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Daugiau nei išgamos 
IJetuvos “ministrai” 
Maskolių antplūdis 
KaudonųjŲ lėlių likimas

•
Kai dabar taip plačiai Ameri

koje tiriama, ar komunistai ga
li būti geri amerikiečiai, ar jie 
yra valstybes išdavikai, mums, 
lietuviams ,čia nėia jokios mįs
lės. Mes labai gerai žinom, kokį 
vaidmenį atliko pora tūkstan
čių Lietuvos komunistų — dau
giausia nelietuvių — mūsų se
nosios tėvynės laisvės laidotu
vėse ir kokią paskirtį atlieka 
šiandien visi paleckininkai lie
tuvių tautos naikinime. Išga
mų ir išdavikų vardo jiems api
būdinti permaža.

Jei 19-40 metais Lietuvos už- 
grobikai dar slėpė savo juodą
sias kortas, jei silpnoms gal- 
prisidengdavo lietuviškomis lė 
lėmis, tai dabar visos tos kor
tos jau atskleistos ir lėlės, atli- 
kusios savo biauriai melagin
gą paskirtį, viena po kitos įvai
riais būdais likviduojamos.

Dabar Lietuvos vadinamų 
ministrų sąstate štai kokie “lie
tuviai”: Aleksandr Petrovič So- 
kolov, Sergej Michailovič Ško- 
din, Andrėj Sergejevič Zasyp- 
kin, Jakoj Sergejevič Svioči- 
kov, Dimitrij Arkadijanovič 
Jefimov, Nikolaj Andriejevič 
Lubincev. Kiti taip pat iš Rusi
jos atsiųsti neaiškūs tipai pri
dengti lietuviškomis pavardė
mis, kaip Bartašiūnas ir Lauri- ’ 
naitis. Taigi net “ministrų kabi
nete” Gedvilos ne tik reikšmės, 
bet ir skaičiaus atžvilgiais liko 
tik nežymi mažumėlė.

•
Nėra nė vieno svarbesnio pos

to. nė vienos atsakingesnės tar
nybos dabartinėje Lietuvoje, 
kur nemirgėtų visokių Nagai- 
kinų ir Kukuškinų pavardės. Ir 
jei kol kas dar liko nesulikvi- 
duotas vienas kitas lietuviškos 
kilmės maskolbernis, tai jo pa
vaduotojai ir patarėjai — tik
rumoje Maskvos atsiųstieji šni- 
pinėtojai tik ir laukia, kada 
niekšingus maurus galės nu
stumti.

Neseniai šios šalies lietuviški 
stalincai savo 
skelbė Lietuvos 
Tarybos 
kad net 
siškos; 
daugelis 
kaip, pavyzdžiui, 
krities atstovas Karolis Didžiu
lis, kuris iš tikrųjų yra žydas 
Grossmanas. Lietuviškomis pa
vardėmis yra pridengtų rusų ir 
mongolų kolonistų, apgyven
dintų į Sibirą ištremtųjų ūkiuo
se.

Kas jau visokio įžūlumo ribas 
prašoksta. tai į tarybą išrinkti 
“lietuviai”: Stalinas (Vilniaus 
miesto), Molotovas (Kauno 
miesto), Zdanovas (Klaipėdos 
miesto). Lietuvos gyventojai, 
matot, taip visi iš proto išsi
kraustė, kad štai ėmė “visuoti
nu ir slaptu balsavimu” beveik 
vienbalsiai ir išsirinko atsto
vais savo pačius didžiausius 
budelius. O tie budeliai buvo 
tokie malonūs, kad mielai suti
ko būti Kauno. Vilniaus ir Klai
pėdos atstovai, niekados savo 
gyvenime tų miestų net nema
tę...

Iš astuonių Vilniaus apskri
ties atstovų nematyti nė vienos 
lietuviškos pavardės. Panašiai 
ir su kitais kai kuriais apskri- 
čiais. O visus šituos dešimtimis 
tūkstančių į Lietuvą atgrūstus 
Smirnovus ir jų pastumdėlius 
valdo tiesioginis Stalino pasiun- ■
tinys, generalgubernatorius!kad Lietuvoje neliktų lietuvių. 
Sčerbakov. C.

Išpažintis Per Vertėj;
Ilgą laiką Austrijos lie

tuviai kunigai nežinojo, 
kad Spittal - Dr. yra daug 
lietuvių. Kunigai gi iš 
Salzburgo negavo leidimo 
nuvažiuoti į kitą zoną ap
tarnauti tikinčiųjų. Atė
jus gavėniai, reikėjo eiti 
išpažinties. Bet daugumas 
nemoka nei vokiškai, nei 
slovėniškai. Tada vienas 
slovėnų kunigas suieškojo 
lietuvį, kuris supranta vo
kiškai ir per jį bendrai pa
darė sąžinės sąskaitą, gai
lestį už nuodėmes, pasky
rė atgailą ir davė visiems 
bendrą absoliuciją. Atvy
kus po dvieju metų pirma 
kartą lietuviui kunigui į 
Snittal-Dr. visi labai apsi
džiaugė ir daugumas pa
taisė išpažinties per vertė
ją trūkumus.

200,000 Maldininkų Pa
gerbs Panelę Švenčiausia

Kardinolai,

savo spaudoje 
Aukščiausios 

sąstatą .Iš jo matyti, 
trečdalis pavardžių ru- 
bet ir po lietuviškomis 

slepiasi nelietuvių, 
Utenos aps-

Kryžiai
Tel. SOUth Boston 2680 į^TKTADIENIS (Friday), BALANDIS (April), 11 D„ 1947 M. Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

enklas Išgelbėjo Lakūnų Gyvybes
Lėktuvo Abu Motorai Sustojo. — Lėktuvas Pradėjo 

Kristi Žemyn. — Lakūnai Buvo Pasiruošę šokti, 
Bet Lėktuvas Buvo Peržemai.

Ottavva
arkivyskupai ir vyskupai 
iš 75 tautų yra pakviesti 
dalyvauti Kongrese pa
gerbimui Panelės šven
čiausios Marijos Kanado
je. Tikisi, kad virš 200,000 
žmonių atvyks į pirmą po 
karo didžiausąjį pasaulyje 
maldininkų suvažiavimą.

Popiežių Pijų XII atsto
vaus jo asmeniškas pa
siuntinys iš Romos, ir 
Šventasis Tėvas kalbės 
per radio į susirinkusius. 
Beveik visi vyskupai iš šiaurrytinėje Texas ir 
Jungtinių valstybių daly- šiaurvakarinėje Oklahoma 
vaus ir taipgi gausūs bū- srityse. Užmušė 112 žmo
nai iš visų Amerikos di- nių ir šimtus kitų sužeidė, 
džiųjų miestų.

Privatiškas Kardinolų Kolegijos Susirinkimas — Kardinolų Kolegijos 
apsuptas, Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII (viduryje) klausosi beturi į 
kolegijos advokatų atsišaukimo dėl penkių asmenų kanonizavimo. Popie
žius ir Kardinolai užgyrė visus penkius.

Viesulas Užmušė 112 
Žmonių

I

1
Kun. A. Briška Išvyko 

Į Romų

Leit. Jonas J. Romanas, vas jau buvo peržemai šo- 
Jr., kuris buvo Jung. Vals-’ 
tybių Oro Jėgų departa
mento pakviestas ir yra iš
vykęs į Air University, 
Maxwell Field, Alabama, 
pratyboms, tik kryžiaus (vilties išsigelbėti, 
ženklu išgelbėjo savo ir 
kitų 4 lakūnų gj^vybes.

Penki lakūnai, tarp ku
rių buvo ir Leit. Jonas J. i 
Romanas, iš Maxwell Field vas trenks į medžius.persi- 

i pasikėlė B-25 lėktuvu vyk- žegnojo. Staiga No. 1 mo- 
• ti į Alexandrią, Louisianą. toras atsigavo ir, būdamas 
Pradėjus lėkti, iš vieno 
motoro pradėjo aliejus te--pradėjo veikti. Šiaip, taip 
.......................... (pasiekė aerodromo kelią ir 

nusileido, bet visi lakūnai 
buvo labai nusigandę ir 
nuvargę.

Taip, kryžiaus ženklas 
ir stiprus tikėjimas išgel
bėjo lakūnų gyvybes.

Leit. Romanas, Jr. yra 
Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono 317 posto 
narys.

kimui su parašiutais. Jo
kios pagalbos nebuvo gali
ma prisišaukti. Visoje 
apylinkėje buvo tik miš
kas. Visi jautė, kad nebėra 

Lėktu
vas leidosi žemyn ir že
myn.

Leit. Jonas J. Romanas, 
Jr., matydamas, kad lėktu-

viršuje medžių viršūnių.

sa-

Rusija Sulaikė Vokiečių 
Kalinių Grųžinim;

Šimtus Sužeidė Texas - Oklahomoje
■ v--Canadian, Texas, bal. 101 Kelly sako, kad jis įro- 

— Baisus viesulas siautė dys teismui, kad jis visiš
kai nekaltas. Scannell kol 
kas tyli. Gali būti ir dau
giau kaltinimų.

keti, bet šiaip taip pasie
kė vietą. Inžinierius, kuris 
jų laukė Alexandrijoj, juos 
pasitiko ir sakė, apžiūrė
jęs motorą ir manė, kad 

i jie gali lėkti atgal. Inžinie
rius, kuris kartu su jais 
atvažiavo, pastebėjo, kad 

i vienas motoras spiaudo 
• kiek aliejų, bet apskaitlia- 
i vo. kad gali sugrįžti, ir jis 
į pats sutiko kartu važiuoti.

Pasikėlus iš aerodromo 
ir į aukštį apie tūkstantį 
pėdų ir nulėkus 10 mylių 
nuo aerodromo, motoras 
pradėjo daugiau aliejaus 
spiaudyti ir silpnėti. Pavo-

MIRĖ HENRY FORDAS.

Daug namų pavertė į 
griuvėsius. Viesulas pada
rė milžiniškus nuostolius.

Rusijos pulk. Jakov 
Korsikov, Frankfort On 
The Oder miesto koman-J 
dierius pranešė, kad šio-; 
mis dienomis labai mažai 
grįžta vokiečių, kurie ka
ro metu buvo paimti į ne
laisvę, iš Rusijos.

GRAIKAI PRADĖJO 
SMARKIA OFENSYVA 
PRIEŠ RAUDONUO
SIUS.

Graikijos valdžios
Athenai, Graikija, bal.

10
karo jėgos pradėjo smar
kią ofensyvą kalnuose 
prieš raudonuosius.

Net ir sovietinės respublikos1 Kaimiečiams įsakė būti 
vardas rečiau bekartojamas. namuOSe, kitaip jie bus 
Draugų Pisarevų spaudoje vis Paskaitomi prie sukilėlių, 
dažniau pasirodo nykus varde-1 
lis: “Tarybų Lietuvos provinci
ja”. Taigi, jau tik Rusijos pro
vincija... Valstybinė kalba, ži
noma. taip pat rusų.

RUSIJA BANDO ATI
TRAUKTI ANGLIJA 
NUO AMERIKOS.

Maskva, bal. 10 — Iš pa-:tuviams seminarijos; 
tikėtinų šaltinių sužinota, 
kad Rusijos valdžia pasiū
lė Anglijai įtraukti į Ang- 
lijos-Rusijos sutartį straip 
snį,

i būtų
• liuota
, bių.I
i

I
I

pagal kurį Anglija 
diplomatiniai ižo- 
nuo Jung. Valsty-

STALINAS. STASSEN 
KONFERENCIJOJE.

Maskva, bal. 10—Harold 
Stassen. respublikonų par- 

; tijos kandidatas į prezi- 
Jdentus, turėjo pasikalbėji- 

Boston, Mass. — Suffolk mą su Rusijos diktatorių
County grand jury kaltina Stalinu. Kalbėjosi per 80 

Baisiai nedėkingas raudonųjų john B. Kelly, miesto ta- i minučių. Dalyvavo ir už-

KALTINA MIESTO TA
RYBOS NARIUS UŽ 
KYŠIU ĖMIMĄ.

lėlių likimas. Pavirto jie pasku
tiniais Maskvos bato laižyto
jais. savo brolių kraugeriais, 
savo lietuviškos prigimties iš- 
prievartautojais, o Maskvai vis 
maža ir maža. Mūsų nestebina 
net ir tokios žinios, kad Sibiro 
vergijon ištremti rašytojai K. 
Boruta. H. Lukauskaitė ir 
Jakubėnas. Pirmieji du buvo ži
nomi kaip kairieji rašytojai, o 
Jakubėnas yra net keliais atve
jais už komunistinį veikimą sė
dėjęs kalėjime.

Bolševizmas ėda net ir savo 
vaikus. Neužilgo tai supras tur 
būt ir Venclova ir Cvirka. Jų 
vietas užims Churginai.

Taip ir pasitvirtina vieno bol
ševikų karininko pranašystė, 
esą. sovietinė Lietuva, kaip ge
ografinis vardas, gal ir liksiąs, j SUS iš anksto ruoštis į šį koncertą, 
bet okupantai padarysią viską.

rybos pirmininką, ir Jo- sienių ministras Moloto 
seph M. Scannell, tarybi- vas.
ninką, už kyšių ėmimą bū
nant valdžios pareigose.

Stassen- tik ką grįžo iš 
Uralu į Maskvą.

K.
Lietuvių Radio Programa

ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS

Chicago, Iii. — Šią 
vaitę išvyko į Romą kun. 
Antanas M. Briška, Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių 
par. klebonas steigiamos 
lietuvių seminarijos rei-Jus buvo netik prarasti 
kalu. Jis gavo kvietimąj aliejų, bet ir gaisro. Bedir- 
vykti nuo J. E. Kardinolo! bant s u No. 1 motoru i 
Pizzardo, seminarijų ir u- 
niversitetų globėjo.

Kardinolas Pizzardo sa- 
| vo laiške kun. Briškai tarp 
kitko, rašė:

i “Maloniai kviečiu atvyk- 
įti į Romą dėl minėtos lie-

; rei
kalas svarbus. Tamsta bū
si šios taip reikalingos lie- 

. tuviams kunigams įstai
gos įsteigėjas.”

 - 

Dearborn, Mich. — Pir
madienio vakare mirė 
Henry Ford. 83 metų am
žiaus, Ford Motor kompa
nijos įkūrėjas. Henry 
Ford, būdamas 16 metų 
amžiaus, apleido mokyklą 

ir ir pradėjo dirbti mašinų 
No. 2 motoras visiškai su- dirbtuvėje, Detroite, 
stojo. Negalėdami pradėti 
No. 1 motoro, 
pradėjo kristi žemyn, 
lotas įsakė visiems

Henrv Fordas, bedirbda- 
lėktuvas mas dirbtuvėje, išrado ma- 

Pi- šiną važiavimui be arklio, 
būti Taigi jis ir vadinamas au- 

pasiruošusiems, bet lėktų- tomobilių karalium.

Jungtynės Valstybes Reikalauja 
Pertvarkyti Lenkijos Sienas

Japonijos Didžiausia Krau
tuvė Įtaisė Koplyči;

Tokio — Japonijos di
džiausia krautuvė, septin
tame aukšte, įtaisė koply
čią, kur žmonės gali užeiti 

Į ir pasimelsti arba ryte iš
klausyti šv. mišių pradė
dami dienos darbą arba 
pirkimą.

Arkivyskupas Peter 
Tatsuo Doi pašventino ko
plyčią ir altorių ir atlaikė 
mišias, kuriose dalyvavo 
Japonijos valdžios ir A- 
merikos karo pareigūnai.

Ten nuolatos yra katali
kai mokytojai, kurie aiš
kina svečiams katalikų ti
kėjimo tiesas ir liturgiją.

I

Šeštadienį, balandžio 12 d., 1:15 vai. po pietų vėl tu
rėsime progą klausytis lietuviškų liaudies dainos, mu
zikos, pranešimų ir kalbų iš WESX stoties per visą 
valandą.

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

tų, JORDAN HALL, Boston, Mass., įvyks šios radio 
programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
artistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė): pianu 
solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi-

* • v 1 a a • • v • 1

Austrija Turi Gražinti 
Užgrobt; Turi;

Maskva, Rusija, bal. 10 
— Jung. Valstybių sekre
torius Marshall pareikala
vo, kad Užsienių Ministe
rių Taryba paskirtų spe- 
cialę sienų komisiją per
žiūrėjimui Lenkijos - Vo
kietijos sienos. Toji komi
sija turėtų paruošti sienų 
nustatymo planą ir jį įtei
kti Užsienių Ministerių 
Tarybai.

Anglijos užsienių minis
teris Bevin pilnai pritarė 
J. V. sekretoriaus Mar
shall pasiūlymui ir patarė 
dirbamą žemę į pietus nuo 
Oder upės priskirti Vokie
tijai.

Jung. Valstybių atsto
vas sutinka, kad Vokieti-' 
jos Aukštoji Silezija iri

Pietinė Rytinės Prūsijos 
sritis turi būti atiduotos 
Lenkijai, kaipo atlyginimą 
už tą teritoriją, kurią at
plėšė Rusija nuo Lenki
jos.

Rusijos užsienių minis- 
. teris Molotovas griežtai 
pasipriešino tokiam pasiū
lymui ir pareiškė, kad 
Lenkijos -Vokietijos sienų 
klausimas išrištas trijų 
didžiųjų konferencijoje. 
Potsdame (Berlyne). Ta
čiau J. V. sekretorius Mar 
shall’as įrodė, kad net ir 
Stalinas yra pasakęs, kad 
Lenkijos - Vokietijos sie
nų nustatymas yra tik lai
kinis. Galutinai turės sprę
sti taikos konferencija.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadn ay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449

Maskva, Rusija — Ketu
ri didieji, ruošdami taikos 
sutartį Austrijai, sutiko, 
kad Austrija turi grąžinti 
žydams ir kitiems savinin
kams turtą, kuris iš jų bu
vo atimtas vokiečių valdy
mo metu dėl rasinių ir re
liginių priežasčių.

Taipgi sutiko, kad atsi
tikimuose, kur užgrobto 
turto nebegali grąžinti, tai 
už jį turi atlyginti.

Reikalauja Lietuvos
Klausimą Iškelti Mas

kvos Konferencijoje
Londonas — Vasario 16- darni ta lietuvių telegra- 

tos proga Škotijos lietu- ma, kovo 24 d. žemuosiuo- 
viai pasiuntė telegramą se rūmuose pareikalavo, 
Anglijos užsienių ministe- kad Anglijos valdžia Lie- 
riui, protestuodami prieš padarytų formalų pareiš- 
bolševikišką Lietuvos oku-. Maskvos konferencijoje ir 
pači ją ir prašydami pa- padarytų formulų pareiš- 
galbos pavergtai Lietuvai.. kimą.

Keletas Anglijos parla-Į pažįsta ir nepripažins Lie- 
mento atstovų, pasirem-’tuvos okupacijos.

kad Anglija nepri-
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Austrai Gerbia Lietuvius
Darbininkus

2

I

kų laikraščių skaitytojas ir pa
rapijos geras palaikytojas.

