grinas, Lawrence, Mass....................................
J. Blazaitis, Pittsburgh, Pa..................................
'J. Mikštas, Lawrence, Mass..................................
M. Franckus, Lewiston, Me..................................
L. Vencienė, Lawrence, Mass................................

’ E. Raulušienė, Lawrence, Mass.............................
P. Grina, Lawrence, Mass.....................................
F. Grinsevičius, Lawrence, Mass.........................

i A. Dervinis, Stoughton, Mass. ...........................
iN.N., Lawrence, Mass............................................
į J. Ragaišys, Westville, III.....................................
V. Jonušas, Brighton, Mass.................................

i P. Rusteikaitė, Chicago, III....................................
S. Klevas, Cambridge, Mass.................................
B. Baltrukaitis, New York, N. Y.......... ..............
R. Klimas, Boston, Mass........................................
P. Odelis, Newark, N. J........................................
J. Petrauskas, Dorchester, Mass.........................
J. Jankauskas, Cambridge, Mass.........................
J. Balevičius, No. A.ndover, Mass.........................

j J. Cizius, Buffalo, N. Y........................ ...............
A. Ramanoski, Bridgeport, Conn.........................
K. Pakstis, Brighton, Mass............... .................
P. Vaitiekas, Cambridge, Mass.............................
A. Yuskelienis, Mt. Carmel, Pa.............................
J. Petrulis, New Haven, Conn.............................
S. Gailius, Arlington, Mass...................................
J. Pocius, Simsbury, Conn................ :....................
J. Poloski, E. Hartford, Conn........... ....................

i M. Kurutis, Northhampton, Mass. .......................
i A. Paulėkas, Washington, Pa..............................
IV. Brazauskas, So. Boston, Mass. .....................
A. Martinenas, Chester, Pa.......... . .....................

■ Peter Eleones, Fairmont, W. Va. .........................
i S. Mayansky, Lucerne Minės, Pa. ......... ...........
A. Petkus, Chicago, III................. ........................
W. Yszganditis, New Haven, Conn......................
A. Kriksciunas, Hartford, Conn. .........................
O. Remeika, Hartford, Conn........... :..... ..............
B. Nanaovicz, Chicago, III. ................................
E. Selens, Waterbury, Conn.................................
M. Novitski, Wilkes Barre, Pa............................

Šmotas, Waterbury, Conn...............................
Sambaris, Waterbury, Conn...........................
Shambriskienė, Waterbury, Conn..................
Zdanys, Waterbury, Conn................ . ............

K. Vasilauskas, Dorchester, Mass.......................
S. Kazlauskas, Haverhill, Mass. .........................
M. Šilanskienė, Haverhill, Mass. ........................
A. Krivinskas, VVaterbury, Conn......... . .............
R. Čirukienė, Brockton, Mass..............................
J. Kinderavičius, Lawrence, Ma.5s.......................

i J. Remeika, Cambridge, Mass. . ..........................
V. Jurgelaitis, So. Boston, Marjs..........................
J. Reckis, Detroit, Mich............................... .........
M. Grenda, Lawrence, Mass........................ .........

į M. Mazgelis, Brockton, Mass...............................
[E. Lašaitė, Brockton, Mass......................... .......
A. Pilkonis, Warehouse Pu, Conn.................... ....
L. Kauneckienė, Lewiston, Me.............................
A. Yuciavage Wilkes Barre, Pa. .................. .....

j M. Girdvainis, Cambridge, Mass.....................   ..
[C. Urbonas, Nashua, N. H............. ................ .
F. Rodzukynas, Cambridge, Mass.......................
N. Babijonienė, Sjt. Clair, Pa................................
B. Kovalunas, Cleveland, Ohio...........................
J. Danelis, So. Boston, Mass................................
A. Lengvinas, So. Boston, Mass.........................
J. Ulevičius. VVorcester, Mass. ....... ...................
Mrs./M. Arkus, No. Chicago. III..........................
S. Sagamogrene, Chicago, III............................. '.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracijai

Šiais metais mūsų parapijos 
Minstre Show" įvyks balan

džio 9 d. 8 vai. 15 minučių va
kare. Westfield 
Auditorium. Šv. Kazimiero pa
rapijos “Show” visada yra ge-, 
riausias visame mieste, bet 
šiais metais bus vienas geriau-. 
siu su įvairiais specialiais nu- j 
meriais.

Specialius numerius su links
momis dainomis atliks beveik 
visi veteranai, kurie yra nese
nai pamykę iš įvairių kovos 
kraštų, o ypatingai bus geri, 
kurie yra pamykę iš Pietinės 
pasaulio dalies, nes jų spalva ir 
vaidinimas bus jiems nesveti
mas. Tad kviečiami visi, dideli 
ir maži seni ir jauni, iš toli ir iš 
arti, trečiadienį po Velykų 
vykti pas mus.
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So. Boston, Mass.
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Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir 
savininkas L Street Tavern, nuoširdžiai į 
sveikina visus savo draugus, prieielius ir 
rėmėjus ir linki linksmiausių Šv. Velykų. % ’įb

High School

HKLADELffllA, PA.

at-
B.

PADĖKA
šv. Kaz. Akad. Rėmėjų Skyriui

Montello Package Store, Ine.,

ir jo managerius ANTANAS YANKUNAS, nuoširdžiai

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki

linksmiausių švenčių.

£ 19 Arthur St.,I—L™—
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I
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Su giliu nuoširdumu dėkoja-' 
me kleb. kun. Ig. Valančiūnui i 
už leidimą rėmėjoms surengti 
metinę pramogą š. m. kovo 2 d. 
mūsų įstaigoje Juozapo Marijos 

iVila, Newtowne, ir vietinių Se
selių naudai.

Nuoširdžiai dėkojame parapi
jos kunigams už paramą. Sky
riaus Valdybai, visoms rėmė
joms. mokyklos vaikučiams, ir 
visiems vienu ar kitu būdu pri- 
sidėjusiems prie parengimo, iš 
kurio liko pelno $600.00.

Taip pat tariame nuoširdų a- • 
čiū Skyriaus uoliai pirmininkei 
Agotai Kundrotienei ir pasi- 
šventusioms veikėjoms: Onai J 
Jurgutienei. Agotai Mažeikie-' 
nei. Onai Unguraitei, ponam 
Peldžiam. p. Seilienei. Petronė
lei Utkienei. Albinai parčienei. 
Agotai Rimdeikienei. .Julijai

i

Tel. Brockton 7748

LIETUVIŠKA KEPYKLA

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragaičius.

Birthday keiksus ir tt.

p. 
A. 
R.
P.

L
I

530 E. 8th Street,

MODERN HOMES
SHOW

Sve-'t-cf V E W
fol Ttic. H C M E I

PRIEDAS ĮDOMI PROGRAMA ! ! !

E MIR "ŠUO KURIS PERMATO JOSŲ MINTI 
PASAKIŠKA PARODA, KADA YRA BUVUSI — 

PIRMĄ KARTĄ PASIRODYS PUBLIKAI 
Sis šuo yra labai išlavintas, kuris stebina žiūrovus...
EMIR išriša matematiškas problemas, pasako tele
fono numeri, atsnėja Jūsų mintis! Nira apgavystės 
— Nėra perdėjimo. Paklausyk '‘We The Peopie”. 
Ta tvi asmeniai pasirodys RANNY WEEK$.—MAR- 
SHAPD'S &. LARRY GREEN'S ORKESTRĄ. Grožio 
1- madų paroda Virimo mokykla.

ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 25c. pridedant talc*nx — *•. 
Kasdien 1—11 P. M.

RENGIA THE HOVE BUILDERS ASSOC. DIDŽIOJO BOSTONO. j
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1922-1947 parapijiečiams šir- 
Velykų sveikinimai 

parapijos kunigų: 
J. Juškaičio. vikarų

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

(Tęsinys)
Už tų nusiminimų ir sielvartų 

debesėlių iš palengvo aušo pir
moji tikro džiaugsmo ir vilties 
aušrelė. 1922 m. vasario 24 d. 
kun. M. Kazėnas laišku prane
ša PreL M. L. Krušui, kad vo
kiečių tautos Seselės, Millvale, 
Pa., sutinka lietuvaites priimti.

Prelatas tą žinią gavęs, tuo
jau išvyko Pittsburgh’an. Kovo 
7 d. kartu su kun. M. Kazėnu ir 
kun. J. Sutkaičiu nuvyksta į vo
kiečių vienuolyną galutinai ap
tarti Seselių priėmimo reikalą.

kalui ne tik pritarė, bet dar nu
rodė kelią sekmingesniam daly
ko įvykdymui ir jauną vienuoli
ją paėmė į savo tėvišką globą. 
Kovo 12 d. viršminėto vienuo
lyno valdybos susirinkime ir 
Motinos M. Chrysostomos pri
tarimu, galutinai nutarta pri
tarimu, galutinai nutarta pri
glausti ir auklėti lietuvaitės Se
seles sulig Šv. Pranciškaus įsta
tais.

• ..k atlikti naudingą darbą mūsų1 
kraštui. I ■■■ ■■■■

Mūsų par. bažnyčioje. Vely< 
koše. Prisikėlimo procesija 6 v. 
rytą: pirmos mišios 7 vai., o ki
tos kaip paprastai sekmadie
niais.

Visiems 
dingiausi 
nuo mūsų 
klebono P.
— J. Daunio ir F. Bekshos. Lai 
Prisikėlęs Kristus laimina vi
sus.

Tremtiniu stovyklos virtuvė. — Tai bendroji sto-

Be galo nudžiugęs šiuo pasi
sekimu, Prelatas, grįžęs Chica- 
gon, pradėjo derybas su lenkų 

Kovo 9 d. tuo reikalu kreiptasi' vienuolyno vyriausybe. Leng- 
prie diecezijos vyskupo. Leidi
mas nuo J. E. Pittsburg’o vys
kupo nebuvo sunku gauti. Jo 
Ekscelencija šiam svarbiam rei-

Linksmų šv. Velykų!
Dr. Pauline Luzackas, 
LIETUVE GYDYTOJA

Cambridge, Mass.

viausia buvo pradėti su perkėli
mu septynių naujokių, kurioms 
nereikėjo oficialaus leidimo iš 
Romos. Naujokės, mažai žino
damos apie naujai steigiamą 
vienuolyną, išsyk abejingai žiū
rėjo į tokį pasiūlymą. Vėliau su 
jų motinų padrąsinimu, jos įga
vo drąsos ir sutiko tokį žings
nį daryti. Į savo atsišaukimą 

‘sulaukusios atsakymo iš vokie
čių vienuolyno, jos apleido Chi- 
cagą ir pasiekė Pittsburgh’ą 
kovo 27 d. 1922 m. Šios tat, sep
tynios lietuvaitės buvo pirmo
sios naujojo vienuolyno narės. 
Tą dieną įsikūrė nauja lietuvių 
katalikų doros ir mokslo įstai
ga — Šv. Pranciškaus Lietuvių 
Seselių Vienuolynas. Taip tat 
trumpu laiku Prel. M. L. Kru
šas padarė svarbiausi žingsnį 
naujojo vienuolyno pradžiai.

Dabar prasidėjo rūpestis, kaip 
perkelti Seseles turinčias laiki
nuosius ar amžinuosius įžadus, 
bet Jo Eksc. Pittsburgh'o vys-

kupo įtaka palengvino ir patvir
tino Seselių atsišaukimą į Apaš
tališkąjį Sostą. Šiom penkiolikai 
Seselių teko gana ilgai laukti iš 
Romos leidimo, kas sukėlė ne
maža rūpesčio. Pagaliau atėjo 
laukiamos dispensos iš Romos 
ir kartu leidimas lietuvaitėms 
Seselėms važiuoti į Šv. Pranęiš- 
kaus vokiečių vienuolyną — 
naująją savo prieglaudą. Kai- 
kurios iš šių Seselių tuo tarpu 
dar darbavosi lietuvių mokyklo
se, užtat turėjo baigti mokslo 
metą parapijos ii- tik užbaigu
sios galėjo važiuoti į naująjį 
centrą — šv. Pranciškaus Sese
lių vokiečių vienuolyną. Mill
vale. Pa. Kitos Seselės be atidė- vykios virtuvė, kur pačių lietuvių tremtinių parinktie- 
liojimo pradėjo ruoštis kelio- jį virėjai - virėjos pagamina valgį stovyklos gyvento- 
nėn ir neužilgo ant visados at- jams. Maisto rūšis priklauso nuo to, ką jie gauna. Ka- 
sisveikino su šv. šeimynos iš da BALF’as nusiunčia geresnio maisto, tremtiniai ge- 
Nazareto Seselėmis. Visos, da- rįau valgo, kada jo negauna, minta kuo gali. Apginki- 
rydamos tokį žingsnį, turėjo tą me juos nuo bado, neleiskime jiems pusbadžiai gyven- 
patį tiks'.? prieš save — surasti ti. Siuskite rtvo aukas BALF’ui — United Lithuanian 
tinkamesnių aplinkybių visiškai Rlief Fun I of America. 19 VVest 44th St., New York 
pasiaukoti lietuvių tautos jauni- N. Y.
mui ir savo žmonių gerovei. - ----- -—■------------------------------——

—
Širdingiausi Velykų švenčių 

sveikinimai visiems laikraščio i 
"Darbininko" skaitytojams ir 
A. D. korespondento rėmėjams.! 
Lai Prisikėlimo šventė prikelia 
mus visus meilėje ir pasiauko
jime dirbti pavergtai Tėvynei j 
Lietuvai ir bendrame savvtar-i 
piniame veikime. Linki Jūsų. į 
A. D. korespondentas.

Linksmų sv. Velykų!
Adv. A. J. Young,

i JANKAUSKAS j
35 Hunncwell Avė.,

Brighton, Tel. STA 8659

Linksmų Velykų Švenčių!

Peter & Diek Tavern
PETRAS JARVIS ir RICHARD SLEZAS, sav.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių?

JOHN’S HARDWARE
Paints, varnishes, wallpapers and 

plumbing supplies
412 W. Broadway

So. Boston, Mass.

I CAMBRIDGE, MASS.LIETUVAITĖS SESELĖS 
VOKIEČIŲ SESELIŲ

GLOBOJE
Naujosios lietuvaičių globė

jos. Šv. Pranciškaus Seselės i 
pradėjo rūpintis atvykusiųjų 
Seselių įvilkimu į abitus. 1922 
m. liepos 17 d. paskirtos pir- i 
mos devynios naujokės įvilktu-: 
vių iškilmėms. Ir £aip įvairiais 
laikotarpiais vis naujas būrelis; 
po įspūdingų įvilkimo apeigų 
tapo priimtas naujokynan. Už
baigusios naujokyną pasikeis
davo vietomis su toms, kurios 
darbavosi mokyklose ir kata- j 
kizavimo misijose.

1922 m. rugp. 4 d. įvyko vo- bei. Rūpestingai gydytojų pri- tirti. Iš Vokietijos, 
kiečių Seselių viršininkės ir jos žiūrima, pasveiko ir dabar bai- Gaigalienės pasirūpinimu, ji pa- 
patarėjų rinkimai. Viršininkės gia sveikti namuose. Linkime siekė Ameriką, 
pareigoms eiti tapo išrinkta' 
Motina M. Baptistą ir tuo pa-Į 
čiu laiku naujojo vienuolyno 
sutvarkymas perėjo į jos ran
kas. Lietuvaičių Seselių ir jų 
vienuolyno reikalai jai visuo
met buvo arti prie širdies. Už
tat savo nepaprastu sumanu
mu. idealia asmenybe be galo, 
daug prisidėjo prie naujosios 
lietuvių įstaigos pažangos. Sa-i 
vo dideliu nuoširdumu stengėsi, lalienės 
lietuvius patenkinti kiek išgalė-' 
jo. ar tai naujų mokyklų atida
ryme ar jų sutvarkyme. Dažnai 
pati lietuvių mokyklos aplanky
davo ir palikdavo naudingų pa
tarimų. Jai mirus 1926 m. bal.
19 d. lietuvaitės Seselės nustojo 
įžymios asmenybės. taurios 
dvasios naujojo vienuolyno glo
bėjos ir vadės.

(Bus daugiau 1

I
1 o

j Kovo 23 d. p. Vincas Tamuly- tarpu gyvena Medforde. o ant- 
nas šventė savo gimtadienį. Šia ras jos sūnus Petras žuvo šia- 
proga jo tėveliai, p.p. J. E. Ta- me kare, kurio atminčiai Cam- 
muivnai iškėlė jam šaunų sur- bridžiuje prie lietuvių bažny- 
prize bankietą, kuriame dalyva- čios yra pavadinta aikštė jo 

[vo jo broliai, sesutės ir draugai, vardu “Peter Serą pas Sq." 
Sveikiname p., V. Tamulyną ir Tremtinė p. Talalienė apie savo 
linkime jam sulaukti . dar daug sūnaus Petro žuvimą nieko ne- 
. > ' ■ 
linksmų gimtadienių.

Kovo 25 d. po. sunkios ligos 
grįžo iš ligoninės p-lė M. Gry
baitė. P-lė Grybaitė išbuvo ligo- tuota ir ištremta į Rusiją. Kol 
ninėje trejetą savaičių, kur jai 
visą laiką gręsė pavojus gyvy- siekė Vokietiją. Vėliau teks pa- 

sesutės p.

žinojo. Žinoma, jai buvo skau
dus smūgis. Mes reiškiame jai 
giliausią užuojautą, p. Talalie
nė buvo Lietuvoje rusų a rėš-

kas nėra žinių kokiu būdu ji pa-

a Didelis pasirinkimas įvairių gėrimų.

Patarnavimas malonus ir mandagus.

X 208 West Broadvvay,

AUŠ VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

p-lei M. Grybaitei stiprios svei
katos.

Sveikiname p. 
Talalienę ir jos dukrelę Pranę 
ir, linkime laimės laisvoje šaly
je-

j
i i

Atvyko iš Europos
Kovo 30 d. atvyko į New Yor- į 

ką iš Vokietijos Lietuvos trem-' 
tinė, p. Marijona Talalienė ir 
dukrelė Pranė, p. Talalienė iš į 
New Yorko atvyksta į Cam-' 
bridge pas savo sesutę p. A.1 
Gaigalienę apsigyventi, p. Ta-' 

sūnus Alfonsas šiuo'

South Boston, Massachusetts

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų. Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųslŲite:

“DarMumkas", 
3W W. Braadvray,

So. Boston 27, Maosį

Kuomet Nežmoniškai 
Pentas Pabrango, 

Ar Užsimoka
JŪSŲ NAMAS PENTYTI?
Jeigu namas labai apleistas, 

tai nesvarbu, kad pentas pras
tas ir brangiai reikia mokėti, 
vis vien pigiau atsieis negu kitą 
metą pentytųte pigiau pirkdami 
ir geresnį pentą.

Kreipkitės prie mūsų, o mes 
atvažiuosime, apžiūrėsime ir pa
sakysime ar reikia pentyti ar 
ne. Už tokj draugišką pasikal
bėjimą Jums nieko nekainuos.

Mes atliekame pento, popiera- 
vimo ir medžio dirbus viduje ir 
iš lauko, taipgi taisome stogus 
ir kaminus, penkiasdešimt milių 
nuo Bostono.

Reikale kreipkitės ypatiškai, 
laišku ar telefonu:

JOHN PETRUS
(Petraškevičius)

131 Pend St, Randolph, Mass.
Ofisas:

499 Broadway (Room 4), 
So. Boston, Mass.

Valandos: vakarais nuo 5 iki 7
Tel. Randolph 1177-J 

(28-t-7)

2

Linksmų Velykų Švenčių!

Visiems savo draugams ir rėmėjams.

SILVESTRAS ZAVECKAS, Savininkas

f 324 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINO* *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienč 

•25 E. 8th St.. So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1298. 

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

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. «th St.. So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkvay — 1884-W 
Iždininkė — Ona Stanluliūtė.

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

11 Springer St.. So. Boston. Mass 
Kasos Gi. — Elzbieta Aaikštikainytė, 

IK) H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

iv. JONO EV. BL. PASALPINėS 
DRAUGIJOS VALDYBA

i

š

I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

opia Club

Grafton Avė

e Co.

Islington, Mass

Tel. Dedham 13414-H

PRANAS GEDILSKIS, Namu Tel. Dedham 134A4-R
1
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ILINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

SULLIVANS LIQUOR STORE
P. JAKUBĖNAS Sav.

i 
I i 
I

8

visuomenės sim- 
valdžios daromą 

valdžios darbo 
Komunistai rėkia

Pirmininkas Juozas švagždys.
801 6th St.. So. Boston. Mass. 

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

Prot. Ražt. .Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk, So. Boston. Mas3. 

; Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška.
i 440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Iždininkas -Stasys K. Grigą navičiua,

•99 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zaikis.

