
ai ta b

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Ramybe Jums...
•

Prisikėlimo dienoje pirmieji 
mūsų Išganytojo žodžiai buvo: 
“Ramybė jums”. Ir Jis tai pa
kartotinai sakė: “Ramybė
jums”. Prisikėlusis Kristus — 
Dievas siūlo žmonėms tikrąją 
ramybę ir meilę. Žmonės nori 
ramybės ir taikos, bet jos "ne
sulaukia. Kodėl? Todėl, 
pasaulio valdovai tik 
naudiškais sumetimais
taikos. Jie paneigia Dievą ir 
Jo amžinuosius Įstatymus. Vi
sos taikos konferencijos buvo 
vedamos be Dievo ir neprisi
laikant Jo Įstatymų. Tai ir y- 
ra didžiausia kliūtis pastovios 
taikos bei ramybės įgyvendi
nimui. Kada Taikos — Dan
gaus ir Žemės Valdovas yra iš
brauktas iš gyvenimo, tada 
žmonės, kaip apaštalas sako: 
“pasidaro tušti savo mintyse”.

Popiežius Pijus XI savo en
ciklikoje “Ūbi Arcano Dei” sa
ko: “Nėra kito kelio taikai su
daryti, kaip sugrąžinti Kristų į 
gyvenimą. Kada valstybės ir 
žmonės laikys savo šventą pa
reigą pildyti Jėzaus Kristaus 
įstatymus, tada jie turės tikrą 
taiką, pasitikėjimą, ir visus ne
susipratimus taikos būdu galės 
išspręsti.”

Nei atominės bombos, nei ki
tais moderniškiausiais ginklais 
taikos neįgyvendinsime. Popie
žius Pijus XII sako: “Ne išo
rinėmis, ne kalaviju ateina tau
tų išgelbėjimas. Kalavijas gali 
taikos sąlygas nustatyti, bet 
negali tikros taikos duoti”.

Lai pasaulis išgirsta Prisikė
lusio Išgaaytojo žodžius: “Ra-

Gottwa!d Pramato "Laimė
jimą" Balsavimuose

Praga, Čekoslovakija — 
Komunistas nremieras 
Kleme’! t Gottwald paskel
bė, kad jis pramatąs “lai
mėjimą” komunistų prog
ramai įvykstančiuose bal
savimuos? Čekoslovakijo
je. Į

Mes nei kiek neabejoja
me, kad komunistų prog
rama balsavimuose gaus 
“visišką gyventojų prita
rimą”. Juk tam ir perver
smas komunistų pasisku
binta įvykdyti, kad minė
tuose badavimuose užtik
rinus “laimėjimą”. Juk ir 
Austrija “nusibalsavo” 
prisijungti prie Vokietijos 
kai ten sumaršavo Hitle
rio legijonai. Lietuvos at
žvilgiu dar komunistiš- 
ikau padaryta. Rusijos 
pravesti! balsavimų rezul
tatai, (p?r«klaidą) Rusų 
atstovvbčs Londone buvo 
paskelbti net 24 valandom 
ankščiau, nei balsavimai 
buvo pasibaigė.

Atbėgęs iš Lenkijos jos 
buvęs premjeras Mykolai- 
czyk nesenai paskelbė 
spaudoje, kad praėjusių 
Lenkijos balsavimų rezul
tatų skaitlines nustatė
pats Stalinas, Maskvoje.! 
Tokiu būdu, kaip Hitleris 1 
niekad “nepralaimėjo” 
balsavimuose, taip ir Sta
linas, bei jo pastatyti a- 
gentai visuomet išeina vi- 
—“laimėtojais”, jų 
pravedamuose “balsavi
muose”.

laniyttę—Ttt siškais
jums duodu; priimkite ją”.

Vokiečiai Prašalino Komu
nistą Iš Administracijos
Šiomis dienomis Bizoni- 

joje (Jung. Valstybių iri 
Anglijos valdomose zono- i 
se Vokietijoje) vokiečių 
ekonominė administracija 
suspendavo dviem mėne
siam komunistą Reimanr., 
kaipo tautos priešą.

Komunistai, kur jie ne
būtų, dirba komunizmui— 
svetimai komunist i n e i 
valstybei — Sovietų Rusi
jai. Jie yra didžiausi de
mokratijos priešai.

I
I
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Jūs nebijokite; nes aš žinau, kad ješkote Jėzaus, kurs buvo prikal
tas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs. Eikite 
ir pažiūrėkite vietą, kur Viešpats buvo paguldytas. (Mato 28/5-6).
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Trys Didžiosios Valstybės
Už Trieste Grąžinimą Italijai

Kibte Pridkčbuo Iš^įkausmo Į Garbę
- - —

I
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SVEIKINAME

Jugoslavija Reikalauja Maino. - 
Smerkia Trijų Valstybių Pasiūlymų

Raudonieji Kėsinosi Nužu
dyti Pietinės Korėjos Vadą

Šiomis dienomis Pieti
nės Korėjos policija suse
kė raudonųjų komunistų 
sąmokslą nužudyti Syng- 
ham Rhee, korėjiečių įžy
mų vadą. Policija arešta
vo tris komunistus.

Kaip žinoma. Pietinė 
Korėja yra Jung. Valsty
bių militarės valdžios 
kontrolėje, o Šiaurinė Ko
rėja — Sovietų 
kontrolėje.

Sovietų Rusija 
būdais stengiasi 
Korėją sukomunistinti. Ji 
net Jungtinių Tautų ko
misijos neįsileido ištirti

•

Rusijos

visokiais 
šiaurinę

Gen. Jonas Černius Atvyks 
Į Ameriką

visus LDS organizacijos j 
narius, “Darbininko” ben
dradarbius, skaitytojus ir 
bendrai visus Kristaus 
taikos bei ramybės vykin
tojus ir linkime taikos ir 

J meilės tautose ir šeimose.
LDS Centro Valdyba, 

“Darbininko” Redakcija 
ir Administracija.

Ragina Ištirti Perversmus 
Balkanuose

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos atstovas, 

; damas Jungtinių Tautų 
i Tarybą ištirti Čekoslova
kijoj padarytą komunistų 
perversmą, taip pat ragi-| 
na padaryti tyrinėjimą 
perversmų Rumuni joj, 

Albanijoj, 
siąs į Jung. Valstybes? Iš; Vengri joj ir Lenkijoj, ku-. 
Anglijos išvyksiąs balan-’riuos Maskva inspiravo, 
džio 19 d. š. m. ir tikisi' Jis pareiškė, kad jeigu 
būti New Yorke balan- reikėtų ir karą rizikuoti, 
džio 29 d. J besiplečiantis komuniz-

Šias žinias gavo p. A. S. ™as turi būti “atstumtas

I - ■----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Čekoslovakijos Paštas 

padėtį ir paruošti planą llyrlraii/li CiucH rinkimams visoje Korejo-. Ullirdkfifv Jllpll 
je. Rusija visai nenori nei' 
kalbėti apie rinkimus. 
Taigi Jungtinės Tautos 
nutarė ir paskelbė rinki
mus pravesti gegužės 9 d.

Buvęs Lietuvos premie-' 
ras gen. Jonas Černius,* 
kuris dabartiniu metu gy-‘ 
vena Anglijoj ir dirba ū- * .
kyj, su savo šeima atvyk- Bulgarijoj,

ragin-
i
i
i
t

Iš skausmo į dangišką garbę iškilęs, 
Žaizdom stebuklingai žibąs,
Štai kėlėsi Kristus — ir priešus užvylęs. 
Ir peržengęs mirties ribas.

Priešai gi, dėl Jo bejėgumo nudžiugę, 
Jau manė, kad galas Jam bus;
Kad sykį jau gavęs mirtingąjį smūgį, 
Karste negarbingai supus.

Tiesa, Jis numirėlių daugel prikėlė: — 
Galingas — nėra ką sakyt;
Jis kūnui atgal sugrąžydavo vėlę — 
Bet Jį kas galės atgaivyt?

Su Juo jau bus baigta. Giedot Alleliuja
Jie rengės dėl Kristaus mirties;
Bet ba’sas nespėjo išeit iš gerklių jų,* 
Dėl nebelauktos priežasties.

Nes kėlės Jisai. Alleliuja giedojo. 
Bet jau nebe Kristaus priešai, 
Tiktai numylėti mokytiniai Jojo — 
Garbingai, vieningai, viešai.

Ir mes Alleliuja džiaugsmingai kartojam 
Linksmųjų Velykų metu;
Po pergalės Kryžium ramiai atsistojam 
Ir veikiam su Kristum kartu. * 

Ir mums Viešpats davė kančių paragauti, 
Nes buvom pamiršę visai, 
Kad laisvės ir laimės negalim atgauti, 
Jei mums nepagelbės Jisai.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės, Anglija 
ir Prancūzija pareikalavo, 
kad Jungtinės Tautos 
tuojau pripažintų Trieste 
miestą ir uostą grąžinti I- 

: talijai. Pagal sutartį su 
tuo reikalavimu turi su- 

į tikti Italija, Jugoslavija 
Į ir Rusija. Italija labai nu- 
jdžiugo ir sveikina tokį A- 
i Ii jantų nusiteikimą. Ta
čiau Jugoslavija ir Rusi
ją tai pasmerkė.

į Jugoslavijos valdžia 
,(komunistinė) griežtai 
pasmerkė Jung. Valsty
bių, Anglijos ir Prancūzi
jos pasiūlymą grąžinti I- 
taliįai laisvą Trieste teri
torija ir pareiškė, kad tai 
esą daroma, kad sustip
rinti anti-komunistines 
jėgas prieš Italijos 
mus, numatytus 
džio 18 dieną.