Balandžio 13, įvyksta šv. Jur- 
io parapijos choro metinis 

koncertas parapijos svetainėje. 
Artistai atvyksta iš New Yor- 
ko — Violeta Tamkiūtė ir Al. 
Vasiliauskas. Bridgeportiečiai 
laukia dainininkų. Choras išpla- 

Itino daug tikietų. Choras ir so
listai pasirodys su naujomis 
dainelėmis. Pelnas eina parapi
jai.

Iš - Drau UNR-
ROS lagerio 6 lietuviai 
dirba miškuose prie me
džiu ’ i»’timo darbu. Dar-• * bas yra sunkus ir reika
lauja daug ištvermės bei 
sumanumo. Lietuviai dar
bininkai savo sąžiningu

kloję moralinėje ir mate
rialinėje padėtyje, be to, 
svetimam krašte, kur ir 
prie geriausių norų jokio 
darbo negalima susirasti, 
todėl atetties perspekty- darbu isi y aust d£._
vos yra labai liūdnos. binįnka ir J linkės ūki.

Kreinniosi i Jus. mieli;njnkl, X. Austrai
geros Širdies tautiečiai ir darbini,;kai orbia lietu. 
prašau tų, kurie gali įsru- vjus už ? atliekamą 
pinti man su dukrele visus darb a°straį flkininkai 
reikalingus dokumentus ž spžinillgumą • Matome, 
atvažiavimui i USA Esu kabQ-1;. baga )orisi rflk 
pakankamai jauna baigų- t bct vieni kitus drau-

''to 1 ^aliu•<^iame’ neimtume te, dabar gyvenančios lietuvių šeimose i\orwoou, Mass.
dirhti ir svetimo daikto, pagal lie-:Aukokite BALF’ui — United Lithuanian Relief Fund
manau nilnai galėsiu vė-itUviŠką Patarl«: “nė čiSo' of America, 19 West 14th St., New York 18, N. Y. manau, pilnai ga/esiu ve nag nevagia arti savo - 
liau Jums tas išlaidas grą- d „ nasakoia natvs 
žinti. Tuo suteiktumėt tuviai J 7
mudviem gyvybę. Būsiu 
Jums amžinai dėkinga.

j Mano adresas: Teklė Po-- 
girskienė, (13b) Memmin-į 
gen - Airport, DP Camp> 

j 1063, Block I, room 31, į 
Germany, Bavaria.

ATVYKO 24 LIETUVIAI
IŠ VOKIETIJOS

—. ■ *
S. Hermitage Avė., Chica
go. III.

Kunigas Adolfas Stasys 
apsistojo pas draugą p. 
Kriščiūną: 2259 W. 13th 
St.. Chicago. III.

Joanna Stepanaviėienė,
J. A. V. pilietė, apsistojo 
pas gimines: 21 Norman 

į Avė., Pennsgrove. N. J.
Jonas šaiamskas, J. A.

i V. pilietis, išvyko į Čikagą 
žinomo automobilių pre
kybininko Dan Kuraičio 
žinion, kurio firmoje jis ti
kisi dirbti.

Antanas ščiuka, J.A.V.
piliteis, apsistojo pas tetą
p. Laukaitienę: 812 Hol- 
lins St.. Baltimore, Md. 

Konstancija štarienė, J.
A. V. pilietė, su dukrele
Elvila apsistojo pas tetą p.
Uršulę Šukienę, 77 Fox 
St., Worcester 4, Mass.

Marijona Talalienė apsi
stojo pas sūnų p. A. F. Sa- 
rapą. 96 Bovvdoin St., 
Medford. Mass.

Frances TaJalaitė, J. A. j sustreikavę šiomis dieno- j Nejaugi mes nebegrįšime? Kas- į Kidykas, S. J.
V. pilietė, apsistojo pas :mis, protestuodami dėl įtute. iabai daUg ’ mano giminių;dalyvavo mergaitės iš Hart- kėlusį Kristų: 
brolį: 96 Botvdoin St..'maisto trukumo, &rižojjšvežė į šaltus& kraštus.& kuriųif°rd’ New Britam, Waterbury, čioti po laukus.
Medford. Mass. ^darban. ■ J . .

Marijona Volskienė, J. l šios kasyklos yra Britų
A. V. pilietė su sūnum Jo-zonoje.
nu apsistojo pas gimines, 
kurių adreso pasitikusiam 
neteko patirti.

Be to atvyko keturios' 
našlaitės: seserys Jadvy-1 
ga. Gražina ir Regina Pet-

Balandžio 1 dieną iš Ply-| 
mouth. Anglijos, atplau-' 
kusiu MARINE MARLIN 
atvyko 24 lietuviai. Jie o- 
riginaliai išplaukė iš Bre- 
merhaven. Voki e t i j o s, 
ERNIE PYLE laivu, kuris 
buvo audrų sugadintas ir 
turėjo sustoti Plymouth 
kelionės nebaigęs. Čia ke
leiviai buvo persodinti į 
MARINE MARLIN. At
vykusieji išvažinėjo į įvai
rius miestus pas gimines 
bei pažįstamus:

Domas ir Sofija Ado
maičiai, apsistojo pas se
serį p. A. Nenis, 1583 Ha- 
yes Street, Gary, Ind. Do
mas Adomaitis yra chemi
kas inžinierius, o Sofija A- 
domaitienė viena iš ge
riausių jaunesniosios kar
tos Kauno ir Vilniaus ope
ros solisčių, kuri su dide
liu pasisekimu koncertavo 
įvairiuose Vokietijos mie
stuose amerikiečių ir bri
tų kariams. Jos pasirody
mai įvairių tautų meno 
kritikų buvo labai palan
kiai vertinami. Ji tikisi sa
vo srityje dirbti ir Ameri
kos lietuvių visuomenei.

Liudmila Ciplijauskienė, 
J. A. V. pilietė su dukrele 
Liuda apsistojo pas tetą p. 
G. Bagdonienę. 282 Coo- 
per St.. Brooklyn. N. Y.

Liuda Jagelavičiūtė at
vyko pas gimines, bet ad
reso pasitikusiam neteko 
patirti.

Anatolijus Kairys apsi- minės, draugai ir Lietuvos 
gyveno pas gimines: 2426 Generalinio 
W. 34th
III.

Martynas ir Dora Kubi
liai giminių tuo tarpu nėra 
susiradę ir laikinai globo
jami Amer. Christian Co- 
mmittee for Refugees.

Petras Eukštelė apsisto
jo pas gimines: 8685 Elmi- 
ra Avė.. Detroit, Mich.

Apolonija Savičienė ap
sistojo pas gimines: 4511 metų dukrele

i 
i

o.

i

BALF’o Globojami Našlaičiai — (Iš kairės i deši
nę) Berniukai Marianapolio kolegijoje: Jonas Martin- 
kus, Jonas Kružinauskas, Arvydas Šimonis ir Vladas 
Siutilas. Mergaitės: Birutė Kungytė ir Juzė Adomony
tė, dabar gyvenančios lietuvių šeimose Norwood, Mass.

Masinis Lietuvių 
Susirinkimas

lt t»«*•*■ •(«•*•II lOMlIlNH 11 ĮMIKI ■43

Lietuvės Tremtinės 
Laiškas

Šiomis dienomis p. M. Marcin
kevičienė iš Bridgeport. Conn. 

M . ... . • /» .v prisiuntė laišką, kurį ji gavo iš
Ruhr Angliakasiai Grįžo ; Europos nUO savo

Darban i Čia paduosime tik
_ _ Rašo:

“Brangute mano.

Darban
giminaitės, 
ištraukas.

Essen, Vokietija —Dau-

iiytiiii
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

c
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Mergaitės Nepraleiskite 
Progos

! WATERBURY, CONN

■43

Hartford, Conn. — Sekmadie- 
Inį, balandžio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Švč. Trejybės par. mo
kyklos svetainėje įvyks lietuvių 
masinis susirinkimas. Visi, ku
rie trokštate, kad Lietuva at
gautų laisvę ir nepriklausomy
bę ir, kad ištremtieji lietuviai 
būtų išgelbėti nuo bado, ateiki
te į susirinkimą. Tai bus galuti
nis pasiruošimas dėl Tag Day 
(aukų rinkimo) gegužės 3 d.

Kaip žinote, kun. P. Sabulio 
pasidarbavimu, gautas miesto 
valdžios leidimas rinkti aukas 
viešai'gatvėse ir įstaigose. Tai
gi turime tinkamai prisiruošti, 
kad surinktume kodaugiausia 
aukų BALF'ui.Velykos

Šventė, kurios taip visi laukė, 
linksmai ir laimingai, 

oras leido 
nueiti į baž- 

Rekolekcijose nyčią. pagarbinti naujai Prisi
leido pasivaikš- 

miesto saulu- 
Ijau tikrai nebematysime. Am.Worcester- So- Boston. Mergai- tės apšildytose gatvėse. Mote- 
ces dukters Leonės vyrą nužu-i grįžo iš rekolekcijų labai rys ir merginos turėjo progos
dė. Ancė Leonė ir jos 5 metų patenkintos, pasirūžusios tapti pasirodyti ir pamatyti spalvuo-
sūnelis tur būti ir žuvo. nesluzdani rekolekcijų apastalemis. 
niekur jų nesuranda. Kastute. į Per_ pasikalbėjimus mergaitės 
tu pažinai p. Tomą Zauką. Jį į rekolekcijų v ėdė jui daug kos kovaį su vėžio liga. Neturė-

klausimų, diskusijos bu\o gy-j.^ atsisakyti nuo šios aukos nė kun. P. Sabulis. Žmonių buvo 
VOS. '

Sekančios mergaitėms reko-
j. lekcijos įvyks gegužės mėnesio 

pradžioje, 2. 3 ir 4 dieną. Gegu- 
įžės mėnuo — Marijos mėnuo. 
Kokia graži proga mergaitėms, 
ypač sodalėms pradėti šį mėne
sį rekolekcijomis, dvasios susi
telkimu.

Rekolekcijos įvyks prieš Mo
tinos Dieną, kad mergaitės ga
lėtų ir šiai brangiai dienai tin
kamiau pasiruošti.

Tikimasi daug sodalių ir kitų gyvenąs; ... ® . ... . ,mergaičių atvyks į sias rekolek
cijas. Rekolekcijas anglų kalba L 
ves sodalėms gerai pažįstamas. ’ nuoširdžiai dčkojame visiems ir 
Lawrence Šv. Pranciškaus pa-!visoms> gįminėms ir draugams, 
rapijos klebonas, kun. J. M. Ju-.už mišių aukas maldas ir už. 
ras‘ 'uojautas mūsų nuliūdimo va-

I rekolekcijas prašoma regis- ]andoie 
truotis iš anksto. .............
už visą rekolekcijų laiką
85.00.

Adresas: —
Imniaculate Conception 

Convent 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Telefonu — 1451

Nekalto Prasidėjimo Vienuo-
kas mus|lyne’ Butnam’ Conn. prieš Ver- praėjo 

vįg bų sekmadienį įvyko uždaros Malonus pavasarioguma Ruhr slėnio kasyklų laukia. Kaskart išgirstame visi—» ------------* .'v— ---------- ■ _
.darbininkai, kurie buvo. baisesnes naujienas iš tėvynės. į rekolekcijos. Jas vedė Tėvas J. visiems žmonėms

Tą pačią dieną. 1 vai. po pie
tų įvyks Šv. Jono Ev. draugijos 
susirinkimas. Šis susirinkimas 
buvo nukeltas iš priežasties Ve
lykų šventės.

NORI NUPIRKTI BOS
TON ELEVATED.

tas Velykų skrybėlaites, 
i sį mėnesį yra renkamos au-

Velykų šventė praleista didin
gai. švč. Trejybės lietuvių par. 
bažnyčioje Prisikėlimo šv. mi
šios įvyko 5:30 vai. rytą, kurias 
atnašavo Prel. J. Ambotas. Asi
stavo kun. B. Gauronskas ir

taip pat sušaudė, o šeima išvež
ta į šaltus kraštus, 

į “Aš jau nebegaliu rašyti.
--- -------- ------ . 'akis ašarom patvino viską 

džia turi pridėti ir padeng-! siminus“.
_________ ____ Į

Gubernatorius Bradford |
. pasiūlė nupirkti Boston!
'■m_______ x _ _i _____ _____________ i____ i: \xi

Valdžia ope-

Boston, Mass. — Boston
Elevated kompanija ka$- i 

rauskaitės ir Sofija Dudė-jmet turi nuostolius. Vai- ' 
naitč.

Atvykusius pasitiko gi- ti nuostolius.

Kons u 1 a t o
Place. Chicago. New Yorke attache A. Si- Elevated geležinkelį 

mutis, kuris padėjo su for- §20,300.000.
(malumais. L.G.K. modama, sakė, sutaupytų

Geros Širdies Tautiečiai!

, _ _ n
Į SI.500.000 kasmet dividen-l 
į tais ir taksomis.

Vokietijoje. nuo 
kaus gyvenimo neišlaikius 
nervams, vyrui mirus, li- 

,kau be artimųjų su 3-jų 
labai sun-

sun-

LDS Naujos Anglijos Apskrities 
SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, balandžio 27 d., 1 vai. p. p., Šv. Roko 
parapijos svetainėje. Montello. Mass.. įvyksta LDS 
N. A. apskrities suvažiavimas. Visos LDS kuopos 
kviečiamos išrinkti skaitlingai atstovų į šį svarbų LDS 
suvažiavimą. Taipgi nuoširdžiai kviečiame mūsų inte
ligentiją bei profesionalus, kurie domisi katalikiška 
veikla. Suvažiavime prie katalikiškos veiklos diskusi
jų. bus patiekta įdomi paskaita darbininkų klausimu. 
Taigi visi raginami tą dieną dalyvauti LDS apskrities 
suvažiavime.

Dvasios Vadas Kun. P. J. Juškaitės,
A. Zaveckas, pirmininkas.

Tanias Versiackas, raštininkas.
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
ių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379
k

Mt Wąshįmgtoni «

410 BIOADWAT • SOUTHBOSTON

nes
pri

Paieškomų Asmeny 
Sąrašas

pilna bažnyčia. Prel. Ambotas 
pranešė, kad po Velykų išvyks
ta

^vienas žmogus — yra apskait- 
liuojama ,kad šiame krašte mir
šta kas 3 minutės vienas žmo
gus nuo vėžio ligos.

i Kovo 31 d. laikrodžių darbi
ninkų unijos — CIO — lokalas 
852 — pradėjo derybas su kom
panija dėl atnaujinimo sutar
ties. Unija pareikalavo padidin
ti darbininkams algas 25 cen
tus į vai. Senoji sutartis baigsis 
gegužės 1 d.

-

poilsiui. Reporteris.

KEARNY, H J.
Kovo 29 d. pp. Ona ir Jonas 

Barčauskai susilaukė 
taip gi turi dukrelę, 
vardu Marilyn.

sūnelio; 
2'2 metų.

Miss Anna Kainauskas, gyv. 
' Lietuvoje Griškabūdyje šakių 
i apskr., 1932 gyv. New Yorke. 

, išYra įneštas bilius pirkti IeSko'kun. Ju^s sestoj.
Boston Elevated. Tuo rei
kalu paskelbtas viešas su
sirinkimas bal. 28 ir 29 dd., 
Gardner Auditoriume, 
Statė House, kur bus iš
klausytos dalyvaujančių 
nuomonės.

Griškabūdžio. dabar
(13 a) Scheinfeid. Zw. Postamt, 
DP Camp, American Zone, Ger
many.

Dovydaičio Juozo, gim. Lietu-i 
voje Baitgudžių kaime Jankų 
vaisė. Ieško kun. Juozas šešto
kas. sūnus Kazimiero ir Onos; 
Šeštokų iš Griškabūdžio, dabar 
gyvenąs (13 a) Scheinfeid. Zw. 
Postamt, DP Camp. American 
Zone, Germany.

Astrausko Juozo, sūnaus Eli- 
zeušo ir Marijonos Astrauskų 
gim. Lietuvoje Griškabūdžio 
parapijoje, prieš didįjį karą gy
venusio South Boston. Mass. 
Ieško kun. Juozas šeštokas, s. 
Kazimiero ir Onos šeštokų, 
gim. 1906 South Boston, Mass., i 
dabar gyvenąs (13 a) Schein- 
feld, Zw. Postamt, DP Camp, 
American Zone. Germany.

Jono Endziulio. gim. Lietuvo
je. Griškabūdžio parapijoje,, gvg panelės Aušros Vartų, Vil- 
prieš didįjį karą gyvenusio Chi-Ljuje paveiksio istorija. Kny- 
cagoje. Ieško kun. Juozas Seš-|gUįgS kaįna 25c. Užsakymus 

Štokas, sūnus Kazimiero ir Onos'sįųskitc-
Frankrort On The Maili, Į šeštokų, gim. 1906 South Bos-j 

įton. Mass., dabar gyvenąs (13 j 
a) Scheinfeid. Zw. Postamt, | 
DP Camp. American Zone, Ger
many.

Jurgio Budraičio (Budriausi, 
Lietuvoj gyvenusio Kaimelio į 
parapijoj. Ieško Agota Budry
tė, duktė Jono ir Pranciškės 
Gudaitytės - Budrių, gyv. Pao- 
rijų kaime, dabar gyvenanti 
(13 a) Scheinfeid, Zw. Postamt, 
DP Camp, American Zone, Ger
many.

SENATAS UŽGYRĖ 
LILIENTHAL.

bal.

!

į

i

J. T.
PADflKA

Kovo 23 d., mirus mano bran
giai žmonai ir šeimos motinai

Moterų Sodalicijos 
ėjo bendrai prie šv. Komunijos 
laike 9 vai. mišių Verbų sekma
dienį.

draugija

į "VVashington, D. C., 
'10 d. — Jung. Valstybių 
i Senatas 50 balsų prieš 31 
užgyrė Prezidento Truma- 

;no paskirtą David E. Li- 
lienthal J. V. Atominės 
Energijos Komisijos pir
mininku ir taipgi visus ki- 

i tus.
Dėl Lilienthal buvo la

bai daug ginčų. Kai kas 
i teigė, kad Lilienthal patai
kauja komunizmui.

Nacių Ministeris Pasikorė 
Kalėjime

Vokietija — H e r be r t 
Bcckc, 50 metų amžiaus, 
buvęs Vokietijos Maisto ir 
Agrikultūros ministeris 
pereitame kare. bal. 6 d. 
pasikorė Nurembergo ka
lėjime. Tame pačiame ka
lėjime nusižudė Goering ir 
trys kiti nacių vadai.

Backe buvo areštuotas 
ir kaltinamas už konfis
kavimą maisto okupuo
tuose kraštuose ir jo siun
timą į Vokietiją. Jis taip
gi kaltinamas ir už ėmimą 
vergų darbininkų dirbti 
valstybės akyse.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Hovena

Atlyginimas Taipgi nuoširdžiai dėkojame
■: tik:kun. ---------- ---------- -

j Ražaičiui.
, kunigams
! Mosseau. i . .. ■mmarijos, 
ikymą šv. mišių.