"787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Turime degtinių, vynų ir alaus pasirinkimą

323 W. Broadway, So. Boston, Mass

Tel. Šou 9772

£
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galima, kaip viščiu- 
perekšlės sparnais, 

apie ankstaus ryto 
“komunizmą", kuris

Pranešama, kad A. Daukanto 
krautuvėje jau galima gauti bi
lietų Darbininkų radio metinio 
koncerto. Patartina įsigyti bi
lietus iš anksto ir tuomi užsitik
rinti sau geresnes vietas. Kon
certą šįmet išpildys artistė p-lė 
P. Stoskaitė ir p. B. Smetonie
nė. sekmadienį, gegužės 11 d.. 
3:30 vai. p.p. Jordan Hali. Bos
tone. Bilietų kainos kaip ir ki
tais metais.» —

i Šiomis dienomis Amerikos 
! komunistai pasirodė gatvėse su 
lapeliais, šaukdamiesi pagalbos

: ir Amerikos 
l>atijos prieš 

Į“check up" 
■ sluogsniuose.
išvertę gerkles, kad čia jau ne- 
be demokratiška. Įdomu kaip 

5 jie supranta demokratiją. Juk 
visoje komunistų partijoje nė
ra nė lašo demokratijos. Komu

nizmas. tai kruvinojo fašizmo 
Irežimas, geležinė diktatūra, do- 
minacija ir imperialistinių sie
kių sluogsnis. Galų gale, jei čia. 
j Amerikoje jiems laisvos demo
kratijos pažiūros nepatinka, tai 
jie turi savo išreklamuotą Sta
lino rojų Rusijoje. Lai tenai 
ir kraustosi. Kam jiems čia šū
kauti. ieškoti simpatijos, užta
rėjų. kad 
kams jai 
sapnuoti 
slieką —
taip gardus Stalino rojuje. A- 
merikos demokratiška valdžia 
gal jiems būtų tiek gera, kad 
parūpintų net kelionpinigius, 
tik. žinoma. “One Way". Mūsų 
visų Amerikos piliečių pareigą 
stoti kovon dabar, kol dar nevė
lu. prieš komunizmą. Siūskime 
padėkos ir raginimo laiškus 
Prezidentui Trumanui. Sec. of 
Labor p. Schwellebach už jų žy
gius prieš komunizmą, reika
laudami. kad visi komunistai 
bei jų simpatizatoriai būtų pra
šalinti iš valdiškų vietų. Demo
kratiškoje Amerikoje tik demo
kratiškai nusiteikęs pilietis gali

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

South Boston Cafe
Vincas Balukonis, Sav.

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

260 W. Broadvvay,
South Boston,

I
Massachusetts

Iî
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BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Kviečiame visus'.

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 

pasitikti svetelius bei ^iešmas ir juos nuošir

džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 

bėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.

Rezervacijas galima užsisakyti

Telefonu ŠOU 4535
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GIRDĖTI LIETUVIU l 
KOLONIJOSE '

i

LAVRENCE, MASS
Didžiosios Savaitės Tvarka

Graudūs Verksmai bus gieda
mi trečiadienį. 7 vai. vak.. po 
pamokslo palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Didžiajame Ket
virtadienį bus tik vienos šv. mi
šios. 9 vai. rytą. Švenčiausis 
Sakramentas bus įstatytas per 
visą naktį, šv. Vardo draugijos 
vyrai būdės nuo 9 vai. vakaro 
iki Didžiojo Penktadienio ryto. 
Kitos draugijos pasiskirstė sau 
valandas dienos metu.

mišios seks paprasta tvarka, 
būtent. S. 9:30. 11 ir 11:45 v.

Palaiminimas su Švenčiausiu 
Sakramentu bus suteikiamas 
po 6 vai. šv. mišių aukos. Po 
pietų nebus pamaldų.

Mūsų parapijos Bon Secours 
ligoninės rėmėjai užsimojo su
kelti stambesnių auką tos ligo
ninės fondui. Tam tikslui ren
gia "Penny Sočiai" parapijos 
svetainėje, bal. 13 d., 3:30 
pietų, parapijos svetainėje.

Vyčių kuopos atstovas, p. Ka- 
sauskas.

Nutarė ruošti pramogėles, iš
rinko komisiją ir įpareigojo 
valdybą.

Pirm. A. F. Kneižys perskai
tė iš ALT centro gautą padėkos 
laišką ir pakvitavimą už aukas 
— §730.76. kurios buvo surink
tos vasario 16 d.

!*>

N0RW00D, MASS
Federacijos Skyriaus 

Susirinkimas

6
dz.o G d., 2 v. po pietų. LiUglLs ■ 
of Columbus patalpose. Susirin
kimas bus svarbus. Kviečiame 
isus narius dalyvauti.

A. Dėdinai.*ua%

"Rigoletto 
esjiecially 

and convin-

Itation of Liszt's 
Pharaphrase” v.-as

1 brilliant, gracefu! 
cing".

Birutė Smetona 
pasirodys Bostone
Darbininkų Radio 
Koncerte, Jordan Hali, 
dieni, gegužės - May 11-tą die
ną ir duos progą mūsų muzikos 
mėgėjams pasigerėti jos 
tu.ii

I
I

pirmą kartą 
ir skambins
Programos

sekma-
SHENANDOAH, PA

16 d. Vasario Rezoliucija 
“Congressional Recorde”

Nepersenai Shenandoah Lie
tuvių Tarybos skyrius. Lietuves 
Nepriklausomybės paminėjimui, 
surengė prakalbas, Shenandoah 
High School svetainėje. Kalbė
tojais buvo: Pennsylvanijos 
Valstijos senatorius H. Wat- 
kins. Prof. Pr. Padalskis. Stasys I
Gegužis ir kun. J. Karalius, 

j Senatorius Watkins gyvena
Frackville. Pa. ir yra mūsų dis-' 

'trikto senatorium, Schuylkill

talen-
Didžiosios Savaitės Tvarka šv. 

Jurgio Lietuvių Par. 
Bažnyčioje

Trečiadienio vakare. 7:30 
išpažinčių klausymas.

Ketvirtadienį, 6 ir 7 vai. 
tą išduodama šv. Komunija 
7:30 vai. rytą giedotos šv. mi 
šios.

Didysis Penktadienis: 7:30 v. 
j rytą pagarbinimas šv. Kry- 
I žiaus. kunigo šv. Komunija, 
maldos: 7:30 vai. vakare įvyks 
Stacijos. pamoksiąs.

Didysis šeštadienis: 7:30 vai. 
‘ rvtą maldos, šventinimas ug- 
nies. \ elykinės žvakės, krikšto 
ir Velykų vandens; giedotos šv. 
mišios; per mišias išduodama 

jšv. Komunija. Gavėnios pas
ninkas baigiasi 12 vai. vidudie
nyj. 4 ir 7 vai. išpažinčių klau
symas: 7:30 vai. pamaldos ir iš
pažinčių klausymas.

Pamaldų Tvarka Velykose
Sekmadienį, bal. 6 d.. Velykų 

dienoje — 6 vai. rytą Prisikėli
mo pamaldos, procesija, giedo
tos šv. mišios: 8 vai. skaitytos 
šv. mišios, o 10:30 vai. rytą gie
dotos. Po šių šv. mišių palaimi- 

■ nimas

I

1

CHICAGO, ILL
Kovo 16 d., Palmer

Poly n a Stoska
(Stoškaitė)

Įvyko sekmadienį, kovo 30
Rašt. 
pereito susirinkimo protokolą, 
pirm. A. F. Kneižys padarė pra
nešimą apie įvykusi Naujos An
glijos Lietuvių Katalikų seime
lį. Lawrence. Mass. Taipgi kvie-

d.
K. Kašėtai perskaičius

Presanktifikatos mišios Di
džiajame Penktadienyje bus 
laikomos S vai. Pamaldos vaka
re 7 vai.

Didžiajame šeštadienvj šven
tinimas ugnies. Velykų žvakės 
ir vandens prasidės 7 vai. Mi
šios prasidės prieš S vai. Išpa
žintys bus klausomos prieš šv. 
mišias. po pietų ir vakare nuo
6:30 vai. Kompletorijumas pra- tė visus draugijų atstovus pa
sidės 7 vai. sidarbuoti BALF’o vajuje.

-------------- j Rašt. p. K. Kašėta pranešė. I 
kad p. G. Kakanauskas. Šv. į 
Jurgio draugijos atstovas, ku
ris buvo išrinktas skyriaus iž
dininku. atsisakė. Taigi iždinin
ku išrinktas jaunas. Lietuvos

Velykų Diena
Velykų rytą apvaikščiojimas 

prasidės su procesija. Prisikėli
mo mišios prasidės 6 vai. rytą. 
Šv. mišių 7 vai. nebus. Kitos šv.

Linksmiausių Velykų Švenčių!

DR. J. L. PAŠAKARNIS
OPTOMETRISTAS

MB
I
z z

z 447 W. Broadway So. Boston, Mass.

House 
viešbutyj įvyko Root for Mayor 
Komiteto visų amerikiečių gru
pių bankietas. Šio vakaro pasi- 

■ sekimas, tai nuopelnas Sanita- 
rv District Trustee, adv. Anta- 
no Olio. buvusio to parengimo 
pirmvininko. kuris labai sklan
džiai pravedė programą.

Programa susidėjo iš kalbų ir 
čią publiką 'tikrai nudžiugino: | ^a’n’4- P- Aldona Kirstukaitė 
mūsų pianistų padangė pratur-' sudainavo labai gyvai dainelę 
tėjo nauja stambia jėga." į Kartelėli Mėlynasis .

Išvažiavo į Paryžių toliau mo-j Dalyvavo ir Illinois valstybės 
kytis. Karui prasidėjus, grįžo gubernatorius, Dvvight ’ H. 
Lietuvon, kur daug kartų Green ir pasakė įspūdingą kal- 
skambino per radio ir kencerta- ’0ą Eap.
vo su simfonijos orkestrą Vii-' 
niuje.

Amerikon atvyko 1941 metais 
ir apsigyveno Clevelande. kur 
1946 metais debiutavo Stein- 
way Hali. Apie ją rašo "Cleve- 
land News" lapkričio 6 d. laido
je: "Mrs. Smetona. who studied 
in Lithuania and Paris revealed 
unusual technical facility, vigo- 
rcus style and when in a con- 
templative mood. a lovely tone. 
A new pianist. the charming 
and exceptionally talented Bi
rute Smetona".

"Cleveland Plain Dealer" ra-: 
šė: "Mrą. Smetona’s interpre-'

Birutė Smetona
(Nasvytytė)

Baigusi Kauno Konservatori
ją. debiutavo kaipo solistė su 
Valstybės Teatro Simfonijos 
Orkestrą Kaune. "Lietuvos Ai
de" VI. Jakubėr.as rašo: “Jos: I 
pirmas pasirodymas prieš pla-

Worcesterio lietuvaitė, baigu
si aukštus muzikos mokslus.

bet viso apskričio respublikonų partijos 
JI ._J_i ir Pennsylvania Senato 

Amerikoje, sekretorium. Jo pastangomis 
gubernatorius J. Duff paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės die
ną. Kalboje jis pasigyrė, kad jo 
žmona yra lietuvaitė ir jis di
džiuojasi, kad jo dukreles moka 
lietuviškai. Ragino lietuvius ne
pamiršti savo tėvų gražios ir se
nos kalbos.

i Susirinkimas pravedė dvi re
zoliucijas. .Viena Lietuvos ne
priklausomybės klausimu, kurią 
šios apylinkės kongresmanas 
Dr. Ivor Fenton patalpino Jung
tinių Valstybių "The Congres- 
sional Recorde". Tilpo kovo 11 
d. š. m. Antroji buvo Pennsyl
vania Gubernatoriui padėka už 
paskelbimą Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos 16 d. vasa
rio. ši rezoliucija buvo perskai
tyta abiejuose Pennsylvania le- 
gistratūros butuose — Senate ir 
Kongrese — ir tilpo Kongreso 
rekorduose. Rezoliucija ne tik 

; pareiškė padėką gubernatoriui. 
. bet ir apibudino Lietuvos padė- 
i tį. Senate perskaitė senatorius 
, Wagner. o Kongreso bute kon

gresmanas Gus tVacsaus.
Prakalbose surinkta arti 

tūrių šimtų dolerių. Bet tai 
ne viskas. Tarybos skyrius aukų 
rinkimą tęsia toliau. Nori bent 
vieną tūkstanti §1.000.00) su- įt
rinkti. Tarybos skyriaus valdv-' M 
bą sudaro sekantieji: Pirminin-, *7 
kas — Antanas Staniškis; raš- 
tininkas — Leonardas Čaikaus- i 
kas; iždininkas — Jurgis Jurai-! S 
tis: iždo globėjai — Edvardas 
Koons, Merchants banko kasie- 
rius. ir adv. Vincas Krencevi- 
čius. Raporteris.

muzikos 
žavėja netik lietui ius. 
pasaulio muzikos mylėtojus. Ji vadu 
yra koncertavusi 
Europoje ir veik visose pasau
lio dalyse.

Grįžusi iš Europos karui pra
sidėjus. ji atjausdama mūsų 
karius įvairiuose karo frontuo
se, stojo į USC ir Pacifike savo 
švelniu lietuvišku balseliu ra
mino tuos, kurie toli nuo savų
jų gynė mūsų teises.

Karui pasibaigus, ji grįžo A- 
merikon, kur dabar kas vakarą 
vaidina svarbiausią rolę ir dai
nuoja populiariame perstatyme 
New Yorke, “Street Scene".

New York “Daily News”, ko
vo 26 d. laidoje rašo: "We lear- 
ned about Lithuanian 
from Polyna Stoska, 
way’s stunning blonde 
audiences that love a 
superlative bėauty alunft 
its drama, “Street Scene”."

Nors Polyna Stoska jau yra 
koncertavusi JORDAN HALL. 
bet visi Bostono ir apylinkės 
muzikos mylėtojai džiaugsis iš
girdę, kad ji yra pasižadėjusi 
dalyvauti Darbininkų Radio 
metiniame koncerte. Jordan 
Hali. gegužės-May 11 d.. 3:30
vai. po pietų.

Tad visi dalyvaukime šiame 
šauniame koncerte, kur netik 

do ligoninėje, sveiksta. Tikisi a- išgirsime savo gabiausius artis- 
pie \elvxas grįžti į namus. tus. bet kartu parodysime 

--------------- jiems, kad mes jų talentus į- 
Moterų Sąjungos kuopos su- vertiname

sirinkimas įvyks ne balandžio 7-------------------------------------------
d., bet balandžio 14 d.. 7:30 v. gučių pietūs. Dalyvaujantieji 
vakare, parapijos svetainėje. gaus skanių valgių ir gėrimų.

--------------- Už gražiausiai numargintą 
L. Vyčių 27 kuopa ruošia se- kiaušinį bus duodamos dovanos 

mi - formai šokius gegužės-May vyrams ir moterims.
23 d.. Hotel Vendome. Bostone. 
Kviečia visus, ypač jaunimą 
anksto ruoštis ir dalyvauti.

Švč. Sakramentu.

BALF Skyriaus Valdybos - 
Direktorių Susirinkimas

Pirmadienį, balandžio 7 d.. 
7:30 vai. vakare. Šv. Jurgio lie
tuvių par. svetainėje. St. James 
Avė.. įvyks Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo 22 sky
riaus valdybos, direktorių 
komisijų susirinkimas. Visi 
lvvaukite.

People 
Broad- 
gift to 

voice of 
along vvith

-

I

A. Gumaaskas
GeneraJis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 

naujo stiliaus namus su mo- 
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 

i'taisymo.

ir
da-

GREENFIELD, MASS.

Bernardas horaitis

nuošir-

i Athol. 
lietuvių

I

♦

♦

I. J. FOX moteriškų kailinių firma ir jos at
stovas Bernardas Koraitis nuoširdžiai svei
kina visas klijantes ir rėmėjas ir linki links
mai ir maloniai praleisti šventes.

♦
♦

♦

ke-
dar i

Third Street Cafe, Ine

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Susirinkimas Velykose
S. Š. V. J. draugijos susirin

kimas įvyks Velykose. balan-

ir

Dorchester St

QualityAl

Savininkai. A. p Xeviera—:—P. Razvadauskas

So. Boston, Mass. JA

»R£W€D BY HAFHMEFFER 4 CO i„ .
BoCd.t. Masv.. SlNCE 1«F0

.. ... .

Draugijos valdyba ir komisi- 
vietinius ir iš 

apylinkės dalyvauti margučių 
pietuose.

Rengėjos ir šeimininkės yra 
šios: L. Aguonienė, A. Tamo
šaitienė, M. Budrevičienė 
pirm. A. Steponkevičienė.

iš ja kviečia visus

Svečias Misijonierius Aplankė 
Ligonius

Kovo 14 dieną į šią lietuvių 
koloniją buvo atvykęs kun. Dr. 
Antanas Bružas, misijonierius. 
Po pietų ir vakare išklausė lie
tuvių ir italų išpažinčių ir pasa
kė pamokslus lietuvių ir italų 
kalba. Rytojaus rytą išdalino 
šv. Komuniją.

Šia proga misijonierius kun. 
Dr. Bružas aplankė ligonius ir 
juos suramino. Išvyko 
Mass. skelbti misijas 
parapijos bažnyčioje.

Mes, Greenfieldiečiai
džiai dėkojame kun. Dr. Anta- 
nuo Bružui už dvasinį patarna
vimą.

W. J. Chisholm 
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 62Sw

t

Susilauksime Pirmo Lietuvio 
Kunigo

41 Kovo 22 d.. Springfield. III., 
klierikas Antanas Tamulis i- 
šventintas subdeakonu ir dea- 
konu. Greenfieldiečiai ir visa a- 
pylinkė laukia pirmo lietuvio 
kunigo iš šios kolonijos.Lai Die- 

jvas jį veda greičiau prie Savo 
I Altoriaus.
I

♦

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Margučių Pietūs
Sekmadienį, balandžio 13 d., 1 

vai. po pietų. Old Court House 
viršutinėje svetainėje įvyks šv. 
Onos draugijos ruošiami mar-
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J VIETINĖS ŽINIOS
s

ZINUTFS tų svečių tėvelių su pagalba per

Kovo 27 d., mirė, Camey ligo
ninėje, metus pasirgusi, Ona 
Bėdalienė, gyv. 59 Gatės St. A- 
merikoje pragyveno 35 metus. 
Paliko vyrą Juozą ir sūnų Juo
zą. Tapo palaidota iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, kovo 31 d. Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Ketvirtadienį bus tik 
šv. mišios s uasista, 8 v. 
Komunija bus dalinama 
r., 7 v. r., ir per šv. mišias.

Žmonės lankys Švč. Sakra 
mentą dieną Ir naktį.

J. E. Arkivyskupo R. J. Cush- 
ing, D. D., pageidavimu vyrai— 
ypatingai Šv. Vardo draugijos 

Kovo 29 d., tapo pakrikštytas nariai lankys bažnyčias visą 
Karolis Antanas. Liudviko- Elz- naktį, 
bietos (Abukevičiūtės) Rozzi-
notti, gyv. 529 E. 8th St. Kūdi- sekančiai: 
gis gimęs kovo 13 d. Tėvai su
pranta savo pareigas skubotai 
krikštydami savo mažutėlį.

vienos
r. Šv.
6 vai.

Šie vyrai pasižadėjo budėti

Linksmų šv. Velykų!
Adv. John J. Grigalus,

598 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

52 G St., Tel. ŠOU 4877
12—1 A. M. — Laurynas .Mi

kulskis, Juozas Višnauskas.
1— 2 A. M. — Jonas Belskis. 

Kazys Barauskas.
2— 3 A. M. — Andrius Žar-Verboje vietiniams kunigams

gelbėjo Bostonietis Tėvas An- kauskas, Julius Volungevičius, 
tanas Mešlis, S. J., ilgametis 
misionierius.

Lauksime Tėvo Jėzuito ir ki- i

DAKTARAI
---------------------------------------------

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

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

1
i

3— 4 A. M. — Antanas Šapa-i 
lis, Justinas Augunas.

4— 5 A. M. Vincas Širka, Pra
nas Lukoševičius.

5— 6 A. M. — Juozas Lesčins- 
kas, Steponas Mickevičius.