Jung. Valstybės, 
ja ir Prancūzija įteikė šį 
reikalavimą pasiremda
mos tuo faktu, kad Tries
te teritorijoje, dėka ko
munistu kurstymo ir ne
rimą kėlimo, nęgalima |- 
vykdvti tvarkos ir ramy
bės. Ta netvarka yra ins- 
tiguojama 
komunistų 
Tito, nes jis nori, kad toji 
teritorija būtų priskirta 
Drie Rusijos kontroliuoja
mos Jugoslavijos.

Alijantų reikalavimas 
priskirti Trieste Italijai 
padarė didelį sąmyšį ko
munistų strategų tarpe. 
Rusijai ir jos kontroliuo
jamoms komunistinėms 
valstvbėms išeiti prieš tą 
reikalavimą, reiškia pa
kenkti komunistų šan
sams ateinančiuose Itali
jos rinkimuose: pritarti 
gi, reiškia išeiti prieš sa
vos Jugoslavijos komunis
tų interesus ir sentimen
tą.

Jugoslavijos komunistų 
diktatoriaus Tito valdžia 
atnaujino savo pasiūlymą 
grąžinti Trieste teritoriją

v •

rinki- 
balan-

Angli-

siąs Į jung. v itissty urs. —
Anglijos išvyksiąs balan- riuos Maskva inspiravo.

- J. š. “ Tio

Trečiokas, BALF iždinin- , atgal”, 
kas.

J. Kmitas.

RUSIJA GINKLUOJASI
AMERIKOS GINKLAIS

New York — Laikraš- bomberių motorus, orlai- 
tis “The New York Jour-'vių dalis, kurias ši šalis 
nal American” paskelbė 
straipsnį, kuriame nuro
dinėjama kaip Rusija gin
kluojasi prieš Ameriką 
Amerikos ginklais.

Straipsny nurodoma, 
paštas atsi- kad kuomet tarp šių kraš- 
ir persiųsti tų santykiai esą įtemoti, 

biuletinį, ku- tai keli rusų laivai, New rium, tai važiuok į Kiniją, 
atspausdinta Jersey prieplaukose esą [Ten tokiu dabar visai len- 

rinkimams. Kaip Prez. Trumano kalbos, pa- prikraunami įvairiomis gvai galėsi patapti.
kraštuose, ku- sakytos kovo 17 d., teks- karo reikmenimis. Rusui Vėliausi pranešimai iš 

tas. agentai landžioja po War*Shanghai skelbia, kad ten
Tai paprastas komunis-;Assets administracijos juodojoj rinkoj už vieną 

neleisti sandėlius ir supirkinėja Amerikos dolerį gali gau- 
sužinoti, medžiagą karo mašineri- ti daugiau nei 500,000 ye- 

savo jai. Rusijos Amtorg agen- nų. Taigi už $2.00 Kinijoj 
tai ypatingai supirkinėja gali tapti milijonierium.

Jung. Valstybių zonoje.
Rusijos agentai sten

giasi visokiais būdais pa
kenkti i ‘ 
kituose kraštuose, ku
riuos Maskvos geležinė 
ranka valdo, pirmiausia 
puola demokratinius va
dus, taip, matyt, ir Korė
joje stengiasi likviduoti bet 
demokratinius vadus.

Trumano Kalbos Tekstą

vra priskyrus! prie laužo 
— “junk”.

Praga — Amerikos Am
basada praneša, kad Če
koslovakijos 
sakė priimti 
Ambasados

. riame yra

Kori Tapti MiHjonieriuin— 
Važiuok | Kiniją

Jei nori tapti milijonie-

tų metodas - 
žmonėms tiesos 

maitinti vien 
! propogandos melais.

Italijai, jeigu Goriziia, 
kurią dabar valdo Italija, 
bus priskirta Jugoslavi
jai.

Jung. Valstybių val
džios pareigūnai pareiškė, 
kad jokių mainų nebus su 
Jugoslavija, nes Tito val
džia siūlo mainyti tai, ko 
ji visai neturi ir už tą, ką 
Italija jau yra turėjusi.

Slavai Jau Paleido Šūvius 
l Jung. Valstybių Trieste 

Zoną
Amerikos militarė val

džia Trieste praneša, kad 
slavai jau paleido šūvius 
i pasienį, kuris skiria Ju
goslavija nuo Jung. Vals
tybių - Britų zonų Trieste 
laisvos teritorijos. Įvyko 
šūvių nasikeitimas. Vie
nas policininkas sužeistas. 
Jis buvo Italijos eivilės 
natrulės narys Amerikos- 
Britų pusėje.

Susidarys Čekoslovakijos 
Vyriausybė Tremtyje

/

Sehvtabach, Vokietija— 
Čia sužinota, kad pradėta

Jugoslavijos organizuoti laisvos Čeko- 
diktatoriaus slovakijos tremtyje vy-

I

slovakijos tremtyje vy
riausybė.

Dvi tremtinių komisijos 
pradės tuo reikalu pasita
rimus Londone ir Pary
žiuje.

Senatas Nubalsavo Suma
žinti PajamąTalisus

Washington, D. C. — 
Jungtinių Valstybių Se
natas 78 balsais prieš 11 
nubalsavo sumažinti paja
mų taksus $4,800,000,000. 
sumoje.

Atstovų Butas anks
čiau yra nubalsavęs su- . 
mažinti taksus net $6,- 
500,000,000. sumoje.

Dabar Atstovų Butas 
turės priimti Senato nu
balsuotą sumą arba dary
ti kompromisą.

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

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

VELYKINE RADIO PROGRAMA
šeštadienį, kovo 27 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos patriotinės dai
nos, muzikos kuriniai, pranešimai ir sveikinimai 
plauks oro bangomis į visų patriotingųjų lietuvių na
mus.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, kovo 28 d., 10:30 vai. rytą iš tos pa
čios stoties — WESX, Salėm, turėsime progą klausy
tis Velykinių giesmių, dainų, muzikos kurinių, prane
šimų ir kalbos.

Trumpą kalbą pasakys Tėvas Pranciškonas.
Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 

ir klausykite lietuvių radio programų šeštadienį ir 
sekmadienį.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 West Broathvay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba N0rwood 
7-1449.

I 

i
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PIKIETAVO RUSIJOS LAIVĄ
Jersey City, N. J. — Į-1 šūkius, pa v.: “Hitleris ir 

vairių karo veteranų or- Mussolinis buvo tik mė- 
ganizacijų nariai bei at-į gėjai palyginus su drau- 
stovai pikietavo prikrau- gu Juozu*’, 
namą prieplaukoje, sun-; 
kiąja, Amerikoje gaminta 
mašinerija. Rusijos laivą 
“Chukotką”.

Katalikų karo veteranų 
skyriaus vadas, adv. Car- 
lin. pareiškė, kad jau ga
na kalbų, reikia imtis žy
gių. Jis kreipėsi į organi
zuotus darbininkus pa
gerbti veteranų pikietuo- 
tojų liniją, kaip kad vete
ranai pagerbia darbininkų 
pikietuotojus. Jis nešė iš
kabą su užrašu: “Kongre
se, žiūrėk!Mašinos, kurios 
gali būti vartojamos prieš 
mus”. Kiti nešė kitokius

Baigia Stalyti Naujg 
Bažnyčią Romoje

I
— Nauja bažny- 
statoma Romos 

ir manoma.

Roma 
čia yra 
mieste ir manoma, kad 
bus užbaigta prieš šven
tuosius Metus 1950, kuo
met bus pašventinta Šv. 
Eugenijaus vardu, pami
nėti Popiežiaus Pijaus XII 
krikšto patroną. Statybą 
pradėjo 1942 metais iš 
aukų, kurios suplaukė iš 
viso pasaulio kraštų tam 
tikslui.

Padarė S567.80 Pelno

Dėl Angliakasių Streiko Suma 
žino Traukinių Judėjimų

pas John J. Lawlor, su
laukęs 85 metų. Jis buvo 
seniausias prelatas Ame
rikoje ir antras vyriau
sias vyskupas pagal metų 
episkopate.

Jis buvo įšventintas ku
nigu 1885, ir per tuos 62 
kunigavimo metus patyrė 
labai daug sunkumų ir 
pasižymėjo savo šventu 
veikimu ir apaštalavimu.

Nuo 1910 metų, kai bu
vo konsekruotas vyskupu, 
jis paštatė net 65 koply
čias ir 5 didelias mokyk
las Indiečiams South Da- 
kota valstybėje; pastatė 
katedrą, kurį yra pripa
žinta viena puikiausių ir 
gražiausių pasaulyje.

Dėlei nelegalaus strei
ko, minkštųjų anglių ka
syklose, valdžios įsaky
mu, sumažinama trauki
nių judėjimas, kad tau
pius kurą.

Vien Naujoj Anglijoj iš 
cirkuliacijos išimta net 
247 traukiniai.

Šio streiko reikalu val
džia šaukia kasyklų savi
ninkus ir angliakasių uni
jos atstovus pasitarimui į 
Washingtoną.

Loueli, Mass. — Sek
madienį, kovo 14 d. įvyko 
Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos ‘Penny Sale’. Gau
siai atėję parapijiečiai iš
mėgino savo laimę. Ši pra
moga davė $567.80 pelno, 
kuris padidino naujos 
bažnyčios ir svetainės 
fondą.

Kleb. kun. P. V. Stra- 
kauskas ir naujos bažny
čios ir svetainės fondo ko
misija sunkiai darbuojasi, 
kad kaip galima greičiau 
sukelti fondą ir pradėti 
statyti bažnyčią ir svetai
nę. Jau turi gražią, pra
džią, būtent, $3,000.