Taipgi dėkojame komp. A. J. 
Aleksiui ir choro nariams už 
'patarnavimą laike laidotuvių. 
I

ie 
J. J. Valantiejui, kun. V. 

kun. J. Dilioniui ir 
— A. Vegiard ir R. 
?vl. S. iš Lasalette Se- 
Bloomfield. už atlai-

Kun. Stašaitis užbaigė misi
jas sekm. 
rytą vaikučiams 
pietų 
gausiai
gražiais pamokslais 
malonėmis.

kovo 30 d., 10 vai.
ir 4 vai. po 

suaugusiems. Žmonės 
lankėsi ir naudojosi 

ir Dievo
A.E.S.

Maryona Geraltauskaitė, jau
na Sodalietė iš Kearny, balan
džio 5. pasidavė operacijai W. 
Hudson Hospital.

i I
Ką tik išėjo iš spaudos No ve

na Aušros Vartų Dievo Motinos j 
garbei. Pradžioje novenos įdo-J 
miai aprašyta stebuklingojo

Stasys Akibauskas ir 
dukterys—Mary, Ann ir Heleri.

BRIDGEPORT, CONN

Balandžio 12. Pranciškietės 
Seselės ruošia judamus paveik
slus Šv. Vardo salėje. 6 Davis 
Avė., Kearny, N. J., 2 vai. po 
pietų ir 6 cal. vakare. įžanga 
50c suaugusiems, 25c vaikams.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Massį

Praeitą savaitę palaidotas ge
ras parapijietis. Benediktas 
Raišelis iš šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios su iškilmingomis šv. 
mišiomis. Dalyvavo daug žmo- 

jnių, giminių ir pažįstamų. Rai-
• jšelis buvo lietuviškų draugijų 

rėmėjas ir narys, kelių lietuvis-

Moterų Sodalicijos draugija 
rengia “April Showers” šokius 
šeštadienio vakare, balandžio 
19. LAPC salėje 134 Schuylcr 
avė.. Kearny. N. J. Gros Joe 
Flis ir jo orchestra. įžanga 75c.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti. A. E. S.

Plaukia į Turkiją — Jung. Valstybių Laivynas pranešė, kad 27,000- 
tonų lėktuvnešis Leyte (viršuje) šio mėnesio pradžioje plaukęs į Istan- 
bul, Turkiją, ir Crete, Graikijos salą. Jis susitiks kitus Amerikos karo 
laiviis Viduržemiu uostuose.
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DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston. Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

ATVELYKIS (bal. 13 d.) 
EVANGELIJA: Jono 20, 19-31

/ nuo metu: Tą pačią pirmą savaitės dieną vakare, durims, 
kur buvo susirinkę mokytiniai, esant uždarytoms dėl žydų bai
mės, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir jiems tarė: Ramybė jums. 
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokytiniai, pamatę. 
Viešpatį, džiaugėsi. Jis vėl jiems tarė: Ramybė teesie su jumis. 
Kaip Tėvas mane siuntė, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis 
kvėpė į juos ir jiems tarė: Imkite šventąją Dvasią. Kam nuodė
mes atleisite, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite, jos sulaikytos.

Vieno iš dvylikos, Tomo, kurs vadinamas Dvynas, nebuvo

Vos Ne Tarptautinis Įvykis
Valstybės Departamente Washingtone yra visas 

“korpusas” etiketo ekspertų, — sako laikraštis “VVa
shington Pathfindenr”. (Armijoje į korpusą telpa dvi drauge su jais, kuomet Jėzus buvo atėjęs. Tuomet kiti mokyti- 
divizijos). Bet tie mandagumo taisyklių žinovai diplo- niai jam sakė: Mes matėme Viešpatį. Bet jis jiems atsakė: Jei 
matų kalboje prozaiškai vadinami protokolų rašyto- nepamatysiu jo rankose vinių perdūrimų, neįdėsiu savo piršto į 
jais. Tas vardas tur būt pasisavintas iš Sovietijos, kur vinių vietą ir neįdėsiu savo rankos į jo šoną, netikėsiu. Po aštuo- 
be protokolų, pareiškimų ir oficijalių leidimų nė svaro nių dienų jo mokytiniai vėl buvo viduje ir Tomas drauge su jais, 
duonos nenusipirksi. Ir štai, ryšiumi SU tų “protoko- Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir tarė: 
listų” veikla, “Washington Pathfinder” atpasakoja Ramybė teesie jums. Po to jis tarė Tomui: Įdėk čia savo pirštą, 
Vieną atsitikimėlį, kuris VOS neįsigijo tarptautinės matyk mano rankas, ištiesk savo ranką ir įdėk į mano šoną, ir 
reikšmės. ‘ nebūk netikėlis, bet tikintis. Tomas atsakė ir jam tarė: Mano

Vieną gražią dieną į Valstybės Departamento Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam tarė: Kadangi mane matei, 
spaudos biurą įsiveržė susijaudinęs Sovietų “Tasso” 
korespondentas, Larry Todd, ir imperialistiniu tonu 
pareikalavo paaiškinti, keno valia ir leidimu, [ 
Lietuvos Pasiuntinybės butą, 
pastatyta draudimas automobiliams stovėti (“no par- tumėte jo vardu amžinąjį gyvenimą, 
king sign). Protokolistų korpuse kilo “pandemonium” 
— pragarinis sąmyšis, “protokolų ekspertas pašaukė 
Washingtono policijos viršininką Harvey G. Cal- 
lahaną.

Callahanas pašaukė gatvių judėjimo (traffiko) 
inspektorių Arthurą Millerį. Ir tuojau sunkvežimis, 
prikrautas visokių iškabų, dažų ir šepečių, išvyko iš 
Municipalinių namų ir nudardėjo į Lietuvos Pasiunti
nybę. Už dvidešimties minučių Milleris skambino Cal- 
lahanui. Callahanas paskambino Valstybės Departa
mentui. Tarptautinio incidento išvengta. Iškaba pa
keista”.

“f— -- - - - - — —   . .

rio” pranešimo neaišku, ar pergalės buvo dvi, ar tik 
viena. Vadinasi, ar tik “no parking” ženklas buvo pa
šalintas, ar ir iškaba ant Pasiuntinybės buto pakeista. 
Iš žodžių “the signed was changed”, atrodo, kad laimė
jimas buvo dvigubas.

Bet laimėjimas tik ant popierio, ir tai nebe le
miantis. Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone tebėra. 
O kiek pastangų darė Sovietų vyriausybė jai likviduo
ti! Tas Amerikos užsispyrimas nelikviduoti nepriklau
somos Lietuvos pripažinimo turi būt labai neskanus 
kąsnis, tebeužkliuvęs Rusijos diktatoriaus gerklėje. 
Jis taip nesielgdavo. Anuo metu, kai Stalinas ir Hitle
ris buvo “nuoširdūs” partneris, kai tik Hitleris kurią 
valstybę smurtu pavergdavo, Stalinas tuč tuojau išva
rydavo iš Maskvos tos valstybės ambasadorių.

Charakteringas buvo jo pasielgimas su Jugoslavi
ja. Jos ambasadorius Gavrilovič buvo “numylėtiniu”. 
Jis išgavo labai prietelingą su Rusija sutartį. Pasira
šymo metu abu “draugu”, meilingai apsikabinę, nusi
fotografavo. Tai sužinojęs, Hitleris negailestingai su- tokios politikos.

Kardinolas Griffin Apie 
Lietuvą

Britanijos lietuvių 
kongresas pasiuntė kardi
nolui Griffin, Westminste- 
rio arkivyskupui sveikini
mą, į kurį jis atsakė tokia 
padėka: “Aš esu nepapras
tai dėkingas už Jūsų labai 
malonią žinią, prisiųstą 
man D. Britanijos lietuvių 
kongreso vardu. Galiu Jus 
užtikrinti, kad aš ir toliau 
ginsiu mažųjų tautų tei
ses ir visuomet stengsiuosi 
padėti Lietuvai. Aš tikrai 
tikiu, kad bendromis mūsų 
pastangomis ir maldomis 
Lietuva atgaus savo lais
vę, už kurią mirė tiek daug 
drąsių vyrų ir už kurią są
jungininkai kariavo šiame 
kare”.

Ir Kolumbija NepamiršoKomunizmo smauglys slenka į visą Europą ir pa- 1
sau^‘____________________________________ Didelis Kolumbijos dien

raštis EI Colombiano savo 
laidoje vasario 16 d. net 
du ilgus straipsnius pa
skyrė Lietuvai ir lietu
viams.

Pirmasis, pasirašytas 
Lietuvio, apžvelgia mūsų 
senosios tėvynės istoriją, 
nepriklausomybės gimi
mą ir jos pastarųjų metų 
nelaimes. Antrąjį puikų 
str. apie Lietuvos gamtą, 
žmones, kultūrą, meną, re
ligiją parašė kolumbietis 
Luis Eduardo Gomez, už
dedamas antraštę: “Lie
tuva po kryžiumi”.

Abiems straipsniams 
medžiaga imta daugiausia 
iš C. Verax veikalo “Lit- 
uania entre fuego cruza- 
do”.

Ir ko geresnio galima linkėti žmogui? Kur ramu, ten gera 
būti. Ten šviečia saulė, ten giedra ir ore ir širdy. Žmogus pilnas 
ramybės yra geras ir malonus, sukalbamas ir paslaugus, dosnus 
ir labdaringas. Jo veide kaip ramios jūros paviršiuj spindi pa-

Tomai, tu įtikėjai; palaiminti .kurie nematė ir tikėjo.
Jėzus padarė savo mokytinių akivaizdoje dar daug kitų ste-

’ ' ' *■ , prieš buklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. Tai gi parašyta, kad tikė- traukli ramybė. Pasižiūrėjęs į dailininko Rembrandt’o pieštą se-
“Lietuvos Ambasadą”, tumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir kad tikėdami turė- nelį tikrai matai dvasinės ramybės spindėjimą, o iš jo lūpų aiš

kiai skaitai: ramybė ir Tau...
. . . ........... _ . I Baisus gi yra žmogus netekęs ramybės: jis griauna, kaipLEKCIJA: šv. Jono Apaštalo laiško (1 Jono 5,4-10) i.... „ , . . .... . . .. . ... ...butas, namus bei istisus miestus, jis griebiasi ginklo ir sukelia 

Mylimiausieji: Visa, kas yra gimę iš Dievo, nugali pasaulį; žudynes, veja artimą lauk iš gimtųjų namų ir daužosi savo pami- 
ir tai yra nugalėjimas, kurs nugali pasaulį: mūsų tikėjimas. Kas Šime.
gi yra, kurs nugali pasaulį, jei ne tas, kurs tiki, kad Jėzus yra Kaip pusiausvyros netekęs lėktuvas krinta staiga žemėn, 
Dievo Sūnus ? Tasai yra, kurs atėjo per vandenį ir kraują, Jėzus taip žūva netekęs ramybės žmogus. 
Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dva
sia yra, kuri liudija, kad Kristus yra tiesa. Nes trys yra, kurie 
liudija danguje: Tėvas, Žodis ir šventoji Dvasia; ir tie trys yra 
viena. Ir trys yra, kurie liudija žemėje: Dvasia, vanduo ir krau
jas ; ir tie trys yra viena. Jei mes priimame žmonių liudijimą, tai 
Dievo liudijimas yra didesnis, nes tai yra Dievo Rūdijimas, kurs _ _

Tasso” korespondentas laimėjo. IŠ “Pathfinde- yra didesnis, kad jis yra liudijęs apie savo Sūnų. Kas tiki į Die- dag išdygta ramybėje; išdygęs ramybėje subręsta audroj.
i- i vo Sūnų, turi savyje Dievo liudijimą.

VIEŠPATIES RAMYBE

Kristus ištiesęs rankas, dar pilnas kančios, linki savo moky
tiniams ne ko kito kaip ramybės. Tik ramybėje gali prasikalti iš 
žemės grūdas, iš žemės, kurios neardo sunkūs kanuolių ratai, 
nemindo kareiviški batai. Kristaus žodžiai ir buvo kaip tas grū-

i Pax vobis! Šiuos lotyniškus žodžius dažnai girdime bažny
čioje. Tai tas pats Kristaus linkėjimas “Ramybė jums”. Bažnyčia 
paveldėjo. Kristaus žodžius ir jo dvasinę ramybę. Ji skleidžia ją 
visiems amžiams ir visiems žmonėms. Ji neša ją iš vienos kartos 
kiton, kaip bėgikai kad perduoda žibintą iš rankų į rankas. Ji 
kaip rūpesčio pilna motina palydėdama poilsin paliečia kiekvieno 
kaktą sakydama: Ramybė Tau. ♦

Kaip kūdikis reikalingas globojančios motinos ramybės, taip 
krikščionis Kristaus ramybės.

Ramybė betgi yra baili. Ji pranyksta iš ten, kur jos nepriima. 
Ji yra kaip saulės spinduliai, kurie veržiasi pro langą. Uždarei 
betgi langines, ir saulės nėr: saulėta ore, tamsu viduje.

Ramybė ateina žmogui su tikėjimu į Kristų. Juo tvirtesnis 
tikėjimas, juo didesnė ramybė. Nėr tikėjimo, nėr ir ramybės. A- 
paštalų dvasioje ruseno ramybė, nes Kristus stovėjo viso būrio 

Gregorie Gafenco knygos “Preliminaires ir viso jų gyvenimo centre. Blaškėsi neramus Tomas, nes jo tikė- 
— *“ . , jjimas svyravo. Ramybė grįžo jin kartu su atrastu tikėjimu. Ar

Amerika taip nesielgia. Stalinas negali suprasti galima tad rasti teisingesnius žodžius kaip šie:
z - K.Į — ?alaiminti, kurie įtikėjo!

RAMYBE JUMS
ARABO LINKfJIM AI

Mano geras pažįstamas arabas iš Libano dykumų kartais 
sveikina mane, sakydamas: “Ramybė Tau”. Nežinau, kaip jam 
turiu atsakyti. Jis betgi man paaiškina, esą reikia atsakyti: “Ra
mybė ir Tau”. Taip sveikinasi, dėdami ranką ant krūtinės, lūpų 
ir kaktos, arabai gyveną toli nuo miestų dykumose, taip sveiki
nasi kai kur ir kiti Rytų žmonės.

bombardavo Jugoslavijos sostinę Belgradą. Tai suži
nojęs, Stalinas tuč-tuojau likvidavo Jugoslavijos am
basadą! (Tas faktas paimtaas iš buvusio Rumunijos 
pareigūno, < 
de la Guerre a l’Est”).

G.

Už Šv. Raštą 88,000 Dol.
Pirmoji spaustuvėj spau

sdinta knyga buvo išleista 
Gutenbergo iš r a s t o j e 
spaustuvėje Mainz mieste, 
Vokietijos 1455 m. Toji re
ta knyga, tai Šv. Raštas, 
kurio vieną egz. šiomis 
dienomis Londone senų 
knygų pirkėjas nusipirko 
tik... už 88,000 dolerių!

Deja, aš neturiu laimės 
būti teologu, bet turiu lai
mės būti krikščioniu.

Fr. Ozanam.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Rinitas

1.

Komisarų Mitingas

Balaganovas piktai į jį pažvelgė.
— Mes dar nebaigėm. Bet tovarišč turi bal

są, jei kalbėsi tuo pačiu klausimu.
— Tuo pačiu klausimu, — tarė Gūžys. — 

Ana 1940-41 m. aš pats išdirbau smulkmeniš
ką programą, kuriuos žmones likviduoti, ku
riuos įkalinti ir iš Lietuvos išgabenti.

— Netiesa, — sausai pastebėjo Balagar.o- 
vas. — Mes tą programą jums padiktavom.

— Tegu bus ir taip. Bet mes nurodėm, ko
kie žmones reikia suimti. Tad savo uždavinį 
mes atlikom.

— Šnipinėti tai tik viena uždavinio dalis. 
Ją bet koks eilinis šnipas gali atlikti už pini
gus, arba šiaip jau verčiamas. Bet jūs juk 
vadai. Jums reikėjo eiti į liaudį, ją auklėti, 
jai skiepinti komunizmo pradus.

— Mes tai darėm kiek galėjom.
— Mažai tegalėjote, ar verčiau nieko. Ar 

dar verčiau — iš jūsų darbo išėjo vien neigia
mi rezultatai, nes, metams praslinkus, visa

Lietuva prieš komunistus sukilo. Išeina, kad 
jūsų darbas nevykęs. 0 nevykėliams nėra 
vietos Sovietų Taryboj bei komunistų parti
joj.

— Reiškia, mes būsime pašalinti, likviduo
ti?

— Kol kas dar ne. Mes duosime jums pro
gos pagyvinti komunistinę veiklą. Stachano- 
vo pavyzdys ne vien tik fiziniam darbe bei 
industrijoj pritaikintinas. Jis privalomas ir 
politinėj komunistų veikloj.

— Tai kas, konkrečiai tariant, mums dary
tina? Mes ir taip iš kailio neriamės komuniz
mo naudai. Koks gali būti naujas mūsų užda
vinys?

— Geras bolševikas pats turi suprasti, kas 
jam darytina. Jūs braunatės į vadų eiles. Ar 
gi vadus reikia už nosies vedžioti? Būkite sa
vistovūs. Pavyzdžiui, štai anas draugas pasi
gyrė žinąs ,kas yra vienas pagarsėjęs bandi
tas. žinoti neužtenka, reikia jis suimti. Jūs, 
be abejo, žinote ne tik tą vieną, bet ir daugiau 
jų vadų. Kodėl jų neišrankiojat ir nenugabe- 
nat į Čekos nuovadą? Jei mes išgaudysim 
banditų vadus, tai jų gaujos savaime likvi- 
duosis. Ot, kad ir tą uždavinį pasiimkit. Jei 
sėkmingai jį atliksite, jūsų prestižas pakils 
ant reikiamo lygio ir mes jus pripažinsim 
pilnateisiais komunistais, kuriems atviras 
kelias į aukštesnę karjerą. Tad gi, tovariš- 
čiai, gerai apie tai pagalvokite ir išdirbkite 
tinkamus planus.

Tuo tarpu mes jus paliuosuosime iš šio su
sirinkimo, kad vieni sau galėtumėte laisvai ir 
nekliudomai pasitarti. Kur turite susirinkti, 
tai jau jūsų dalykas. Mes toliau svarstysime 
eilinius dienps reikalus, o jūs laisvi — išeiti. 
Nemanykite, kad mes darome jums nešlovę. 
Priešingai, tai didelė garbė jungtis į savisto-

vę grupę udaminkiškam tikslui — išgaudyti 
banditų vadus ir tuomi apsaugoti gyventojų 
ramybę. Tai viens iš stambiausių revoliuci
jos laimėjimų. Mes apie tai pranešime Mas
kvai, ir pats Stalinas gal sužinos apie jūsų 
žygdarbi ir atsiųs jums padėkos žodį. Tuo bū
du būsite pilnai atpirkę tinkamą jums pozici
ją ir nemažą plytelę į komunizmo statybą 
įdėję. Taigi — geriausių pasekmių!

Su tais žodžiais Balaganovas padarė labai 
iškalbingą mostą, nurodantį, kad lietuviams 
komunistams tebepalieka vienintelė išeitis— 
išsinešdinti.

Pažeminti ir nusiminę, išdidžia rusų pa
nieka lydimi, jie išėjo iš susirinkimo.

2.