Kviečiame visus kitus Šv. 
Vardo draugijos narius ir visos 
parapijos žmones praleisti nors 
vieną valandėlę su mūsų Išga
nytoju. Jėzų Kristų, Šv. 
riaus Sakramente.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

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

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

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Q* mm i.uit. „ttmmitt , , •)*<•>■.> t, > n« ...i..., Į

B-

A, J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

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

lis ’-rida-.ė vakarienėr 
31o7.0G S.L.A. Bostono 
:ys $IC 
.žiai vajaus $737.40. F- 

mavičienė pranešė', kad 
26 dd.,- Lietuvių s uėje \ 
kas rodys brolių Motuzą 
iškas filmas BALFo 

Nusirinkime dalyvavo ir 
’akimavičius. Po susi; 
Dr. Kapočius visus nava

Jaunas f.
Vargonininkas

“Boston Post" laikraštis 
ule į 

aaininin 
1

Kunigai ir parapijiečiai yra 
labai dėkingi mokyklos palai 
kytojams - prieteliams. Šiomis 
dienomis atsirado mokyklų ge
radarių tarpe V. Širkai. V. An- 
drunai ir F. Simanavičius. Dė
kingi jie yra bažnyčios taisy
mui aukotojams. Romaldas U- 
sevičius ir šeima teikė rimtą 

i šiam kilniam tikslui auką!
i ■" 1 ■■ ■

senai turėjo straipsnelį a 
žymų muziką, operos 
ką, p. Rapolą Jušką, 
plačiai žinomas mūsų išeivijoje. 
Muzikas Rapolas Juška yra 
McLauglin & Reilly k.mnani-; 
jos, bažnytinės muzikos leidėjų. 
Bostone, vedėjas.

Tas pats laikraštis Įtalpino i 
platų aprašymą apie jauną lie-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

I

Atidarė Offisą
Mr.’& Mrs. Petras & Vassia 

KIAULSNAS. Prancūzų Vy
riausybės diplomuoti Architek
tai, baigę Urbanismo Institutą 
Paryžiaus Universitete.

Laiko garbę pranešti savo 
tautiečiams, jog atidarė offisą, 
kaip Architectural Designers ir 
City Planners. Antrašas: 7253 
So. Washtenaw avė., Chicago 
29, III. Telefonas: GROvehill 
4307. Darbo ir pasimatymo va
landos: nuo 10 ryto iki 8 v. p. 
pietų.

s vra REIKALINGA

Alto-

Penktadienį rytinės pamal
dos bus 8 vai. Po pietų 4 vai., 
bus vaikščiojamos stacijos. 
Taip pat ir 7:30 v. v. bus vaikš
čiojamos stacijos, ir sakomas 

' pamokslas.
Šeštadienį rytinės pamaldos 

bus 8 vai. Išpažinčių klausymas 
bus ryte per pamaldas, 3:30 v. 

; p. p., ir 7:30 v. v. Vakare bus ir 
pamaldos. 5 v. p. p. bus šventi- 

Į narni, sunešti bažnyčion, val- 
įgiai. ir po vakarinių pamaldų. 
! 
į

Pirmadienį ir antradienį kun. 
Albertas Abračinskas darbavo
si Hudson. Mass. Jis klausė lie
tuvių katalikų išpažinties ir sa
ike jiems pamokslus šv. 
lo airių par. bažnyčioje.

__________________

Velykose šv. mišios bus laiko
mos valandomis: 6. 8. 9. 10. ir 
11:30; salėje. 8 ir 9:30.

10 v. r., sodalietės eis prie Šv. 
Komunijos “in corpore".

So.

iStičeriai, dirbti prie vaikų kos- 
j tiumų. Puikus atlyginimas.

Darbas pastovus.
WOLFF - FORDING

46 Stuart St., Boston, Mass.
(D

į

Šeštadieny, Balandžio-April 26,1947
STRAND SALĖJE

376 W. Broadwoy. So. Boston- Mass.
Ruošia

Bostono Lietuviu Tautinių šokių Grupė
Nuo 7 iki 8 vai. programa, kurią pildys Grupės daly- 

tuvį vargonininką ir art. Rapo- viai. Po to, apatinėj salėj užkandžiai - vaišės, o viršų-. 
lo Juškos pagelbininką. muziką tinėj šokiai visiems. Bus Suktinio ir \ alco kontestai. 
Antaną Pažasį. kuris 
vargonininkauti 16 metų am- 

Ižiaus. Jo pirmuoju muzikos mo
kytoju buvo dabartinis jo "bo
sas". p. P.apclas Juška. Anta
nas Pažasis iš pat jaunų dienų 
priklausė prie Šv. Petro lietu
vių par. choro, So. Bostone. 
Pramokęs vargorrninkauti, jis 
dažnai pavaduodavo art. Rapo- 

Įlą Jušką. Vėliau jis gave vargo- 
Įnininkc darbą St. Leo's par., 
l Dorchester. Po to vargoninin- 
ikavo Chelsea ir Providence. o 
dabar jau keli metai vargoni
ninkauja St. Anne’s- par. baž
nyčioje ir dirba bažnytinės mu-

:zikos leidykloje.
Į Jis apsivedė choristę, kurią 
'jis buvo prašalinęs iš choro, ir 
: gyvena 12 Althea St., Dorches- 

Municipal iter. kartu su savo tėveliais. Mu-<

Myko

a skm

WOLLASTON, MASS.
PARSIDUODA grocernė.

Krautuvė randasi labai ge- 
B. L. Tautiniu šokių Grupė, roję vietoje tirštai apgy- 

-----------------------------------------------venta. Švari gatvė. Krau- 
i valdybai ir iš Brockton. Mass.. kuris nese- tuvė SU visais įtaisymais, 
kurie gausiai, nai atvyko iš tremties. Euro- Jeigu per savaitę S900 iki

Lietuvių Tautini šokį Kalvelį išmoksime ir šok-pradėjo Gražų 1
sime visi — jauni, seni. Todėl visus ir kviečiame atsi
lankyti.

Skleidžiami Keleriopi 
tai. Teko matyti So. Bostono vi- 

' suomenė je pardavinėjant se
kantiems parengimams tikie- 
tus:

Whist Party Seserų Jėzaus 
Nukryžiuoto Rėmėjų, bal. 12 d., 
parapijos salėje. 492 E. 7th St.

Metiniai šokia
Bldg.. bal. 19 d. Pelnas eis Šv. jzikas Antanas Pažasis yra 
Petro par. Seserų mokytojų pa-davęs ir Darbininkų Radio 

: laikymui. įgramose.
i Bušų tikietai važiuoti į Vyrų ,
Šv. Valandą Brocktonan. birž. 1 
dieną.

Neteko 
! kų Radio

I

i.

dar matyti Darbinin- 
koncerto tikietų?

Darbuosis per šventes
Bostone. Tėvas Pranas Jakima
vičius. S. J., grįžo su gražiais 
įspūdžiais iš New Britain. Ct.. 
po misijų. Apsistojo So. Bosto
no lietuvių parapijos klebonijo
je. Jaunas Tėvas misionierius 
sakys pamokslus. Šv. Petro 
par. bažnyčioje. Didžiajame 
Penktadieny ir Velykose.

Katalikų Mokytojų Suvažia
vime bus viešas susirinkimas, 
Symphony Hali. bal. 9 d., vaka
re. Šiame susirinkime dalyvaus 

iir Šv. Petro 
j 10.j

Velyku Atostogos Vaikams. 
Bostono diecezijos parapijų 
mokyklos uždarys mokslo kam
barius trečiadienį, bal. 2 d.,
3:30 v. p. p., iki bal. 14 d. Vai
kai grįš mokyklosna pirmadienį 
po Atvelykio.

Jaunimas turės progos daly- ■' 
vauti Didžiose Savaitės labai Į- I 
spūdingose pamaldose.

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

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

220 E St, Tel. ŠOU 3141,

šiom ir dabartiniai
jos direktoriam, i
rėmė ir remia sporto ratelius, pos, ir tą dieną pasakė kalbą 1000 dolerių, 
įtaisydami reikalingus įrankius '■ Darbininkų radio programoje J pas Wm. Amsie, 

Į ir uniformas. ; iš WESX stoties. . ruth St.,
Šiais metais So. Bostono Lie-i ^GENiva 3719.

tuvių Piliečių draugija, įvertin- ■ 
dama savo sportininkų pasižy
mėjimą, paskyrė §200.00' nupir-

Jackefų visam rateliui.
Rap.

kimui

PADĖKA

į Tą pačią dieną lankėsi poetas, 
p. J. Aistis - Aleksandravičius 
ir ponia Aleksandravičienė iš 
Marianapolio: adv. Kazys Kali-) 
nauskas. vietinis. Darbininkų. 
radio metinio koncerto komite-■
to pirmininkas, ir įsirašydamas 
į Koncerto Garbės Globėjus į- j 

, teikė A. F. Kneižiui 825.00 čekį.»•':! . ....................... ■

Kreipkitės
30 Car- 

Dorchester. Tel.
(i-p)

Expert Watch Repairing
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches-Jewelry-Diamonds 
Radios-Electrical Appliances

379 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4649

Aš nuoširdžiai dėkoju
Kasmauskui ir S. Mockui, kad Taipgi lankėsi kun. Antanas Į 
jie surado galimu mane priimti Mešlis. S. J., "žvaigždės" Te
dirbti į savo įmonę. daktorius. kuris savaitės pabai-

Taip pat dėkoju ponam Ivaš- goję darbavosi Šv. Petro lietu
kam už paramą, ir draugišku- ,vių par. bažnyčioje.

i i

i' Šią savaitę lankėsi p. An- i 
Tąja proga drįstu prašyti vi- 'driuškevičienė su dukterimi Jū

sų Amerikos lietuvių. nepa- .Iia Lawrence Mass p.lė ju- 
miršti Europoje vargstančiųjų. lįa yra ..Darbininko- bendra. 
Tėvynėje vargstančius sušelpti 
beveik neįmanoma, bet lengvai;

balandžio 2 d.. 9 vai. rytą iš pasiekiami tautiečiai tremti-' 
niai. Nepagailėkite aukos jų ■ 
šelpimui, nepašykštėkite siunti- j 
nių. Pagaliau, kiekvienas, kuris, 
turi šiokį tokį turtą tegu nepa-; 
tingės sudaryti t________
Tremtiniui afidavitai. kaip vys- tąjį Tautinį Festivalį, kuris šį 
tančiai gėlelei rasa. 1

Mrs. Anna Reardon ii- a- kime tos rasos tam vystančiam gegužės
- Ann-Marie.

Mirė Balutis

dai- 
nro-

Ba-
E. 7tn St.. So.

trečiadie-

Kovo 31 d. mirė Justinas 
lutis, gyv. 482 
Bostone. Laidojamas 
n j
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuo
se. Velionis pašarvotas D. A.

J S IZaletsku, laidotuvių direktorių, 
parapijiečių apie!. , .. . d j! J koplyčioje, 564 E. Broadvvay.

. A. a. Justinas Balutis paliko 
nuliūdime dvi dukteris — Ale
ną ir 
nūkę

BALF Vajaus Pradžiai
$737.00

darbe.

Vyks į National Folk 
FestivaI

B. L. Tautinių Šokių Grupė 
afidavitus. priėmė pakvietimą ir vyks į 13- i

Į
Šou 4618!

Lithuanian Furnitūra Co.
Res. Šou. 3729

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

So. Boston Furniture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

Nepagailė- metą įvyks St. Louis. Missouri.
----- 21—25 dienomis, to 

miesto puošnioje Opera House.
O jus. afida- Dč! kelio tolumo, grupė vyks!

sumažintame sąstate. Jie ten 
atstovaus Bostono bei Naujos j 
Anglijos lietuvius.

Tam tikslui gi upė ruošia ‘‘lie-.

■ tremtiniui, o už tai jis bus jums 
amžinai dėkingas.
vitų davėjus niekuo neapsun
kins. nes yra visa eilė įvairiu 
emigracijos organizacijų, 
rios apmoka kelionę ir 
čia atvažiavusių darbu 

nepagailėkite 
Visto Parko įstaigas ir padarykite

Ly- tus.
Kas tremtinių tarpe Europoje 

neturi giminių ar pažįstamų, aš 
ar kuris kitas, nesenai atvykęs 
iš tremtinių tarpo, jausim di
džiausią laimę nurodyti asmenį 
ar šeimą pagal Tamstų pasirin
kimą. *

Kovo 27 d. Dr. A. L. Kapo
čiaus ofise įvyko BALF 17-to 
skyriaus valdybos ir komisijų 
susirinkimas. Pirmininkavo Pr. 
Razvadauskas, raštininkavo 
Jonuškevičienė - Bratėnaitė. 
Aptarta BALF’o dabartinis va
jus, bei vykdymas visuomenės 
padarytų nutarimų. Kalbėta a- 
pie pravedimą ‘‘Tag Day” gat- 

^/įvėse. Nuodugniau šį reikalą ap
kalbėjus pasirodė, 
j mas tokio darbo 
| pareikalautų virš 
darbininkų. Todėl 
■nutarta atidėti iki rudens ir'pa- 
! prašyti adv. K. Kalinausko su
žinoti iš graikų apie jų "tag 

i day" dienos pasekmes ir meto
dus. Nutarta pravesti didžiulę 
l“Penny Sale", geg. 9-10 dieno
mis, Lietuvių salėje. Tuo reika
lu kreiptis laiškais ir asmeniai 
prie įjiznierių ir įstaigų prašant, 
aukų - dovanų netik lietuvių, 
bet ir kitataučių darančių daug 
biznio su lietuviais, dėl minėtos 
“Penny Sale". Kreiptis laiškais 
į organizacijas, bei draugijas 
prisidėti prie šio vajaus savo 
auka bei parengimais. Centro 
direktoriaus J. P. Tuinilos su
manymu. nutarta ir jam paves
ta kreiptis prie “Studebaker" 
automobilių pardavėjų paauko
ti atuomobilį ir išleisti laimėji
mui. Sk. finansų raštininkas 
N. Januškis išdavė finansinę 
atskaitą iš prakalbų įvykusių, 
kovo 2 d. Išėmus ruošimo išlai
das liko $480.40. Jaunimo Rate-

į

So. Boston, Mass. ; į

i

Užbaigė Basketball 
Sezoną

kad tinka- 
pravedimas 
tūkstančio 
tas darbas

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC. |
Petras Jakubėnas, savininkas

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

Šiomis dienomis So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
1947 Basketball ratelis užbaigė tu. Tad 
sezoną Bostono
Departamento Bask- tbail

; goję. Lietuvių ratelis užbaigė 
^trečioje vietoje: laimėjo 6 žai
dimus. o 3 pralaimėjo, ir visuo
met buvo ratelių pirmose vieto-’ 
se. Lygoje buvo apie 75 rate
liai.

Šis lietuvių Basketball ratelis 
buvo suorganizuotas 1939 m. ir 
tais pačiais metais laimėjo Bos
tono Miesto Basketball čampio- 
natą. Lietuvių Basketball rate
lis visuomet pasižymėjo ir žai
dė ne tik su kitataučių rateliais. 
!bet ir lietuvių lygoje. Žaidė su 
Cambridge. Hudson. Norwood. 
Montello, Brighton ii kitais.

Šių metų ratelį sudarė šie žai- 
dikai: Arnoldas Plevokas, Vin
cas Jakmauh, Juozas Maldonis. 
Juozas Fradie. Petias Martin- 
kus, Juozas Naujokas, Edvar
das Naujokas. Juozas Peraus- 
kas, Albertas Perauskas. Al
fonsas Grigas. Nuo pat ratelio 
suorganizavimo, jo vedėju buvo 
Juozas J. Sakalauskas (Sagvl. 
Dr. Antanas L. Kapochy buvo 
“coach” ir patarėjas, taip pat 
nuo 1939 m.

Basketball ratelio nariai nuo
širdžiai dėkoja So. Bostono Lie- 

■ tuvių Piliečių draugijos buvii-

Įvairių 
ku- 

rūninasi

380’Ą West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

bri °u- tuvišką balių" su programa ba-
žygio į 
afidavi-

landžio 26 d.. Strand salėje.I
Rap.

i

I

GRABORIAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Alfonsas Svilas,
6 Peter St.. S. Boston 27. Mass.

Grįžo Iš Floridos

Pereitą šeštadienį, porą mė-1 
nėšių paviešėję, stambūs South 
Bostono biznieriai — James ir 
Sofija Strigūnai grįžo į So. 
Bostoną. Su pp. Strigūnais grį
žo taipgi p. Mockienė, žinomo 
veikėjo Stasio Mockaus žmona, 
ir fotografė p. Helena Stukienė.

Pp. Strigūnai labai patenkinti 
atostogomis. Floridoje atosto
gaudami. sutikę labai daug lie
tuvių iš visų Amerikos kampų.1 
P-nas Strigimas pareiškė, kad 
šįmet labai daug lietuvių priva
žiavę atostogauti.

Lankėsi

šeštadienį, kovo 29 d.
“Darbininke" inž.

PAIEŠKAI' Mike Grendos, 
kuris turėjo Lawrence. Mass. 
bučernę. Turiu biznio reikalą. 
Prašau skubiai atsišaukti pa
čiam. Jei kas žinote kur jis gy
vena. labai prašau man praneš
ti. Būsiu labai dėkinga.

A. Dvareckienė,
! 49 Elum St.. Dennison. Conn.

(1-4)

REIKALINGAS KAMBARYS 
Jaunas, nevedęs lietuvis inži
nierius, ką tik atvykęs iš Euro
pos. ieško KAMBARIO, 
nešti “Darbininkui" arba 
Gutauskas. 29 Merton 

Brockton 18. Mass.
Tel.: Brockton 5206-M.

Pra-
Mrs.
St..

PARSIDl'ODA 4 šeimynų na
mas. Kiekvienam atskiros du-j 
rys; namas dviejų aukštų — 5 
ir 4; 5-4 kambariai su visais į-Į 
taisymais. Baltos sinkos, pia- 
zai, naujai nujientytas. geras 
stogas ir 4 karų garadžius. Par
siduoda pigiai. Savininkas: B.: 

lankėsi Brazauskas. 12 Ticknor St.. So.;
Jonas Vasys Boston. Mass.

__.j

<28-31) i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

i 
i
i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dvkai 

tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME564 East Broadvvay

SOUTH BOSTON. MASS.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsamuotojai.
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PT’RIJC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU 2GC9
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HYTIMI
i VALSTYBIŲ ZIMBS I
1 <- ?
2

DARBININKAS 8

MARYLANDO ŽINIOS

Skirsto maisto davinius. — Neužmirštami ir tie

Kuopa ruošia šokius balan
džio 12 d., Sv. Jurgio draugijos 
svetainėje, 180-82 New York 
Avė. šokiai prasidėjo 9 vai. va
kare. Kviečia visus dalj’vauti.

imoj». $800.00. Tąjybąs centran 
l iš m ūsų skyriaus*- ..

I Tą pačią dieną įvyko Federa- 
į ei jos 22 skyriaus ir BALF sky
riaus susirinkimai. Komp. A. J. 
Aleksis pranešė, kad gegužės 17 
d. mieste viešai bus renkamos 
aukos. Kvietė visus tą dieną pa
sidarbuoti. BALF naudai pikni
kas įvyks rugpjūčio 3 d. Pirm, 
komp. Aleksis taipgi pranešė, 

2 kad BALF’ui pirmiau buvo pa
siųsta virš $500, o dabar pasių
sime $493.00. Daug padaryta, 

ibet dar daugiau reikia padaryti 
šalpos darbe.

■ ■ a,J ■'»

Atvyko Tremtinis Viucas
> šilkas ; •.

Pas ąavo dėde ir dėdienę, 
Juozą ir Jadvygą šilkus atvyko 
tremtinis iš Vokietijos, Vincas 
Šilkas. Jis džiaugiasi pasiekęs. 
savo gimtąjį kraštą Ameriką. 
Tik labai liūdi nežinodamas 

; apie savo tėvelį ir motinėlę ir 
gimines Lietuvoje. Vincas, nors 
ir sunkiose gyvenimo aplinky
bėse gyveno, bet puikiai atro
do. Pasilsėjęs kiek, stojo į dar
bą. Sveikiname jauną lietuvį ir 
linkime stoti. į mūsų tarpą 
dirbti šelpimo mūsų brolių ir 
sesių darbą.

Garnio Vizitas
Šiomis dienomis pp. T. Bar

kauskai susilaukė sūnaus, o pp. 
P. Biekšai — dukrelės.sys; vice pirm. p. A. Kedienė 

ižd. p. M. Kripas. ir raštininkė 
p-lė Kedytė.

Hartfordo skyrius rūpinsis 
rengimu šių metų liepos 4 d. i 
pikniku Marianapoly. Tuo rei-i 
kalu susirinkimas įvyks balan-i Aukų į Federacijų gauta se- 
džio 13 d. 3 vai. po pietų, Ma-:kančiai: Gyvojo Rožančiaus — 
rianapoly. $2.00; Tretininkų — $1.36; A-

...... _ _ Ipaštalavimo — t__ . ______
; — $1.10. Kitos draugi-j 

nų, So. Bostono, skyriaus susi- pridavė po mažiau. Pavie- 
rinkimas. Kun. dr. V. Andrius-i _  y
ka. MIC., iškėlė Tėvų Mari jonų■ Barbora juodaitvtė 
nuopelnus lietuvybei. Petronė Laurinaitienė — $1.00.