Pažvmėtina, kad Šv. i 
Juozapo lietuvių parapija; 

i įsitaisė naujus moderniš
kus vargonus, kurių šven- . 
tinimas įvyko sausio 18 d. 
š. m. Tik gaila, kad tuo 
metu buvo labai audrin
gas oras ir gilus sniegas, 
tai iš tolimesnių kolonijų i 
mažai kas galėjo nuva-Į 
žiuoti kartu su Lowell’ie-i 
čiais dalyvauti šventini-> 
mo apeigose ir pasiklau-i 
syti gražaus bažnytinio j 
koncerto. Bažnytinio kon-j 
certo programoje dalyva-1 
vo ir p. Polyna Stoska- 
(Stoškaitė), Metropolitan i 
Operos žvaigždė.

Nauji vargonai vis dar 
yra tobulinami — sude
dami nauji balsai.

t
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ĮSAKE MOTERIMS IR VAI
KAMS GRĮŽTI RUSIJON

Berlynas — Britų zono- mininkonai kunigai turėjo 
je oficialis administraci-' pasitraukti iš Domininko- 
jos organas išeinąs vokie-'nų vedamos Biblijos Ins- 
čių kalba. “Die Welt” į tituto, ir tęsti Švento Raš- 
pranešė, kad rusų šeimy-lto studijas Romoje, 
noms įsakyta grįžti atgal’ ---------------
Rusijon.

Moterys 
tųjų rusų 
valdininkų 
Rusijon iki gegužės mė
nesio.

Kiek žinoma tokį įsaky
mą yra gavusios rusų šei
mos gyvenančios Berlyne 
ir Dresdene.

! Uždraudė Reader’s Digest
ir vaikai auks-!

karininkų ir
tum sugrįžti'

i

Hkė Amerikos Seniausias 
Vyskupas

tį

•

Šiomis dienomis Generolas Douglas Mac- 
Arthur priėmė savo gyvenamo j rezidencijoj, Ja
ponijoj svetį amerikietį, Rev. Father Edmund A. 
Walsh iš Georgetown Universiteto, Washington, 
D. C. Tai buvo Generolo Garbės Svečias. Kaip jau 
yra žinoma iš plačiosios Amerikos spaudos, Gene
rolas Douglas MacArthur po užklausimo, ar jis 
nesutiktų statyti savo kandidatūrą į Jung. Vals
tybių Prezidentus, atsakė, kad jeigu Amerikos 
piliečiai savo balsais jį šauks į tas sunkias parei
gas jis jų prašymą išklausys. Jis taipgi pareiškė, 
kad jis neieškąs jokio ofiso vietos. Ir taip kai ku
rie didieji Amerikos laikraščiai įsidėjo straips
nius ir iliustracijas, kad Washingtono aukščiau
sias ofisas ieško žmogaus Prezidentiniam ofisui. 
Kaip žinoma, partijų rinkiminė kampanija tik 
pradeda suktis. Kandidatų išvardijama daug ir 
įvairių. Atrodo, kad daug pašauktų, bet išrinktas 
turės būt tik vienas.

Rapid City — So. Dako- 
ta — Šiomis dienomis mi
rė Jo Ekscelencija Vysku-

PASKELBĖ ŽEMES REFORMOS 
PROGRAMĄ KORĖJOJE

Pasitraukia E Jeruzalės 
Miesto

Jeruzalė — Iš priežas
ties sukilimo tarp žydų ir 
arabų Palestinoje, didelis 
skaičius katalikiškų ir ki
tų krikščioniškų mokyklų 
užsidarė, ypač Jeruzalės 
ir Haifa miestuose.

Penki Amerikiečiai Do-

Budapeštas — Vengri
jos komunistų kontroliuo
jama Vidaus Reikalų Mi
nisterija uždraudė Ven- 
grijon siųsti ir skaityti 
labai populiarų šviesuo
menės tarpe ir rimtą mė
nesinį laikraštį ‘'The Rea- 
der’s Digest”.

Kiek žinoma šio laikraš
čio skaitytojų skaičius 
siekia apie 11.000.000.

Tai komunistinė spau
dos “laisvė”. Komunistai 
vienaip kalba, o kitaip da
ro. Pasigrobę valdžią, pir
miausia uždaro spaudą, 
organizacijas. areštuoja 
patriotinius vadus ir vi
sus piliečius priverčia bū
ti vergais kruvinos dikta
tūros.

Rusai Atšaukė Susirinkii 
Berlyne

VELYKŲ ŠVENTĖSE PRISI
MINKIME TREMTINIUS

ALRK Naujos Anglijos Federa 
. cijos Apskrities Seimelis

čiui už tą kambarį tik 
$40.00 į mėnesį, o likusią 
dalį bilos pasiusiąs New 
Yorko mayorui dėl apmo
kėjimo. Jis tuo savo žy
giu norįs atkreipti visų 
dėmesį, kad miestas nepa
sirūpino grįžusių vetera
nų šeimoms atatinkamų 
patalpų apsigyventi. Jis

Seoul, Korėja, kovo 23 
— Jung. Valstybių milita- 
rė valdžia Korėjoje pa
skelbė plačią žemės refor
mos programą. Nauja 
Tautinė 
tracija 
630,000 
ri buvo 
Atstatymo korporacijos! 
savastis. į viešbuty išgyveno jau sa-

Toji žemė bus parduota j vaitę laiko ir jam žmonės 
bežemiams, mažažemiams i susiuntė pakankamai pi- 

ūkininkams ilgam ir leng-’nigų apmokėjimui už vieš- 
vomis sąlygomis išsimo- Į būtį. Bet jis prašo pinigų 
kėjimui.

Nauja 
Žemės Adminis- 
nusavino apie 

akerių žemės, ku- 
Japonų Orientalų 

korporacijos

{nesiųsti.
I

• v

Veteranas Tebegyvena 
Wnldorf Astoria Viešbuty

į Po žiaurios žiemos pa-(šio daikto — duonos kąs- 
i vasario metu Lietuvos at- nio — yra labai slegian- 
Įgimstančioj gamta yrančios ir graudžios. Mums 

čia gyvenantiems; ačiū 
Dievui, laisvoj šaly, Vely
kos yra su pilnu ištek
lium, bet kartu mūsų yra 
šventa pareiga kiekvieno, 
ypač to, kuris tremtiniuo
se neturi giminių ir arti
mųjų sau išsirinkti vieną 
iš nelaimingųjų tremtinių 
šeimų ir suteikti jiems 
pagalbą.

BALF mielu noru Jums 
patars ir patarpininkaus 
šiame gailestingumo ir 
šalpos darbe.

Šia proga reiškiu nuo
širdžius sveikinimus Ve
lykų šventėse BALF Val
dybos nariams, direkto
riams, dvasiškiams, šta
bui, skyriams ir visiems 
bendradarbiams. Kartu 
reiškiu užuojautą ir linkė
jimus tremtiniams, kad 
jie tvirtintų savo sielas 
gyvu tikėjimu šiais jų 
bandymo laikais ir kad 
linksmas Aleliuja atgai
vintų jų prislėgtą dvasią. 

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

United Lithuanian Relief Fund 
of Amerfca, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y,

Berlynas, Vokietija, ko- vieversėlio ir kitų paukš- 
vo 23 — Rusija pareika-' telių čiulbėjimai, gėlelių 
lavo atšaukti visus Ali-; įvairumas ir grožis rami- 
jantu Kontrolės Valdžios-na ir džiugina žmogaus' 

sielą.
Atgimusi gamta Kris

taus prisikėlimo šventėje! 
kiekvieno lietuvio — nuo1 
jauniausio iki seniausio, 
žavėja sielą ir iš jų krūti
nių veržiasi maldos į 
Aukščiausiąjį.

Vieni kitus sveikina, lin
kėdami linksmo Aleliuja. 
Vaikučiai džiaugiasi gra-

Sekmadienį, balandžio 25 d., 1 vai. p.p., Cam- 
bridge lietuvių P. švč. N. P. parapijos svetainėje į- 
vyks Naujosios Anglijos Federacijos Apskrities Sei
melis.

Visi skyriai raginami gausiai prisiųsti atstovų. 
Taipgi visos katalikiškos organizacijos raginamos 
prisiųsti atstovų. Katalikiškos akcijos veikėjai, dva- 
siškija ir inteligentija, visi bendrai yra kviečiami da
lyvauti šiame Seimelyje. Seimelis savaime bus svar
bus.

Laikas sustiprinti katalikišką veiklą, nes milži
niški darbai mūsų laukia. Taigi mes visi. t. y. kata
likiškos veiklos nariai, padarykime šį Seimelį viena 
didžiausių, nes ir Federacijos Kongreso nutarimu mes 
esame netik katalikiškos, labdaringos, bet sykiu ir 
politiškos veiklos kūnas Federacijos veikloje.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas

Rast. B. Jakutis

visus pagelbinių atstovų 
susirinkimus. Taipgi vi
sus koordinacijos komite
to atstovų susirinkimus 
“neribotam laikui atidė-
JO.

Rusų pasiaiškinimas dėl 
tokio žygio esąs, kad visi 
Sovietų Rusijos direkto- 
riato septyni nariai ir jų 
pagelbininkai susirgo, o
kitų keturių grupių na- žiais margučiais, suaugu- 
riai esą “perdaug užimti” ■ šieji — tikybinius savo 
kitu darbu. jausmus jungia su atbu-

Kaip žinoma, Rusijos • dusia gražia tėvynės gam- 
valdžia labai karščiuojasi! ta, kuriai jokia šalis nėra 
ir pyksta, kad Vakarinės lygi, 
valstybės sudarė ir pasi
rašė 50 metų ekonominę 
ir militarę sutartį. Taipgi 
rusai labai karščiuojasi 
dėl Jung. Valstybių ir An
glijos zonų, Vokietijoje, 
sujungimą.