Tinklas Stambioms Žuvims
Susirinkę Saigiaus bute, mūsų tovariščiai 

jautėsi labai prastai. Garbingas uždavinys 
tai garbingas, bet išprašymas iš mitingo ne 
toks jau garbingas. Faktinai skandalingas. Ir 
visi tie rusai stupaikos taip suprato. Kbkiais 
paniekinančiais žvilgiais juos palydėjo! Ir 
kokiu piktu džiugesiu sužibėjo jų akys, kai 
pirmininkas užkrovė “garbingajai” lietuvių 
grupei pareigą sugauti partizanų vadus! 
Kam tas Čeverykas, tarsi koks Pilypas iš ka
napių, išsišoko su savo žinia apie Genį? Da
bar gaudyk jį sveikas. To tik rusams ir rei
kėjo — nustumti tą biaurų darbą ant lietuvių 
sprando.

Visų akys piktai sužiuro į Čeveryką. Bar
sukas neiškentė:

— Ir kaip tau, Petrai, galėjo ateiti tokia 
nelaiminga mintis su tuo Geniu išsišokti?

— Norėčiau žinoti, kodėl nelaiminga? — 
tamsiai susiraukė Čeverykas.

Barsukas nugąstaujančiai į jį pažvelgė. 
Išduos.

— Aš nieko... aš tik...
— Klausykit, draugai!—greit pertarė Ža

liukas. — \epradėkime ginčo. Mūsų nervai ir 
taip perdaug įtempti. Dar galime viens kitam 
kvailyščių pripasakoti, ir mūsų santykiai vi
sai suirs. Gi tokiam darbui reikia vieningu
mo.

— Kokiam darbui? — kažkas paklausė.
— Kaip tai kokiam? Juk turime aiškų nu

rodymą: gaudyti partizanų — norėjau pasa
kyti banditų — vadus. Pradėsim nuo Genio. 
Ką apie jį žinai, Čeveryke ?

— Bet tu, tovarišč Žaliuk, elgiesi kaip koks 
pirmininkas. Reikia gi formaliai pirmininką 
išrinkti, — sudraudė jį Snaigius.

— Gerai, gerai. Aš tik norėjau greičiau. 
Tad rinkime pirmininką. Aš pasiūlyčiau šei
mininką. Kas sutinka?

— Visi sutinkam. Jam ta teisė savaime 
priklauso.

— Kad jūs taip netvarkingai. Reikia gi for
maliai, — protestavo Snaigius.

— Kam čia tas formalumas? Vis vien esi 
viršininkas.

— Na, gerai, — sutiko Snaigius. — Tad ant 
stalo klausimas: kaip suimti Genį? Draugas 
Čeverykas jau pasisakė šį tą apie jį žinąs. Aš 
jį prašau smulkmeniškai tą klausimą refe
ruoti.

Čeverykas momentą tylėjo. Jo neramios 
akys teiraujančiai visus peržvelgė, lyg norė
damos patikrinti, ar saugu apie tai kalbėti. 
Snaigius suprato jo mintį.

— Kalbėk drąsiai, tovarišč. Čia visi saviš
kiai.

(Bus daugiau)
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MIKHIi

Minint Lietuvos Nepri- ką protesto ženklan 
klausomybės šventę. Va
sario mėn. 16 d. iškilmin
game akte, ruoštame Lie
tuvai Išlaisvinti Centro 
Argentinoje, buvo, tarp 
kitų, priimta rezoliucija, 
skelbianti Maskvos Konfe
rencijos Atidarymo Dieną 
visuotini Argentinoje gy
venančių lietuvių bado 
streiką.

Vykdant šį nutarimą, 
buvo stengtasi, kad Ar
gentinos spaudoje šiuo 
streiku būtų atkreiptas 
visuomenės dėmesis į mū
sų bylą, kas, atrodo, bus 
pavykę net geriau, negu 
buvo tikėtasi. Prieš strei
ką buvo išsiuntinėta ata- 
tinkami pranešimai vi
siems Buenos Aires ir net 
provincijos laikraščiams 
ispanų kalba. Taip pat bu
vo kreiptasi su atatinka
ma informacine medžiaga 
į visus radiofonus bei Į vi
sas vietines ir užsienių ži
nių agentūras.

Streiko dienos išvaka
rėse ir paties streiko die
ną tilpo patiektoji infor
macija beveik visuose laik
raščiuose. Pusmilijoninį 
tiražą turintis vienas di
džiausių Pietų Amerikos 
dienraščių "LaPrensa” tą 
dieną rašė:

Maskvos Konferencijos 
atidarymo proga. Argenti- okupaciją, kurią draug su

kaip baisią priespaudą 
bolševikinio koloso. (Tri
būna. 12. III. 1947 m.)

Labai plačiai skaitomas 
kelių laidų dienraštis “La 
Razon net per keletą kar
tų rašė apie lietuvių bado 
streiką, paskelbdamas sa- 

< vo kovo 10 d. vakarinėje 
laidoje ilgoką, puikų strai
psnį, įdėtą žymioje vietoje 
ir pavadintą stambiomis 
raidėmis sekančiai: "Lie
tuviai tikisi grįžti Į tėvy
nę laisvą nuo užgrobikų.” 
Jame tarp kitko rašoma: 
Giliai reikšmingas gestas.

“Trijų milijonų 
reikšmingu

tauta 
gestu

I
I

!
dėl;

Rusijos elgesio Lietuvos
atžvilgiu ir dėl masinių giliai 
deportacijų į Sibirą jų tė- pareiškė savo teisę į lais
vų, giminių bei tautiečių, 
reikalaudami, kad būtų 
atstatyta Lietuvos Nepri
klausomybė.

Lietuvę” ir, nupasakojęs 
vos nelaimingą geografi
nę padėti, esant jai tarp 
Rusijos ir Vokietijos, rašo 
kad “gražiosios Baltijos 
respublikos Lietuvos ne
palaužė jokis skausmas ir 
jokios aukos.” vadina Lie
tuvą darbščia ir taikia ša
limi, pažymi, kad Lietuva 
nieko bendro neturi nei sa
vo rase, nei kalba, nei kul
tūra su Rusija, ir gale ra
šo: "taip milijonai lietuvių 
išblaškytų po pasaulį, ir

Ir peronistų spauda už
Lietuvą.

Ta pat prasme paminė
jo bado streiką antrasis 
didysis Pietų Amerikos 
laikraštis “La Nacion.” 
Valdančios peronistų par
tijos organas “Democra- 
cia” Įdėjo rėmeliuose žy-

P*1 čia Argentinoje, laisvinti centro Ąrgenti simboliškai išreiškia savo 
noje pareiškimą .bado, bfl laį
streiko, nekeisdama jo tu- Jį tokiais Mti tau.
rimo ir neišleisdama nei, į k kentėio „
vieno žodžio. Tokį pat tek-įta’ R ueK Ke ejO' 
stą tik su savo pabrauki- ! 
mais skelbė, net nepažy
mėdami tcs žinios kilmės, 
antras didelis tautinės 
krypties laikraštis “Tribū
na”. Tas laikraštis net per 
kelis kartus 
streiką, pranešdamas apie 
badaujančius Argentinos 
lietuvius, o vėliau paskelb
damas. kad ir Urugvajaus 
lietuviai prisijungė prie 
bado streiko ir, aptarda
mas tą faktą, kaip drama
tišką lietuvių apsisprendi
mą protestui prieš sovietų

f I I

I
I

I

Tas pats “La Razon” ki
tame numeryje Įdėjo rė
meliuose United Press a- 
gentūros pranešimą iš 
Montevideo, kad Lietuvos 
Ministras dr. Graužinis 

rašė apie įsijungė Į bendrą lietuvių 
bado streiką, palyginda
mas mūsų ministrą su... 
pačiu Gandi.

noje gyvenantieji lietuviai kitom Rytų Europos vals-. ruošė, be kitko, rašo: 
skeibia tą dieną bado strei- tybėms kenčia šios tautos ‘ “----— ____

J

Paveikslus
"Darbininkas” išleido gražų, meniš

ką Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lą ir pasiuntė savo skaitytojams. Pa
veikslas visiems patiko, nes jis yra tik
rai lietuviškas meno kūrinys. Daugelis 
už šį paveikslą prisiuntė padėkos laiškų 
su finasine dovana. Sekantieji asmenys 
aukojo paveikslo fondan:

skausmo dieną lietuvių 
tauta badauja, reikalau
dama sau laisvės.” Net 
Argentinos lenkai savo 
laikraštyje įdėjo vedamąjį 
straipsnį ryšyj su lietuvių 
bado streiku, labai gražiai 
atsiliepdami apie Lietuvą. 
Šis streikas taip pat buvo 
minimas vokiečių ir anglų 
laikraščiuose Argentinoje.

Į uždarytą Lietuvos Pa- 
siuntinyrbę, Tėvams Mari
jonams ir kitur skambino
tą dieną pasiteiraudami, i 
ar lietuviai tikrai badauja. | 
kiek bendrai čia lietuvių! J. Machulis, Chicago, III. ............................
yra ir prašydami kitų in-! C. Balsis, Crescent Forest Hills, L. I., N. Y. 
formacijų iš įvairių redak- j M. Itlis, Rockford, III..................................
ei jų, 
turų bei radiofonų. Vi
siems jiems buvo suteik
tos visos informacijos.

Argentinos radio stotys, 
kai kurios (pav. Radio 
Belgrano) net per kelis 
kartus, pranešė apie bado 
streiką, pažymėdami su 
pasigėrėjimu: "Štai šitaip 
tautos kovoja už savo lais- 

i vę!” 
i i 
Į 
į 

ta pabrėžti: lietuviai gyve
nantieji Argentinoje va- Į- ’ ...
kar vykdė bado streiką. 
Motyvai ? Labai paprastai ^‘“A^ntino^ 
galima juos išreikšti: lie-' 
tuviai protestuoja prieš, triukšmingai ir 
užgrobimą jų valstybes. pagandinę misij mFūsu 
Galingas ir nepasotinamas kovoje už laisvį
Sovietų gigantas, jos gręs- atljko visiškai j

Kun. A. Briška, 
svarbiais reikalais išvyks- 

tąs į Romą.
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didžiųjų žinių agen- į A. Leskauskienė, Chicago, III...............
{U. Sadawski, Chicago, III.....................
!O. Grabauskas, Amsterdam, N. Y........
J. Rutkauskas, Brockton, Mass...........
F. Adomaitis, Brockton, Mass.............
J. Barusienė, Brockton, Mass..............
P. Yuronis, Brockton, Mass.................
Vincas Liugminas, VVaterbury, Conn. 
Jonas Kalinauskas, VVaterbury, Conn. 
Leonas Pranskietis, VVaterbury, Conn. 
Juozas Jokulevičia, VVaterbury, Conn. 
Jonas Sluoksnaitis, VVaterbury, Conn. 
P. Kalauskienė, Chicago, III.................
V. Petkunas, So. Boston, Mass.............
J. Raudeliunas, Brighton, Mass...........
A. Shukitis, Naugatuck, Conn.............
V. Svieklas, VVorcester, Mass...............

I A. Melinis, Cleveland, Ohio ...............
M. Peivesla, Athol, Mass.....................

į K. Balakavičius, Chicago, III................
H. Balis, Lawrence, Mass....................
J. Yuska, Cleveland, Ohio ..................
U. Sadukienė, Salėm, Mass..................
Eva Mažuknienė, VVorcester, Mass.....
Pranas Lengvinas, VVorcester, Mass. 
J. Griumalauskas, Newark, N. J. ......
Brigita Valiulis, Greenport, L. I., N .Y. 
M. Gedminienė, Elizabeth, N. J............
Pranas Zurinskas, Danbury, Conn. .... 
M. Chapas, Chicago, III........................
Peter Eleones, Fairmont, VV. Va.........
S. Kaunienė, Chicago, III.......................
A. Daujotas, Cicero, III........................
S. Mayansky, Lucerne Minės, Pa........
A. Petkus, Chicago, III.........................
F. Laurutis, Phila., Pa,........................
R. Novack, Chicago, III........................
J. Bukauskas, Waterbury, Conn.........
M. Kaziūnas, Chicago, III....................
M. Kazemekas, Gilbertville, Mass........
A. Paralkienė, Friedensbury, Pa.......
M. Novickienė, Chicago. III. ..............
Mrs. Vitkauskienė, Cambridge, Mass. 
|W. Zekevich, Cambridge, Mass. .........
i J. Bacevice, Chicago, III. ........ ............
E. Ramoskienė, Hartford, Conn..........
M. Novitski, Wilkes Barre, Pa............
T. Stankes, Providence, R. I...............
O. Girdzijauskienė, VVaterbury, Conn. 
R. Ališauskienė, VVaterbury, Conn. 
A. Totilienė, Waterbury, Conn.
A. Cesnavičius, Chicago, III................
P. Sliubuvienė, Chicago, III...................
A. Kucinskienė, Cleveland, Ohio
P. Milkus, Chicago, III.........................
M. -----
M.
R.
L.

Susitinkant tą dieną su 
argentiniečiais (ne lietu
viais) labai daug kas kal
bėjo su dideliu susidomėji- 
jimu apie bado streiką. 

; Bendrai, atrodo šis strei- 
t praėjo, 

kiek tai įmanoma, gana

misiją mūsų

mingas kaimynas, ją už
puolė ir pavergė komunis
tų režimui, šiandien Lietu-! 
vos patriotai gyvena arba 

i pavergti, ar ištremti.” Ir, 
pažymėję, kad lietuviai šia 
■forma protestuoja prieš 

__ • • Į okupaciją ir masines de- Graziai paminėjo strei- 1 . ,,,.
r. - . . I nurtsei įss ąakn: Jie MOr.

Daiankus^dien-* kas bus visada kiekvie-' tuvių patriotų žurnaliu- 
h kuris.'no žmogaus^ širdyje, kuris kas Laisvoji Lietuva iki

.’imtrli cavn atstotu. jai ,
mo jos nepriklausomy’bės” ! bai prastos spaustuvėlės, 
(“r? Pueblo” II. 3. 47). 'Sausio mėn. numeryje 

i pranešama, jau esą suras- 
jtos raidės su lietuviškais 
I ženklais, ir žurnalo išvaiz
da, kaip ir jo turinys, grei
tai pagerėsiąs.

L. Lietuva ryžtingai ke- i 
lia lietuvišką nuotaiką, 
kovoja su lietuviškai kal
bančiais išgamomis ir pa

tą dieną stam- tarnauja išeiviams, palai- 
biomis raidėmis išilgai vi- kydama ryši tarp jų ir gi- 
so puslapio parašą: “Savo minių Europoje.

H.

Urugvajuje, Montevideo 
mieste (Rio de Janeiro 
4001, Cerro) leidžiamas 
mėnesinis P. Amerikos lie-

I 
į 

ką“lietmiyKbyloje'’yp’aįi'n- j porcijas, sako: “Jie norf 
gai mums [ 
paskelbęs apie bado strei-Kvl1 savo tevyn*: atstaty-Į šiol sunkiai vertėsi dėl la
ką iš vakaro, streiko dieną j 
pirmoje vietoje komenta-

“Yra čia viena žinia ver-

Fordo Aptarnavimas

Sutaupo Man

Dabar Žinau Kodėl

I ORDO M..VV INTI MECHANIKAI 
tiksli žino kaip Jie pažįsta Fordą geriausiai. 
Jie tari tyčia F'ordo aptarnavimui išlavinti".

M V FORDO PRIPAŽINTOS METODUS 
duoda galimybės teikti F'ordo greitesnį, 
geresnį aptarnavimą už žemesnę kainą .

’i&ktį
•Ii; .IĮ SPECIALUS FOR- 

«»O ĮRENGIMAI natūraliai 
umažina mano Kordo 

taisymo išlaidas".

; Ol.'IM) ‘ IK»•’ D MJS ji<- 
i) indo ja kaip reikiant, už tai 
ilgai tveria. Duoda geresnį pa
tarnavimą ir daug sutaupo".

lihtHOm

GREITAS APTARNAVIMAS — LENGVI IšSIMOKMIMAI

J1Į5Ų

į

Prnejo triukšmingai.
Streikas taip pat pami-, 

nėtas plačiai masėse skai-į 
tomam dienraštyje “EI 
Mundo” ir La Platos ir 
Cordobos prov. laikraš
čiuose. Vakarinis Buenos 
Aires dienraštis “Critica” 
patalpino

I

PADEKITE I STORAGE
Kailinius ir Paltus

Nelaik; kitę kailiniu ar drabužiniu paltų namuose. įdė
kit** juos j STORAGE, kad kandys ir šiluma jų nesugadintų. 
Kaina maža — tik 2% nuo jūsų pačių įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus — $1.50.

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

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

PER.MODELIlOJA.ME IR
PATAISOME DABAR

UZ ŽEMIAUSIĄ KAIN.J ANTANAS MEIZIS

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI
Didžiausias jii pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC.
I URRIERS NUO 1920 METŲ

5-tam aukšte.
59 Temple Place Boston, Mass.

Mikšienė, Chicago, Iii...............................
Chess, Elizabeth, N. J..............................
Čirukienė, Brockton, Mass.......................
Burienė, Brooklyn, N. Y..........................

V. Valentas, Chicago, III.................................
L. Venčienė, Lawrence, Mass.....................
Ona Aukštikalnienė, Dorchester, Mass........

IR. Auskenis, Chicago, III..............................
j K. Puckarienė, Chicago, III. ........................
M. Juncius. Phila., Pa. ..................................

jO. Kriaučiūnienė, Lowell, Mass. ....................
Mrs. Stanaitis, So. Boston, Mass...................
J. Ragaišis, Westville, III. ...........................
V. Jonušas, Brighton, Mass..........................
O. Jeskienė, Chicago, III. ...............................
B. Baltrukaitis, Ncw York, N. Y.

i L. Bareckaitė, Pasadena, Cal. ......................
Į A. Pakutinskas, Cicero, III. ...........................
M. Mazgelis, Brockton, Mass. . .................

į M. Sedis, Chicago, III. ...... .............................
Ona Brasdauskienė, Waterbury, Conn........
Elzbieta Audejaitienė, VVaterbury, Conn. 

{j. Lukasavagc, Brooklyn, N. Y...................
į A. Mickievičius, Maspcth, N. Y. .................
j V. Sterna, Rochester, N. Y...........................
į Just. Kašėtienė, Brockton, Mass.
E. Selens, VVaterbury, Conn. .....................
A. Sambaris, VVaterbury, Conn.
K. Vosiliau.skas, Dorchester, Mass. .
A. Krivinskas, VVaterbury, Conn.
S. Kinderavičius. Lavvrence, Mass................
J. Remeika, Cambridge; Mass. .....................
J. Reckis, Detroit, Mich. ...............................
R. Klimas, Boston, Mass.
J. Sipauvičienč, Chicago, III.............
A. PilLonis, VVarehouse Pt., Conn................



Penktadienis, Balandžio 11, ’47

Ar Graikija Bus Išbandymų 
Lauku, Kaip Ispanija?

— Goethe apie graikus. — Anekdotas apie 
vieną jų valdovų. — Graikija pustrečio kart di
desnė už Lietuvą. — Po karo Graikija buvo liku-; 
si tik su šešiais garvežiais. — USA graikas, kurs 
sukėlė 100,000 savo gimtajam miestui atstatyti. 
— Sukilėlių karininkus slapta ruošia karo aka
demija Jugoslavijoje. — Jau 1825 USA laivas 
graikų uostuose tramdė rusų imperializmą.