Perrinkta valdyba: pirm. p. j šalpos Fondą pridavė Silves- 
Vosvlienė; vice pirm. p. Sandie-;tras 2danvs $5.00 ir keli kiti po 
nė; ižd. Brazauskas, ir rašt. P- doierį 
Karčiauskienė. Išrinkta komisi-i Kaip kitur, taip ir pas mus y- 
ja. kuri turės vykti į Mariana-;ra kurie su dideliu pa-
polį, susirinkiman. balandžio 13į sišventimu dirba parapijoje,

Kovo 9 d.. Švč. Trejybės par.. 
mokyklos salėje. Hartford, Ct.. 
įvyko Tėvų Marijonų 
skyriaus susirinkimas 
girnas. Susirinkimui 
kavo T. T. Marijonų 
skyriaus pirm. p. J. Balsys. t____

Dalyvavo prel. Ambotas. kun. Kovo 14 d. įvyko T.T. Mari jo-; Kančios 
Gauronskis, kun. Sabulis ir pil
na tautiečių salė, kuri turėjo 
progos išgirsti įdomią kun. dr. 
V. Andriuškos, MIC., kalbą apie 
lietuviškos Kolegijos veiklą. 
Meniškąją dalį išpildė Mariana- 
polio studentų choras, sudai
nuodamas keletą lietuviškų dai
nelių. Chorui vadovavo Br. J. 
Banys. MIC.

Taipgi parengime dalyvavo ir 
du lietuviai našlaičiai iš Maria- 
napolio: A. Šimonis ir J. Mar- 
tmkus. Pastarasis trumpai, bet-
vaizdžiai kalbėjo apie žiaurius 
jaunystės pergyvenimus iki at
vykimo į šį kraštą. Po kalbų ir 
meniškos dalies sekė “Bingo” 
žaidimas. Daugiausia pasidar
bavo p. Apolonija Kedienė, kun. 
dr. V. Andriuška. MIC. T.T. 
Marijonų vardu komisijai — 
p.p. Balsiui. Kedienei, Kazlaus- visus dirbti vieningai, 
kienei. Kripui 
sidėjusiems darbu ir dovanomis, rapijos vakarienė įvyks balan- 
nuoširdžiai dėkojo. džio 20 d.; pirmas parapijos pik-

Perrinkta T.T. Marijonų rė- nikas įvyks birželio 8 d. Išrink- 
mėjų Hartford. Conn.. skyriaus ta komisija, kurie pikniko ren- 
valdyba. Pirmininkas p. J. Bai- gimo darbą ves pirmyn.

Rėmėjų 
ir paren- 
pirminin-

Rėmėjų
$120- Kristaus lietuviai tremtiniai, kurie gyvena už stovyklos ribų. 

Čia stovyklos vedėjai prižiūrint, merginos ir moterys 
~ ...... atsveria laukiančiam tremtiniui savaitės maisto davi-

/ RamaiuZkas $5.00, ni- Už stovyklų ribų gyvena tūkstančiai lietuvių, ku- 
_ $2 (jo riems taip pat reikia maisto, drabužių, avalynės, pata- 

’ lynės, vaistų ir kitų kasdieninių reikmenų. Siųskite sa- 
i 

i
i

Sveiki. Sulaukę šv. Velykų!

p. Jonas Paukštaitis, Vytis, 
paskirtas Nutley, N. J. policijos 
nariu. Sveikiname!

Velykų švenčių proga sveiki
name visus Vyčius ir draugus.

F. V.

HARTFORD. CONN

* * I 
I $ y / i / 
\ 

l

i 

vo aukas BALF’ui — United Lithuanian Relief Fund Sveikindamiesi švenčių metu ! 
of America, 19 West 44th St., New York 18, N. Y. neužmirškime

Po $2.00 — A. Stanišauskas, Į pakviestas LRKSA Centro se- 
A. Sapiega, M. ir E. Tuskas ,J.; kretorius, p. Wm. Kvetkus. Jei- 
Minalga, E. TaUriunienė, J. Įgu jis pats negalės atvykti, tai 
Skubąs, J. ir O. Šatkus, S. Ko-' jis įgalios ką kitą atstovauti 
ja, J. Morkevičiai, P. Kuketskis,} Centrą. Yra pakviesti kaikurių 
P. Plantavičius, M. Mikutienė, draugijų ir kuopų pirmininkai

i J. Balčius, M. Kristy, M. šul- j ir nariai.
čius, J. Viščiūnas, D. Tamušiu-j Rengimo komisija iš anksto 
nas, J. Norkuvienė. F. Kilkis, J.. kviečia visus tame jubiliejinia

me bankiete dalyvauti.
V. Visniauskas.

dieną, būtent, pp. Gudienė, Ta- draugijose ir visuomenėje, ypač.
Bet yra ir

tokių žmonių, kurie nieko nedir
ba, neaukoja ir dirbantiems iš- 

WATERBURY, CONN. i metinė ja. Jie verti pasigailėji-
■ mo.

Kovo 23 d. įvyko Šv. Juozapo ________
lietuvių parapijos veikiančios f " 
komisijos susirinkimas. Kleb. versiteto Jonas Gurklys, užbai-; 
kun. J. Valantiejus paaiškino gęs chemijos inžinieriaus moks-- 
tikslą ir pavedė vadovauti kun. lūs. Jis kiek pailsėjęs, grįš į U- 
V. Ražaičiui. Pastarasis ragino niversitetą studijuoti, kad gauti 

kad visi daktarato laipsnį. Jo brolis kun. 
ir kitiems, pri- parengimai būtų sėkmingi. Pa- Albinas Gurklys taip pat dabar 

! siekia aukštesnio mokslo Uni- 
versitete. Jiedu yra Šv. Juozą-į i Dėkas ir M. Jokubaitės prane-
po lietuvių par., alumnai. Svei-Į Kiti visi aukavo po $1.00 irįšė, kad rūpestingai yra ruošia- 
kiname! Koresp. mažiau. Viso vajaus laiku ir mas kuopos 30 metų gyvavimo

mulaitienė, Majauskaitė, Smi- labdarybės darbą, 
gelskienė ir Stakutienė. i

Šiomis dienomis grįžo iš Uni-

Pirmasis Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos skyrius įsisteigęs 
praeitą rudenį, Hartford, Conn., 

savo artimųjų veikia. Skyriaus valdy-
pavergtoje Lietuvoje, tolimame bąsudaro; pinnininkė Ę. Kolen-
Sibire arba ištrėmime. Aukoki- ^^,5 M Pateckaitė,
me mūsų šalpos Fondui, kuris kasininkė N. .Braškięnė. Nese- 
dabar veda aukų rinkimo vajų. naj buvo surU0štas Bingo, kuris 

Širdingai sveikiau visus š»^(davė $107.00, Valdyba ir nariai 
kolonijos lietuvius ir liefuvai- Da^įyvįg visomis išgalėmis dirb- 
tes ir 
vargo

kviečiu visus prisiminti 
ištiktus lietuvius.

M.

Visiems Lietuviams ir Mūsų Broliams 
Vargstantiems Svetimuose Kraštuose

Retail & Wholesale Groceries

WILLIAM ZINKEVICZ

Linksmiausiu Šv. Velykų
8RID6EP0RT, CONN.

Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis pasirin
kimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patamauiamt.

17 ARTHUR STREET,
Tel. 2254-M Montello, Mass.

5i

Žilinskas, K. Strutinskas, G. 
Raišelis, J. Janušaitis, A. Gus- 
taitienė, A. Veličkis, V. Kirk- 
liauskas, A. Gustas, M. Poveris,
J. Zaladonis, M. Mikutskienė,
K. Herman, J. ir O. Lušinskai, 
M. Juškevičienė, P. Vaznienė, J. 
Minevičius, J. Janušaitis, M. 
Baltrušaitienė, K. Stumbrienė, 
U. Stevens.

'i Kiti visi

Vasario 23 d. labai iškilmingai

MEW HAVEN, CONN.
Kuopos 30 Metų Sukaktis

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
susirinkime komisija, suside- 

’j danti iš sekančių: H. Case, A.

Į

į prakalbose sukelta Lietuvos paminėjimas gegužės 4 d., Už- 
gelbėjimo reikalams $732.05. f prašytos šv. mišios intencija 

Šiame vajuje daug pasidarba- gyvų ir mirusių narių, kurios 
vo šie asmenys: Amilia Tuskie- bus atnašaujamos 10:00 valan-J 

Visos narės kviečia-

NEWARK.N.L

pasiryžę visomis išgalėmis dirb
ti, kad daugiau galėtų pagelbė
ti seselėms. Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos Centro Valdy
bos Garbės' pirmininkas yra 
Prelatas J. Ambotas, kuris nuo
širdžiai remia ir Hartfordo sky
riaus veikimą.Iš Vyčių Veiklos

Kovo 23 d., Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje bu
vo atnašaujamos šv. mišios L. 
Vyčių 29 kuopos narių intenci
ja. Nariai-rės bendrai priėmė; bendra Komunija įvyko 

įšv. Komuniją. Šv. mišias atna-Į 
į savo kleb. kun. I. Kelmelis. Pa-į 
įmoksią pasakė nesenai atvykęs 
iš Europos kun. P. Bastakys, 
vikaras.

Po šv. mišių įvyko bendri „,. . A .. |Y. O. Komunijos pusryčiuose,pusryčiai Šv. Jurgio draugijos! ... „ , ..... „ . . . ■ kūne įvyko Newark, N. J., ko-svetameje. Kuopos pirminm-i „ .... - ,,1 t, * j 1 1 • u I vo 23 d.: E. Egnatoviciute, M.kas, Petras Podgalskis buvo 1 „\ • m . Angeliute. A. Petenute, G. M1I1-toastmastenu. Trumpas kalbas! . ____
*■ | Al va* A

pasakė kleb. kun. I. Kelmelis ir į 
Apskrities vice pirmininkas, 

J Jonas Bray.
Tos dienos veikla užsibaigė 

ekskursija į Swartzwood Lake, 
N. J., kur turėjo “Weenie 
Roast.”

KEAMY.N.L
Šv. Vardo draugijos narių 

kovo 
23, 8 vai. mišiose. Po mišių įvy
ko pusryčiai Šv. Vardo dr-jos 
salėje.

Iš mūsų parapijos sekančios 
sodalicijos narės dalyvavo C.

j __ ,__ ______ ___ _ _____ __ .
minėjome Lietuvos nepriklau-.n®’ ®na Mačiukaitienė, Ona Ra- dą rytą, 
somybės sukaktį pamaldomis manauskienė, Ona Einorienė, J-į mos dalyvauti, 
ir prakalbomis. Prakalbos įvy
ko šv. Jurgio par. svetainėje. 
Kalbėjo kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas, Dr. A. Gervydas įr p. i 
A. Stanišauskas. Rezoliucijas _ 
perskaitė kun. V. Pranckietis. dėkingas kleb. kun. J. V. Kaz- gos 43 kuopos chorą is VV ater- 
Jis atsišaukė, kad dalyviai pa- 
gal išgalės aukotų Lietuvos iš.
laisvinimo reikalams.

Štai aukotojų vardai: >
Lietuvos Dukterų draugija —

$33.50; Po Globa P. Š. draugija ma‘
- $10.00: Šv. Jurgio parapijos Amerikos Lietuvi, Bridgeporto Sąjungos 
choras $10.00; Apšvietos Vyrų 
ir Moterų draugija $10.00; Šv.
Jurgio draugija $10.00; pavie- .------ -------------- —« —
niai asmenys - Jonas Bamotas Visi tik ,aukia 8ve<^ daininin-, sibaigus seks šokiai.
$12.00; po $10.00 — kun. J. V.ikų’ art AL Vasiliausko ir Vio'j Sąjungietės prašo kitų drau- 
Kazlauskas. K. ir O. Ramučiai, įletos Tamkiūtės.^ K------- -  ‘ .............. ...........
L. N. Radvilai, .
Blažys, J. ir O. Žaliai, K. ir O. į PAPUOS svetainėje. 
Topikai, S. ir H. Skikai, J. ir O.daug yra ispUtinU. 
Kramanauskai, M. Gustaitienė,| Pasirodys su naujomis 
P. Kalpokas, J. Kairys, J. Šim-m’S- 
kus, J. ir L. Krikščiunaičiai, J.' ———
šerkšnis, J. ir O. Ragitskas. > BALF vietinis skyrius Pu Pa* 

Po $7.00 — Ig. ir E. Strutins- siunt5 $75 I S^pos Fondo cent- 
kai, P. šulinskienė, K. ir M. Ru- džl Lietuvos našlaičių. Tad smagiai laiką praleido ir džiau* 
džiai ,O. ir A. Ramanauskai, W. ■ da^ar Bridgeportiečiai surinko gjasi laimėjusios gražių, ir 
ir P. Skirkai. -Tarybai $700, BALF $75. Bus naudingų dovanėlių. Vakarėlis

Po $6.00 — M. Padalskienė, S. dar ir daugiau, tik reikia kant-įjav^ pelno $32.00, už ką padė- 
ir V. Kaminskai, Ag. Žukaus- Fr’bčs, nes da.bar eina vietiniai, ka priklauso Z. Markūnienei, 
. . - ..... . . . Inaraniina ir rlrantnin naroneri- ! •_ ____ _______________________ •

1 soms, kurios prisidėjo aukomis ' 
ir dalyvavimu, taipgi poniai 
Gvildienei už dovanelę.

r

Stanislauskas. J. Minalga. P. | 6 valandą vakare, parapijos
i Remeika. E. Eloveskienė, kun. į svetainėje įvyks graži ir turi- 
W. Pranckietis, .* ~
kas.

Vietinis Tarybos skyrius yra

A. Stanišaus- ninga programa, susidedanti iš 
i dainų ir vaidinimo. Pirmą kar
tą teks įšgirsti Moterų Sąjun-

lauskui už suteikimą dykai sve
tainės. Mykolui ir Amiliai Tus-

; kam už svečio priėmimą ir pa- dins 3 aktų 
vaišinimą, ir taipgi Jurgiui ir “Laimė ir Meilė. 
Marijonai už svečio pavaišini- vaidinimas bus

t

ANTANAS MEIZIS

&0 Linksmk usių Velykų Švenčių

Linki visiems savo kostumeriams, 
Draugams ir Pažįstamiems.

Velykų Švenčių Proga, Kviečiame Naujo
sios Anglijos Ponias ir Paneles Pas Mus 

Atsilankyti ir Pamatyti Didelį 
Kailinių Pasirinkimą.

RELIABLE FUR CO. INC.,
| 59 Temple Place Boston, Mass.
ga

LIBerty 8393 5-tam aukšte gį
S
•aa"

i naičiūtė, . M. Grinevičiūtė, A. 
: Kazivikienė, P. Bubenienė, A. 
Shavvkonienė, A. Smigelskienė, 
A. Thibault ir S. Buseris.

būry. Conn. Taipgi šv. Juozapo 
parapijos choro grupė suvai- 

scenos kūrinėlį 
” Koncertas ir 

pavaišini- vaidinimas bus vadovybėje 
komp. A. J. Aleksio, Moterų 

; himno kompozito- 
Tarybos Skyrius. . riaus. Kalbas pasakys viešnios 

....-............ i sąjungietės ir mūsų klebonas 
Choro koncertas visai arti.1 kun. Gradeckas. Programui už-

________ Koncertas į- gijų bei kuopų nerengti kitų
A. Skirka, J. jvJ’ks balandžio 13 d. Šv. Jurgio pramogų tą dieną, bet ruoštis

Tikietų 
Choras 
daino-

iš anksto dalyvauti šiame me
no vakare.

Kovo 23 d. vakare Lietuvių 
Moterų Service Aid 35 narės bu
vo nuvažiavusios į. Lyons Vete
ranų ligoninę, Millington, N. J. 
Jos dovanojo ligoninei du setu 
Smithstonian Series knygų, ir

Rengimo komitete buvo: pir-

Išrinko Komisiją šalpos Darbui
L. Vyčių 29 kuopa išrinko ko-^ 

misiją darbuotis BALF’o vaju- surengė puotą dėl sergančių ve- 
je. Išrinkti šie: Petras Podgals-'teranų. 
kis, Elena Pachiura, Genovaitė
Malakas, Vera Laukžemis, Pet-'mininkė H. Yankowskienė, T. 
ronė Masandukas, A. Long, Vi- Fixterienė, M. Peterienė ir M. 
to Barkauskas, J. Sakevičius ir Birknienė. Palinksminimo prog- 
Pranas Vaškas. ramą atliko Bob Conn. A.E.S.

Sąjungiečių kortavimo vaka
rėlis, kuris įvyko pas mūsų ge
rą veikėją, Sofiją Markūnienę, 

: pavyko. Visos dalyvavusios

kienė, O. Mateikienė, M. Buzevi-; ParaP’j°s *r draugijų parengi- , jog padėjėjai P. Zikienei
mai.čienė. |

Po $5:00 — Kun. V. Prans-i 
kietis, J. ir E. Stanislauskai, P. 
Žilaitis, K. Valintas, M. Stirna, 
C. Daugiela, F. Andriuškevičius, 
J. Latvienas, J. Matulis, U. Sta- kietą paminėti 60 metų gyvavi- 
nislausknenė, D. Gustas, M. Ku- mo sukaktį. Bankietas įvyks ba- 
bilius, F. Lubas, D. Daugiela, landžio 13 d., 6 vai. vakare, pa- 
G. Masaitis, P. Remeika, J. Ba- rapijos svetainėje, No. Main 

. kūnas, A. Ragauskas, G. Minai- St. Rengimo komisija stropiai 
ga, P. Kabošius, B. Petkevičius,' darbuojasi, kad koiškilmingiau- 
P. ir O. Einoriai, J. Sedgevičius. šiai paminėti savo organizaci-

Po $4.00 — O. Urbonavičienė, Į jos — Susivienymo jubiliejų.
C. K. Jakučiai, R. šerys, V. ir; Jau yra pakviesti šie įžymūs 

; Veronika Padžiūnai, A. ir O.! svečiai: miesto mayoras T. J. 
Navedomskiai. įNelligen; miesto raštininkas P.

Po $3 — " ~ "■ ------- ---------- ~
siunaitienė, 
Svirskas, A. ir V. Eičas, O. Al- par. 
šauskienė, S. Hoverman, O. Ce- ’ 
pulienė, A. Praisienė, J. Grig-

• lon, K. Weis, M. ir Mykolas Lu
kas.

ANSOMA, CONN.
LRKSA 32 kuopa ruošia ban-

I

Eva Dulbis, O. Sta-jE. Schumaeker; kun. Edv. Gra- 
T. Šumskienė, P. įdeckis, New Haveno lietuvių 

klebonas; vietinis kleb. 
kun. V. Karkauskas; vietinis 
jaunuolis, kuris nesenai užbaigė 
teisių mokslus ir jau praktikuo- 

|ja, adv. J. Ča maus kas. Taipgi 
I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

REAL ĖST ATE & INSURANCE

Office Tel. SOUth Boston 0948

414 W. Broadway.

Tel. PARkway 1233-W

Res. 37 Oriole St.,

A. J. NAMAKSY

So. Boston. Mass.

W. Roxbury, Mass. Į

ALT Skyriaus Susirinkimas
Kovo 23 d., įvyko ALT sky-. 

riaus susirinkimas, kuriame 
perskaityti atsakymo laiškai į 
misų rezoliucijas.

Nuo vasario 16 d. parengimo 
liko pelno, be aukų, $60.50.

Nutarta ruošti judamus pa
veikslus apie Lietuvą.

Komisija susideda iš sky
riaus pirmininko M. Vokietai
čio, F. Rumskio ir A. Zinkaus.

Pareikšta padėka mūsų kle
bonui kun. E. Gradeckui už pa
sakytą kalbą per radio Vasario 
16 d., ir poniai A. Vokietaitie- 
ųei tiž daihavimą.

Iždininkes V. Norkūnas pra
nešė, kad jis pasiuntė Čekį su-

1
i

ii-

U

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

S

a

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

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379



Sveiki, Sulaukę Kristaus Prisikėlimo Šventes

i

kaip pa- 
Paskalis, 
angelas, 

nelaimei, 
norintis

gyvena, 
žemėje,

visi 
vie- 
Gal

doktrinose. Iš esmės 
jie Jo vieno ieško, Jo 
no alksta ir trokšta, 
būt, greičiausiai, dangaus 
Tėvas ir bus jiems gailes
tingas... Jei tik jie nuošir
dūs ir teisios širdies. “Ar-i 
gi jie... kurie, kaip vana-i 
gai, drasko savo pačių ke
penis, neras kur galvą pri-1 
glausti vienoje iš Tėvo pa-‘ 
rengtųjų vietovių?” —i 
klausia Serg. Bulgakovas, i

Tačiau ta viltis, kad Tė
vas bus gailestingas kla-! 
jokliams, ne tik neturi su-| 
mažinti, bet, priešingai, 
dar padidinti matančiųjų [ 
ir žinanČiųjų uolumą, ryž-į 
tumą ir atsidavimą nu-j 
kryžiuotajam Kristui...: 
Tiktai nukryžiuotasis Jė- [ 
žus, nepaisant visų kuždė-[ 
jimų, yra vienintelis ir ti-; 
krasis Kelias, Gyvenimas' 
ir Prisikėlimas.