Kelios dienos atgal ru
sai atstovai iš Alijantų 
Kontrolės Tarybos posė
džio demonstratyviai išė
jo. Tam posėdžiui pirmi
ninkavo rusų atstovas, 
maršalas Vassily D. So- 
kolovsky. Jis su nieku ne
pasitaręs, nutraukė posė
dį ir su kitais Rusijos at
stovais išėjo.

I 
i

I

Šiandien šioji žavėjan- 
čios gamtos grožio šalelė 
pergyvena žiaurius lai
kus, baisaus priešo naiki
nama. Jos ištikimi sūnūs 
ir dukros yra išblaškyti 
po įvairias svetimas ša
lis, kaip vanago užklupti, 
nekalti paukšteliai.

Velykų šventės tiems 
nelaiming i e m s tremti
niams — be jų brangios 
tėvynės, be aiškios atei
ties ir net be reikalingiau-

AUDROJE ŽUVO 45 ŽMONES

Žuvo 366 Graikų Kernu
> KflBAiBAai1

Jaunas,;
I

New Torte 
praėjusio karo veteranas, 
Richard E. Cox negalėda
mas gauti buto savo šei
mai veteranų namų pro
jekte, New Yorke .paėmė 
puošniausiame viešbuty, 
Waldorf Astoria kambarį,; 
kuris kainuoja $12.60 į 
dieną ir ten susikraustė 
su savo žmona ir dviem 
mažais vaikučiais.

Įsikraustęs, pareiškė, 
kad jis mokėsiąs viešbu-

Athenai, Graikija — Čia 
paskelbta, kad Seres apy
linkėje, tarp Salonika ir 
Bulgarijos sienos, trijų 
dienų kovoje, nukauta, 
sužeista, bei į nelaisvę pa
teko 366 graikų komunis
tų kovotojai, gorilomis 
vadinami.

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milašius.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva KarksfenK, 

S25 E. Sth SL, So. Boeton. Man.
TeL So. Boston HM. 

Vięe-PlrmintakS — G. Gailittnien<,
I Winfieid SL, So. Boston, Mass.

Prot RašL — Ona Ivažkienė.
449 E. Sth SL, So. Boston, Maaa. 

Finansų RašL — B. Cūnien«,
29 Gould St„ W. Roxbury, Mass.. 

Tel.Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

II Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnyte,

110 H SL, So. Boeton, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raėttntnkę.

»V. JONO EV. BL. PAiALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas TulclkU,
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCius,
699 E. Seventh St., S. Boston, MaSB. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadieni kiekvieno mėneSfS 
2 vai. po pietų. Parapijos saMjb 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

I
I

Linksmų Šv. Velykų!
Advokatu Katėjime Už 
Kongreso PažemMmg

Myopia Club Beverage Co.

Grafton Avr„

IL—
IMington, Mass.

Šiomis dienomis nuteis
tas ir pasodintas kalėji- 
man adv. Leo Josephson, 
komunistas arba komu
nistų pakeleivis, už Jung. 
Valstybių Kongreso paže
minimą.

Chicago, III. — Praeitą 
savaitę vidurinėse valsti
jose — Texas, Oklahoma, 
Kansas, Missouri Illinois, 
Indiana ir New York 
siautė smarki audra. Joje 
žuvo 45 žmonės. Sužeista 
apie 500.

linois valstija. Nuostoliai 
siekia milijonus dolerių.

MŪSŲ
| TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
I SUMAŽINIMO PLANAS

Pranas Gerulikis, Namų Tel. DE 3-1304-R
Praneša, kad Britanija 

yra pasiruošus siūlyti Ita
liją priimti į Jungtines 
Tautas.

Faryžiuye Suimtu 11 Rusų
Paryžius — Prancūzijos 

Saugumo Policija vėl suė- 
imė 11 rusų. Suimtieji tu- 
Irėjo Vengrijos pasus. Iš 
suimtųjų aštuoni išsiųsti 
į Prancūzijos zoną Vokie
tijoj grąžinimui rusams.

Kiek ankščiau Prancū
zijoj tapo susekta, kad 
Rusija savo agentus siun
čia kitų, jos kontroliuoja-

Kaikuric miesteliai vi
siškai sugriauti. Daugely 
vietų daug pastatų su
griauta. Prie nelaimės pa
didinimo prisidėjo lietus, 
kurs daugelį apgriautų 
vietų patvindė.

Labiausia nukentėjo U- rnų valstybių pasais.

i! 
i! 
i!
i! 
i!

Tai yra paprastas, sumažinta kana mmmmm Jj
mortgyčių — pananjinimo planas. k

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 į
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Velykos-užuojautos šventėvo numylėtais mokiniais, 
tarė jiems: “Trokšte troš
kau valgyti su jumis šią 
vakarienę, pirm nekaip aš 
kentėsiu”. Trokšte troš
kau!.. Kiek daug troški
mo, kiek daug ilgesio yra 
šioje žemėje! Kiek daug £ai Velykoms ruošiasi, būtent, tiksliai sunaudoja Ga-

Didinga Velykų švente daug kas pasinaudoja, 
bet yra nemaža tokių, kurie ją išnaudoja. Pasinaudo
ja tikrieji katalikai. Visų pirma jie ilgai ir rūpestin-

nenutildyto ilgesio, apvil- i vėnios laikotarpj. Pasninkauja ir visokeriopai nusi- 
to ilgesio! Štai, ir Išgany- marina. Atlieka išpažintį ir taiso gyvenimo klaidas.
tojo širdy glūdėjo vienas Toks sąžiningas pasiruošimas tiek pakelia jų dvasinę 
troškimas, vienas meilės nuotaiką, kad jauste jaučia viršgamtinę Kristaus At- 

• , • 1 — 1 • ▼ JI * • _ • J ••(ilgesys_ dar šią vienin- ’sikėlimo reikšmę. Jų džiaugsmas yra grynai dvasinis.
i« . . Stelę, šią Paskutinę Vaka-Taip nusiteikusiam žmogui Velykos visuomet yra

Vertų _se :madiems^ Tai nę ir savo brangiuosius • rįenę valgyti su savo m v- linksmos, ar tai jos būtų švenčiamos nelaimių ir prie
špaskutinė diena prieš Di- tolimam priešo lauke! įįmaįs mokiniais. Ir kad spaudos laikais, ar taikos ir gerovės metu.
idžiąją Savaitę, tai pasku- Koks skausmas varstė ta- jar parodyti sa-' Mūsų prigimčiai, be abejo, kur kas patogiau švę-
itinė pakopa žemyn į bėga- da tavcr krūtinę... jvo meQę jįs Mokyto- sti Velykas jaukioj aplinkoj, kuomet ir mūsų kūnas,

buvo panerta 
žmogystė.

j Nors Verbų Sekmadie- džiosios Savaitės karsto, ” 
'nį Bažnyčia ramybės ir kuris priglaudžia kūną, 
džiaugsmo ženklan duoda nukankintą už mane?., 
savo tikintiesiems palmės 
šakelę ar žaliumvnų puok
štę, nors ji -džiugiomis 
giesmėmis jungiasi su a- 
nuo džiaugsmu, kuris bu- 
. j Kristui pareikštas, 
Jam iškilmingai įžengiant 
į amžinąjį Jeruzalės mies
tą, nors . triukšmingam 
Hosanna, rodos, nėra ga
lo — o vis - tik, Brangieji, 
mes stovim prie karsto.

Į O, neklausk, kokie jaus
mai užliejo tavo širdį, ka- 

; da tu stovėjai prie atviros 
duobės savo mylimo žmo
gaus arba mintyse nulei
dai į kapą savo kūdikį, kad tai paskutinis kartas, 
paguldžiusį galvą už tėvy- kada Jis yra kartu su sa-

Porą metų pagyvenęs Rusijoj Dr. H. Borchard- 
tas atpasakoja, kaip žemai ten yra nustūmtas darbi
ninkas — proletaras. Vykdamas į “darbininkų tėvy
nę”, jis tikėjosi rasti darbininką pastatytą pirmoje 
vietoje, net valdžioje, juk Sovietijoje turi būti prole
tariato diktatūra. Tačiau tikrovėje pasirodė, kad 
driskiai - proletarai yra paskutinėj vietoj, daug blo- Vo 
giau kaip prie caro, kuomet mužiką nuo pono skyrė , 
neperkopiama siena bei neperšokama praraja. Dabar ■ 
ant popierio tos dvi klasės mėginama sujungti tiltu, 
kurs vadinasi “tovarišč”. Bet tas tiltas yra tik skau
dus pasityčiojimas. Tarp tų dviejų “tovariščių” — 
valdininko ir darbininko yra tik vienas panašumas: 
abudu lygiai bijosi Stalino. Šiuo atveju driskius - pro-' 
letaras yra net kiek geresnėj padėty, nes jis mažiau' 
šnipinėjamas, kaipo neturįs jokios reikšmės. Jei kada 
įsikaušęs jis atvirai pasisako ką mano apie Sovietij 
valdžią, tai gauna į sprandą, ir tiek: netenka kreipti 
dėmesio į girtuoklio plepalus. Visai kas kita, jei kokį 
neatsargų žodį ištaria dirbtuvės direktorius, inžinie
rius, mokyklos profesorius, raštininkas, menininkas 
ar koks kariuomenės viršininkas: tokį žymesnį Sovie-j 
tijos pilietį gali ištikti sunki bausmė, net iki gyvy-! 
bes likvidavimo. Toks pakliūva į slaptos policijos 
rankas, iš kurių jei gyvas tebeišeina, tai lieka arba 
ištremtas į Sibirą, arba tiek sužalotas, kad žmoniš
kam normaliam gyvenimui nebetinka.