žies, cinko, lignito, turi 
savos druskos.

KARO GRIUVĖSIAI IR 
GRAIKŲ VILTYS

Retai kuris kraštas po 
karo buvo taip sunaikin
tas. kaip Graikija. Vokie
čiams 1944 m. pasitrau- 

Graikiioie kiant Graikijoje liko apie 
jeį_ j tūkstantis išdegintų kai-

— Iš visų pasaulio tautų 
graikai yra gražiausiai 
sapnavę gyvenimo sapną, 
— yra pasakęs garsusis 
Europos poetas Goethe.

Tačiau tas gyvenimo 
sapnas, pasireiškęs aukš- j 
ta kultūra, sukurta ramy- 
bėję ir taikoje, jau seno- S: 
kai pasibaigė. < 
nutilo Mūzos (meno <___ , . . .. . .„
vės), jų vietoje girdisine V1S1 ?yvu^iai 1S_ 
šautuvų poškėjimas civili- skersti.
niame kare. I. y.lsoJ <’ra,k.‘J?J tel,k" t,k

Kitados graikų valdovas ?^s, Sarvel?,?l,Ir neP'lnas 
Temistoklis turėjo sūnų, Pre(£ln|y vagonų,
motinos lepūnėlį. į V.eskeliai ir plentai bu-

— Tas mažas berniukas i™ tanklal skĮ’-
vra visos Graikijos valdo-' em\s’ aP)e J® procentų 
vas, - kartą prasitarė Te-!S™/« garsaus)
mistoklis. |
— Kaip tai? — paklausė j<“n^a’ 

jo draugas.
— Visai paprastai: jis 

valdo motiną, motina val
do mane, aš valdau Atė
nus (sostinė), o Atėnai 
valdo visą Graikiją...

Tačiau dabar atėjo lai
kas, kada nė pats jų kara
lius Graikijos suvaldyti i 
nebegali.

Kame gi viso to priežas
tis?

v •

GRAIKIJA PALYGINUS 
SU LIETUVA

Visų pirma truputėlis a- 
pie pačią šalį. Graikija, 
kaip savo gyventojų skai
čiumi taip ir užimamu plo
tu yra beveik 2*4 kartų di
desnė už Lietuvą: turi 
7,108,000 gyventojų ir api
ma 50,257 kvadr. mylias. 
Gyventojai yra daugumo
je rytų tikybos krikščio
nys, Romos 
tik apie 55 
Gyventojų 
daugiausiai 
darbas, nors 
mes tėra apie penktadalį. 
Labai daug kalnų, ežerų, 
miškų. Graikai augina 
kviečius, rugius, miežius, 
kukurūzus, tabaką, aly
vas, orendžius. citrinas 
(lemonus), obuolius ir ki
tus vaisius. Turi šiek tiek 
ir žemės turtų, kaip gele-

katalikų tėrai 
tūkstančius., 
užsiėmimas 

yra žemės 
dirbamos že-

Amerikoje sportas ant tiek populiarus, kad pavyzdžiui, VVashingto- 
ne National Press Club prezidentas Warren Francis, sukvietęs senato
rius laisvam susirinkimui, pavartojo kalbos temai sporto reikalą.

5

Prie Lietuvos Vyskupų, Esančių 
Tremtyje, Laiško Amerikos 

Lietuviams
Paskutiniame Darbininko numeryje atspausdino- 

Vyskupų laišką taip, koks buvo gautas rankraštis.
j
me
Dabar gavome to rankraščio originalą, iš kurio aiškė
ja, kad be J. E. Dr. Juozapo Skvirecko, Kauno Arki
vyskupo ir Metropolito, laišką pasirašė dar Vincen
tas Brizgys, Kauno Vyskupas Pagalbininkas ir Vin
centas Padolskis, Vilkaviškio Vyskupas Pagalbinin
kas.

Šelpimo santykiams ir su šelpiamaisiais susiraši
nėjimui užmegsti laiške nurodomi šie adresai:

1. Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Centro Valdyba. Tuebingen, 
Karlsstrase 11. Germany.

2. Austrijos lietuvių tremtiniams rašyti šiuo adresu: a) Rev. 
Kl. Razminas. Zams b/Landeck 44. Tirol. Austria. ir b) Rev. P.

‘Brazauskas, Glasenbach b/Salzburg, UNRRA Lager 191. Bar. 
į 8/17. Austria.

3. Rev. A. Vilkaitis (24) Kiel - Friedrichsort. An der Schanze,
■ Litauisches Lager. Germany.

4. Rev. J. Steponaitis. (24) Klein Wittensee, Krs. Eckern-
■ foerde, Litauisches Lager.

5. Rev. V. Martinkus. (24) Luebeeck. Moltkestr la.
6. Rev. F. Kireilis. (24) Itzehoe. Moltkestr. 16.
7. Rev. A. Sabas. (24), Spakenberg b/Hamburg, Litauisches 

Lager.1

Graikų priežodis sako: siekia prasiveržti prie Vi-
—Melžk tą karvę, kuri duržemio jūros.” 

arti. Užgrobusi Jugoslavi
ją ir Bulgariją Rusija pri- GRAIKIJA.— BANDYMŲ 
artėjo prie Graikijos ir iš
tiesė savo rankas ją iš
melžti.
nebebuvo patogu atvirai tais caristinis Rusijos im- 
siųsti raudonąją armiją, perializmas buvo besiren- 
tai ėmė veikti per savo iš- giąs kibti Į tik ką išsilais- 
tikimus klapčiukus — ko- vinusių (iš Turkų) graikų;

I prekybos laivyno paskan- 
gi baisus pinigų 

vertės kritimas sunaikino 
jų santaupas.

Didžiausios graikų įei- 
gos visuomet buvo iš ketu
rių šaltinių: laivininkys
tės, tabako prekybos, iš į 
užsienin išvykusių graikų 

i bei iš atvykstančių į Grai
kiją turistų ar tų pačių 
graikų, praturtėjusių ir 
norinčių tėvynėje gyveni- 

I mą užbaigti.
Dabar laivyno beliko tik 

i maža dalelė, stoka trans
porto priemonių ir pokari
niai sunkumai tabako par
davimą labai sumažino. 
Išbadėjusion, pilietinio 
karo nusiauston Graikijon 
nei turistai neskuba va
žiuoti. nei praturtėję už
sienyje graikai nesirengia 
grįžti. Taip, kad vienintelė 

: Graikijos viltis — pagalba 
į iš užsienio.

KAIP GRAIKAI MYLI
SAVO GIMTINĘ.

Šioie srityje daug dirba,
visų pirma, patys graikai. į maisto už 9 milijonus: voms Graikijoje; karinin- 
Nekartą praeityje graikų . me(įikamentais aprūpi- kai jiems yra parengiami 
vyriausybė, norėdama su- —..................— ■ • ■ ’ • • ■
balansuoti biudžetą, skoli
nosi iš savo pinigingų emi-

I
I

1

LAUKAS.
Tą supranta ir Britani- 

Karui pasibaigus ja, ir USA. Jau 1825 me

Graikijoje. USA graikas! 
Soterios Anargyras, kurs I 
daugelį amerikiečių įtiki
no rūkyti jo cigaretes, pa
darė tiek pinigų, kad savo 
gimtinėje Graikijoj pasta
tė viešbutį ir mokyklą ber
niukams. Kitas Ameriką

, pasiekęs graikas Andrius 
i Trakis, vaisių prekybos 
urmininkas, sukėlė 25.000 
dolerių savo gimtajame, munistus. Raudonųjų ir jų sprandus. Perspėdama A- 
mieste Graikijoje vanden- simpatikų Graikijoje nėra leksandrą I ir turkų sulta- 
tiekiui pravesti. Šio karo didelis skaičius — apie 10 ną Amerika tada pasiuntė 
metu jo gimtasis miestas 
buvo sudegęs keturis kar
tus ir jis, suorganizavęs 
tam tikslui specialią drau
giją, sukėlė 100,000 dole
rių to miestelio atstaty
mui. Graikai — apsukrūs.
Karo bonų pardavimo 

' čempionas Jungtinėse Val
stybėse buvo paskelbtas 
vienas saldainių prekybi
ninkas graikas, pardavęs 
bonų už 9V2 milijonų dole
rių. Greek War Relief, pa-, 

Įdedamas Raudonojo kry
žiaus ir USA bei Kanados 
vyriausybių, su specialiu 
leidimu per vokiečių blo
kadą pervežė 700.000 tonų 
maisto Į Graikiją, o nuo

> Graikijos išlaisvinimo nu- 
, gabeno tenai gyvulių už 5 

’ t milijonus dolerių ir drabų-' nių vyrų partizanų ko-

8. Rev. J. Čeponis. (23). Seedorf b/Zeven. Kis. Bremervoeide. 
Litauisches Lager.

9. Rev. V. suminąs. (23) Oldenburg i O.. “Untern Benr”, 
Litauisches Lager.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rev. J. Ruokis. (20) Hannover, Litauisches Lager.
Rev. P. Totoraitis. (23) Uchte. Litauischees Lager.
Rev. V’. Demikis. (21) Blomberg. Litauisches Lager., . 
Rev. I. Starkus, (21) Detmold. Litauisches Lager.
Rev. J. Kuzmickis. (21) Greven, Sonnenstr. 6.
Rev.

16. Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

V.

nuošimčių, bet jų suorga- į graikų uostą savo laivą 
nizuota partizanų armija • ‘.North Carolina.” Dabar 
turinti apie 13,000 vyrų, Graikijoje yra britų Įgu- 
kurie yra gausiai papildo- los ir ruošiama USA pa
ini Jugoslavijos ir Bulga- galba. Ne paslaptis, kad 
rijos komunistais. Jų Į čia kryžuojasi trijų didžių- 
branduolis susidarė iš kai- į jų interesai. Graikija virs-5 
kurių, komunistų kontro- ta teritorija, kurioje iš-5 
liuotų partizanų dalinių, bandoma iš vienos pusės 
kovojusių prieš vokiečius, j rusų, iš kitos pusės britų-Į 
Naciams ŽlugUS VyriaUSy- a+cnarnma^ iri
bė davė Įsakymą sunešti 
ginklus, bet dauguma rau
donųjų to nepaklausė— 
pasilaikė ar suslėpė kal

iuose. Graikų vyriausybė 
; skelbia, kad bolševikų 
į kontroliuojamoje Jugosla- 
I vijoje, Albanijoje ir, iš da
lies, Bulgarijoje yra spe
cialūs lageriai, kur yra de
šimtys tūkstančių rezervi-

no 475 klinikas ir 20 kilno-’Tito Jugoslavijoje, Bel- 
jamų medicinos punktų. Įgrado karinėje Akademi-

nobi is sdvo piniginę tirui“’ , , -jz-i-jp
grantų Jungtinėse Valsty- UNRRA GRAIKIJOJ TIE-p ’ 
bėse. Jie pastatė tūkstan-1 SĖ KELIUS. STATĖ

i čius bažnyčių, mokyklų. Ii-Į 
joninių, fabrikų, net nu-l 
tiesė ištisas kelių linijas 
savo pirmojoje tėvynėje

Gaisras tirštai apgyventame juodukų distrik- 
te Ncw Yorko mieste. Nors degančiame name 
buvo žmonių, bet nei vienas nebtr o sužeistas.

* /Bir w
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Kulvelis. (16). Kassel. Litauisches Lager.
P. Bajerčius. (16), Fulda. Litauisches Lagėr.
L. Jankauskas. (16). Hanau. Litauisches Lager.
St. Šantaras. (13a). Wuerzburg. Litauisches Lager.
J. Buikus, (13a) Seligenstadt b \Vuerzburg. Lit. La-

Rev.
Rev. P. Dziegoraitis, (13a) Scheinfeld .Litauisches Lager. .
Rev. V. Endriūnas. (13a) Bam’oerg. Litauisches Lager.
Rev. A. Senkus. (13a) Bayreuth, Lit. Lager.

J. Maknys. (13a) Schvveinfurt. Litauisches Lager.

17.
18.
19.

ger.
20.
21.
22.

' 23.
24. Rev. A. Spurgis. (13a) Weiden, Lerchenfelderstr. 11.

25. Rev. J. Vaišnoras. (13b). Landshut. Litauisches Lager. 
Rev. P. Jakulevičius. (13a) Ansbach. Lit. Lager.

(13a), Rothenburg ob der Tauber, Lit.
26.
27. Rev. Ed. Statkus.

Lager.
28. Rev. J. Mockus. (13b). Ingolstadt a/Donau. Lit. Lager.
29. Rev. B. Dagilis. (13b), Dillingen a Donau. Lit. Lager.
30. Rev.

Rev.

TILTUS.
Dar didesnė pagalba 

Graikijai duota per UNR
RA: tes įstaigos pastango
mis padaryta tinkamu 
naudojimui apie 2,000 my
lių kelio, pastatyta 120 
tiltų, atstatyta telegrafo ir 
telefono linijos 600 mylių i 
ilgyje ir atnaujinta 25 my-1 
lios povandeninio kabelio. 
Sostinėje, Atėnuose van
dentiekio veikimas pakel
tas iki 6,000,000 galionų 
per dieną. Išviso UNRRA į 
Graikiją Įdėjo 350 milijo
nų dolerių, be to — britai!

Įamerikiečių atsparumas ir 
Į pasiryžimas ginklu pa- 
i remti savo interesus, sie- 
i kimus, ar jie būtų impe- 
Įrialistiniai (kaip Rusijos), 
ar pacifistiniai (taikingi, 

ikaip USA. kuri su britais 
: nori apvaldyti sovietų gro- 
įbuoniškumą). Graikija da
rosi tuo, kuo buvo Ispani
ja prieš ši pasaulini karą. 
Įtempimas Graikijoje, iš 
vidaus suiručių, virsta pa
saulinio masto klausimu.

Todėl teisingai Graiki
jos ministeris pirmininkas 
yra pasakęs:

—Kai tik pagerės at-1 
mosfera santykiuose tarp 1 
didžiųjų galybių, nušvys žymėti ryšininkai sudarys vietos tremtinių komitetus, 
tuojau ir horizontai grai- kurie jiems padės tarpininkavimo darbe.
kų-rusų santykiuose.” Laiške Šelpėjas pasisakė, kas jis yra pats, kuo

Rusų vardan Tsaldaris galėtų sušelpti tremtinį ar tremtinę ir ką iš tremtinių 
čia drauge įjungia ir jų i norėtų sušelpti. Komitetas gavęs tokį laišką perduos 
kontroliuojamą Albaniją, jį atitinkamam pašalpos reikalingam tremtiniui, ku- 
Jugoslaviją ir Bulgariją. ris pats praneš apie save šelpėjui Amerikoje ir pats to- 

Dr. J. Prunskis. liau su juo susirašinės.
--------------- Pastaba: Laiško iš Amerikos turinys galėtų būti 

toks:
“Aš ...N. ...N. (vardas, pavardė, profesija ir gyvenamoji vie

ta) esu pasiryžęs ir galėčiau sušelpti vieną asmenį mano profesi
jos (užaugusį, vaiką, studentą, mergaitę, berniuką .inteligentą ir 
t. t.). Aš lauksiu pranešimo, kas bus man nurodomas šelptinasis 
ir gavęs atsakymą, pradėsiu savo pažadą vykdyti.”

I
I

Rev.
Rev.
Rev.

f

K. Steponavičius,
P. Manelis, (13a),
V. Zakarauskas,

(13b). Memmingen. Lit. Lager.
Eichstaett. Priesterseminar.
(13b). Augsburg-Haustetten. Lit.

J. Panavas. (13b)
J. Paransevičius. (13b). Muenchen, Lamonstr. 21.
V. Mankeliūnas. (14a) Fellbach b/Stuttgart. Blue-

Kempten. Lit. Lager.

31.
32. Rev. 

Lager.
33.
34.
35.

cherster. 16-9.
36. Rev. P. Dambrauskas. ( 14a) Nuertingen. Litauisches Gym- 

nasium.
37. Rev. St. Vasiukevičius. (14b) Schwenningen. Salinnenstr. 

40.
, 38. Rev. V. Vaičiūnas, (14b) Ravensburg, Lit. Lager.

Į ŠĮ sąrašą nėra Įrašyti visi galimi ryšininkai, visų 
lietuvių kolonijų atstovai. Kai kurios jų yra gana ma
žos ir bus aprūpinamos artimesnių didesniųjų. Čia su-Nors graikų vyriausy- 

! bės ar armija siekia 170,- 
■000. bet ji gana menkai 
ginkluota, silpnai paruoš
ta, skurdžiai aprūpinta ir 
nevisada reikiamai atspa
ri komunistų agitacijoms. 
Gana gausus skaičius de
zertyrų.

RAUDONOJI SSSR 
RANKA.

Tuo gi tarpu partizanai, 
kaip skelbia Londono 
spauda, turi ginklų — ap
rūpinimui net 30-40,000 
vyrų, ir jų nesigailės so
vietai pristatyti per Jugo-i 

i

Į 
Į

Mes patys galime pasi
rinkti altorių, ant kurio 
aukosimos — ant savimy
los ar ant Dievo ir artimo 
meilės altoriaus.

Fr. Ozanam.

Laiške šelpėjas pasisakė, kas jis yra pats, kuo

nu aoierių, oe to — orirai slaviją ir Bulgariją, 
graikų armijai skyrė 12di Boikotuodama rini milijonus dolerių metinės 
pašalpos ir davė 20,000.000 
vertės aukso, piniginio 
vieneto pastovumui ga
rantuoti.
RAUDONASIS IMPERIA

LIZMAS BANDO PRA
SIVERŽTI.

Nėra abejonės, kad su
silaukusi tokios paramos 
Graikija neužilgo būtų ga
lėjusi reikiamai atsistaty
ti, jei ne kominterno tėvy
nės -- Rusijos — imperia
listiniai planai—per Grai
kiją pasiekti Viduržemio 
jūrą.

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?...Boikotuodama rinkimus 
(nes juose nedaug tesiti- 
kėjo laimėti) komunistų 
partija (Graikijoje vadi
nama KKE) juose nedaly
vavo. Ko negalėjo laimėti 
balsu kortelėmis, ta dabar 
nori pasiekt; kulkomis. 
Daug kalbama apie civilinį 
karą Graikijoje, bet teisin
gai graikų ministeris pir- nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky- 
mininkas Tsaldaris yra mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik Įdėkite šią iškarpą į 
pareiškęs: (konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo-

—Graikijoje nėra civili- jau gausite minėtą knygą: 
nio karo, o vyksta prieš . ą D DTMTKJ V Ą ęn
vyriausybę sukilimas, Įk- L/ri 1\ 11 Iii

366 W. Broadvvay South Boston. Mass.

Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 
pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo Įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota.; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau.

Pranašas Elijas



Penkta Sienis DARBININKAS

GIRDĖTI LIETUVIU] 
KOLONIJOSE J
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NORtfOOD, MASS.
BALF Valdybos - Direktorių 

Susirinkimas
Pirmadienį, balandžio 7 d.. 