Keistas ir nuostabus pa
daras yra žmogus. Šalia jo 
karališkųjų savumų — vi
sa apimančio proto, pra
kilniais polėkiais pasižy
minčios širdies ir, anot 
Bergsono, uždarąjį lanką 
pralaužiančios dvasios — 
jame glūdi surizgęs ego- 
jizmas, kriminaliniai žiau
rumo polinkiai ir visa ei
lė juodų juodžiausių jaus
mų. Karalius ir vergas, 
angelas ir demonas, geni
jus ir niekšas — štai žmo
gų žymintieji kraštutinu
mai. O iš esmės, 
sakė didysis 
žmogus nėra nei 
nei gyvulys, ir, 
atsitinka, kad
vaidinti angelą tampa gy
vuliu...

Žmogus triūsia, vargsta, 
kovoja, dirba, 
tvirtinasi čia,
taip, lyg jam būtų skirta 
čia amžius išbūti.

O Kristus prieš 2000 me
tų, prieš savo skaudžiąją 
mirtį Golgotos kalne, lan
kydamas dvi seseris, Mor
tą ir Mariją, pirmajai, 
švelniai prikišdamas, pa
sakė: “Morta, Morta, tu 
daug kuo rūpiniesi, o to 
vieno tereikia... Ji (Mari
ja) pasirinko geriausiąją 
dalį”... Kas gi tas vienas? 
Gi meilė, pasitikėjimas 
Aukščiausiuoju Kūrėju, 
atsidavimas Jo valiai, at
sipalaidavimas nuo žemiš
kųjų reikalų, malda — žo
džiu, visi savumai, kurie 
žymi geriausiąją, skaid
riausiąją žmogaus pri
gimties ir paskirties dalį, 
kurie žmogų tikrai pada
ro žmogum, kurie išlaisvi
na jame dieviškąją pri
gimtį, kurie nuplėšia sto
rą žemišką kevalą, den
giantį jo panašumą Die
vui...

Dažnas iš mūsų nežino
me, nejuntame, nesupran
tame savo paskirties, savo 
pašaukimo, negirdime ir
nenorime girdėti iš mūsų i 
pačių gelmės kylančio bal-i 
so, kuris šaukia vis kilti, 
tobulėti, atsipalaiduoti 
per didelių saitų su žeme 
su jos vyliais ir apgaulė-; 
mis. Dažnas nejaučia ir 
nesupranta, kad iš amžių 
jį yra paženklinęs dieviš
kasis Mokytojas...

Į KRISTŲ
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I PASAKOJIMAS APIE TRIJŲ 
KRYŽIŲ KALNĄ VILNIUJE 

_____________
Kasdieną, kai skaidrūs [pranciškonus, kad jie Lie- 

pavasario saulės spindulių [tuvoje platintu krikščio- 
; pluoštai blyksteli virš ži- nių tikėjimą. Kartą, kai 
bančių miesto bažnyčių/Algirdas buvęs iš miesto 
bonių ir kryžių, bemaž vi-.išvykęs, vietos gyventojai 
durmiesty, aukštame kai-[užpuolę vienuolius. Sentv- 
ne nušvinta, sublizga trys.nius nusivarę ant Trijų 

Į didžiuliai kryžiai, kurie [Kryžių kalno, tris jų nu- 
nevieno praeivio prašalai-i kryžiavę, o keturis nuo 

[čio patraukia akį, o smal-; kalno i metę Vilnelės upėn, 
sus keleivis visada klau
sia, kokie tai kryžiai, ko
dėl jie čia pastatyti. Ir ne 

[tik keleiviai, bet ir mažie- 
! ji, po ilgos žiemos, išėję su 
[tėveliais pasivaikščioti 
• nuolat klausinėja: “Tėveli, 
į ko tie kryžiai liūdnokai 
i rymoja kalno viršūnėje, 
■ kas juos pastatė?” 
į Senovėje Vilniaus miestą 
dažnai puldavo įvairūs 

‘priešai, o ypač kryžiuo- 
: čiai. Kartą kryžiuočiai 
smarkiai užpuolę Tri
jų Kryžių kalną, kuris ta
da dar Plikuoju vadinosi. 

! Iš čia buvo sumanę pulti ir 
užimti visą Lietuvą. Plika
sis kalnas tą žiemą buvęs 
ledais nuklotas, slidus, 
negalimas prieiti. Atsira
dęs narsus lietuvis karei
vis — Jasinskas, kuris aš
triai pasikaustęs savo žir-, 

[gą ir greitai užjojęs antį 
liucijas. Tai būtų labai ga-; kalno, ir paėmęs nelaisvėn' 
linga ir naudinga galybė, patį kryžiuočių 
kuri užtartų mūsų taip de
gamus reikalus.

3. Kad ir retkarčiais, bet 
[regulariai gauti 
jgandos už lietuvių 
mus per Amerikos 
•šaulio galingąsias 
stotis.

i 4. Surasti ’zymių £meri-. ^kaltelių bausmės.
- . kiečių ar kitų tautybių tam reikalui tyčia 
o.^i- amoniu.

teisingą 
spaudoj, 
rius gražiai atsiminti, pa
dėkoti. Įvertinti.

Būtų galima surasti ir 
kitokių būdų gauti sau 
naudingų draugų, kovoto
jų už lietuvius ir Lietuvos 

j laisvę. Planuokime ir da
lykime ką nors šia link
ime, ir tai darykime tuoj.

s į Amerikos i Rasa,
kaip katalikų. Redakcijos prierašas.

Veteranų Keliamas klausimas tik- 
ą, iš kurios prašy- rai aktualus ir plačiau

Amerikos
Jie lietuvių, tiek organizuota,

Kristus kėlės, mirtis krito, Aleliuja!

i

Pargrįžęs Algirdas lienes 
toje pat vietoje nužudyti 
visus tuos nusikaltėlius, 

j kurie nukankino vienuo
lius.

Vėliau, Vytauto laikais, 
toje vietoje, kur buvo nu
žudyti vienuoliai buvo pa- 

[statyti trys aukšti ažuoli- 
Įniai kryžiai. Tie kryžiai 
'nuolat buvo taisomi, at- 
■ naujinami ir išliko iki 1864 
j metų. Tais metais, kada 
[visa Lietuva buvo žiau
raus ruso pavergta, kada 
Vilniaus krašte viešnatavo 
caro vietininkas žiaurus 
įgeneral - gubernatorius 
Muraviovas, buvo įsakyta 
nukirsti tie mediniai kry
žiai ir kalno viršūnėje su
deginti.

Tame kalne yra daug na- 
laidotų narsių šio krašto 
gynėjų, kurie 1863 metais 
buvo sukilę prieš rusų val
džią ir norėjo nusikratyti 

magistrą.,nuo jų viešpatavimo. Deja. 
Didysis Lietuvos kuni-[sukilimas buvo numalšin-

gaikštis, sužavėtas karei- tas. daug sukilėlių didelė- 
.vio sumanumu, pabučiavęs je Lukiškių aikštėje buvo 
Jį, apdovanojęs herbu ir'sušaudyta ir čia Trijų
paskyręs jam 7 kalnus An-[Kryžių kalne palaidota, 
takalnyje. i šitie kryžiai, kur dabar

Senovėje Trijų Kryžių[tam kalne matos saulės

i 
I 
I

Dar tebesi kasdieną tarp [ 
mūsų. Ir būsi visados sui 
mumis. Tarp mūsų gyve
ni, šalia mūsų ,toj žemėj, 
kuri yra Tavo ir mūsų, toj 
žemėj, kuri priėmė Tave, 

[kai buvai kūdikis tarp kū- 
[dikėlių ir pasmerktasis 
[tarp pasmerktųjų; gyveni 
[su gyvaisiais, 
[mėj, kuri Tau 
Ikurią Tu myli, 
[ žmogiškuoju 
.žmonių žemėj, gal būt ne
įmatomas net ir tiems, ku
rie Tavęs ieško, gal pasi
slėpęs 
kuris 
duoną, 

‘ mato,
i Bet dabar jau atėjo lai
škas, kad vėl mums visiems padėtų 
! pasirodytumei ir duotum lietuvių šventas teises gy- 
[ aiškų ir neginčijamą žen- venti kaip laisvi ir nepri- 
. . . • m 1.1____________ ; X™'T'^.l-1

I
;lūs; tu matai ligi kokio ir susirūpinti 
[laipsnio siekia mūsų var- veikti kaip Amerikoje, 
Igai; Tu puikiai žinai, kaip taip ir visame pasaulyje, 
neatidėliotini yra mūsų Ieškoti jautrios širdies, nuolatinis 
reikalai, kaip kietas ir atjaučiančios, 1 -
jautrus yra mūsų skur- čios. Surasti 
das, mūsų skriaudos ir ranką, kuri būtų kaimy- 
[mūsų beviltiškumas; Tu niška, prieteliška, bet ir 
žinai, kaip mes reikalingi galinga. Turėdami gerų 
Tavo paramos, kaip labai širdžių ir pagelbinių ran- 
reikalingas Tavo sugrįži- kų, lengviau galėtumėm 

atsiekti savo pirmaeilių 
tikslų — atgauti Lietuvos 
laisvę ir išgelbėti kanki
namą ir žudomą lietuvi.

Praktiškai štai ką siūly- susirinkimus, siųstų rezo-

I
i 
jgyvųjų že- 

patiko ir 
gyveni ne 
gyvenimu'

Vargšo išvaizda, 
perkasi pats sau 
ir kurio niekas ne-

Raskim Draugų Kovotojų Už

I
I

propa- 
sieki- į ■ 
ir pa- 
radijo,

:kąln,e_k.uv? vykdomos nu-į spinduliuos paskendę, bu 
--------- , ----------- Vieta !bo pastatyti 1916 metais 
tam reikalui tyčia parink- 'iš gelžbetono.
ta, kad miesto gyventojai!
matytų, kas gresia tiems,! Ištremtas j Sibirą. Vysk. T. 

'kurie veikia prieš įstaty-j Matulionis, ilgus metus kankin
imus. tas Solovkų koncentracijos lia-

Kaip Žinoma, kunigaikš- gėryje, vėliausiomis žiniomis, iš 
tis Algirdas buvęs pasi- Lietuvos bolševikų vėl ištrem- 
kvietęs Vilniun vienuolius tas į Sibirą.

1. Įteik- 
mums ti aiškinantį orašyma A-

-,c . i? ’u-ow. pasu io 
vyskupams, kad jie užtar
tų lietuvius, kaip daugu
moj katalikus nuo tų L„. 
sių kančių. Prašyti, kad 
reguliariai- katalikų spau 
da gintų mūsii šventus 
reikalus. Tuo tikslu tik 
duoti jiems vis'naujos me
džiagos, pranešimų. Toks 

' i judinimas ka- 
suprantan- talikiškos sąžinės, atneš- 
draugišką tų žymių vaisių mūsų ken

čiantiems broliams ir se
sutėms.

2. Kreipti 
veteranus, 
taip Amerikos 
Sąjungų, 
ti realios pagalbos kanki- svarstytinas, 
namiems lietuviams.
galėtų pravesti protesto tiek individuali veikla Lie

tuvai vaduoti, teisybė kil
ni ir nuoširdi, dar toli gra
žu nėra tokia, kokia turė
tų ir galėtų būti. Ypač 
šiais lemtingais mėnesiais 
reiktų ieškoti Lietuvos 
laisvės atgavimo bylai 
daugiau draugų.

Kiekvienas mūsų gerai[čiau tuo reikalu: 
suprantame, 
reikia surasti 
daugiau

kad 
daugiau ir m 

prietelių, kurie 
mums kovoti už

klą šitai gentkartei. Tu klausomi žmonės. Todėl 
matai, Jėzau, mūsų reika- ar nereiktų mums labiau 

ta linkme

IT13/S...

Mes reikalingi Tavęs,
Vienintelis ir teisingiau-[tiktai Tavęs vieno, ir nie- 

sis Mokytojas, kaip prieš ko daugiau. Tiktai Tu vie- 
du tūkstančius metų, te- nas, kuris mus myli, gali 
bekybo, kaip kybojęs, ant pajusti mums visiems, ku- 
kryžiaus ir ištiestomis, !rie kenčiame, pasigailėji- 
nors ir prikaltomis, savo 
dieviškomis rank o m i s 
kviečia visus prie vienin
telio tikrojo ženklo, į vie
nintelį tikrąją kelią — į 
Kryžių...

Kristus mirė baisia mir
timi. Anot Paskalio, Jis 
mirė dėl to, kad mus “my
li labiau, negu mes myli
me savo nešvarumus”...

“Nurimk, tu manęs ne
ieškotum, jei būtum mane 
jau radęs... Tu manęs ne- siems žiauriuose nedatek- 
ieškotum, jei jau turėtum. Aliuose, baisiausiam už vi- 
Nesirūpink”... [sus vargus ,būtent, sielos

Štai Kristaus paguodos skurdui negali duot gero, 
ir suraminimo žodžiai, ku- kuris mus išgelbėtų! 
riuos tas pats Paskalis į- 
deda į Išganytojo lūpas, gi, net ir tie, kurie to neži- 
kalbėdamas ir turėdamas no, daug daugiau už tuos, 
galvoje visus tuos, kurie,kurie žino! Išalkusis įsi- 
“alksta ir trokšta teisy- j vaizduoja, kad ieško duo
bės” ,visus, kurie nerims-'nos ir Tavęs alksta; iX 
ta ir blaškosi, kurie klai
džioja šuntakiais ir sekio
ja paskui apgaulingus mo
kytojus, ieško savo dva
sios patenkinimo įvairiose 
miglotose ir klastingose

mą, kurį kiekvienas iš mū
sų jaučia pats už save. 
Tiktai Tu vienas gali pa
justi, koks yra didelis, 
koks begaliniai didelis yra 
reikalas ir Tavęs išsiilgi
mas šitame pasaulyje, ši
tą pasaulio valandą. Nie
kas kitas, niekas iš tų, ku
rie gyvena, niekas iš tų, 
kurie miega garbės svai
gulyje, negali mums duo
ti, vargšams, paskendu-

Visi yra Tavęs reikalin-

i

kurie gintų mūsų 
bylą plačiojoj 
Tokius gerada-

PRIMICIJOS UŽ TĖVYNĘ

;edija.
is. Iš-

Margučiai. Kiaušinis yra gyvybės simbolis. Lietuviai 
negali įsivaizduoti Velykų be margučių. Kaip puikiai 
juos išdažo!

V
F
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Primicijos! Pranciškonas lie-j sapnas žiaurioje gyvenimo rea- 
tuvis Juozapas Kęstutis Butke-1 lybėje.
vičius. Įgijęs visus kunigo šven-j Ten Tėvynėje primicijos buvo 
tinus, atvažiuoja į Seedorfo'didelė šventė, ten plačiai dulkė- 
prie Zeven lietuvių stovyklą lai- davo keliai, kuriais Į šventes 
kyti savo pirmųjų, iškilmingųjų siūbavo tikinčiųjų pulkai. Ten 
šv. mišių - primicijų. Lietuvių dažnai gaudė gimtas parapijos 
tremtinių kolonija, lietuvis pri- 
micijantas — sava ir miela šir
dis toli Vokietijos žemėje laike 
pirmąsias mišias, tai kažkas 
keista, beveik neįtikėtina, kad 
tokių auksinių valandų gali pa
sitaikyti nykioje tremtinio da
lioje. Atrodytų, lyg ir šviesus

i
i Prisikėlimasf

Į
I

Putinas.

Tavo menas. Tavo darbas. 
Tavo uždavinys, Tavo gy
venimas yra išgelbėti. Štai 
mes, šitose pilkose ir ne
dorose dienose, šiais me-

Pro mano langą padangių liepsnos 
Kaitros ugningais verpetais verčias. 
Žiedais pražydo pilki pelėsiai, 
Ištirpo sienos ir juodos kerčios.

.nėra gimi
nei pilkais 

susimąsčiu- 
Nuoširdaus

je grožio, tas nematomai 
pačiam sau ieško Tavęs, 
kuris esi tobulas ir už
baigtas grožis; kas savo 
mintyse ieško tiesos, tas
ir nenorėdamas Tavęs į tais, kurie yra negirdėto 
trokšta, kuris esi vienin-; šiurpo ir skausmo pilni, be 
telė ieškojimo verta tiesa; ‘ 
kas gi rūpinasi taika, tas 
ieško Tavęs, vienintelės 
taikos, kurioje gali pasil
sėti neramiosios širdys...

I — . ------- -

įs-
troškęs mano, kad nori 
vandens, o jis Tavęs trok-s 
šta; liguistas svajoja apie* Pirmą kartą atėjai išgel- 
sveikatos atgavimą, o tuo bėti; gimei gelbėti; kalbė- 
tarpu jo liga yra Tavęs jai išgelbėti; leidais nu- 
stoka. Kas ieško pasauly-[kryžiuojamas išgelbėti:

jokio vilkinimo esame rei
kalingi būti išgelbėti...

Šėtor.o Karalystė dabar
tiniu metu pasiekė savo 
brendimo pilnatį, o išga
nymas, kurio visi ieško 
apgraibomis, negali nie
kur kitur būti, kaip Tavo 
Karalystėje. G. Pa pini. į

Pro mano langą Prisikėlimas 
Pasaulio viltį didingai skelbia. 
Apsiaubė širdį varpų gaudimai, 
Visus nykybės aidus nustelbę.

Pro mano langą pasaulio lytys, 
Ištolo spindi, kaip šviesūs bokštai — 
Ir vienu žvilgsniu ir viena meile 
Bekraštę buitį draugėn subklokštai.

Ir prasivėrė namai manieji
Ir žydrą dangų į tolį skečia. 
Vadinasi drauge, prie mano lango 
Ir jauną viešnią, ir linksmą svečia.

varpas ir jaunutis kunigas, pa
linkęs prieš mažutę tabernaku
lio trobelę, silpnos alyvinės lem- 

I pelės šviesoje, aukodavo savo 
[pirmąsias mišias. Tai buvo ten. 
[kur yra mūsų žemė ir kur srau
niais upių vingiais teka mūsų 

i šalis.
Jau keli metai, kai geležinėse 

bačkose arba mediniuose sto
vyklų barakuose bėga sunkios 
mūsų tremtinių gyvenimo die
nos. Čia nėra namų

i

nių, nėra artimųjų, 
bažnyčių bokštais 
šių tėvynės laukų,
džiaugsmo šešėlis retai užklys
ta į mūsų stovyklų sienas. Mes 
beveik užmiršome, kad yra gy
venime šviesių valandų... Jeigu 
nebūtų mūsų stovyklą aplankęs 
šviesusis primicijų pragiedru
lis. kuris nukelia mus j Tėvynę 
ir jos turtais varvančius laukus.

Kas atsitiko, kas Įvyko, kad 
šitas tikras Lietuvos laukų sū
nus kilniausiam ir gražiausiam 
savo gyvenimo primicijų mo
mentui pasirinko ne gimtąją pa
rapiją. bet kokį nežinomą sveti
mos šalies Seedorfa . 36 kil. nuo 
didžiulio Bremeno uosto? Kodėl 
čia nėra kunigo Kęstučio motu-

(Tęsinys 11-tame pusią py j)
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Vengrija Pjautuvo Ir Kūjo

— Trys šūviai | akį. kam norėjo apginti suža
dėtinę. — Kg pasakoja vengrė, pabėgusi iš rau
donųjų teroro. — Moterys rusų armijoje. — Ko
munistai mielai priima nacius j savo partijų. — 
Raudonarmiečiai kalba apie žygį į Ameriką. — 
"Vengrijoje tėra tik vienas vyras, ir tas su sijo
nu". — Kardinolas, kalintas nacių lageryje. — 
Raudonieji tiek mušė vyskupų, kad tas susirgo 
proto liga. — 140,000 vyrų | Marijos šventovę. — 
Elgeta įsižeidė: kam jam davė tik milijoną 
pengų. 1

jo sužadėtinę, visai šeimai 
matant. Kiti “draugai” 
griežė armonika ir daina
vo “pritaikytas” dainas... 
Po šio įvykio kas gi beiš- 
drįs pasipriešinti? Ir taip 
tęsėsi apie du mėnesius.

DARBININKAS
• darbą, turėjo pasirašyti 
prisipažinimą apie savo 
atliktus nusikaltimus. Jei 
jie kartais nebūtų ištikimi 
iraudonųjų politinei ar ka
rinei vadovybei, 
kai galėtų būti 
aikštėn.

bet tą paveikslą 
Tik oficia- 

Sialino 
ptivaiz-

paveiksi- sienoje, tačiau 
rusų g n volas pareiškė: 
“Gaila.
reikės .u imti, 
liai ; mažintos
pozos Geidžiama 
duoti..."

Tikroji valdžia 
joje pat'ko į rankas trijų 
vyrų: Sakosi, Gero ir

jVass. Visi jie gimę veng
rais, bet yra Sovietų pilie
čiais. ilgai auklėti Rusijo
je. Rakosi ir Vass buvo 
puikini-kais Raudonojo
je armijoje.