Du dalykai neįmanomai kankina dabartinės Ru
sijos gyventojus: slaptoji policija ir viešoji propa-i 
ganda. Slaptosios policijos vardas dažnai keičiasi: 
Čeką, OGPU, NKVD, MVD, bet esmė ta pati: šnipi
nėjimas, provokacija, teroras, kankynės, klasta, lik- 
viduotė — be teismo. Jei kada įvyksta teismas, tai 
tik dėl formalumo, nes nuosprendis jau pirm teismo 
nustatytas. Iš viso, slaptoji bolševikų policija — vi
sam pasauliui pabaisa, nes jau daug pavergtų tautų 
po jos jungu vaitoja.

Kitas protinis rusų tautos budelis tai propagan
da. Ji visur išbeldžia ausis ir išbado akis. Jei žmogus 
kurčias, akimis ją mato. Jei aklas, ausimis girdi. Lai
mingas kurs nemato ir negirdi. Nėra kaip jos išveng
ti, nėr kur nuo jos pasislėpti. Seka žmogų kaip šešė-» 
lis. Aršiau. Nuo šešėlio ūkanotoj dienoj ar nakties 
metu atsipalaidosi. Nuo bolševikų propagandos nėra 
išsigelbėjimo. Nusibosta klausyti apie skelbiamus 
kasdien tuos pačius, kad ir gerus daiktus. O ką jau 
bekalbėti, kai be paliovos garsinami neįmanomi, be
gėdiški melai? Jau pirmiau Rusijos gyventojai pra
dėjo dasiprotėti, kad ne taip pasaulyje yra, kaip jų apmeluota. Gi dabar tą patį iki gyvo kaulo įkirėjusį 
valdžia skelbia. Gi dabar milijonai rusų savo akimis melą bolševikai grūda jiems į gerkles. Nestebėtina, 
pamatė Vakarų Europos gyvenimą. Tie milijonai pa- kai anapus geležinės uždangos kažkas smarkiai kun- 
sakė ar parašė kitiems milijonams, ir visa Rusija ne kuliuoja. Iš to pigu suprasti, kodėl Maskva atrodo 
tik spėlioja, bet ir žinote žino, kad buvo begėdiškai nebetekusi sveikos orientuotės. K.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

10.

Karingos Kalbos
— Tai tikra partizanė, — sukuždėjo Aldo

na. — Net pavydu į ją žiūrėti. Koks ūgis, 
raumenys, pečiai! Tai tikra amazonė.

— Na, jau tu, Aldonyte, perdaug nesiža
vėk kovingais užsimojimais, — patarė Eu
genija. — Jau tu žmona, nebe mergina. Ne 
kariški žygiai privalo dabar tau rūpėti.

— Ar gi aš ne partizano žmona? — nepa
sidavė Aldona. — Pamatytum, tetyte, kur 
aš būčiau, jei bolševikai pradėtų čia brau
tis.

— Na, o kur gi, jei ne užpečkyje? — erzi
no Eugenija.

— Tetytė pati gerai žinai, kad ne užpeč
kyje. Aš būčiau pačiam priekiniam fronte.

— Tik kad neatsidurtum užnugary.
— Juokai juokais, bet ar dar parodysiu ką 

galiu.
— Žinau, kad tu užsispyrėlė, tad daugiau 

nebe erzinsiu, nes iš tiesų tu gali dar kokią 
vaikišką išdaigą iškirsti, — lyg susirūpino 
Eugenija.

. ką jaučia musų šie- . ir viešpats, tampa jų po Gavėnios nusimarinimo, gali kiek atsigriebti. Dva-
Isganytojo la, ką kalba musų sirdis, ^arnas> klaupiasi prie sios didvyriai, žinoma, to nepaiso. Juos pilnai paten- 

.. kada mes stovim prie Di- kįekvįeno ir plauna jų ko- kiną viršgamtinė Velykų linksmybė. Tačiau vidurki- 
jaSi inis žmogus nebe didvyris. Po sunkesnio įsitempimo

i Rpt ii to negana’ Jėzus ieško atvangos, ramaus poilsio. Jo Velykų idealas, 
'žino, kad Jis rytojaus die- atllkus dvasines pareigas, šeimyniškoj aplin-

Mes stovim abejutiški ir na šiuo iaįku nebebus že- koJ hnksmai pasižmonėti: sočiai pavalgius, padoriai 
nesuinteresuoti, nykiom mės eVvuiu tarne. Tačiau pasilinksminti. Tuomet Alleliuja pilniausia prasme Y? a*    ©v ** a _ įTvo n no rl i rv otiIzcmio

Kaip viršui minėta, randasi ir tokių žmonių, 
kurie išnaudoja Velykų progą: persivalgo, pasigeria 
ir tokiame stovy kitokių nuodėmių padaro. Tai labai 
apgailestautina. Panašius blogumus reikėtų aštriai 
paneigti ir veikiai pašalinti iš tikinčiųjų tarpo. Tokie 
nešvarūs reiškiniai ypač neskaniai dvokia šiais var
go laikais, kuomet pasaulis kenčia didelį maisto trū
kumą. Kurie iš senesniųjų atsimena lietuvišką Gavė
nią, prieš 30—40 metų, kuomet pasninkauta sausai — 
ne tik be mėsos, bet ir be pieno, sviesto ir kiaušinių,— 
tie žmonės dar iki šiol nepamiršta, kaip būdavo malo
nu sulaukti Velykų ir nuo ilgo pasninko atsigavėti!

Dabar visai Lietuvai — kartu ir tiems, kurie bu
vo priversti iš jos pabėgti — grįžo senoviškas pasnin
kas. Ir daug blogiau negu senoviškas, nes pirmiau tik 
Gavėnioj pasninkauta, gi dabar, Lietuvoj ir tremtyje, 
jau kelinti metai stovi nuolatinė Gavėnia, daug sun
kesnė už senoviškąją lietuvių Gavėnią...

Būtų visapusiškai naudinga prisiminti tuos ba- 
duolius, kuomet vaišinamės Velykų metu. Ir mes pa
tys susilaikytume nuo bereikalingo prabangumo vai
šėse, ir mūsų širdys suvirpėtų didesne artimo meile 
link badaujančių mūsų brolių ir seserų. Netenka abe
joti, kad juos šelpiame. Tačiau badaujančių šelpimas 
niekad nėra perdidelis. Juo daugiau, juo geriau. Vely-

širdim, be žodžio lūpose. jis nenori savųjų’ palikti Vra nuoširdaus džiugesio šūksnis. 
Mylinčio mes niekuomet našlaičiais ir Jis palieka1 
nesuprantame, nors jis Save stebuklingame šv. 
mus ir taip būtų numylė- Komunijos pavidale: Jė-

savo
duo-
“Tai
ima

“Tai
Im-
val-

jęs, kad net savo gyvybę zus ima duonos į 
būtų už mus, atidavęs. i rankas ir palaiminęs

Kristus dažnai sakė mi- ja jiems tardamas: 
nioms ir apaštalams už ką yra mano kūnas”; 
ir kurią mirtimi Jis mirs vyno taurę ir taria: 
bet Jo niekas nesuprato. J yra mano kraujas”, 

kitę, valgykite! Kas 
go mano kūną ir geria 
mano kraują, tas pasilie
ka manyje,- ir aš 
ku jame, ir jis 
mirties!..

Štai, kodėl aš 
troškau valgyti su jumis 
šią paskutinę Vakarienę, 
kad jums parodyti, kaip 
aš jus numylėjau...

Savo maldoje į dangiš
kąjį Tėvą, Kristus turi tik 
vieną prašymą, prašymą 
ne už save, bet už savuo
sius: “Šventasis Tėve, iš- kos turi būt ne tik linksmybės, bet ir užuojautos 
laikyk tuos, kuriuos man 
davei — aš meldžiu už 
juos. Aš neprašau jų at
imti iš pasaulio, bet pra- ji nežino ribų! 
šau apsaugoti juos nuo 
pikto. Ir aš prašau ne tik 
už juos, bet ir už tuos, 
kurie per ju žodį tikės į 

j mane... Už juos aš paau- 
koju save”.

O kada Jis ant kryžiaus 
skersinio kabojo tarp

Paskutinės Vakarienės 
metu Jis ištarė suspausta 
širdimi: “Vaikeliai, tik 
trumpą laiką aš bebusiu 
su jumis.” Ir, žinodamas,

pasilie- 
neregės

trokšte

Per savo merdėjimą ir kančią, gelbėk mus ir 
mūsų tėvų kraštą — Lietuvą, Jėzau!

— Žygdarbis tai ne vaikiška išdaiga, — 
atsikirto Aldona. — Ir be to, labai nuobodu 
čia tupėti, kai mūsų vyrai už tėvynę kraują 
lieja.

Eugenija jau pradėjo nugąstauti, kad iš
šaukė tokią kovingą nuotaiką moteriškose 
širdyse. Mėgino nutraukti tą pokalbio temą.

— Palikime ramybėje visokius ten žyg
darbius. Ar šiaip, ar taip, tai ne mūsų sritis. 
Aš suprantu, kad kartais yra tokių momen
tų, kad ir moteris turi kovingai pasielgti, 
bet normalus mūsų gyvenimas nebe fizinės 
kautynės.