Šv. Jurgio lietuvių par. svetaia- 
- $5 000 iyyko BALF 22 skyriaus

Iki šiol Brocktone pasekmės bu-įsusirinkimas- Komisijos išdavė 
vo tokios: bendrose prakalbose raP°rtus apie pasiruošimą va- 

įsurinkta ir iš kitų gauta $1,800 Jui’ Pradedant gegužės 1 d. Nu- 
su kaupu. Sandariečiai darba- tarta 
rosi savo pastogėje ir surinko 

'$1.000. Viso susidarė $2,800 
j kaupu. K. P.
i

iI

S-tos vai. šv. mišias. Taigi sek
madienį, bal. 13 d. Motinų Ar- 

! kibralija ir šv. Vardo dr-ja 
kariu kas mėnesį priims šven- 

I čiau:

I
I

rybos vajus buvo skelbtas tik 
iki vasario 16. bet mūsų kploni- 

n 1 jos veikėjai dar nesustojo dir-40 \alandti Atlaidai — Penk- J J , •
. . ,, , j j bę vajaus darba. Jie vra užsi-tadienj. bal. 11 d. prasideda i 'brėžę sukelti kvotą — --------sv. P.oko par. bažnyčioje 40-1 

ties valandų atlaidai. Tikimasi 
daug svečių kunigų.

šv. Vardo Draugijos Mišios—
Ateinantį sekmadienį 8:30 vai. 
ryte bus atnašaujamos šv. mi
šios šv. Vardo Draugijos narių 
intencija. Visi tos draugijos 
nariai yra kviečiami priimti 
šv. Komuniją.

Tremtiniu Naudai Pramoga—
Sekmadienį, bal. 13 d.. 1 vai. p. į

.. Franklin Klubo salėje įvyks 
šauni pramoga lietuvių tremti-

BROCKTON, MASS.

LAWRENCE, MASS.

Verbų Iškilmė
Didžioji savaitė mūsų bažny

čioje piasidėjo su paprastomis 
iškilmėmis. Didysis bažnytinis 
choras giedojo didingai ne tik 
per verbų šventimą, bet per vi
są Kristaus kančios skaitymą ir 
pačias mišias. Nors pamokslo 
ir nebuvo, tačiau kun. dr. Men
delis ugningais žodžiais visus 
prirengė prie savaitės iškilmių. 
Visus ragino atlikti šv. Valan
dą ketvirtadienį. Didžiam penk- 
,_____r ____j visus užlaikyti

te BALF’ui. Aukas siųskite: United Lithuanian Relief trįjų valandų tylėjimą nuo 12 v. 
Fund of America, 19 West 44th Street, New York 18, 3 v po pįetų. šeštadienį,

Y.___________________________________________________  kuomet visi yra užimti įvairiais
. , .. ruošos darbais Velykų iškilmei,rinktų atstovus 1 BALF skv- pimui. vėliau bus ruošiami pa- , .. . ,. . .. pamokslininkas ragino neuz-rių; prašyti visų, kad taupytų rengimai tam pačiam tikslui. .......‘ J 1J , , _ ,miršti mintimi persikelti prielaikrascius ir žurnalus; gegu-! Tikimės, kad musų klubas,;,,. » ,, 7 , , ... ! v įespaties grabo ir ten Jam ati-zes menesi pravesti drabužių draugijos ir pavieniai asmenys , .. , .1 1 0 J ..J duoti garbę ir padėką,rinkimą. Taipgi nutarta rūpin- gausiai prisidės aukomis iri 

tis. kad gauti leidimą rinkti au- darbu.
I

I 
I

I 
Į 
i I

tu išsivežė daug gražių įspūdžių 
iš mūsų šventovės. Jis negali 
suprasti, kaip po tiek daug me
tų maldininkų skaičius nė kiek 
nemažėja Novenos pamaldose. 
Tai tikrai yra Marijos šventovė, 
kur 10,000 atsilanko kas savai
tę į Marijos Novenos pamaldas.

Parapijinė mokykla užsibai
gė antradienį ir po Velykų atos
togų prasidės trečiadienį, bal. 9 
d. Vaikučiai džiaugiasi gavę 
progą pailsėti.

Visi apgailestauja Antano I- 
voškos, mūsų darbštaus zakris
tijono, kurs jau trečą kartą ser
ga slogos liga. Linkime mes uo
liam parapijos darbininkui vei
kiai pasveikti.

i tą dieną ruošti masinį 
lietuvių susirinkimą. Vajų 
skelbti spaudoje ir jier radio.

Pusryčiams, pietums ir vakarienei, stovyklos gy
ventojai susirenka į stovyklos bendrąją valgyklą, kur 
jiems duodamas dienos maisto davinys. Maisto geru
mas ir maistingumas priklauso nuo to, ką stovykla 
gauna iš valdžios, pagal nustatytą normą, kuri labai 
menka. To maisto pakanka gyvybę išlaikyti, nuo bado 
apsiginti. BALF’as stengiasi prie tų maisto davinių 

j ir kito maisto, ypač ligo- 
namuose, 125 Bond St. niams, vaikučiams, paliegėliams ir seneliams. Aukoki- kvietė

Pirmadienį, bal. 14 d., 7:30 ■ ---------- • • • • • • ................................. - -- -
Ii- vai. vakare parapijos svetainė-

SU

J.
Sąjungiečių Susirinkimas

Moterų Sąjungos 27 kuojios
parengimas įvyks balandžio 17
d.. 7:30 vaal. vakare, pp. Sykes ^ar pridėti pieno, riebalų

nių naudai. Pramogai vadovau- goninės
ja įžymus biznierius Vincas kuopa iš mūsų parapijos ruošia kuopos 
Zinkevičius. šiame parengime “penny sale" 
bu? užkandžių ir gėrimų iki so- 13. 3:30 vai. po 
ties, nes prie šio parengimo yra svetainėje, 
prisidėję: Franklin Club. Casi- kviečia 
mir Club. Sandaros 
keletas geraširdžių biznierių.

Brangūs Brocktoniečiai. j 
sigailėkite verkiančių mūsų 
brolių ir seselių išblaškytų sve
timuose 
pagalbos ranką ir traukite juos 
iš vargo. Ateikite į šį parengi-

ir
žmones 

klubas ir paremti šį kilnų

Naujos Ligoninės Naudai
“Penny Sale"

Lawrence naujos katalikų
Bon Secours Rėmėjų je įvyks Moterų Sąjungos 27

susirinkimas. Kviečia 
sekmadienį, bal. visas dalyvauti.

piet, parapijos -------------
nuoširdžiausiai Ruošiasi Į Koncertą

atsilankyti ir Šioje kolonijoje lietuviai pla- 
darbą.

|jai taipgi prašo žmonių
pa- į dovanų. gegu-: kas viešai gatvėse ii- įstaigose.

Rašt.

1,04 MI Lelijų
Kai kam yra sunku įsivaiz-

Remkite tuos profeiijonalm Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Visi skelbkite* “Darbininke".

Pavergtos Lietuvos Vaizdai
Penktadienio vakare, gegužės dinti kaip viena bažnyčia gali 

’ 4 d.. DLK Vytauto klubo salėje, sunaudoti tiek daug gėlių laike 
p. K. Motuzas iš New Yorko at- 'ienos savaitės. Tačiau tai yra 
vykęs parodys įvairius juda-1 tikrenybė. Šv. Alfonso švento- 
mus paveikslus iš pavergtos v®Je paskutinias tris di- 

tremtinių I džiosios savaitės dienas ir Vely- 
Lai nė ir kiti. Taipgi galite gauti ’'’ičius. pragyvenęs šiame mies- genimo Europoje. Įžanga tik'kų šventėje sunaudojo 1,000 le- 

su«na , avėtai po pas p^mos ved B A. « Sietus pama. į viešpaties karsto ir didhojo ai-
________ NORw^i l«9.XTsi važiuo-i-ario 5. 1889 m. Palaidotas tyti pavergtą Lietuvą. toriaus.

ti autobusu, jeigu tik atsiras pškilmingai balandžio 2 d. iš Į Balandžio 27 d., 4:30 vai. po! 
pripildyti autobusą. |švč. Trejybės par. bažnyčios pjetų, DLK Vytauto klubo sa-į pirmoji

Kalvarijos kapuose. Į^jc įvyks Šv. Juozapo draugi-1 parapijos
ZLL- Velionis paliko dideliame nu- jog bankietas, 40 metų gyvavi- i / ^kmadien; 
Vely- liūdime savo žmoną Oną (Ras-|mo paminėjimui. Įsigykite ti-jšia būrį ir mer.

gaičių šiai metinei iškilmei.
Teko kalbėti su kun. Mende- 

liu apie Motinos Dienos minėji- 
imą. Turi viltį, kad tą sekmadie- 

Garbės Kapitonas Dalyvaus jnį visos mūsų parapijos šeimos 
■priims bendrai šv. Komuniją. 
Tai bus ne

Philadelphia, Pa. — Teko su-i^^ Šeimų 
žinoti, kad mūsų jaunas smuiki-; en*s‘

kraštuose. Ištieskite GREENFIELD, MASS.
Juozas Kashtskas

Ine.
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Rengė- čiai kalba apie Darbininkų Ra- 
sunešti dio Valandos metinį koncertą, 

kuris įvyks sekmadienį, 
žės 11 d., 3:30 vai. po pietų.'

šv. Vardo Vyrų Komunijos Jordan Hali, Bostone, ir dauge- 
Diena lis ruošiasi jame dalyvauti.

Parapijos vyrai dalyvaus ben- Šio koncerto tikietus platina i 
įdroje komunijoje sekmadienį. Balch Pharmacyr, 1140 Wash-;

mą. kurio visas pelnas, kaip sa-' bal. 13 d. per 8-tos vai. šv. mi- iington St., p. E. Kavolvnaitė. ■ 
kėme. eis ištremtiems lietu- šias. Tuojau po mišių įvyks, la- p. Ona Pazniokaitė. p. Tvaskie-! 
viams. Eilieto kaina $2.00. bai svarbus susirinkimas. T *’ ~ K‘~

Turėsime ne tik gerus pietus, visi vyrai i 
bet ir gražią programą. Kalbės mišių, 
kun. Jonas S. Švagždys. vietinis Į 
klebonas, inž. Jonas Vasvs ir 
majoras Alfonsas Svilas. Kal
bas paįvairins dainelėmis 
Svilienė.

Naujas Kapas
Kovo 31 d. mirė J. Andriule- Lietuvos ir lietuvių

šiame mies'

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Motinų Arkibrolijos Bendra 
Komunija

p. j Pradedant šį mėnesį. Motinų 
Rap. Arkibrolijos narės eis prie šv. J 

Komunijos “in corpore” kas
Nors Amerikos Lietuvių Ta- antrą mėnesio sekmadienį per

Nuotrupos
šv. Komunija 

įvyks pirmą gegužės 
Sesutės ruo-

mūsų

Kailinius Padėkite Į
STORAGE!

\

*

Pereitą savaitę grįžo iš Kole
gijos. Emmitsburg. Md.. ’ 
kų atostogoms pas savo tėve- jkevičiūtę) 
liūs stud. Angelą Kneižytė. įviens* sūn^ ir tris dukteris, du 
Taipgi grįžo iš Seminarijos anūkus. keturias seseris Ame

rikoje ir vieną seserį ir du bro- 
į liūs Lietuvoje. Jis priklausė 
j prie S. Š. V. Jėzaus draugijos. 
ĮSusivienymo 297 kuopos ir Švč. 
! Trejybės parapijos.
i Karstnešiais buvo S. Š. V. Jė-I
zaus draugijos nariai — A. Dė
dinas. V. Aguonis, J. Bunevi- , „ x .
čius, P. Oguonis, J. Dagilius, Kuligovskis sekmadienį, balan-ltinos DienoJe 4 val- P° pietų. 
K. Dėdinas. džio 27 d. pasižadėjo vykti įįTam™šam pagerbime mūsų

Liūdime netekę gero <
Lai Viešpats suteikia jo v__
amžiną ramybę. o jo likusiai koncerte.

T---

Bernardas Koraitis
i.
ir

J. FOX
vasaros

Atėjus pavasariui kailinius padėkite į 
Krautuvės STORAGE. kur kandys, šiluma 
oro nepalankumas jų nesugadins. Reikia žinoti, kad va
saros karščiai esančius namie kailinius labai sugadina— 
jie pasidaro trupūs ir greitai plyšta. Padėjus kailinius į 
storage nereikės rūpintis, kad vagys nepavogtų ar ug
nis sunaiikr.tų. Pas mus padėti kailiniai į Storage yra 
pilnai apdrausti nuo ugnies ir pavogimo. Kailinių laiky
mas Storage labai mažai kainuoja. Kailinius paimame 
iš namų 100 mylių Bostono apylinkėje ir nieko už tai 
neskaitome.

PATARIAME prieš padėsiant kailinius į Storage, 
juos aptaisyti, išvalyti ir išglensuoti. Tas labai 
kamuoja, o kailiniai atrodys kaip nauji.

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

mažai

kainos 
įsigyti

WORCESTER, MASS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

BALF 25 Skyriaus (
Susirinkimas

Kovo 16 d., Šv. Kazimiero lie
tuvių par. svetainėje įvyko 
BALF 25 skyriaus svarbus su
sirinkimas. Dalyvavo daug vei
kėjų. tik mažai biznierių ir pro
fesionalų. nors jie taip pat bu
vo kviesti.

Kun. A. Petraitis, kurio ini
ciatyva šis susirinkimas buvo 
sušauktas, paaiškino apie da- į 
bartinę Lietuvos padėtį ir lietu
vių gyvenimą tremtyje. Lietu
voje komunistai žiauriausiomis 
priemonėmis persekioja. tre
mia ir žudo lietuvius. Ragino vi
sus aukoti per BALF’ą lietuvių 
tremtinių šelpimui. Perskaitę 
laišką ir pakvitavimą nuo ALT 
už $500. kurie buvo surinkti* 
prieš Kalėdas prakalbose, ir 
taipgi laišką nuo BALF su pa
dėka už $700. kurie buvo sudėti 
vasario 16 d. Dalyviai suauko
jo S617.00. o kun. A. Petraitis 
pridėjo $83. Tokiu būdu nuo 
vajaus pradžios jau surinkta 
Si.200 aukų.

Andriukevičienę, kįeįUS į§ anksto. Jų galite gau- ■
ti pas P. Saulėną.

V'. Ramanauskas.

Koncerto Programoje tik Motinos Diena, I 
Komunijos sekma-

ninkas, garbės kapitonas Tadas i . Ge^žinė procesija įvyks Mo-

draugo. Newark. N. J. ir dalyvauti Stu-dangiškosios Motinos visi al-
■ žėlei ko Lietuviškos Radio valandos:fonsiečiai ims dalyvumą. 
likusiai koncerte. ketvi*adien» v_irš

šeimai reiškiame gilią užuojau-j Koncerto programa bus labai j asmenų ap ankė^ mūsų
tą. A. Dėdinas, puiki. nes be jaunučio smuiki-' bažnyčios Repozitonją. Tai bu.

Judami Paveikslai Iš 
Pavergtos Lietuvos

ininko dalyvaus didysis Opere-Ivo gal gražiausia Repozitorija 
j visam Baltimorės mieste.

Kun. J. Mačiulionis, MIC., 
kurs buvo atvykęs su dvasine 
pagalba Didžiosios Savaitės me-

tės choras iš Brooklyn. N. Y., 
p. Violetos Pranckietės vado
vybėje ir Jokūbo Stuko šokėjų 
grupė, p. Stilsonaitėc - Antana
vičienės vadovybėje. Dainuos 

vaidins E. Katiliū-

i

4'-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome’
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie- 
kame visokius darbus namų 
taisymo. L

I
Gardner, Mass. — Vietinis

Amerikos Lietuvių Tarybos ko-,a. Ponelis; 
mitetas ruošia judamų paveiks-'tė, V. Devanu, M. Matulytė, A. 
lų rodymą penktadienį, 1 ’ 
džio 18 d.. 7:30 vai. 1

i Miller’s jbp«?a svetainėje, Pine;
St

■ Paveiksiu s iš pavergtos Lie- 
tuvos rodys p. Matuzas. Pama- 
tjisįm^ kaip lietuviai kankina- 
mrjr vežami į Sibirą ir taipgi 

.iš lįetuvių tremtinių gyvenimo
’vaiždus.

Visi ateikite pamatyti. Įžanga 
tik 50 centų.

Juozas Deveikis Lietuvos iš
laisvinimo reikalams aukojo 
$5.00. Nuoširdžiai dėkojame.

Ant. Glebavičius.

balan- stukas, R. Stoškiūtė ir p. Plun- 
vakare, gis. Bus ir kitokių margumynų.

! Koncertas prasidės 3:30 vai. 
po pietų. Šv. Jurgio draugijos 
svetainėje. 180 New York Avė., 
Newark, N. J.

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVč.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
| čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
| 492 E. 7th St.. So Boston. Mass

Iš Kitataučių Spaudos
Vietiniuose ukrainiečių laik

raščiuose “Amerika” ir “Šlia- 
,che” tilpo J. E. Vyskupo T. Ma- 
'tulionio atvaizdas ir aprašy
mas. kad jis vėl pateko į Krem
liaus enkavedistų nagus.

I

I
I 

JL♦ klierikas Antanas P. Kneižys.
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♦♦♦ Kleb. kun. A. Petraitis ragino 
♦♦♦.visus išrinkti valdvbą ir tęsti.
♦ vajaus darbą. Valdybon išrink-f I* ti šie: kun. A. Petraitis. Garbės 

pirmininkas; Juozas Žemaitis, 
pirm.; Ieva Danilienė. o Sida
brienė. J. Daučiūnas ir S. Man- 
sevičius, vice pirm.; Juzė Leo- 
naitė, Emilija Milienė ir M. Šlio- 
rienė, raštininkės; ižd. M. 
raitienė. Ant. Kondrotas, 
Stalilionienė ir Ad. Kašėta.

t T f t ♦?♦
LOWELL, MASS

411 WASHINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.

Gi-
O.

Že-Kovo 24 d. pirm. Juozas 
maitis sušaukė valdybos susi
rinkimą, kad nutartų kokiu bū
du geriausia sukelti paskirtą 
kvotą. Nutarta atsišaukti į vi
sas draugijas ir kuopas, kad iš-

Šiomis dienomis įvyko BALF 
skyriaus susirinkimas. Išrinkta 
valdyba 1947 m., būtent: Gar-' 
bes pirm. kun. P. V. Strakaus
kas; pirm. VI. Paulauskas: vi
ce pirm. J. Kasparas ir M. Mi-. 
lienė; rašt. V. Ramanauskas; ■ 
fin. rašt. P. Saulenas. ir ižd. S. ’ 
Kundrotas. į

Nutarta pravesti BALF vajų.' 
Yra išrinkti aukų rinkėjai, ku-į 
rie eis į namus ir prašys aukų I 
Lietuvos žmonių tremtyje šel-j

Vietiniame lenkų laikraštyj 
“Gviazda” tilpo eilėraštis Lie
tuvos ministro p. Povilo Žadei- 
kio garbei, jo 60 metų amžiaus 
sukakties proga. XX.

$ Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Albert R. Barter

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 

VVorcester, Mass.
275 Main St., Webster, Mass.

Vincas Balukonis, Savininkas.