Vengri-

10

tie daly- 
išvilkti

!

I
Ii

I

ir jisai ne
žinai kas

Kardinolas 
Šiomis die-

vienas vyras, 
žioja “sijoną”, 
jis?

— O, taip! 
Mindszenty”.
nomis jo vardas populia
rus Vengrijoje.

RAUDONASIS TERO
RAS MOKYKLOSE

Vyriausybė pamatė, kad 
kunigų areštų nebepakan
ka... Iš kiekvienos mokyk
los politinė polieija uždarė 
tuzinus vaikų į kalėjimus, 
juos mušė siekdami gauti

Nėr pieno! Tūkstančiai į jų pasirašytus pareiški- 
tremtinių vaikučių net i mus, kad jų mokytojai, 
Velykose nebus užtenka-! daugiausiai kunigai, kai
mai pavalgę. Remkime 
BALF vajų.

Surištos rankos už žmo
nijos išlaisvinimą.

PABĖGĖLĖ Iš 
BUDAPEŠTO

Jungtinės Am e r i k o s 
Valstybės jau antrą notą 
pasiuntė rusams, protes
tuodamos prieš jų kišimą
si į vengrų vidaus reika
lus. Vengrija yra katalikų 
kraštas, turi apie septynis 
milijonus gyventojų. Koks 
to krašto 
ševikų okupacijoje geriau- metų amžiaus. į priversti- 
siai pavaizduoja vienos nuosius darbus. Rusai rin- 
vengrės aprašymas, kuri ko vyrus iš namų ar tie- 
pabėgo iš savo okupuotos siog grobė juos iš gatvės 
tėvynės. Čia jos tą aprašy- ir sudarę po 50-100 žino
mą. tilpusi žurnale “Ame- nių būrius varė į koncen- 
rica”. paduodame beveik tracijos lagerius. Ir taip 
ištisai. susidarė Godollo pereina-

Raudonoji armija Veng- masis lageris, netoli Buda- 
riją okupavo 1944-5 me- pešto, talpinęs 50.000 išve- 
tais. Pirmaisiais okupaci- žarnų jų. Szoinok ir Ceglek 
jos mėnesiais visos kitos su 100.000 vyrų kiekvie- 
blogybės: badas, plėšimas, nas ir keli kiti. Kai tik vy- 
šiltinė. šaltis. nelaidoti 
numirėliai — liko antraei
liais dalykais prieš du di
džiuosius pavojus: prie
vartavimą moterų ir pri
verstinus. vergų darbus.
KAIP RAUDONARMIE
ČIAI “LINKSMINOSI”
Prievartavimas buvo riebalu, 

plačiai organizuotas ir lei- skaičius mirė nuo kruvino- 
stas vyriausios karo vado- sies (dezinterijos). Po ke- 
vybes. kaip atlyginimas už jjų savaičių ar mėnesių li- 
kariavimą. Namai buvo kusieji buvo prekiniais 

vagonais. kurių langai 
spygliuotomis vielomis 
užpinti. išvežti i Rusiją.

LAGERIUOSE
Tie išvežimai buvo vyk

domi dėl dviejų priežas
čių: reikalas Rusijai pa
didinti darbo jėgų skaičių 
ir išgabenti stipresniuo
sius vyrus, galinčius prie
šintis. Kai aš žiūrėjau, 
kaip rusai tvarkosi su 
tremtiniais. — rašo toliau

VERGŲ DARBAS
Kita baimė buvo ryšium 

gyvenimas bol- su gabenimu vyrų. 1S-50

FABRIKAI DIRB A 24 
VALANDAS DĖL RUSŲ

Didžioji Vengrijos pra
monė, kur tik išliko nesu
ardyta, dabar dirba 24 va
landas dėl rusų. Kiekvie
nas patyręs darbininkas 
yra mobilizuotas arba

RAUDONASIS NAMŲ naktį paimtas iš savo na- 
KOMAND1ERIUS mų dirbti toje pramonėje 

Pirmąją sovietizaciją pačioje Vengrijoje ar Ru- 
mes pajutome kai mūsų sijoje. Jie. palyginamai, 
namas, kaip ir kitų, gavo apmokami neblogai, bet 
“namų komandierių”. Tai nuo savo darbų pasitrauk- 
buvo komunistų partijos ti negali, 
narys, apsigyvenęs tuose 
namuose. Jo uždavinys 

‘buvo — nenuleisti akių 
nuo kitų gyventojų. Jis 
taip put parinkdavo žmo
nes priverstiniems dar
bams — valyti miestą nuo 
karo griuvėsių, ir tas tęsė
si ištisus metus. Jisai 
skirstė ir maisto korteles, — -----
nuspręsdamas kas prie kalbėjo: 
kurios kategorijos pri- ■ 
klauso. Mažiausis maisto ** mes išlaisvinsime 
davinys — apie 600 kalo- & 
rijų į dieną .didžiausis —dėjo, 
vięš 3.000. (Higienos ins-j 
titutas pranašavo, kad i 
1ĮM6-7 m žiemą.dauguma žmonės nepripažįsta so- 
burzujų , turinčių virs j vjet . kuitūros pra-j

60 m. amžiaus, mirs is ba- našumo. Jie 
do ar nuo ligų) Bendru:nuostabiai

Butų komisijos ir namų ciškonu bažnyčios 
’ komendanto nutarimu nu-' ‘ oc

statoma, ar gyventojas Į J: u 
gali pasilikti bute, ar jis'vijlTns4. 
turi ką kitą priimti ir t.t.

bėjo prieš sovietizmą.
Visos tikybinės organi

zacijos ir jaunimo sąjun
gos uždraustos, jų vieton 
— įsteigtos komunistinės.
ELGETA, KURS NEĖMĖ 

MILIJONO
Bespausdinant neribo

tus kiekius popierinių pi
nigų, inflacija sumažino 
perkamąją galią bilijoną 
kartų. Yra žinomas pasa
kojimas apie vieną Ven
grijos elgetą: jisai užėjo į 
resoraną paprašyti išmal
dos. Jam davė milijoną 
pengų. Elgeta supyko ir 
neėmė — ką čia man duo
di tik milijoną?! Ką gi aš 
nupirksiu už tiek!

Šeimos, sunkioje padė
tyje atsidūrusios, masė
mis buvo mėtomus iš na
mų. Tokiomis priemonė
mis piliečių savarankišku
mas, nepriklausomumas 
buvo sutremptas ir visi 
dabar pareina nuo valsty
bės malonės.

Politinė policija 
grijos NKVD — dirba die
ną ir naktį. Daugiau ir 
daugiau žmonių, kuriuos 
aš pažinojau, dingsta. Jie 
girdėjo barškinimą į du
ris vidurnaktį...

100,000 RAUDONŲJŲ 
SMOGIKŲ

Jei Rusijos Armija ir 
apleistų Vengriją, 100,000

lios savaitės po okupaci
jos: geriausi viešbučiai ir 
žymiausi pastatai pirma 
buvo užgrobti, o paskiau 
rusų padegti, nors jiems 
patiems reikėjo gerų pa-1 
talpų apsistojimui. Vienas 
drąsesnis mano draugas 
— komunistas — davė to
kį paaiškinimą: fronto
kariai atliko tą naikinimą, 
kad juos sekančios trupės 
su savo šeimomis nesusi
darytų pergero įspūdžio 
apie kapitalistinės san
tvarkos geroves.

KAIP MASKOL1S PLO
VĖ BULVES “VAŠ- 

RUMY”
Daugelis rusų niekada 

nebuvo matę moderniškai 
įrengto tualeto. Iš jo rau
donarmiečiai prausėsi sau 
veidus. Vienas netgi plo
vėsi bulves. Po valandėlės 
jis nubėgo pas šeimininkę 
šaukdamas:
— Neveikia gerai! Aš no

rėjau daugiau vandens, 
paspaudžiau rankeną ir 
visos bulvės nugarmėjo 
žemyn’“
— Kai jie užėmė kaimą, 

kuriame aš gyvenau, — 
rašo minėtoji vengrė, — 
jie užėjo ir į vargingiau
sias trobeles, kur jie iš ti
kro buvo laukiami, kaip 
išlaisvintojai iš kapitaliz
mo. Kai rusai pamatė lo
vas. antklodes, jie sušu
ko: '
stūmę moteris, 
piplėšė

i
Lri

ras pasiekė lageri, jo do
kumentai buvo atimami ir 
sunaikinami, iam tik duo
damas numeris. Tai buvo 
atsargumo priemonė prieš 
gimines, kurie bandytų ji 
išgelbėti. Maistas tuose la
geriuose buvo daugiausia 
džiovinti žirniai ar pupos.

. dėl to didelis
I

I

kariavimą. Namai 1 
naktį apsupami ginkluotų' 
karių ir paverčiami lėba
vimo landynėmis. Nebuvo 
moterims kur pasislėpti: 
buvo išieškomos pastogės, 
rūsiai, keltuvų užkampiai, 
anglių sandėliai. Mūsų 
kaimynas, lenkas, kurs ge
rai kalbėjo rusiškai ir ku
ris. kaip “sąjungininkas” 
išdrįso rusams užprotes
tuoti dėl savo sužadėtinės, 
gavo tris šūvius į akį. Jo 
kūną pasodino kėdėje ir 
sveikąją akį paliko atver- vengrė. — mačiau, kad jie 
tą. kad nužudytasai lyg prie to įpratę...
matytų, kaip penki karei-j Aš buvau liudininke ir 
viai savo valdžion paima i kito Įdomaus įvykio, ke-

1
Ši mirties pavojuje mergaitė, Marilyn Maz- 

zureo, 4 metų amžiaus, .-usirgusi reta inkstų li
ga. šypsosi San Jose. Cal.. ligoninėje. Gydytojai 
sako, kad ji mirs, jeigu negaus nauju seru m gy
dymo. kuris jos tėvui kainuoja *48 i diena. Tė- 

’i?d»ri»2 tilt 340 r

Iš rusų kareivių 
galima girdėt i:
— Mes paėmėme

DEMONSTRACIJA
1946 metų pirmo gegu

žės vyriausybė suorgani
zavo didelę raudonąją de
monstraciją. Ji buvo tam, 
kad parodytų “masių pa- 

I tankumą sovietų režimui”. 
Kiekvienas fabriko ar 

Į raštinės darbininkas, mo
kyklos ar įstaigos tarnau- 
I 4- Š z~« V "• 1 4" V <-» < B

buvo

Buda
peštą, Vieną, Berlyną, vė
liau ateis eilė Paryžiaus, 
Londono, o pagaliau ir A- 
merikos.

Kai mes atsiliepėme, 
kad — okeanas platus, jie! to jas turėjo būti savo dar- 
su vaikišku pasitikėjimu bovietėje devintą valandą 

: lis ryto. Iššaukus visų var-
— Mums padės iš vidaus dus, buvo duota nemoka- 

juos mai ir dideliuose kiekiuo- 
kapitalistinio prispau-įse, nepaprastai vertina- 

“ mos gėrybės: balta duona,
“RUSŲ KULTŪRA” I dešros ir alus. Kai jie bu-

juos sustatė eisenai po 
''” devynius eilėje, kad mar- 

šuotų lydimi muzikos ir...

I

viams:
I — Ar
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neisgrobe pOiįcįj0S_ jiems buvo pa-
BPX sakyta,
iš vie- *
karei

_ kad jeigu iš eilės
a* pražus bent vienas, visi 

neteks savo maisto korte
lių. Laikraščiai skelbė, 

, . ... ..'kad 400,000 demonstrato-
tai tokia rusiškoji rįų tvirtomis gretomis 

maršavo reikšdami sim
patijas raudoniesiems.

VYRŲ MINIOS IŠĖJO
PILIGRIMAIS

Jokių kitų partijų de- 
| monstraci jos neleidžia
mos. Taip praeityje įpras
tosios religinės procesijos 

i irgi yra uždraustos. Ta- Vengrijos raudonųjų smo- 
jčiau, prašant kardinolui gikų yra pasiruošę parem- 
Mindszenty. kunigai pa-'ti ąuislinginę (“lėlių”) vy- 
skelbė vyrų maldininkų-riausybę. Krašte tėra tik 
kelionę į Marijos švento- ‘ raudonoji spauda ir rau- 
vę, esančią kelių valandų i donoji radijo programa. 
'atstume nuo budapešto. j Atominė bomba išjuokia- 
Tai buvo gegužės penktoji ma, vakarų demokratijos 
diena, vykti turėjo pavie- Į vaizduojamos supuvusio- 

nei komu ^*uo Pat ankstyvaus!mis, savameiliškomis, be-
’: ryto aš pamačiau vyrus į subyrančiomis, nebepajė- 
Jgatvėmis traukiančius į'giančiomis atlikti jokių 

vakarus, tai pavieniui, tai i moralinių ar fizinių užda- 
mažomis grupėmis. Už vinių. Dieną ir naktį ryti- 
miesto ribų 140.000 vyrų nė Europa girdi: 
sustojo i tvarkingas eiles. — Užmirškite savo viltis 
Buvo iškeltos baltos Ma-!

• rijos vėliavos ir vienuolik-! 
tą valandą kard. Mind-' 

j szenty celebravo mišias
' : Marijos šventovės. 

Jie meldė teisingos taikos 
kaliteamaš I V.e??_riJai.' bu™

masiniai ku-i
prasidėjo, 

vysku-

! vienas 
ryktelėjo Ven

Vieną kartą mūsų namų kultūra?! okupacijos pra- 
komendantas uzsirustino džioje mes net j matėme 

pranciškonų bažnyčioje 
; keletą rusų bestovinčių ir 

bežiūrinčių su nusistebėji
mu, bet vėliau ,kaip kieno 
sukomanduoti, jie nebeį-

komendantas užsirūstino 
ir gyventojus nubaudė už
rakindamas visą šešių 
aukštų namą sekmadienio 
,rytą ir neišleisdamas nie- 
;ko išeiti iki 4 vai. vakaro. |sukomanduoti, 
, Jeigu jisai kun nors j- . ė j baž či ' 
•skundžia politinei polici-i 
jai, tasai dingsta; jei vė-j 
diau apkaltintasai ir išeina 
i iš kalėjimo po mėnesio,
antro, tai vos

io’ i

t

AREŠTUOTAS 
VYSKUPAS

Vengrijoje katalikybė y- 
____7__ ___  kojas par- ra daugumos religija. Iš 

Jūs buržujai ir. nu- velka namo. Rinkimų me-;pradžių sovietai laikėsi 
------ namus ą- tu 78 nekomunistai bal-įdiesikišimo politikos... Ta- 
Gyventojai greit j suotojaį gyvenę 121 Ulloijčiau, kai Vengrijos pri

buvo išgydyti iš komuniz- gatvėje, buvo namų ko-į mas, kardinolas Mind- 
mo---------------- _ . mendanto perspėti neišei- į szenty savo ganytojiška-

Kaikurie rusai, ypač se- ti iš namų. Jie neišėjo, me laiške pasmerkė (nors 
nesnieji. turėjo neblogai Laimei, kad kartais tie’ neminėdamas i__l 1___ '
atrodančius veidus ir net namil komendantai 
davė duonos alkaniems,* nuduoda 
bet jaunesnieji nesidomė- ir kiek gaii 
jo žmonėmis, jų akys buvo mu vykdymą...
nukreiptos į jų nešamus 
išgrobtus rišulius ar savo 
batus.

RAUDON ARMIETĖS
Beveik penktadalis ka-; buvusieji naciai.

reivių — moterys, dau
giausia prieglaudose išau
gintos, žemo ūgio, storos.:

gikų yra pasiruošę parem-

neminėdamas
tik nistų, nei rusų) — priver-į

esą komunistai stiną darbą, grobimą net
ali, delsia įsaky- nuo neturtingųjų, masi-

’ nius išprievartavimus, a-
teistinį jaunimo sąjūdį iri 
skyrybų įstatymą, prasi-I 
dėjo dvasiški jos gaudy- ■ 
mas. Rusai neareštavo1 
kardinolo Mindszenty, nesi 
visi žinojo, kad jisai yra; . 
buvęs nacių koncentraci- j 
jos lageryje ir oficialiai 
negalėjo būti 
fašizmu, bet 
nigų areštai 
Buvo areštuotas 
pas Kriszton, neva už vie
ną straipsnį, parašytą 
prieš metų metus, kuria
me jisai kritikavo ateizmą 
(bedievybę) komunistų 
moksle. Vyskupas keletui 
mėnesių buvo uždarytas į 
Eger, viduramžių 
vės, kazematus, 
policija jį išleido, 
jau keltą kartų buvo gu-i 
mine lazda muštas per j 
galvą ir jis dabar susirgęs 

kaimą proto liga. Šimtai kunigų 
tortūruotų (kankintų), 
muštų ar ištremtų.

Kaikurie kunigai, kaip 
vienas iš mano pažįstamų, 
jaunas kunigas, kuris se
najame režime 
namas esąs 
(kairusis) ir 
dabar slepiasi

“KOMUNAC1AI”
Daugelis dabartinių že- | 

oresniųjų komunistų yra 
Girinin

kas tame kaime, kuriame 
aš gyvenau, nacių metu 
buvo komendantas batali

gal dži to. kad nuo jaunai-Pri:|
... u,.verstiniems darbams. Kaivės jų maistas buvo dau

giausiai bulvės, džiovinti 
žirniai ir pupos. Barakuo-i 
se vyrai ir moterys buvo 
apgyvendinti drauge. Mo- . _ 
terų veidai buvo kažkokie ipakejte 
blankūs. Kaikurios iš jų 
buvo užsidėjusios net po 
kelius rankinius laikro
džius. įgytus nukariau
tuose kraštuose.

Vėliau atvyko ir kari-, 
ninku šeimos. 1__ ______
geriau.

I

'rusai artinosi, jis buvo; 
nusigandęs ir rengėsi bėg
ti. bet vėliau jis man pasa
kė, — rašo vengrė, — kad 

3 savo mintį: jis 
^Įkalbąs rusiškai ir tikisi 

ibandymus pereiti. Po me
tų. kai aš atvažiavau į tą 
kaimą, jis jau buvo vieti
nio komunistų partijos 
skyriaus galva ir tą kata- 

šlos atrodė’^ų kaimą vertė balsuoti 
už raudonąjį sąrašą... Ki
tas vyras, pusiau vokietis, 

RAUDONŲJŲ GENERO- nacių okupacijos metu bu- 
LAS LIEPIA NUIMTI įvo atvykęs į mūsų I 

rekvizuoti patalpų dėl vo
kiečių kuopos ir gyrėsi e- 
sąs tiesioginėje Gocbelso 
priklausomybėje.
Sovietų rėžimo 
pasidarė sovietų 
porto sistemos 
toriumi. Daugelyje atvejų 
naciai, pereidami i komu- 
HK'Ilt. I» U 1 1*1 J IV II

nukreiptas į vakarus.
Baigdama išdėstyti tuos 

šiurpius faktus, kurie 
kartojasi visur, kur tik 
raudonųjų kojos įžengė, 
ta vengrė pabrėžia:
— O vis dėl to vengrų a- 

, staigmena, kai jie pamatė kyse dar tebėra gyva vil- 
|ir kalvinistų parapiją at- -tis! Dr. J. Pnmskis.
maršuoja ncią į šventovę. •; ■ — -
Pirmiau kalvinistai netu-i Drąsiai galima tvirtinti. jog 
rėjo simpatijų katali- trečdaliai, net try» ketvirda- 
kams; nesunku atspėti, Hiai ttkinčitjf Praaeūaijoa kata-
kas juos patraukė — iš likę atkrito ano rikėjhn© dėl so- 
Budapcšte kursuojančio’ riaMstiškoh spaudus 

į tokio anekdoto: i Prancūzų bedievis prezid.
— Vengrijoje tėra tiki Combes.

tvirto- 
Politinė 

bet jis

LA S LIEPIA NUIMTI 
STALINO PAVEIKSLU
Visur Stalino paveiks

las: sunkvežimiai, tankai, 
tiltai, parduotuvių langai 
— visur nuklyjuoti Stali
no atvaizdais. Kai Vengri
jos “vyriausybė” įrengė 
prabangų klubą rusų ka
rininkėms. kaip “maloni 
. l *11110

i Vėliau, 
metu jis 

trans- 
organiza-

buvo kalti- 
radi kalus 

socialistas, 
tariamose

:p i nv«'.g.

t
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Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nakentąfes 

Misijonieifus

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Tš Tremtinystėsl
.Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

UŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $2.00 meta«w.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 

4X8 L. Scveuth St., So. Boston 27, Maso.
--------------  -------------- :----  --  - f-—J! 
—t—— - _   :—~ 1-----------------------------------------------^7^.- - ———
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Minties" Metinės

I
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Įir pasiryžo anglus belais- 
Įvius išgelbėti. Gavę gink- 
I lų, nuginklavo vokiečių 
; sargybinį, anglus išvadavo 
! ir juos apginklavo sandė
lyje rastais ginklais. Apsi
ginklavęs dešimtukas nuo 
vokiečių pabėgo.