— Bet yra ir išskirčių, tetyte, — pareiš
kė Aldona, į Aleną pažvelgus.

— Tu tą išskirtį kaip tik akimis nurodai, 
— nusijuokė Eugenija, — bet ji dar mergi
na, o tu jau žmona, ir niekad to nepamirškie.

— Nepamiršiu, tetyte, — užtikrino - Aldo
na, bet jos akys ką kitą bylojo.

Emilija Brūzgaitė ir Alena Ilgaičiukė tik 
klausėsi, nė žodžio nepratardamos, bet buvo 
numanu, kad kiekviena savo dūmą dūmojo.

Į pokalbį staiga įsikišo Grūzdas.
— Aš girdėjau, kad tas komisaras Pocho- 

tinas pabėgo. Kaip tai galėjo įvykti?
Ponios nesisiūlė su atsakymu, matyt ne

norėjo apie tai kalbėti. Visų akys įsmigo į 
Eugeniją, kuri buvo priversta ką nors atsa
kyti.

— Iš tiesų, pons karininke, aš .pati neži
nau, kaip tai atsitiko. Ir ką gi aš žinosiu, 
jeigu ir patiems viršininkams tas įvykis ne

šventė. K.

bula meilė atleidžia visa, nebūty? skausmo ir ašarų. 
“Vaikeliai, mylėkitės 

kitą — tai manoIr ši Išganytojo meilė vienas 
pasiliko nesuprasta: Ju- įsakymas, tai mano testa- 
das išdavė Jį, Petras Jo 
išsigynė, o suėmimo va
landoje visi artimieji pa
bėgo ir paliko Ji vieną. 
Jėzus palieka vienišas, ap
leistas, kaip ir kiekvienas 

dangaus ir žemės, Jo mei-lmylintis, kada Jo meilė 
lė, tarsi, išsiliejo iš kran- i nesuprasta, 
tų: Jis meldžiasi ne tik už į Brangieji, nesupranta- 
savuosius, bet ir už savoime ir mes, ’ ‘ •-A—
kankintojus: “Tėve, at- mums savo kančia ir kry- 
leisk jiems, nes jie nežino, žiaus mirtimi norėjo pa
ką daro.” Išganytojo mei- sakyti. Jei būtume supra- 
lė neišskiria nei vieno, bet;tę, tautų ir mūsų gyveni- 
apima visus. Maža meilė;mas būtų kitoks! Nebūtų 
atleidžia daug, didelė —j neapykantos, nebūtų prie- 
neatleidžia nieko, bet to-'vartos, nebūtų neteisybės,

mentas”, kalbėjo Jėzus 
Paskutinės Vakarienės 
metu. Ar tai išgirdo pa
saulis, ar išgirdome mes, 
ar išgirdau aš?! Ir kada 
šios Didžiosios Savaitės 
Penktadienį stovim prie 

į Kristaus atviro kapo, 
klauskim savęs: Ar vyg- 

kr"Kr“stusidau ** * Jo.testamentą, 
nni» ir Vrv.1” vygdau as tą Jo pas-

kutinį meilės prašymą!?
P. B.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.

aiškus? Pabėgo, ir tiek. Kas jam padėjo, ne
žinia. Kol kas paranku sumesti kaltę ant ki
to belaisvio, kurs draugia su Pochotinu pa
bėgo. Kaip čia jo pavardė?

— Gražbylys, — pasakė Aldona.
— Taigi Gražbylys, ar Plepys, kaip jį pa

prastai vadinama. Nežinia kurs kuriam pa
gelbėjo. 0 gal dar kas trečias abiem padėjo. 
Visa tai tebėr paslaptis. Be abejo, kada nors 
viskas paaiškės. Dabar aš tik tiek galiu pa
sakyti, kad, mano manymu, Pochotinui duo
ta perdaug laisvės. Be reikalo jam pasitikė
ta. Manyta, kad tai kažkoks nusišmeižęs pa
dauža komisarėlis, atsimenąs caro laikus ir 
mėgstąs lėbauti. Visa tai tiesa, tačiau reikė
jo būti atsargesniems. Bevaidindamas dur
nelio rolę, jis taip gabiai savo pabėgimą su
planavo, kad visus čia apgavo.

— Bet ar gi įgulos vadai taip ir nesupra
to, kad jis apsimeta? — paklausė Grūzdas.

— Mano vyrui ir sūnui su kitais partiza
nais išėjus į frontą, šio požemio įgula labai 
sumažėjo. Sumažėjo ir sargyba. Tuomet Po- 
chotinas visai atgijo. Jo durnystėms nebuvo 
galo. Net ir man su Aldona nuolankiavo, nu- 
vošdamas kepurę, žemai nusilenkdamas ir 
visokius komplimentus meiliai pleškinda
mas. Nė šešėlio pavydo ar keršto. Rodos pil
nai prisitaikęs prie esamos aplinkos ir pa
reiškiąs bolševikams karčią neapykantą. 
Net mane su Aldona apmonyjo, o ką jau be
kalbėti apie sargybą. Dabar tik patyrėm, 
kad tai būta gabaus apsimetėlio. Bet tuščia

jo. Aš nematau, kad jis kuo nors būtų mums 
pavojingas.

Grūzdas abejojančiai pakraipė galvą.
— Aš leidžiu sau su gerbiamos ponios 

nuomone nesutikti. Jis nebus pavojingas 
narsa bei ryžtingumu, nes jų neturi, bet kaip 
šnipas... čia aš nemaišai prisibijau. Jis žino 
apie mūsų požemio įgulą ir įrangą, tai labai 
svarbus dalykas. Apie tikrą požemio vietą 
'jis gali suklysti, nes spėju, kad pabėgo nak
čia.

— Taip ir buvo. Tik ant rytojaus jo pasi
gesta.

— Taigi. Nakties metu bėgdamas, jis ke
lio neįsitėmijo. Ne tas jam tada rūpėjo. Bet 
jis žino, kad mūsų požemis yra kalnuose ir 
miškuose, ir suvokia, kuria kryptimi jo ieš
koti ir kokioj maždaug atstumoj nuo mūsų 
sostinės. Tegu pačios vietos ir nesuras, bet 
gali atvesti armijos dalinius į mūsų aoylin- 
kę. Tad mums bus nesaugu dažnai iš čia iš
vykti. Ir ponioms nebebus galima apylinkė
se vaikštinėti.

— Kodėl gi ne? — paklausė Aldona.
— Ne kodėl gi ne, bet tikrai taip. Ar gi 

manote, kad Pochotinas pamiršo buvusius 
laikus, kuomet turėjo jus savo rankose? Ar 
manote, kad jis išsižadėjo savo Vilčių ir už
simojimų?

— Tegu ir nepamiršo praeities ir neišsiža
dėjo ateities, bet ką jis gali mums padaryti? 

Grūzdas nusišypsojo.
jBus daugiau)
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FAKTAI APIE TREMTINIUS
1. Vokietijoje, Austrijoje ir vo krašte. Todėl ir Amerikoje 

Rahjeje Tarptautinėse Pabėgę- įkurdinti jie ūkininkautų. 
Hų Stovyklose gyvena virš j 9. Virš 10 nuoš. žino namų 
900.000 tremtinių. Tai tik liku-' ruošos darbą. Didelis pareika-' 
Mai vergų darbo ir koncentra- lavimas yra tarnaičių ir tarnų 
eijos stovyklų įnamiai. Amerikoje.

3. Šiemet Jungtinės Vatety- 10. Kiti 10 nuoš. yra paprasti 
Bės jJrlvtte įmokėti I.R.O. (In- darbininkai, tinką prie papras- 
tefhatkmal Refugee Organiza- tų darbų. Jie galėtų išmokti a- 
tkm) 873,000,000. Vadinasi, 
Aukis kainuoji 200.000 dolerių 
į dieną užlaikyti tremtinius 
stovyklose. Kodėl nepaskirti 
dah stos sumos tremtinių tran- 
sportaeijai į Ameriką?

3. Tremtiniai tikybomis taip

..............

tų įvažiuotų Amerikon.
12. Profesijonalai taip pat 

tarp 18 ir 44 metų am- galės įvažiuoti tik reikia įrody- 
21 rtuoš. yra vaikai jau- ti, kad jų darbas čia reikalin- 
iki 18 metų, ir tik 13 gas. Daug priklausys koks bus 

virš 44 metų amžiaus, 
imigracijoje tinka dar- 
didėlė dauguma trėmti-

pravestas imigracijos įstaty
mas Washingtone.

13. Rugp. 15. 1947 metais 
Bureau of Census pranešė, kad

BALF Pirmininkas kun. dr. J. B. Končius, vie
nas NCWC narių sveikina lietuvių vieną didžiausių 
šeimų, atvykusių j Ameriką. Vincė Leskaitienė, buvu
si Jonuškaitė, Lietuvos Operos žvaigždė.

Kartu stovi Ona Valaitienė, BALF atstovė atvy- 
kusiems keleiviams pasitikti prie laivų ir Anicetas 
Šimutis, atstovaująs Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke, kuris taip pat sutinka atvykstančiuo
sius iš Europos lietuvius.

I

tremtinių dirba 
tremtyje. Visi 

bet uždrausta 
Profesijonalai

L. n. ■ f —gįįįBįįa_______________________________________________________ į----------------------------------------------------------------------
'jos kunigams už paramą, sky- rybinės Lietuvos klauaimu’? kad Klaipėdos sasininkų (už- 
riaus valdybai, visoms rėmė
joms, mokyklos vaikučiams ir 
visiems vienu ar kitu būdu pri
sėdėjusiems prie parengimo di
delio pasisekimo, iš kurio pelno 
liko gausi auka $665.09.