*> 258 Vest Broadkay,i

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
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g VIETINES ŽINIOS

DARBININKAS 
pinigišką paramą joms suteiki
te. Visi yra kviečiami siųsti au
kas Juozui Kasperui, šokių ko
miteto pirmininkui, šiuo adre
su: Joseph W. Casper, 187 Dor
chester St., So. Boston 27, 
Mass., arba tiesiog seselėms: 
Sisters of Jesus Crucified. St. 
Peter’s Convent, 488 E. 7th St., 
So. Boston 27, Mass.

Gros Lietuviškame e
7

LDS 1 -mos Kuopos 
Susirinkimą s

nūs ir gavo reikalingus leidi
mus ir žmones pertaisyti vieną 
seną namuką į seneliams prie- 

Velykose tapo pakrikštyta1 glaudą.
Ona-Liudvika, Fredriko ir Orios Seselių Rėmėjų skyrius, S. 
(Rateškaitės) Bisson, gyv. 482 b., vadovaujant kun. Albertui 
E. 7th St., dukrelė. ! Abračinskui, rengia Whist Par-

-------------- I ty su pamarginimais šeštadienį, 
Seselėms Pagalbon - Prie ! baL 12 d- va„kare- Parapijos sa- 

Motiniškojo namo Seserys Jė- i ^92 E- Sc‘ 
zaus Nukryžiuoto steigia sene-i Kun’ Jonarf Švagždys. Brock- 
liams apgyvendinti namą. Kun J t0”° lietuvių klebonas ir 
Juozas Petrauskas paruošė pfc-, vienuolyyno kapelionas, sakys

pamokslus Šv. Petro lietuvių i 
par. bažnyčioje, 9 ir 10 vai. ry- 

j tą. Kunigas kapelionas, beabe- 
jo, prisimins ir apie seserų gra
žų užsimojimą.

‘ J. E. arkivyskupo Richard J. 
Cushing pageidavimu, šioje So. 
Bostono lietuvių par. bažnyčio
je, bal. 20 d. bus daroma rink
liava minimam seserų užmany
mui. Tą dieną Cambridge lietu
vių parapijon suvažiuos iš vi
sos Naujos Anglijos Seserų rė
mėjai ir geradariai tarti oficia
lų žodį statybos reikalu. Daly
vaus ir Jo Ekscelencija arki
vyskupas.

JUOZAS NEPASIDUODA.— 
p. Juozas Kasperas, matyda
mas, kad visi bruzda ir triūsia 
dėl Brocktono seselių namo, tai 
ir jis pasuko savo energiją ta 
linkme. Jis ruošia balių — šo- 

^kius šeštadienį, bal. 19 d. So. 
Bostone, ir pelną skiria sese
lėms. Jis biskį rodo švento pa
vydo, kad kiti su parengimais 
užšoko jo parengimui už akių. 
Manau, kad p. Juozas nėra prie
šingas Darbininko radio meti
niam koncertui, nes šis visuo
meninis koncertas įvyks jau po 
jo parengimo. Beabejo, p. Juo
zas Kasperas teiks savo energi
jos ir Darbininko radio koncer
tui.

Prierašas. — Taip. p. Juozas 
Kasperas pasižadėjo pasidar
buoti, įsirašė koncerto globėju 
ir užsisakė tikietus.

DAKTARA1

I

i

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas jyyks sekmadienį, baian- 
džia 13 d.. 3 vafl. po pietų. Dar
bininko’ salėje, So. Bostone.

Nariai, kurie dar neatsilygi- 
Tremtinė Močiutė — Ka- note už bėgančių metų prenu- 

ras ir vargas lygiai palietė meratą, kviečiami tą padaryt.
Ka-

visus lietuvius tremtinius. !šio susirinkimo proga.
Valdyba.

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Vargsta ne tik jaunieji ir! 
vidurinio amžiaus žmonės, 
bet taip pat ir Lietuvos tė
vukai ir močiutės. Jiems 
taip pat reikalingi žmoniš
ki drabužiai, apavas

OPERACIJA PAVYKO.

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. BODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

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

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

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

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
n,,,,, nn m, mo i

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE
414 W. Broadway

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

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

Pristatome Alų ir Tonikų

i • . 11
4
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REIKALINGA Skalbykloje 
darbininkai. Ideališkos darbo 
sąlygos. Atsišaukite:

HOTEL STATLER
Personnel Office,

57 Columbus avė., Boston.
(11-16)

PAIEŠKOMA išnuomavimui 
vienos šeimos, 6 kambarių na
mas. Žymi biznio šeima nori ap
sigyventi Bostone ar priemies
tyje. Prašome pranešti “Darbi
ninko” administracijai. (8-11)

p. Ona Palubeckienė (Palbey) [ 
j gyv. West. Roxbury, pasidavė • 

maistas* tiems reikalinea operacijai Camey h«oninėje" s" Boston. MasV maistas, Jiems reiKaimga Bostone. Trečiadienį, balandžio1 r, 
geresnė priežiūra; juos 9d se; ‘ [ rn nrop-ram
senatvėje reikia paguosti. 
Savo aukas siųskite BAL- 
F’ui — United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
19 West 44th St., New 
York 18, N. Y.

•9

kusio švedų laivu Gripsholm. 
Jo pusbrolis agronomas atvyko 
su žmona, gimnazijos mokyto
ja, ir 7 metų sūnumi. Paviešėjęs 
keletą dienų Bostone vyks ap
sigyventi Chicagon, pas Juozą 
Arlauską, kurs jam afiaavitus 
parūpino, o Dr. Galinis tik su
tiks prie laivo.

Mirė Gulskis

Rap.

J.

Pranė Baliukonytė, Rymantas Ivaška, Gilbertas Gai
šlius ir Arnoldas Plevokas.

Šie jauni Tautinių Šokių Grupės akordionistai 
gros Lietuviško Baliaus Programoje šeštadienį, Ba
landžio* 26, 1947, Strand Salėje, 376 W. Broadway, So.

sėkmingai padarė operaciją ( 
ir dabar Dr. Mikelionio prie- >

■ . ■ ■ - 1 i

žiūroje sveiksta.

A t nauji no “Da rbinin kg. ”

Kun. Albertas Abračinskas, 
bal. 9 d., grįžo į namus. Jis ke
letą dienų ilsėjosi pas savo ma
mytę, kur svečiavosi ir jo gimi- j 
nes. Kun. Albertas beveik visai > 
nusikratė slogą.

Penktadienį, po šv. Valandai, 
bažnytinėje salėje įvyks nepa
prastas ir svarbus Seselių Jė
zaus Nukryžiuoto Rėmėjų ir 
prietelių susirinkimas. Kviečia
mi visi tapti Seselių rėmėjais. 
Ateikite į rengiamą “Whist 

. Party” ir dalyvaukite seimelyj.

Pasitiko Savo Pusbrolį
Velykų dieną Dr. Pranas Ga

linis buvo išvykęs į Nevv Yorką 
I pasitikti savo pusbrolio, atvy-

I

E. T. SLATTERY CO.
40 valandų savaitėj

Reikalauja BILLERS — įei
namų sąskaitų vediniui. Reika
linga retail krautuvės patyri
mas. Atsišaukite,

PERSONA EL OFFICE,
154 Tremont St., Boston, 
prieš Boston Common.

(7-11)

Po programos šokiai ir vaišės. Bus Suktinio ir Vai-i 
co kontestai. Be to tautinį šokį Kalveli visi išmoksime 
iir šoksime, todėl visus ir kviečiame atsilankyti.

B. L. Tautinių šokių Grupė.

p. Benediktas Palubeckis 
(Palbey), aplankęs savo myli
mą žmonelę Oną, kuri buvo ką 
tik po operacijos Camey ligoni
nėje, lankėsi “Darbininke”. Jis 
atnaujino “Darbininko" prenu
meratą, aukojo už kalendorių ir 
paveikslą ir taipgi įsirašė Dar
bininkų radio valandos metinio 
koncerto globėju.

Nuoširdžiai dėkojame ir P- pastovumas 
Palubeckienei linkime greito 
pasveikimo.

i

i

Balandžio 7 d. mirė Jonas 
Gulskis. gyv. 41 Mozart St., 
Jamaica Plain. Mass. Palaido
tas ketvirtadienio rytą. bal. 10 
d. iš Švč. Sakramento par. baž-i 
nyčios Šv. Mykolo kapuose, i 
Laidotuvėse patarnavo Juozas 
Kasperas.

Velionis paliko dideliame nu- j 
liūdime žmoną Margaretą Guls- 
kienę (Žardeckaitę), du sūnus 
ir dvi dukteris.

Tremtiniai Džiaugiasi 
“Darbininku”

i
Res. Šou. 3729 Šou 4618*

Lithuanian FumitureCo.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

1922-1947
(Tęsinys) 

Lietuvaičių 
panašiais laips

niais išbandytas galutinai pa
siekė nepriklausomybės. 1929 
m. liepos 16 d. įvyko pirmieji 
formalūs, sulig vienuolyno įsta- 

p. Cecilija Grigalienė (Kar- vyresniosios ir jos patarėjų 
bauskaitė), adv. Jono J. Griga
liaus žmonelė, gyv. 52 G St.,| 
grįžo su savo i 
rele iš Carney ligoninės ir 
namuose. Motinėlė ir dukrelė 
yra geroje sveikatoje.

Grįžo iš ligoninės.

Lankėsi

i
I

rinkimai, kuriuose pačios Sese-
, lės balsavo. Vyresniąją išrinkta j

i

dvasios įžymaus asmens. Tuo 
asmeniu kaip tik yra Šv. Pran-į 
ciškaus vienuolyno kapelionas, • 
kun. J. Skripkus. Nuo pat atvy-Į 
kimo, 1926 m. vasario 15 d. ka- 

ipelionas visą savo laiką pašven
tė šios kultūrinės įstaigos ge-' 
rovei. Jis arė dirvą, plėšė dir-Į 
vonus. ir sėjo Šv. Pranciškaus! 
idėjas. Trumpu laiku vienuoly-; 

į no žemė virto vaisingu sodu, j
* lynais. |

MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

□istance 
Moving

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

PADAROME NAUJUS IR
Taisome Senus 

PAKLOK SETUS 
Darbą pilnai garantuojame. 
LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI 

Ronon Upholstering Co.
112 Pleasant St., 

Dorchester, Mass.
Tel. GEN 7576

1 i‘ 
! 
į! 

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i; 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems j i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 4

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

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

Šiomis dienomis p. L. Stanke
vičius tremtinys, gyv. Pary
žiuje, rašo:

“Gerbiamas Pone
Redaktoriau ’

“Turiu garbę Jums pranešti, 
kad gan reguliariai gaunu Jūsų 
Įdomų spausdinį ‘Darbininkas’, 
kurį malonėjate man kaipo pa
bėgėliui siuntinėti.

“Perskaičius aš jį duodu ki
tiems lietuviams .esantiems Pa
ryžiaus kolonijoje. Visi džiau
giamės gavę lietuviškų naujie-1 
nų, esame Jums dėkingi ir lin-1 
kime daug pasisekimo.

“Sveikinu Jus su Šv. Velykų 1 
šventėmis. Alleliuia! Alleluia!

“Jus gerbiąs.
L. Stankevičius”

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

I
į Graiton Avė.. Islington, Mass. ?
į Tel. Dedham 1304-W |

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Expert Watch Kepairing
3 to 7 Dav s Service

Ketvirtis and Co.
VVatches-Jevvelry-Diamonds 

Radios-Electrical Appliances
379 West Broadvvay,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4649

Vienuolyno knygynas, namų! 
ruošos įtaisymai, statybos, irgi i 
pasiliks jo nenuilstančių darbų i 
atmintimi. Į ji kaip į uolą atsi- i 
remia ir vienuolijos nuolatiniai į 
medžiaginiai reikalai. Jis deda į 

Į visas pastangas, kad suradus; 
Naujojo vienuolyno organiza-' Seselėms reikalingos visuome-į 

torių ir rėmėjų viltys nežuvo.' niškos paramos ypatingai pas-. 
Dievo Apvaizdos, Seselių širdy-' Rūtiniais keliais metais renkanti 
se įkvėpti troškimai irgi taj>o jaukas Naujosios Koplyčios Sta- 
realybe. Prieš dvidešimt penkis itybos Fondui. Tokių didingų 
metus ši apylinkė buvo vien ža-! darbų akivaizdoj, jis iškilo Die- 
Iiuojanėios pievos, pelkės, da- vo Apvaizdos 
bar yra išaugusi į vieną gra- mainoma 
žiausių dalių visam mieste. Kad į Pranciškaus vienuolyno 
Dievo Apvaizdos Kalnelis kiek-į joj geradarių pionierių, 
vieno praeivio širdžiai yra ta-ivyzdingumas

i

selė M. Pranciška, Sesele M. A- 
loiza. Seselė M. Paula. Nuo to 
laiko naujas vienuolynas tapo 
nepriklausoma nuo svetimtau
čių įstaiga.

25 METŲ VEIKLA

I

p. Benediktas Jakutis, 
Cambridge, uolus laikraščio 
“Darbininko” platintojas, buvo 
atvykęs | “Darbininko” sostinę. 
Pasiėmė spaudos ir taipgi Į 
bininkų Radio Valandos 
certo tikietų platinimui.

p. Jakutis dabar dirba 
Daukantų krautuvėje, 
Webster Avė., Cambridge 
Antanas Daukantas yra 
bininko" korespondentas ir Dar
bininkų Radio Valandos įgalio- pęs gamtos dailininko šedevru, 
tinis. Jo krautuvėje taip pat kad ši lietuvaičių Seselių apgy- 
galite gauti koncerto tikietų. į venta žemelė, apsupta žaliuo-

šeštadienį, bal. 5 d. lankėsi jančių ąžuolų eilėmis iršlaman- 
“ Darbininke” kun.
Švagždys, Brocktono lietuvių lis. tai paminklas 
par. klebonas, ir tą dieną Dar- lestingos širdies, 
bininkų Radio programoje iš ----------------------
WESX stoties pasakė Velykinę koncerto tikietus. Jis sakė, kad nepaprastos iškilmės paliko ne
turiningą kalbą.

gyv.

Dar-
kon-

So. Boston FumitureCo.

jI

Mūsų Seselių Naudai
šeštadienį, balandžio - April 

19 dieną, Municipal Building 
salėje, East Broadway, South 
Boston. 8 vai. vakare, įvyks; 
antri metiniai šokiai : 
South Bostono parapijos 
zaus Nukryžiuoto seselių 
dai.

Visi seselių prieteliai 
kviečiami dalyvauti šiuose šo
kiuose. Ne tik visi turėsite pro
gos praleisti linksmai vakarą 
bet dar svarbiau, pinigiškai pa- 
gelbėsite seselėms nešti sunkų 
darbo jungą. Tikietų kainos 
tik 75c. priskaitant taksas. 
Gros lietuviškas ir moderniš
kas melodijas orkestras, John- 
ny Shurilla vadovybėje.

Kurie iš Jėzaus Nukryžiuoto 
seselių rėmėjų negalėsite at
vykti Į šuc’S šokius, tai nors

Kalnelyje nepa- 
asmenybe, o Šv. 

istori- 
Jo pa- 

s, darbštumas ir 
nuoširdus uolumas pelnija di- 
džiausį Seselių pasitikėjimą ir 
giliausi dėkingumą. Pereitą va
sarą kun. J. Skripkus iškilmin- 

Jonas S. čiomis pušimis lyg pasakų ša- gai atšventė sidabrinį kunigys- 
ne vien gai- tės jubiliejų ir kartu dvidešimt 
bet taurios metų darbuotės sukaktį Šv. 
--------------- Pranciškaus vienuolyne. Tos

pp.
187

P-
“Dar-

1 jau turįs nemažai užsakymų.' išdildomą įspūdį jo gyvenime. 
[“Darbininko" administracijoj ir !

Platina Koncerto Tikietus. įpas kitus taip pat galima gauti i 
koncerto tikietų. Nusipirkite 
iš anksto, kad gautumėte geres
nes vietas svetainėje.

Kaip žinote, tik vienas mė
nuo beliko iki koncerto. Gegu
žės U d. tai bus tikra meno 
puota visiems Naujos Anglijos 
lietuviams.

p. Feliksas Zaleskas jau pla
tina Darbininkų Radio metinio

1VABDS skelbimai
PAIEŠKAI7 savo dėdės Juozo

.’ p ‘ Kiverio, kilusio iš Panevėžio ap-i 
Sv. Petro I skrities, Ramygalos valsčiaus, i

Jė-' Girdėjau gyvena New Yorke. į 
nau- Prašau atsiliepti: A. Pabalęs, Į 

3359 So. Lowe Avė., Chicago, 
III. (7-11),

yra

I

paieškai; sesers Jadvygos 
Gudonienės ir sūnaus Stivio 
Wilson. Seniau gyveno Phila- 
delphijoj. Pa. dabar nežinau 
kur gyvena. Prašau skubiai at
sišaukti, nes turiu labai svarbų 
reikalą tau sesute ir sūnau. Esu 
sunkioje padėtyje todėlei noriu 
su jumis pasikalbėti. Kviečiu 
atvažiuoti arba atrašyti už ką 
būsiu labai dėkingas. Petras 
Velza, 184 I St., So. Boston 27. 
Mass. (7-11)

į

i

Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380'A West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

(Bus daugiau)

Nauji Maisto Pakelia 
I Europį

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

i

I

I
i
I

i

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

ij
i

J

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbta 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyč ia Šermenims Dykai 
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 naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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klaida, nuskriaudusi tau
tos kultūros bei civilizaci
jos kėlimo sritį, ir tt.

Jeigu mes nebeturėtu- 
mėm vilčių dėl ateities, tai 
gal neverta būtų apie tai ir 
užsiminti, nes kiek gi nau
dos iš spėlioiimų, bandan
čių nustatyti, kaip būtų 
buvę, jeigu būtų buvę ne 
taip... Bet, kol tikėjimas 
ateitimi mumyse tebėra 
neužmuštas. — o jo. atro
do, dar neužmuš ne tik 
sunkios dabartinės aplin
kybės. bet net ir nauji, gal 
dar skaudesni smūgiai — 

prasmės rimtai 
įvertinti mūsų kariuome
nės reikšmę trumpoje mū
sų nepriklausomo gyveni
mo istorijoje. Įvertinti ob
jektyviai, nesišvaistant 
skambiais kaltin i m a i s 
(kadangi skambūs kaltini-į 
mai nėra vertesni už skam
bius šūkius...), neieškant 
tik aukų pasmerkimams ir 
nesistengiant pasilypėti 
ant lengva ranka pa
smerktųjų galvų.

Žinoma, tik kompeten- 
pasiryžimas tingi žinovai galėtų išsa

miai tą klausimą nušvies
ti. Bet ir mes visi nepriva
lome pamiršti visos eilės

ir nėra

Beveik jau septynetas metų 
praėjo nuo Lietuvos pavergimo 
pradžios, tačiau pasaulia lietu
viai nepamiršta klausimo, ko
dėl tada nebuvo kariškai pasi
priešinta žinant energingą Lie
tuvos partizanų kovą su paver
gėjais. klausimas via dar tebė
ra aktualus. Re d.