Kol tą vietą užėmė ame
rikiečių kariuomenė, lietu
viams ir anglams teko a- 
pie porą savaičių slapsty
tis miškuose. Iš Linco at- 

.z. vykęs vokiečių SS būrys 
vasario 16-tos apSUpo mįšką, bet į jį lįsti 

' pabūgo. Lietuviams ir an
glams teko gerokai paba- 

— v— ; dauti. Maisto šiek tiek
tačiau diena' įs; kleistl 1 gaudavo pas vieną pažįsta-

d,pl. ekon. Br. Kvikbo: ' L,etu- Qkininką. kurį naciai 
vių kovos su naciais”, “De vėliau už tai sušaudė, 
fundis” ir J. Vasaičio dainų;
rinkinys - ‘Leiskit į tėvynę”.! Sužinoję, kad netoli yra 
Visi šitie leidiniai pareikalavo i amerikiečiai, lietuviai ii 
daug darbo ir lėšų. anglai iš miško _ nuėjo į

“Minties” pirmieji žingsniai miestelį ir ten perėmė vie- 
buvo labai sunkūs ,bet visi sun- tinę valdžią, nors aplinkui 

visoje Vokietijoje lietuvių trem- kūmai nugalėti ir pradėti antri dar buvo pilna 
tinių dienraščio leidėjas - redak- darbo metai. Ta 
torius p. J. Vasaitis, nors labai 
sunkiose aplinkybėse, bet suge
bėjo surasti išeitį ir šis dienraš- ’

.—,—---- - —--------1 --------- , ----- „ įtis nuo 100 nr. pradėtas spaus-!
pasako kalbą. Kęstutis įtaria- sideda prie Nepriklausomybės įminti 4-rių puslapių. Bendradar-: 
mas, Kęstutis suiminėjamas, šventės — vasario 16 — minė-1 įjų skaičius didėja ir jų tarpe 
Kęstutis tardomas, kol pagaliau jimo. Mokymosi sąlygos yra ne- matosi rimtų - stiprių plunks- 
būna priverstas apleisti savo lengvos. Karas. Kadaisia buvusi inos darbininkų. Už tai “Min- 
Tėvynę. 1940 m. gruodžio 2 didžioji Vokietija — netoli savo*------------------------------------------.Johan miestelyje (Austri-
naktis. Didelis pilkas rūkas gau- sugriuvimo valandų. Anglų ir kutiniuosius metus ir 1946 mc-įjoje) prie statybos dirbo ir
bia dangų ir žemę. Kęstučio ko-' amerikiečių lėktuvai griauja iš tų rugpiūčio 11 d. gauna kunigo i du lietuviai tremtiniai: J.
ja pirmą kartą atsimuša į sveti- eilės visus Vokietijos miestus. Į šventimus; Kęstutis - Juozapas
mą ir nepažįstamą žemę ir jam Būna momentų, kada dieną ir Į Butkevičius turi laikyti savo

primicijas — pirmąsias ir iškil
mingąsias šv. mišias. Primici
jos. tai gražiausias ir iškilmin
giausias kiekvieno kunigo gyve
nime momentas, kur kartu su 
primicijantu džiaugsmo kupini 

žmogaus širdies. Kęstutis myli tis Butkevičius kurį laiką gyve- žemius. Kartą ant Padeborno ;būna tėvai, broliai, seserys ir
savo draugais, !na Berlyne, vėliau Dorsten ir užeina tikroji audra. Į vienuo-j artimieji. Čia kunigas

, kur studijuoja filo- lyno pastatus
ir teologiją.

.sueina
gyvenančiais Nuo tada Kęstutis persikelia į laikė už savo brolius lietuvius ir 

ItSirvnp. D. M.

dis galvoja kada nors nešti pa
saulin.

Staiga vieną dieną skersai 
kelio atsistojo netikėta kliūtis. 
1940 m. birželio 15 d. iš visų 
pusių į Lietuvą ima veržtis rau
donosios armijos pulkai. Rau
donoji banga, užplūdusi Lietu
vą, greitai įsivertia ir į Kretin
gos pranciškonų vienuolyno pa
talpas. Esą vienuolyno patalpo
se norima įsteigti didelę ligoni
nę. Vienuoliai buvo išvaikyti, 
paliekant jiems pora kambariu
kų. Dalis vienuolių išbėgo į 
Kauną ir apsigyveno privačiuo
se geros valios žmonių butuose, 
ir tik labai nedaug pasiliko Kre
tingoje. Tarp šių Kretingoje pa-

Juozapas - Kęstutis Butkevi
čius gimė 1919 m. gruodžio 24 
d. Akmenėlių kaime, Grušlau- 
kės parapijoje, Kretingos apskr. 'siiikusių buvo ir dabartinis ku- 
Butkevičių šeima buvo gausi ir nigas pranciškonas Juozapas - 
nelabai turtinga. Mažam Kęstu-.Kęstutis Butkevičius.
čiui ilgai tekę ganyti gyvulius. | Komunistai, atėję į Lietuvą, 
Beganydamas prie lygaus laukų “laisvės ir lygybės

j mokslą”. Kęstutis nebesupran
ta, dėl ko komunistai mėto iš 

> brolius pranciško-

1

Komunistai, atėję į Lietuvą,

tis” ir liekta tremtinių tarpe 
kaipo vienas populiariausių ir 
mėgstamiausių laikraščių.

Taip “Mintis”, kaipo dienraš
tis, išsilaikė iki praeitų metų 
rudens, kol jį palietė spaudos 
suvaržymas. Po to “Mintis” te
pasirodo tik tris kartus savai
tėj .bet už tai dvigubai didesnio 
formato, tik su 2000 tiražu.

Iki 1947 met. 
dienraščio išėjo 255 nr., o žur-į ~ 
nalas dėl popieros stokos ir: ~

X- o • 1 • m- - 'spaudos suvaržymo sustojo ė-'dinti 2-jų puslapių. Tiražas pra- į / . .......................................... .... . 1 aautl.
dėtas nuo 250 egz.. uiuiuu uieuu, 
iš dienos didėjo ir švenčiant 100 i 
nr. jubiliejų jau buvo spausdi
nama po 5500 egz., o dėl popie
ros stokos didinti tiražo jokiu 
būdu nebegalėjo, nors pareika-' 
lavimas buvo labai didelis.

i
“Minties”, kaipo vienintelio

Memmingen - Fliegerhorst
i 1946 met. vasario šešioliktos 
dienos proga Memmingeno Air- 
porto lietuvių tremtinių stovyk
loje pasirodė “Minties” žurna
lo 1 nr. Tuo pačiu vardu nuo 
vasario mėn. 19 dienos pradėjo 
eiti kasdieną vieno puslapio, 
mažo formato, vietos stovyklos 
informacinis laikraštukas, ku
ris nuo 3-čio nr. pradėtas spaus-

Į

kelio gyvulius, mažas berniukas 
pasiilgdavo mokslo. Mokslas, 
kaip mąstė tuomet maža galva, ^^<^0 
galįs atskleisti didelių paslap-, neturtas yra pranciškonų 
čių ir pasekti daug išminties1 
pasaką, o šią išminties pasaką 
Kęstutis mielu 
klausyti.

Vaikas būdamas Kęstutis ma- pranciškonų vienuolynuose jau 
tė vieno vienuolio pranciškono klestėjo neturtas ir nuosavybės 
primicijas. Vienuolis prancisko- neturėjimas.
nas atrodė toks šventas ir kil-į Komunizmas draudžia mylėti 
nūs, jog jis labai sužavėjo Kęs- Į savo tėvynę, žemę, kurioje gi
lutį ir mažasis berniukas nu-;mei ir angai. Kęstučiui nebesu- 
sprendžia savo širdyje tapti prantama dėl ko draudžiamas 
pranciškonu. Ir tikrai, šie silpni giedoti Lietuvos 
jaunos širdies pašaukimo daigai 
vėliau užvilks šiurkštų vienuo
lio abitą. Galbūt, šis susižavi
mas vienuoliu pranciškonu ir 
padaro tai, kad Kęstutis įstojo 
į Kretingos pranciškonų gjmna- Tėvynę. Jis su 
ziją. Mokslas Kęstučiui sekasi.
Jauno žmogaus galvoje sukasi 
didžios Pranciškaus Asyžiečio 
mintys apie gamtą, neturtą ir 
gyvulių meilę, kurias jauna šir-

pagrindas. Tie, kurie peržengia 
vienuolyno slenkstį .neturi nuo- 

noru norėjo gyvybės Komunizmas plačioje
Rusijoje buvo dar negimęs, o

Ten mūsų sodybos ,ten bočių kapai...

t ginkluotų 
proga tenka vokiečių karių ir SS vyrų, 

palinkėti kuogeriausios sėkmės.
Iz. Valančius.'I

laisvės karių kapų vainiką ir Oteliuose, skaito rašinėlius ir pri

himnas, tas 
himnas, kuriame glūdi didelė 
praeitis ir neišmatuojami atei-1 jausmą, 
ties stiprybės šaltiniai. Niekas Į svetimoje šalyje, 
negali išplėšti Tėvynės meilės iš

Lietuviai Išgelbėjo Anglus 
Belaisvius

Šio karo pabaigoje St.

Jiems į pagalbą tuoj atvy
ko penki amerikiečių ka
riai. Amerikiečiai išdavė 
šiem lietuviam atitinka
mus pažymėjimus už išgel
bėjimą aštuonių anglų, 
priėmė į pagalbinę karo 
tarnybą, aprengė ameri
kiečių karių uniforma ir 
paliko tame miestelyje sa
vo vietininkais. Dabar šie 
lietuviai dirba amerikiečių 
pašto įstaigoje.

Anglai grįžo į savo tėvy
nę. Vienas jų apsivedė lie
tuvaitę ir didžiuojasi, kad 
rado sau gyvenimo draugę 
iš išrinktosios tautos, kuri 
jam Anglijoje primins ar
timai pasiaukojusius drą
sius lietuvius.

Šiems lietuviams iš Ang
lijos parašė nuoširdžius 
laiškus, pažadėdami reika
lui esant savo nuoširdžią 
paramą.

Tomkus ir G. Požėla. Su 
jais drauge dirbo ir astuo
ni anglai belaisviai, patekę 
į vokiečių nelaisvę Afriko
je. Minimi belaisviai toj 
vietoj išdirbo apie trejetą 
metų ir gerai žinojo dau
gelį vokiečių šunybių.

Karui baigiantis, vokie- 
Kęstutis Į čiai pabūgo, kad šie belais- 

krenta bombos, j neturi tėvų, neturi brolių, nei
Būdamas visas miestas skęsta ugnyje. į sesučių. Kunigas K. J. Butkevi-

į artimus Viskas sugriauta ir sunaikinta. Į čius pirmąją šv. mišių auką at- belius, todėl

darosi be galo graudu. Bet už- naktį lėktuvų motorai ūžia ant 
tat jis savo širdyje išsineša išsigandusių padeborniečių gal- 
stiprų ir šiltą tėvynės meilės vų. Nebesaugu ir vienuolyno 

‘jausmą, kuris jo neapleis ir pastatuose. Vienuolyno broliai 
•—ir tėvai, metę studijas ir viso- 

Atsidūręs Vokietijoje. Kęstu- kius užsiėmimus .turi lįsti i po-

didesnių progų metu, gieda Lie- j Padeborn,
tuvos. himną. 1940 m. lapkričio sofiją i~ 

ant Kretin- Padeborne
gos kapų uždeda su savo drau- santykius su ten _____
gaiš ant žuvusių dėl Lietuvos lietuviais, dalyvauja literatų ra- tVarendorfą. čia praleidžia pas-[tėvynę.

2 — Vėlinių dieną.

Gražios ir Vertingos Knygos Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo 

Motinos Garbei 
Kaina — 25c.

i Lld.1 rVOAA

Šviai gali santarvininkams 
išduoti jų juoduosius dar- 

l nutarė juos 
nužudyti. Apie tai išgirdę 
aukščiau minimi lietuviai

“Darbininkas” 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

vai vertė O. Zaštautaitė. Per-

Tikėjimo iviesa
Naujasis Jėzaus Kristaus Mū

sų Viešpaties Testamentas. 
Vertė arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m.

Ši pati svarbiausia pasaulio 
knyga, vadovų vadovas, sielos 
šviesa ir paguoda, raktas vi
siems gyvenimo klausimams iš
spręsti turėtų rasti garbingą 
vietą kiekvienoje lietuvių šei
moje. Teisybe, kartais pasitaiko 
mūsų katalikų namuose Vokie
tijoj išleista protestantiškoji 
“Biblija”, bet jos negalima mai
šyti su tikruoju šv. Raštu, koks 
yra čia minimas Naujasis Tes
tamentas. Jo labai graži lietu
viškoji kalba ir puiki popiera 
knygą daro dar patrauklesnę. 
Popieros apdarais $2.00; audek
lo* stipriais apdarais kaina — 
$aoo.

Tnmsttai rašo Kristaus gyvenimą. Kas’Juras, 1945 m. 424 pusi.
nori geriau, pažinti savo tikėji- Jau keli šimtai metų, kai pa- spausdino Kun. Jonas Vaitekū 
mą — o mums jį pažinti reikia! našiausia į N. Testamentą kny- nas. 1946 m., 186 pusi. Kieti vir 
— turi įsigyti šią vertingą, di-ga laikomas tylaus vienuolio sėliai.
dėlę, kietais viršeliais knygą. Į parašytas KEISTAI S SEKI- 
Kaina — $3.00.

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą Į>erskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Labai tinka Gavėnios laikui. 
MAS. Gal būt nėra jam lygaus ypač apmąstant Kristaus kan- 
vadovo savo minčių svarumu, čios kryžiaus kelius. Kaina — 
savo kilnumu, žmogaus sielos $1.50. 
pažinimu. Viso pasaulio žino- ■ 
mesnėse kalbose jis skaitomas, 
apmąstomas ir platinamas. Šia ■ 
knyga domisi kartais net neti- i 
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 
Kaina — $2.00.

m. 
ir maldų 

kun. J.

MALDAKNYGES IR 
NOVENOS

Didysis Ramybės 
Šaltinis

Surinko ir išleido kun. P. 
Juras. Antroji laida. 1945 
787 pusi.

• 1

Kristaus Kryžius 
į Stacijos, graudūs verksmai. I 
; maldos gegužio, birželio ir spa- < 
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys.
1926 m. Kaina — 25c. 

j

Maldos Apašta
lavimas

Tėvų Jėzuitų leidinys. 1943 
176 pusi. Mąstymų 
rinkinys. Jos autorius
Kidykas. S. J. rašo, jog vienin
telis troškimas vra tas. kad ši 

Į knygelė atvestų kuo daugiau
siai lietuvių katalikų, ypač 
rų, prie dieviškosios Jėzaus 
dies. Kaina — $1.00.
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Pamaldy Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius. 1929 m. Kaina— 20c.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

kun. J. K. Miliauskas,

i vas su tėvynės priešais, visų bu- [ Vai Lėkite Dainos! 
j vo išgirta ir pamilta. Skaityto-; ~
’jas susižavi iki paskutinio 
Įlapio. Kaina — $2.50.
I
i< ĮVAIRIOS KNYGOS 

Lietuvių Kalbos 
Gramatika,

! Paruošė kun. J. Dabrila. Pa
pus- , pildytą rinkinį išleido kun. P.

į M. Juras. Įdėta apie 200 gra- 
Įžiausių lietuviškų dainų.

i
c
»

i skiriama amerikiečiams.I
;šė kun. Dr. Jonas Starkus.
rianapolio Kolegija. 1938

' 208 pusi.
Knyga naudinga išmokti

K. Gečvs, rai lietuviškai rašvti ir kalbėti.

l

Para-
Ma-
m.,

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas Nagornoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi.

VEIKALAI APIE LIETUVĄ 
Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. I'

1946 m. 575 pusi. Į Kaine— $1.00.
Stambus veikalas iš šešių da-l -----------------

lių. Aprašoma 1 
keliai į Lietuvą, reformacijos į Žodynas
sąjūdis Lietuvoje. Lietuva ca- ( (Englisch - Lithuanian dietio- 
ristinės Rusijos okupacijos lai- naryj. Parašė A. Herlitas. 100 
kais, šventoji Lietuva, Lietu-; pUsp šio žodyno nemažai Ame- į 
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 
1046). Pridėta labai svarbūs do-' 
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Kai-: 
na — $4.00. j

■ “ * ” 1: gramatiką išmokti, patariama Į

Maištas Priešė Dangų
Parašė Daniel A. Lord, S. J.i

£e" Kun. J. Karaliaus premijuotas
vertimas. Išleista 1937 m.

krikščionybės Angliškai - Lietuviškas |15 Sušaudytų
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali
ais bolševikų žvėriškumo įrody-

rikos lietuviai nusiuntė savo gi-; 
minėms ir pažįstamiems trem-j

'Ainiams i Europą. Kaina $3.00.

mas.

PUoto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun. P. M. Juras. 1943 m.
Angly Kalbai Išmokti 

Be Mokytojo
Norintiems angliškai pagal!

Lekcijos ir EraageUjos* 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. IU laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va
lantieji, IM6 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jus 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišta, 
na $3.00.

Kai-

Jūras Bristos, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

{žymusis mokslininkas šiame 
veikąle giliai bet paprastai ap-

Gyvoniarai
Savo lėšomis išleido kun. P. M, 

Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.
Tai trumpi, kilnūs pasiskai

tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bentfravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga .tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai- 

$4.00.na

* t
Naujai suredaguotos maldos, išleido 

švari kalba, gražūs paveikslai. 1937 m. Kaina — 20c. 
brangūs viršeliai, patogios se-j 
nesrnio amžiaus žmonėms skai-1 
tyti raidės šiai maldaknygei už-j
tikrino didelį pasisekimą. Kai- maldos, kokios lotyniškai kai
na — $3.50.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių

Romybes Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras. 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga, ir pa- 
0gi- Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbom vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun Pr. M.

bamos. šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

Maldų Rinkinėlis.
baili celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Stot Žmogus, • 
Gavėnios knygutė Trumpi ' ■ 
Jėzaus Kančios mąstymai Lais-Į

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis. O. P.. Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
p:j\<-tk . isf r.ti |;i n \T;t

> -jesmi’i. Kama _  25c

The Story oi Lithuania
By Thomas G. Chase, 1946 m.. 

392 pusi.
Rimta anglų kalba studija a- 

pie Lietuvą nuo jos atsiradi
mo iki mūsų dienų .Labai tinka 
padovanoti angliškai kalban
tiems lietuvių draugams Ame
rikoje ir čia gimusiam 
mui. Kaina — $3.50.

(įsigyti knygą ANGLŲ7 KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
traukiniu, pas gydytoją, pas 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina 
$2.00.

I tik
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Vytis ii Erelis I

Są-
576

Kaip Tapti Amerikos 
hmgtinitį Valstybių 

Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai anglų 

ir lietuvių kalbomis.
Dar neturintiems Amerikos 

pilietybės ypatingai naudinga 
knygelė.

The Uthaomaii 
oiruanon

By K. Pakštas, Ph. D.. 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku-J

Pramonines Demokra 
tijos Pagrindai 

Parašė ir išleido Uosis.

Valgių Gaminimas ir 
Namų Prižiūrėjimas 
Su dviem priedais: kaip ga-

mentai apie laisvos Lietuvos pa- mįntį vaisių vynas ir patarimai 
vergimą. Kaina — 40c.

NusUysoki
1935

Apysaka. Parašė Jonas Krin
tąs. Lietuvių Darbininkų 
jungos leidinys. 1946 m., 
pusi.

Amerikos lietuviai gerai
žįsta garsaus mūsų rašytojo ir; Surašė J. K. M. Išleista 
poeto plunksną. Atšventęs savo m.. 150 pusi, 
kunigystės auksinį jubiliejų, ra-j Sakoma: juoktis sveika. Nu- 
šytojas vis dar kuria naujus sišypMtk! pripasakoja visokių 
veikalus Jo apysaka Vytė* ir! juoku ir ilgesnių linksmu rmo- 
y roii- 17d/va i-3 1 k o-' tykiiį

bei paaiškinimai apie maistą ir 
sveikatą. Parašė Amerikos lie-

• tuvaitė. Išleista 1932 m., 253 
pusi. Naudingas šeimininkių va
dovas.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 IV. Broa<hvay, 
So. Boston 27- Mase*
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R. Brazdžionis.

I

Viršum klonių, kur žydi ramunė 
ir linguoja kvepėdamas kmynas, 
viršum miestų homora kur tūno, 
viršum marių, kur jachtos skandinas.

viršum žemės numirusio juoko, 
viršum plieno, ugnies ir patrankų, 
oro Žvaigždžiu ir pro mėnesio šoki 
kažkas tiesia kruviną ranką.