1 Taip pat tariame nuoširdų 
ačių skyriaus uoliai pirmininkei 
Agotai Kundrotienei ir pasi- 
šventusioms veikėjoms: Onai 
Jurgaitienei, Agotai Mažeikie
nei, Onai Unguraitei, p. Pele- 
džienei, p. Rimdeikienei, p. Sei- 
lienei, p. Gudauskienei, p. Ro
žei varževičiūtei, p. Onai Jan-i 
kauskienei, ir jų pagelbinin- 
kams Jonui Mickūnui ir Anta
nui Rimgailai. Jų sumanumu ir 
pasidarbavimu parengimas bu-j 
vo toks nepaprastai sėkmingas.'

Mūsų malda prašys Dievą organizuoja Amerikos Lietuvių 
gausiai laiminti ir atlyginti vi- Visuomenės 
siems prisėdėjusiems prie pra- okupantams teisti, 
mogos pasisekimo. Visų pasi- muose buv. tremtiniai dalyvaus 
darbavimą brangiai įvertiname.; kaip liudininkai, galį įrodyti o-

Šv. Kazimiero Seserys,
(šv. Kazimiero parap., Phila.)

*

Tai tėra grynas talkininką vi- maskuotų nacių) byla buvo 
mas okupantui. ‘Ostland’, ‘Se- pirmas įvadas į Nurnbergo by- 
vero-žapadnyj kraj* ar ‘tarybų ją. Mažytė Lietuva pirmoji pa- 
Lietuva’ — lietuviui yra tie šaulyje drįso nacius pasodinti 
patys smurto ir prievartos si- į kaltinamųjų suolą. Tad ir an- 
nonimai. O smurtininku veiks- trąjam okupantui ruošiami vi- 
mams aptarti vieta yra ne ‘de- suomenės teismai laisvoje A- 
batuoee’, bet teisme. menkoje, tebūna įvadas į nau-

Todėl, kai reikalas liečia oku- ją Nurnbergą, kur kaltinamųjų 
puotos Lietuvos vargų bei ne- suole sėdės nusikaltėlis prieš 
laimių pavaizdavimą mūsų vi- žmoniškumą, dabar dar nenu- 
suomenei, tremtiniai yra tokios baustas, vakarykštis nacių 
nuomonės: draugas.

Dviejų iš eilės okupantų pa- Konkrečių davinių apie šių 
daryta ir tebedaroma žala Lie- teismų organizavimą kiekviena 
tuvai ir lietuvių tautai kiek- kolonija turėtų patiekti atski- 
vienam mūsų yra neabejotinas 
blogis. Toji tema išeina iš dis
kusijų sferos. Buv. tremtiniai 
kartu su Amerikos lietuviais

teismus Lietuvos
Tuose teis-

I

rai.
Buv. tremtinių Detroite pave
dimu buv. Tremtinių draugijos 

valdyba.
Detroit, kovo 6, 1948.

Mūsų mintys ir jausmai 
_ yra tik pradžia minčių ir 

;kuMntr^di^taiX“"T^e kurie kitame pa-teiLuie ga^dalAauU ir laukia atba*ę“^
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14. Toks persikėlimas darbi-' 
ninku nuo ūkių į miestus atne
šė toms valstybėms arti bilijo-į 
no dolerių nuostolių į metus. •

15. Apleisti ūkiai turi tuščius į 
ir gyvenamus namus, kuriuose: 
galėtų tremtiniai gyventi. Re
miant katalikų atvežimą Ame
rikon praturtintumėm katali-

NEWTOWN, PA.

PADĖKA

matą.
11. National Catholic Resett- 

lement Council stengsis ūkinin
kus, Namų ruošos ir paprastus 
darbininkus įkurdinti Ameriko
je, kur panašų darbininkų yra 
trūkumas. Lietuvių Katalikų

skirstosi: 55 nuošimčiai kata- Federacija kooperuoja su NC-j 
likai; (27 nuoš. protestantai, ir RC. kad daugiau lietuvių galė- 
tik 18 nuoš. žydai.

4. Jų amžius yra toks: 66
fiuoš.
žiaus,
nrsnl 
nuoš. 
Todėl 
lama 
iUų.
. 5. Tautybe 37 nuoš. yra len- 17 vidurvakarų valstybių per 
kai, 18% žydai, ir 17 nuoš. paskutiniuosius šešis metus nu- 
Bkltai, f nuoš. Jugoslavai ir stojo 1,031.865 gyventojų. 
Ukrainai, Rūsai, Slavokai ir k. Žmonės apleido ūkius ir persi-

6. 60 tremtinių nuošimtis ga- kraustė į miestus pelninges- 
ii dirbti. Dėl stokos maisto, jie niam darbui, 
nusilpę, it Vis daugiau ir dau- 
fitti sūsefga džiova. Reikalin
ga juos išvežti.

7. Daugelis 
sato ainato ir 
jie hori darbo, 
juos samdyti,
gilina saVo studijas. Moksleivi
ja tęsia mokslus.

3. Nemažiau 35 nuošimčiai kišką elementą ūkiuose, ir kar- 
tremtiniiį dirbo ūkio darbą sa- tu žemdirbystės ekonomiją.
■ vii i i 26. Imigracijos kvotas vy

riausybė nenori praplėsti. Ne
sunaudotų kvotų karo metu 
susidarė arti milijonas. Tad iš
leidžiant specialų į _
tremtiniams įsileisti, būtų tik toteUtarinlo” rėžimo” ? 
normalaus Amerikos gyvento-, 19 Prezidentas -________
jų augimo eiga, šalies ekono-!^^ riboje Kongresui 1947 taip pat šios pramogos darbuo- 
mija netik ne nukentėtų. bet metams pasakė: 
pakHtų. . (tremtiniai) priešinosi totali-

17. Amerika visada buvo tariniam valdymui, ir dėl savo
nuskriaustųjų ir persekiojamų karšto tikėjimo j iaisvės ir de- 
globėja. Pasaulis stebi ar Ji mokratijos principus kenčia 
bus ištikima savo pareigoms nedateklių ir sunkumus. Ka- 
šiuo momentu, ar Ji tiki į de- dangi jie priešingi komuniz- 
mokratijos ir laisvės gynimą muį jįe stipriai pasipriešino ir 
bei saugojimą. ; bandymams grąžinti juos į ko-

18. Amerikos Darbo Federa- 'munįstu kontroliuojamus kraš-
cijos pirmininkas William ' Jie su žiūri į demo.
Green yra pareiškęs Kongreso kratiškas šalis, kad jiems pa- 
Komitetui: _ Kaip galime pa-i geibčtų atstatyti savo gyveni- 
sauliui įsiūlyti demokratijos mą Mes turėtume 
idealą, jei mes atsisakome duo-

t Linksnių šventų Velykų!

Mts. S. Markūnas, Mrs. H. 
Murza, Mr. and Mrs. L. Tierny, 
Miss M. Peciukevich, Mrs. R. 

įKolan, Mrs. H. Sabas, Mr. and į 
Mūsų mieliems geraširdžiams, draminis, Mfs. Anna
ypač pp. Giliams ir komisi- Jurgaitis, Jr., Mrs. E. Jurgai* 

__ j Neveraus- tis, Mrs. Lucy Rakisnis, Mrs.
S. Luk- Lucy Unatis. — kurie įvertin- 
Stanley darni Seselių darbuotę ir būti- 

Mankus. Miss Jean Markūnas, n4 teikalą naujos koplyčios vi- 
■ .......  ■ ■ »' loję rūpestingai surengė labai

įstatymą ^.į prieglaudą pabėgėliams nuo didelę “Card Party”, kuri davė

į°
jai: kunigams 
kui, L. Pečiukevičiui, 
šiui; Mr. and Mrs.

i
i
!

MTHOIT, MKl
»

Pareiškimas dėl provokacijos
Tūla, nežinia ką atstovaujan

ti S. Masytė (o gal būt vedama 
autoreklamos tikslų?), kreipėsi 
atviru Mišku į A. Tolį (“Lais
vė” vasario 26, 1948), praneš
dama, kad kažin kokie “mes” 
nusistatę nusamdyti Detroite 
salę, ‘duoti užtektinai skelbimų 
per radio ir visaip kitaip’ ir su
ruošti debatus. Iš laiško turinio 
debatų tema atrodo dvejopa: 
norima debatuoti dėl teikiamų 
kaiin kokio Detroito radio klu
bo žinių iš ‘tarybinės Lietuvos’ 
ir, iš esmės, ‘tarybinės 
vos klausimu’.

Tuo laišku A. Tolis 
kviečiamas debatuosna; 
gi jis negalėtų atvykti

kiekvienas asmuo jo laisvu pa
sirinkimu: ar kaip okupanto 
piktų darbų liudininkas, ar kaip 
okupanto gynėjas. Atviros du
rys į tuos teismus bus ir “atvi-' 
ro laiško” autorei bei tiems a-i 
nonymiems “mes”. Visi jie ga-Į 
lės duoti pareiškimus pagal sa
vo nusistatymą. "

Kartu kreipiamas patriotinės 
Visuomenės dėmesys į šių teis
mų organizavimą. Atminkime, •>-

W. J. CMshahn
GRASOMUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“ 

331 Smtth St, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: Pt. S2M

4'

4

Lietu-

neva 
jeigu 

asme-
> pelno Vilos koplyčios statymo niŠkai, tai, kaip laiške rašoma,
Trumanas fondui Virt 16 šimtų dolerių;'j® ‘skiria kitą arba ki- 

’tus’ tremtinius su tais nežino
mais “mes” paminėtomis temo
mis debatuoti.