Nors formaliai
organizmo, nešiojusio Lie
tuvos Kariuomenės vardą, 
vis dėlto, iš Tėvynės įvai
riais kelias ateinančiomis 
žiniomis, tebėra mūsų tau
tos ginkluotos pajėgos, ak
tyviai tebekovojančios už tol yra 
Lietuvos laisvę. Jei ne tele
gramomis. jei ne iškilmin
gai adresais, tai bent min
timis po pasaulį išblaškyti 
tautiečiai siunčia rimtus, 
susirūpinimu perimtus 
sveikinimus tiems kovoto
jams. su visų nuoširdžiau
siais ištvermės ir palaimos 
linkėjimais.

Šią dieną neišvengiamai 
prisimena daug skambių 
šūkių ir priesaikų, kurio
mis būdavo pakartotinai 
skelbiamas 
reikale iki paskutiniųjų 
kovoti už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, už 
kiekvieną Lietuvos žemės dalykų, kurie vis dėlto ver- 

Tikrumoje ne vis- čia susilaikyti nuo lengva- 
įvyko, pčdiško pasmerkimo mūsų 

lietuviškos kariuomenės 
išvarytosios vagos tautos

r

Ar nuneši mane jauną per pusantros valandėlės 
šimtą mylelių...

ra. Ir 4*

5

ga rimą senoms Baltijos 
tautu aspiracijoms, tai 
mes manome, kad valdžios 
aukšti pareigūnai laikosi 
įprasto diplomatams man
dagumo: neužgauti sveti
mu jausmu, pritarti nekal
tiems trošk'mams paverg
tų tautų, ypač kai tai nie
ko nekainuuia, o m^žos 
moralinės naudos vis dėlto 
atneša.

Nusprendimas gelbėti 
Graikiją ir Turkiją nėra 
jokia Amerikos diplomati
nė ofensyva, o tik paryš
kinta, sust printa defen 
šyva strateginėje Rytų 
Mediteranoje. Ji buvo mū
sų numatyta daug seniau

gu demokratijos tvirt.'.i 
pareikalautų ištraukti ru
sų kariuomenę, policiją ir 
visą bolševikų aparati at
gal iš Lenkijos, Lietuvoj;, 
Latvijos ir Estijos, t. v. 
kraštų, kurie savo kultūra 
ir religija sudaro organiš
ką vienumą su demokrati
niais Vakarais ir labai ne
mėgsta bolševikinio totn- 
l'zmo. Pirmas ofensyvns 
ženklas būtų, jeigu anglo- 
amerikiečiai leistų savo 
kraštuose atgaivinti len
kų, lietuvių, latvių ir estų 
demokratines valdžias in 
exile. Ir tai joms kainuotų 
bent dešimtį kartų ma
žiau, negu Graikijos ir 
Turkijos gelbėjimas. Kol 
jie to nedaro, tai gal iš
mintingiau būtų tylėti 
apie anglo - amerik ečių 
humaniškumą ir demokra-

pėdą...
kas taip vyko ir 
kaip tuose iškilminmin- 
guose pasižadėjimuose bu
vo užsibrėžiama.* Todėl ir gyvenime ir nuo dar leng' 
nenuostabu, kad šiandien 
pasigirsta kartaus nusivy
limo gaida lygiai iš tarpo eigą nepriklausomybės ne- 
tų, kurie, gal nei nežadėję, tenkant bei jos netekus, 
šiandien kovoja žiauriose 
sąlygose, lygiai iš tų. kurie riuomenė gaivališkai, dė 
dėl savo amžiaus, profesi- ka gyvo tautiečių atsilie 
jos ar kitų priežasčių su- pimo i anuometinės 
darė ne ginklu kovojančią 
tautos dali, nekalbant jau 
apie tuos, kurie visada ir Į 
viską taikosi tik iš šalies 
žiūrėti ir tenkintis skeptiš
komis pastabomis. O visų 
daugiausiai tą kartumą 
pergyvena, gal būt. kaip 
tik tie. kurie buvo visiškai 
nuoširdūs savo anuose iš
kilminguose pasiryžimuo
se. bet kuriems ne nuo jų 
pareinančios aplinkybės 
išmušė iš rankų visus gali
mumus atlikti tai. kas bu
vo pasiryžta. Kai kam ka
riuomenė pradeda atrodyti 
buvusi tik tūlų žmonių 
pragyvenimo šaltiniu, ki
tiems ji atrodanti buvusi 
brangiu ir neapsimokan
čiu žaidimu, tretiems —

vapėdiškesnio kalčių su- 
vertinėjimo už visą Įvykių

Susikūrė Lietuvos ka-

I i
j valstybę- be kariuomenės, 
i Viskas, kas susiję su ka
riuomene, daugelio akyse 
yra supama tam tikros he- 
roiškumo aureolės, tam ti
kros romantikos. Tad net 
tie rutiniškieji kariuome
nės buities momentai, ku
riuos “gaspodariškai” gal
vojant tektų gal net ir be
prasmiais palaikyti, dau
gelis turi palinkimo maty
ti savotiško 
romantiška

I "Vyties” 4 nr. rašoma:
Tai svarbiausi Graikijos 

ir Turk jos miestai, svar
būs raitai į pj.saul.nius 
vandenis. Daug seniau 
kituose raštuose (Baltijos 
Jūra, K aipėda, 1934 m.) 
esame patiekę Baltijos ir 
Mcditerancs kraštų pre
kybos tonažą, iš ko buvo 
matoma, kad pasaulinės 
prekybes atžvilgiu Baltija 
pralenkia Mediteraną. Bet 
Ba’tija, kaip ir Juodosios 
Jūros, yra uždaras basei
nas, ogi Med'terana ^ra 
pasaulio kelias (pro Gib
raltarą ir per Suezą) tarp 
At auto ir Indjos vande
nynų. Todėl Mediterana
turi didesnės strateginės ir pranešta keliems lietu- 
reikšmės. Greta te, ji yra vių politikams Europoje, t. ją. 
labai arti didelių žibalo 
versmių Irake ir Arabijoj, 
ftai kodėl mažo raštingu
mo kraštai, Graikija ir 
Turkija, nuspręsta išgel
bėti ir neduoti Rytų bar
barams praryti, ogi aukš
tos kultūros Baltijos tau
tos ir Lenkija dar laukia 
ir nesulaukia savo laisvei 
paramos.

Kai Prez. Trumanas pa
prašė kongresą skirti tom 
dviem šalim sustiprinti 

i S400.000.000, tai mes su
prantame, kad Amerika 
rimtai mano tas tautas 
gelbėti. Kai to paties pre
zidento administrac i j a 
siunčia kur nors šaltus 

; protestus dėl panaikintos 
■rinkimų laisvės (Lenkija, 
Rumunija, Bulgarija) ar 

'pareiškia irgi šaltoką pri- 
1 
gumą bei 

i skeptiškai 
i tačiau kas drįstų neigti jos kad baltuosius mokins ki- 
i kilnumą? Daugelis šiai nietis, jie protestavo, ne- 
kovai kvalifikuotų vyrų, kreipdami jokio dėmesio į 
Įgijusių tas kvalifikacijas jo kvalifikacijas. Ir tas ki- 
irgi Lietuvos kariuomenės nietis buvo 1 

■buvimo dėka, yra i___ o_c____ t____ ___________ _ v .
ir už Tėvynės ribų, kur tuo juose. I kokius nors žygius prieš
tarpu neturi kaip panau-! šimtai rytiečių ir rusvosI Y.iSUs„ jaPonus ' aRienlfie7 
doti savo sugebėjimų ko- spalvos havajiečių moko'8™8
vai prieš nelaisvę. Perdrą- viešose mokyklose.i stlPnaysia protestavo.:■ ir tarpo vienos ra-

;sės žmonių pasirodo viso-

Ofensyva prasidėtų, jei- K. Pakštas.

Demokratiški Hawajai
Hawajų Salos yra tikrai 

stebuklingos. Gyventojai 
paeina iš visų Paciflko da
lių, iš Tolimų Rytų, iš Pu- 
erto Rico ir iš JAV. Bet te
nai niekad neįvyko kokios 
nors rasinės riaušės. Yra 
daug tarprasinių vedybų. 
Baltieji vyrai ir rytiečiai, 
kiniečiai ir japonai yra 
biznio partneriai. Ypač 
dabar, visų luomų žmonės 
turi lygias progas. Spalva 
nieko nereiškia.

Pripratę prie tokios de
mokratiškos atmosferos, 
salų žmonės neseniai pyko 
dėl vieno nemalonaus in
cidento Jung. Amerikos

apsimokėjimą Valstybėse. Kada vieno 
pafilosofuoti, miesto žmonės sužinojo,

buvo 29,237, filipiniečių 
52,060. Filipinieč'ai ir ki
niečiai Tolimuose Ryt jose 
buvo po japonų armijos 

! batu ir šie draugai ir gimi
nės Havajuose nekentė ja
ponų. Tos trys tautos — 
japonai, kiniečiai ir filipi
niečiai — greta viens kito 
gyveno. Kaip tas buvo ga
lima be susikirtimų? Ka
da buvo milžiniškas skai
čius militarinių ir laivyno 
vyrų salose buvo blogiau. 
Daug kareivių norėjo už
mušti tuos žmones, kurie 
kankino jų mylimuosius.

Bet visuomenė nesukilo 
prieš japonus. Žmonės ne
pasidavė diskriminaci
joms. Nors ateivių ir pilie
čių japonų kilmės šiek tiek 
buvo suimti, bet mažai — 
mažiau negu vienas nuo
šimtis. Jų trečia dalis bu-

i

grožio. Toji 
aureolė dau

geliui savos kariuomenės 
atžvilgiu sukelia jausmą, 

i panašų Į tėvų jausmą my- 
; limam pirmagimiui, kurio 
\ negaila palepinti net ir be 
■būtino reikalo. O vis dėlto 
būtų visai neteisinga teig
ti, kad taikos metu kariuo
menė tautai tiek ir teturi 
prasmės, kaip romantikų 
pasigrožėjimo objektas, 
kaip savo rūšies viešojo 
gyvenimo dekoracija.

Visų pirma, kariuomenė 
yra didelė ir reikšminga 
mokykla. Didelė mūsų 
tautos dalis perėjo per 
Lietuvos kariuomenės mo
kyklą ir jos auklėjimo tei
giamų vaisių, pasireišku-

I

vy
riausybės kvietimą. Tegul 
ir ne visi savanoriai stojo 
Į kovos gretas grynai idea
listiniais sumetimais, vis 
vien Lietuvos kariuomenė 
su kaupu pateisino savo Į- 
sikūrimą, nes be jos tada 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktas bū- 
tų likęs mažaverčiu popie
rėliu.

Kariuomenė mūsų pla
čiųjų tautos sluoksnių a- 
kyse visada buvo, kaip vie
nas iš nepriklausomybės 
simbolių, šalia savo pini
go. savo valdžios, savo Į- 
staigų... Gal tarpe šių sa
varankumo požymių sava 
kariuomenė užėmė net pir
mą vietą, nes juk sunku ir 
Įsivaizduoti savarankišką

t

I

Juk turinčių apetito kė
sintis Į Lietuvos nepriklau
somybę nestigo ir anks
čiau, bet ta aplinkybė, kad 
Lietuva turėjo kariuome
nę, ne visai dėmesio never
tą net ir stipresnėms pa
jėgoms, vertė apsimąstyti 
su tokiais pasikėsinimais, 
vertė skaitytis su galimu 
pasipriešinimu, kuris net 
ir nebūdamas nenugali
mas, vis dėlto buvo kliū
tis bet kada ir bet kam at
eiti pas mus šeimininkau
ti. Pasaulinės suirutės sū
kury Lietuvos kariuome
nei likimas neleido išban
dyti savo jėgas Lietuvai 
ginti, bet tai nereiškia, 
kad ji visai neturėjo reikš
mės, kaip valstybės nepri
klausomybės saugotoja.
Jo’ s finansininkas nesii-i 
ma nustatyti, kokiose ap
linkybėse kariuomenei lai
kyti išleidžiamos lėšos 
“apsimoka” ar “neapsimo
ka”. 2<es juk negalima nu
statyti net ir paprastesnio 
dalyko — apsimoka ar ne
apsimoka Įtaisyti namų 
duryse užraktus... Galima 
sakyti, kad neapsimoka, 

šių visose mūsų gyvenimo Je^y vagys neateina... Bet 
srityse nesunku būtų la
bai daug priskaičiuoti. 
Tam auklėjimui žymia da
limi reikia būti dėkin
giems ir už tai, kad šian
dien, tokiose nepaprasto
se ir nenumatytose aplin
kybėse, tūkstančiai ryžtin
gų vyrų vesdami sunkiąją 
kovą jaučiasi ginkluoti ne 
vien savo ryžtingumu, bet 
ir tokiomis šioje kovoje 
nepaprastai svarbio m i s 
kvalifikacijomis, kurias 
jie įgijo tik todėl, kad tu
rėjome šią didžiąją mo- Re niedžiagines, 
kyklą.

šaunioji Lietines kavalerija. Kodėl lemtingu mo
mentu ji neveikė, sužinosit iš straipsnio.

......buvo' priverstas'™ P° tardymo paleisti, 
išsiseję grįžti į savo namus Hava-^a ,a žmonės JAV siūlė 

kaip panau- • šimtai rytiečių ir rusvos i Jaunus
sugebėjimų ko- SpaiVos havajiečių moko - * • - ''

v ai 1^.0 nelaisvę. x C7vxi ą- salų viešose mokyklose. •
Į su būtų šiandien vien įspū- šie nebaltieji mokytojai!
džiu vadovaujantis spręs- respektuojami dėl jų tin- . . , . . v ..

1 Ramumo. Žmogaus tikyba ■ AtT’
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[reigojimo ir kas vien tikitalikas. žydas ar protesto

geležinės uždangos pusėj visai neinteresuoja šių 
rimtai ar dėl aplinkybių, žmonių; nieko nereiškia, 
kas dėl apsvarstyto įsipa-įar žmogus buddistas. ka-

. i kalbėti apie vietas, kur gy-
111 vena įvairiausios rasės? 

Bet Havajai tuo tikrai

gal kaip tik todėl jie ir ne
ateina, kad namai gerai 
užrakinti ? O jeigu paga
liau akipiėšiškesni plėšikai 
išlaužia užraktus, tai argi 
galima iš to daryti išvadą, 
kad būtų buvę geriau na
mų nerakinti niekad? Juk 
tada gal nebūtų reikėję 
laukti • specialisto plėšiko, 
nes ir paprastas vagišius 
būtų galėjęs viską išvogti. 
Taigi ir apie Lietuvos ka
riuomenei stiprinti Įdėtas 
pastangas, medžiagines ir 

, nėra pa- 
kyklą. Žinoma, jeigu mes mato manyti, kad jos buvo 
visi jau prieš kelioliką me-ive^-UR ^jors _VRSa tai galų 
tų būtume tiksliai numatę;ga‘e neišgelbėjo nepriklau- 
dabartines aplinkybes, tai!somy^s- tam tikrą lai-

ką vis dėlto saugojo ir, ga
lima manyti, apsaugojo 
nuo ankstyvesnių pasikė
sinimų.

Lietuvos kariuomenės 
'buvimas net ir jai tapus 
; formaliai išardytai, nėra 

’’likęs be pėdsakų. Juk tai 
"įjos auklėtiniai žymia dali- 

dabar kovą 
vos prieš nelaisvę. Šios kovos 

1 1 a 4 z. V izj-or-

gal mūsų kariuomenė savo 
auklėjamąjį darbą būtų 
savo laiku tikslingiau nu
kreipusi šioms aplinky
bėms reikalinga kryptimi. 
Bet tai tik šiandien kiek
vienas lengvai galime-būti; 
gudrūs pamokyti, kad 
štai, šitaip reikėjo daryti.

Iš kitos pusės, kas galė-'mi veda ir 
tų užginčyti, kad Lietuv 
kariuomenė nebuvo Lietu-j laimingos pabaigos niekas 
vos nepriklausomybės ga-i negali užtikrinti pažadėti, 
rantija bent tam laikui, į taigi, iš saugaus kampo 
kurį ji buvo išlaikyta? žiūrint, ir apie jos naudin

dėl ryžtingumo ar iniciaty- Į 
vos stokos... Tačiau neabe-' 
jotina, kad daugelis tų, į 

; kurių asmeninis gyveni-1 
mas yra buvęs sutapęs su: 

, mūsų kariuomenės gvve-; 
nimu, šiandien jautriau ir 
skaudžiau nei bet kas ki
tas pergyvena priverstinio 

I neveiklumo padėtį.
Tad, priimdami dalykus 

; tokius, kokie jie yra, Lie
tuvos Kariuomenės Šven
tės dieną atidedame į šalį 
mūsų kariuomenės buvu
sių darbo metodų ir bui
ties kritiką, atidedame į 
šalį bet kokius kaltinimus 
ar apgailestavimus, kodėl: 
kas tą ar kitą šitaip, o ne! 
anaip padarė, o susikau-l

į nas. Tai nepr sldeda nei 
;prie jo socialinio gyveni- 
! mo nei progų 
■Jiems tik rūpi— 
mai atliksi darbą.” 

j Havajų žmonės yra ne
išpasakytai draugiški, y- 
pač kada įvyksta vietinis 
jų festivalis Luau (lu-o), 

į šis draugiškumas ]
i reiškia. Svečiai yra kos- 
mopolitiškiausi. Kalba vie
nas su kitu be jokių per
statymų.

Bet ar toliau šio Pacifi- 
’ko salų gyventojai galės 
i draugiškai gyventi? 1941 
Į m. Havajuose buvo 159,- 
[534 japonų, per 34 G gy- 
jventojų ir didžiausia rasi- 

piame gUiZmė ir“pagarbiai'sal^-_Kinie«ų

Kaip Joseph H. Farring- 
ton, Havajų delegatas į 

da rh/ii” i KonSresą sakė, praeitą 
. , ' pavasarį: “Rekordas 1900 ar tiriKa,* į n ...i m. parodo Kongreso puikų

I nusistatymą, kada jis pa
darė Havajus teritorija ir 
davė žmonėms Ameri
kos pilietybės priv legijas.

. šiandien visi, išskyrus tik 
13G, yra Amerikos pilie
čiai... Havajų pavyzdys 
tikrai pasekmingas. Jis 

įduoda nauią reikšmę A- 
merikos pilietybei ir de
mokratijai.”

Lavvrence C. Au. 
(FLIS)

Kai ir dvasia, kai ir širdis 
Trečiam gal’ leist tave išvysti. 

Fr. Pesendorfer.

I

me įvertinime to, ką Lie-s 
tuvos kariuomenė Lietu- 

į vai išganingo atliko ir 
, bandome bent nuoširdžių1 
linkėjimų pareiškimu pri
sidėti prie dvasios sustip
rinimo tų, kurie kovojai 

i prieš Lietuvos nelaimę, bei 
• tų, kuriems gal irgi dar at-1 
leis diena su džiaugsmu į 
Į tą kovą įsijungti. Paga-j 
liau, lenkiame galvas pa-, 
garbai visų tų, kurie pade-; 
jo ar gal ir šią valandą de
da aukščiausiąją auką ant 
Tėvvnės laisvės aukuro...

T. A.

♦ T

Visų Lietuvių Mylimas ir Skandžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S2.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

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