Velykų rytas Lietuvoje...

sunaikinimo

I t •U ^Literatūra
i

Procesija 1 Kristų
4. €

Bėga upės pakalnėsna, alma, 
neša nuodėmės vandenį tirštą, 
laša kraujas iš apversto delno, 
laša kraujas iš drebančių pirštų...
Jūs. iš marmuro balto bažnyčių, 
jūs iš požemio naftos šaltinių, 
jūs pro streikus, kerštus ir patyčia. 
Jūs. kur šokat, ir jūs. nusiminę, 
į procesiją gaudžiantis varpas, 
į procesiją šaukia Osanna, 
ir į širdį, skausmingai atšarpią. 
pamažu rankos lašas srovena.
O pavasario žydinčio Kristau, 
amžinai tu lašėk į tą taurę! 
į tave mes procesijoj klystam, 
skamba būgnai, ragai ir litaurai.

(K

-A .--f
■ ir?

Velykos—Vilties Šaltinis
Visi išsiilgome Velykų. 
Ir štai jos pagaliau atvyko. 
Ir veidu nuoširdžiu. linksmu. 
Jos guodžia dvasią ramumu. 
Nors karo siaubas nebesiaučia. 
Eet milijonai skurdą jaučia: 
O vis dėlto Velykų šventė 
Žm< •. - n mina sk irtus: 
Pamiršta, kad visus metus 
Jis sunkiai dirbo, vargo kentė, 
Bet Kristaus pergalė didinga 
Suteikia žmogui pas’, irties: 
N‘‘t ".'arguose jis nepri<=tinga 
.J • 'ties

ŽYDRIOJ ITALIJOS 
ŠALY

t

i

I

Velykų Saulė Baskų Šalyje

o
Mūsų palangės ūką:, tos: 
Bet ant sukruvintos Golgotos 
Anuomet buvo daug tamsiau. 
Kai K; istus buvo miręs jau. 
Stebuklai Jo. darbai didingi. 
At. ■ ič nevaisingai dingę, 
j*.. : i ivsai džiūgavo. O J.-. 
Kietoms prikaltas vinimis. 
Išleido paskutinį kvapą 
Ir palydėtas jau į kapą. 
Priešams džiugu, saviškiams 
Tokia nelaimė perskaudi. 
Bet Kristus, žaizdomis žibąs. 
Gamtos jau 'peržengė ribas 
Ir. sugrąžinęs kūnui vėlę. 
Sava galybe atsikėlė. 
Lyg žaibas naujiena staigi. 
Draugams džiaugsminga ir 

smagi.

Žydrioj Italijos šaly.
Kur saulė žėrinti auksinė.
Nė pasilsėti negali
Tarp laurų, palmių, apelsinų.

Lyg ašarų kvailų, gailių
Ilgiuos lietuviškų purienų.
Ir girioj pinijų žalių
Jaučiuos toks vienišas, toks vie

nas.
Atsimenu savus namus
Ir liūdną dieną paskutinę.
Įkaista kraujas neramus
Ir trankosi širdis krūtinėj.

i

O rožės, kvepiančios dujai.
Ne jums man sielą nuraminti! 
Eini taku ir vis bijai
Sau širdį mirtinai suminti.

Petras Babickas.

JAUNIME!

gi Paminkim po kojom
Kas žema, kas juoda

' Ir skriskim žvaigždėtais keliais. 
Mums naujas rytojus — 
Pavasaris gimė!
Ei. broliai, žygiuokim sparčiai!

Nustebino savus ir priedus. 
Kact ta mirtis, piktai išplėšus 
Mūs Atpirkėją numylėtą. 
Garbingai buvo nugalėta — 
Pasaulis gimė naujasai. 
Kurį vėl pavelde Jisai.

A- linkui grūmoja
Žaibai ir perkūnai. —
Jie žygių drąsių neužgniauš!
Jaunuoliai, greičiau tik 
žvaigždėmis plasnokim.
O skaisčios mums dienos išauš.

Dabar. po tiekio šimtmečių. 
Velykos vėl mums siūlo viltį. 
Kad iš šio skurdo ir kančių 
Galėsime laisvi pakilti. 
Kuomet vadavime Tėvynės 
Jau lūžta jėgos paskutinės 
Ir skausmas veržias iš krūtinės. 
Velykos yr vilties šaltinis.

•J. Kmitas.

Nevertas tas vardo
Jaunuolio garbingo.
Kurs brenda dvasia per purvus! 
Jaunime! Drąsiau tik
Su audroms kovokim — 
Tikriausiai rytojus mūs bus!

Z. M-kas. — “V. A.”

SIELA ŽYDĖK
Tu mirei už tėvynę
Kovų laukuos...
Mano skausmų krūtinė.
Baltuos žieduos.

1

NURIMK
į —

Nurimk, sesut. gana raudoti. 
Nušluostyk ašaras gailias:

, Praeis vargai, laikai kraujuoti. 
:Gyvensim valandas tylias.

Linksma tu grįši į tėvynę. 
Po sparnu y tave priglaus, 
Ir jausi medę begalinę, 
Ka p saulę rytmečio dangaus.

Viena darželyje ilsėsies. 
Pavargus r>o sunkios dienos, 
Ir širdim: kažko ilgėsies.
It .. ; kštutė tau dainuos.

.’up ■ • •dis numylėtas.
Prigia’:- tave jis prie širdies, 

p j?. bangus, žvaigždutėmis nusėtas.
Marija Aukštaitė. • Nušvz-!- >jms kelią ateities.

gaus reikalavimo įrodyti, 
kad saulė žėri ir kaitina...

* * *

Netoli suklego žmogiški 
balsai. Atšlaite lakstė ber
niukai, saulės nudeginti, 
sveiki, drąsūs žvejų vai
kai. Vienas gaudydamas 
drugį paslydo, kiti šėlsta 
iš juoko. Jų dienos...

Tokiose dienosė aš irgi 
mėgdavau lakstyti po tė
viškės kalnelius. O Velykų 
rytą, kol namiškiai su 
pašventintais valgiais iš 

: bažnyčios sugrįš, nerimsti 
pirkioje, ir, nors slėniai 

i dar apypilniai sniego, jau 
basas bėgi nuo upokšnio 

j prie upokšnio, nuo kalne
lio prie kalnelio, kur snie
gas jau nutirpęs ir vėver- 
isys jau pakilęs su pirma 
daina. Kad toliau maty
tum bėgi ant pačios aukš
čiausios kalvos. Daubose 
tviska vanduo, saulėje 
mirguliuoja Aukštaitijos 
ežerai ežerėliai, o už jų, a- 
kiračio pabaigoje, kur 
dangus palinksta prie žal
svų pušynų, kažin kur te
nai, rodės, turėjo būti 
Šventoji Žemė, kurioje 
gražu ir gera. Vaikišką 

! sielą paviliodavo svajonė 
kada nors nueiti į tą šalį...

Dabar man rodosi, kad

Kur 8mė Stalinas?
Gruzijoj, Gori miestely, neto

li nuo kunigaikščio pilies, nedi
delėj kurpiaus Džugašvili dirb
tuvėj, augo vienintelis kurpiaus 
sūnus Soso. Kun. Amilachvari 
nepaprasta garbė, įgimtas jo į- 
gudimas valdyti — tai buvo pir
mieji mažojo Džugašvili įspū
džiai. Gal būt, ir buvo senio A- 
milachvari pavyzdys, kuris pa
darė didelės įtakos jaunajai vai
ko sielai ir nurodė jam kelią, 
ant kurio jis, užmiršęs savo tik
rąjį vardą .gimtinę, tėvo dirbtu
vę, pasidarė, pasivadinęs Juozu 
Stalin, visos Rusijos diktato
rium .faktinu beveik penktosios 
viso pasaulio dalies valdytoju.

Juozas Džugašvili, dabar Sta
linas, gimė 1879 m. Jo tėvas 
Visarijonas Džugašvili buvo 
gryno kraujo gruzinas, karingo
sios kalnų gyventojų kilmės. 
Tačiau jis nebuvo kariu ir pasi
rinko sau “maklako”, t. y. ama
tininko, prekybininko darbą — 
buvo kurpius.

Nelengvai gyvenosi • seniui 
Džugašvili. Dieną naktį tekdavo 
sėdėti susilenkus prie senų su
plyšusių batų, dainuojant liūd
nas gruziniškas dainas. Jo sū
nus Soso dainuoti visiškai ne
mėgo. Kurpiaus amato taip pat 
jokiu būdu negalima buvo iš
mokyti. Jis daugiausia basas, 
“papachę” užvertęs ant pakau
šio, bėgiojo po visus miesto už
kampius ir gatves ir kruvinai 
kariavo su savo miesto drau
gais. Gori miesto gatvės yra 
labai plačios, namai stovi labai 
retai nuo vienas kito ir supanti 
gražūs sodai įsikiša net iki pat 
gatvių. Tuose soduose ir buvo 
Soso visas jaunųjų dienų gyve
nimas. Tik retkarčiais jį namie 
arba dirbtuvėj galima buvo ma
tyti.

Pasakiškai gražus, užkerėtas 
Gori miestas, didžiuliai nepa
prastai gražūs sodai, švelnusis 
goriečių vynas, linksmieji to le- 
gendarinio seniausio Gruzijos 
miesto gyventojai, matyt, Sta
lino būde labai maža pėdsakų 
paliko. Tur būt. daugiau Stali
nui įtakos padarė priešingoji 
miesto pusė. Tai labai niūrūs 
Upliscichi griuvėsiai, panašūs į 
kažkokias katakombas, nežinia 
kieno pastatytas.

• . , džiaugsmo ta šventoji Žemė liko šiau-
spindėsy jie kelsis į tevy-;r-- xfano akys jos ieško 

uz Biskajos tolių ir neran
da. Toje pusėje, kur Ne
munas ir Nėris, daugiau 
nieko neregėti, kaip tik į 

į mėlynas miglas pasinėręs 
Prisimenu simpatiško dangus ir okeanas. Baltos 

senelio misijonieriaus Jo- žuvėdros vis tolsta ir tols- 
hanes Haw Berlyne tartus;ta...
paguodos žodžius: “Kas1 Velykų saulės paguostas 
tiki Dievą, tas nėra žmo- aš dar lieku prie sunkaus 
gus be tėvynės. Tas turi, granitinio kryžiaus, 
pačią tvirčiausią ir ge- į K. Čibiras,
riausią tėvynę. Kristus y-į -----------------

lentute"Paminėti.Itsiųsros Spaudos 
ji tėviškė, kupina ramy-- NaUJICnOS
bes ir meilės. Tiktai šitos!-----------
tėviškės netekimas yra: Itališkai lietuviškas ir lietu- 
pats skaudžiausias tragiz-: viškai itališkas žodinėlis. Šilda
mas. i rė Lietuvių Būrelis. Lietuvių

• ,„u Tikėti—tai mirties nak-iSalezieCių Ieidinys’Torinas 1946
tus kėlės — mirtis krito ir ti pakeisti amžinąja die-; .

Ką mirtis reiškia tam, mio^afu)-
- ! Tai ne tik naudingas žodinė

lis, bet ir darbštumo stebuklas 
—rankomis atspausdinti beveik

nę, kurios jau niekad ne-į 
1 išplėš joks grobuonis. Ta-. 

vir- da nebesulaikomai išsiva-i 
ma_ davę jie sugrįš į tikruo- 

liūliuoja atsi- sius savo namus. 
Ir gražiausias!

!iš jų — Prisikėlimo proce-i
Vienišas lietuvis baskų sijos mano tėvynėje, 

sostinėj Bilbae laukė lai-, 
vo.-Prailgo jam tas lauki
mas, ir norėjo jis greičiau 
išvykti, nors sodai jau so
driai žydėjo ir baskai jau 
ruošėsi Velykoms. Prisi
kėlimo gi šventė Ispanijoj 
— tai beveik karnavalas. 
Nepaguodė lietuvio tuip 
suprastinta didžioji šven
tė ir jis. kažkokio nerimo 
šaukiamas. Velykų pary
čiais išėjo į Pirenėjų kal
nus, kurie baskų žemėj? 
jau žemesni ir prieinames
nį.

Iš slėnio galima kilti e- 
lektriniu keltu, o aukščiau 
reikia eit siaurais, vin
giuotais kalnų takais. Ma
ne viliojo iškiliai aštri, už 
visas ten aukštesnė uola, 
lyg pasakiškas piligrimas. 
Jos viršūnę 
žius, o papėdę plovė Bis- milijonai 
kajos bangos, 
visa valanda, kol retai 
vaikščiojami takeliai pri
vedė ten. kur stovėjo kry
žius. Sunkus, granitinis, 
vėtrų apšiūruotas. Ar jį 
baskai statė vadovauti 
laivams ir laiveliams aud
rose paklydusioms? Ar 
ten, tarp Prancūzijos ir o- 
keano 
tvirtą savo tikėjimą?

Velykų pirmą dieną ten 
buvo iškilminga ir ramu. 
Pietų pavasario saulė, 
kaitindama rausvus skur
džius uolynus ir tamsiai 
mėlynus Biskajos vande
nis, pripildė orą švelnaus di šešėliai klaikioje šute- galėjo paguosti ir kai ka-'Driscoll.

Credo auod 
meus vivit. et 
die oe tema 
sum.

Redemptor su Velykų saule uolos 
in novissimo šūnėje mane svaigina, 
surrecturus no sąmonę

Iš liturgijos, minimais.

Tekančios saulės ato
švaistėje siūbuoja baltos 
vėliavos, po ilgos tylos ai
di ir aidi varpai su Aleliu- 
jos sutartine. Pasninko, 
maldos ir dvasinio džiaug
smo išgražinti veidai švy
ti a .i 
gėjime. 
tėvų ir
purto baltas močių ir se
sių skareles, o procesija 
vis eina ir eina galingai 
giedodama, kad jau Kris-

Prisikėlusiojo re- 
Vėjas taršo žilus 
dėdžių plaukus,

na. 1
kuris gyvendamas stengė-i 
si būti teisingas ir tikin
tis! Velykų varpai skel-

i

bia prisikėlimą. Praside. “M "šlapių knygą: 
da naujas geresnis gyve-; 
nimas. Ten šviečia saulė, Į 
toji saulė, kuri jau niekad tūros, meno i 
nenusileis.” nalas, Vasario

Tikrai, giliau pagUO- Vyr. redakt. dr. prof. Vincas 
džiančią tiesą sunku rasti. Krėvė - Mickevičius. Ats. redak- 
Gal todėl toks jaudinantis 
liturgijoje pirmojo nok- 
turno posmas apie tikeji-

kad jau seniai buvo lauk
ta džiaugsmo šito...

Ir taip iš pat naujosios 
žmonijos pradžios, visais 
amžiais ir kol plaks bent 
viena tikinčio žmogaus 
širdis ant žemės, laikėsi ir 
laikysis ano tobulo pasau-

saugojo kry- lio sąmonė. Nesuskaitomi 
—i įvairių tautų 

Praėjo dar žmonių visuose kraštuose 
eina daugelio amžių vyks
tančioj procesijoj džiaug
smingai sveikindami am
žinybę ir žinodami, kad jie mą į prisikėlimą: mano Iš- 
šioje žemės kelionėje tik ganytojas gyvena ir aš 
svetimšaliai į geresnę tė- paskučiausioje dienoje iš 
vynę. žemės prisikelsiu. Ir savo i

Mano regėjime vaidena- akimis regėsiu mano Die-! 
si tie patys iš tėvynės geri vą, mano Išganytoją!

norėjo paliudyti veidai ir kitoje, jau tra- 
kaip ir

permatomo 
gaivinančio 
Jau žydėjo

I GARSINA LIETUVIŲ 
VARDĄ

Vasario mėn.Tėvynėn. Neperijodinis kul-
ir literatūros žur- pagaliau buvo 
» mėn. 1947 met. Čiurlionies

Vasario 7 ir 9 
mingeno miesto ir 8 d. Ae
rodromo stovyklos teat
ruose pasidarė tikra spūs
tis lietuvių ir svetimtaučių 
klausytojų.

čiurlioniečiai — tai bū
rys jaunų lietuvių, nublok
štų toli nuo savo tėvynės. 
Jie dainuoja, šoka, groja 
taip, kaip senovėje, tik vi- 

I sa tai apdailinta ir meniš- 
kuosna rėmuosna įstatyta. 

Prieš pradedant progra- 
| mą p-lė Bemotavičiūtė 
plačiai anglų, vokiečių ir 
lietuvių kalbom svečiam 
paaiškino apie Lietuvą, 
dainas, šokius, jų turinį ir 
reikšmę.

Ansamblio chorai vasa
rio 9 d. giedojo ir Šv. Juo
zapo bažnyčioje pamaldų 
metu. Bažnyčia nors erdvi, 
bet buvo perpildyta. Pa
maldose labai daug daly
vavo vokiečių.

Ansamblis ir jo mielas 
vadovas memmingeniečių 
buvo priimtas lietuvišku 
nuoširdumu. Atsisveiki
nant jam įteiktas adresas, 
dovana ir gėlių.

Teko girdėti, kad "Čiur
lionis” kaip visur, taip ir 
čia, savo eiles papildė nau
jais dalyviais.

Iz. Valančius.

torius ir leidėjas dr. Vyt. A. 
Dambrava. Skoningai išleistas 
ir turiningas lietuvių tremtinių 
Austrijoje kūrybos žurnalas. Jo 
vyr. redaktorius atvyksta į J. 

'A. V.
i

It
i

i

Pragiedruliai. Lietuvių Drau-
_____ " __ ‘ ’ ‘gijos Švedijoje mėnesinis 

Kam ši tiesa šviečia, tas miografuotas žurnalas.
giškoje procesijoje, kaip ir tamsiausioje naktyje i vasario mėn.
anoje simboliškoje Čiur- kelią ras. Ir nebeklaus jau rinktinių patriotinių straipsnių | 
lionies kūryboje. Kur nors kas paguos tave kelionėj, ir vertingos beletristikos.
Sibiro speiguose, Mongo- kas tau tėviškę atstos? -----------
lijos tyruose eina mūsų Kai didelėse sielos kan- Faith. The Pictorial Review 
artimieji, eina jau nebe- čiose Dostojevskio Ras- [of Catholic events. Redaguoja 
panašūs i žmones, lyg juo- kolnikovą jau niekas ne-į žinomas laikraštininkas J. P.

“ “ (Box 72, Station B,
Metinė pre-

mi- 
Šiame, 

numeryje, yra

virpėjimo ir moję. Eina ir kniumba... torgos nykumoje jau nie- Buffalo 7, N. Y.).
skaidrumo. Besielių padarų jie panie- kas jam negalėjo padėti, numerata 3 dol.. Skiriamas be- 

kalnų erškė- kinti ir užuiti, nukamuoti tada, pasak didžiojo psi- veik tik paveikslams iš katalikų 
čiai. Apie juos dūzgė dide- ir beviltiškumui pasmerk- chologo, jis perskaitė ke- gyvenimo, 
les laukinės bitės. Taip gal ti. lėtą sakinių iš Evangeli-
būt buvo ir prieš devynio- Tačiau ateis vieną kart jos. Tie keli dieviškosios vo literatūros puslapyje steng-
liką šimtmečių, kai nuliu- didysis Velykų rytas ir jie tiesos sakiniai jam netikė- sis tvarkingai paminėti naujus
dę šventieji vyrai ir mote- kelsis. Juos išgelbės didis tai metė akinančios švie-!spausdintas. Leidėjai, ypač Eu- 
rys ėjo pas kapą savo Mo- jų tikėjimas. Trokšdami ir sos, gerosios kančios švie-j ropos lietuviai, prašomi atsiųsti

Įkvtnin nužudyto už tai, alkdami savo ištrėmimo sos, kurioje kitos prasmės i ne tik knygas ir brošiūras, bet
palaiminimus baisioje kelionėje juk jie įgavo visi neišrišami klau- taip pat ir žurnalus ir kitus lei

dinius.
I t

PASTABA. “Darbininkas" sa-

tai, alkdami savokytojo, nužudyto 
į kad skelbė 
ir patarimus neapsunkinti giedojo: "Dievas mūsų simai ir jo paties būtis.

i savo širdžių šios žemes priegla da ir tvirtybė! Ak, dieviškoji Evangeli- 
!rūpesčiais... Todėl nesibijom, kad ir že- jos šviesa! Kaip Velykų
i Iš kažkurios pakalnės mė drebėt ų”... Iš nepažy- saulė kalnų viršūnėse ji 
bažnytkaimio Jo atmini- mėtų kapų, iš pusnynų, iš tave akina savo jėga ir ša
mui atplaukia lėti ir aiš- tyrų smilčių jų tikėjimas (vo skaistumu. Ir negali 

įkūs varpų atgarsiai. Jie juos prikels! Garbės ir ne- suprasti kietaširdžio žmo-

Tik beskaitydamas pamačiau, 
kad Išganytojas yra visai ki
toks, negu man buvo apsakę be
dieviai, mano mokytojai.

Paul Claudel.

stovykloje 
sulauktas 

ansamblis, 
dd. Mem-