Atkreipę dėmesį į šią negud
rią provokaciją, kuria norima 
įtraukti lietuviškąją visuomenę 

j diskutuoti kiekvienam lietuviui 
mund Usalis, Mr' Steve Rakis- Patriotui visiškai nediskutuoti- 
nis, Mr. Stanley Markūnas, Mr. tėvynės pavergimo 
Albert Murza, Mrs. Emily Kne- mą ir vis labiau įteisinti

i
“šie žmonės tojams: Mr. Wm. Sharkey, Mr. 

Peter Bingel, Mr. John Giesti, 
Mrs. Charles Cheleden, Miss 
Josephine Cheleden, Miss Lucy 
Cheleden, Mrs. M. Witchamp, 
Mrs. Alberta Fayert, Mr. Sig-

klausi-

i*

Silver Cafe
Silvestras Zaveckas, savininkas

Linksmų Šv. Velykų!

Visiems savo draugams ir 
rėmėjams,

324 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

k
<! 
<!

n 
i!

Dr. Pauline Luzackas
LIETUVE GYDYTOJA 

Cambridge. Mass.
- - - - ---

*
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Nice Going, SaBy-

Jūs Esate Pagalba 
Kitiem Sa Savo 
hrtj Line

Kartais yra sunku mergaitei suprasti, 
kad party line turi dalytis su kitais. Jau 
Sally išmoko atsakyti telefoną tuojaus, 
trumpai ir duoti tarpe šaukimų ir kitiems 
juomi pasinaudoti. Ji atlieka savo dalį pa
gelbėdama kitiems gauti gerą patarnavimą.

Party lines dabar padeda teikti skubų 
patarriaviiną didesniam žmonių skaičiui. 
Taipgi su statybos progresavimu mes duo
dame individus^ ajitarnavimą didesniam ir 
didesniam laukiančių skaičiui.

R(W IIIlHO TKlEŽNOIIt JL A

—-------
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sser, Mr. B. Burns, Mr. Jos. 
Birzetis, Mr. and Mrs. T. Urva- 
kis, Mr. and Mrs. E. Biržes, 
Mr. Ed. Unatis. — už jų visų 
nepaprastai nuoširdų ir vienin
gą pasidarbavimą, bilietų par
davimą, už nuovargius ir pasi
aukojimą. ir visiems atsilan- 

šią

priimti di
delį imigrantų skaičių ir prisi
dėti prie jų padoraus ir savis
tovaus gyvenimo atkūrimo”.

20. Amerikos Katalikų Vys- kiusiems ir parėmusiems 
kupų Administratyvinis Bordas pramogą tariame gilų lietuviš- 
pavedė War Relief Services su- ką dėkui.
kurti National Catholic Resett-! Dėkingomis širdimis melsda- 
lement Council, kurio tikslas į mos prašome Gėrybių Viešpatį 
būtų įkurdinti tremtinius Ame
rikoje. Prie NCRC priklauso ir 
mūsų Liet. Katalikų Federaci
ja, kartu su BALF, atstovau
janti Amerikos Lietuvius.

21. Šiuo metu eina Kat. Fe
deracijos vajus. Tremtinių imi
gracijos reikalams Federacija 
nori sukelti bent 15,000 dole
rių. Parapijos, draugijos ir pa
triotai lietuviai raginami pa
remti Federacijos vajų.

Federacijos imigracijos
Komisija.

į

maloningo Jums atlyginimo.
Šv. Kazimiero Seserys, 

Vila Juozapo Marijos.

HtiUBaiMA, FA.
Padėka ARD Skyriui

Su giliu nuoširdumu dėkoja
me kleb. kun. Ig. Valančiūnui 
už maloniai suteiktą leidimą 
rėmėjoms surengti metinę pra
mogą š. m. vasario 29 d., vieti
nių seselių naudai.

Nuoširdžiai dėkojame parapi-

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ 
VISIEMS!

Garbingos Kristaus Prisikėli-, 
mo šventės proga širdingai 
sveikiname mūsų brangias Rė- 

imėjas. Rėmėjus ir visus gera
darius.

Linkime Jums palaiminto
I

I nuoširdžius Velykų sveiki
nimus piname karštą maldą ir 
didelį ačiū visiems, kurie prisi
dėjo prie mūsų vajaus darbu 
arba aukomis. Kasdien mel- 

jdžiamės už mūsų geradarius, 
džiaugsmo bei didžios ramybės. | bet Velykų antrą dieną ypatin-
Aleliuja teskamba Jūsų meilio
se širdyse. Šie iškilmingi per
galės žodžiai testiprina Jūsų 
gyvenimo kilniuosius norus 
nauja drąsa, kuri ugdo ir atžy
mi Jūsų darbus visuomenės la
bui.

gai pasimelsime šv. Mišiose, 
kurios bus atnašautos Jūsų in
tencijomis.

šv. Kazimiero Seserys
Motina M. -Juozapa.

tarybinės Lietuvos’ terminą 
lietuvių sąmonėje, gyveną Det
roite buv, tremtiniai laiko rei
kalinga pareikšti lietuviškai 
visuomenei kas seka:

1. Kiek reikalas liečia disku
sijas dėl protarybinių apie Lie
tuvą žinių teikimo per Detroito 
radio klubo pusvalandį, trem
tiniai pareiškia, kad jie tų žinių 
neseka ir jomis nesidomi. Ta
čiau iš spaudos tilpusių labai 
argumentuotų atsiliepimų apie 
tas “žinias”, tenka daryti išva
dą, kad tos ‘žinios’ yra žemiau 
bet kurios kritikos. Toms ‘ži
nioms’ tiksliau tinka ne žinių, 
bet anekdotų pavadinimas (ant 
upelių hidroelektrinės stotys, 
tremtiniai esą ‘nepatikimas ele
mentas’, Lietuvos paštininkai 

i Vien tik ‘sabotažninkai’, laukai 
:jau sausio mėnesį tręšiami ir 
panašiai). Diskutuoti dėl tų ab
surdų neįmanoma; tegalima 
tik patarti tam Radio klubui 
savo žinių tarnybą padaryti 
rimtesnę. Tenka dar pasakyti, 
kad buv. tremtiniai net iš Vil
niuje leidžiamos ‘Tiesos’ patiria 
visai kito pobūdžio žinias iš o- 
kupuotos Lietuvos.

2. ‘Tarybų Lietuvos’ terminas 
yra prosovietinė fikcija. Kiek
vienas padorus lietuvis dabar 
težino tik Okupuotą Lietuvą. 
Kai naciai, pasigrobę Lietuvą 
ir pavadino ją ‘Ostland”, jo
kiam padoriam lietuviui nekilo 
mintis, norint aptarti Lietu
vos vargus, pavadinti tai ‘dis
kusijomis dėl Ostlando’. Kodėl 
gi dabar, esant tai pačiai padė
čiai, rusams pavadinus Lietu
vą ‘tarybų Lietuvos’ terminu, 
turi būti ruošiami ‘debatai ta-

South Boston Cafe
Vincas Balukonis, sav.

į į
I

Linksnių Šv. Velykų!

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas

260 W. Broadway, So. Boston,
MASSACHUSETTS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

BLINSTRUB'S
VILLAGE and GRILL

Kviečiame visus!

Kampas • Street Ir Broadway, So. Boston.

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą.

Rezervacijas galima užsisakyti
Telefonu SO. 8-4535

!
!
I
!
!
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— “Seku Basanavičiumi ir Kun. Jaunium”. — Na
cių kalėjime. — Skambina arfa. — Vydūną apiplėšė 
raudonieji. — Vos neprigėrė nuo laivo nublokštas į 
jūrą. — Sulaukė 80 metų neimdamas mėsos į burną. 
— Jo papročiai ir gyvenimo filosofija. I

siela lietuviško sąjūdžio 
Mažojoj Lietuvoj.

KALĖJIME•
Vokiečiams • tai buvo 

krislas akyse. Naciai pra
dėjo jį sekti. Turėti kam 
nors ryšių su juo — buvo 
pavojinga. Jis pats rašo: 
vienu kalbėjęs, nieks ne
buvo pas mane užėjęs...” 

1938 metais naciai Vy
dūną uždarė į kalėjimą.' 
Čia jį aplankė du dar gy-i 
venusieji jo broliai, atvy
kę vienas iš Berlyno, ki
tas iš tos pačios Tilžės. 
Taipgi iš Berlyno atkelia
vo aplankyti jo jaunes
nioji seselė**Magda.

Būdamas nacių kalėji
me Vydūnas daug skaitė. 
Kartais vaikščiodavo sa
vo septynių žingsnių il
gio kameroje.

Kalėjime jisai “atšven
tė” ir savo 70 metų am
žiaus sukaktį.

NAMŲ ŠVENTOVĖJE
Pagaliau byla buvo nu-

SAVOJO PAŠAUKIMO
KELIAIS

— Mano lemtis reikalau
ja iš manęs skatinti lietu
vių sąmoningumą taures
niam žmoniškumui... Žen
ki per gyvenimą ne kaip 
pragaišties šešėlis, bet 
kaip amžinybės spindulys, 
—■ skelbia Mažosios Lie
tuvos pranašas Vydūnas 
(tikroji jo pavardė — Vi
lius Storasta).

Tasai kovotojas dėl lie
tuvybės laisvės Klaipėdos 
krašte šiemet susilaukė 80 
metų amžiaus. Tai įdomi 
asmenybė.

Gimė jisai 1868 m. kovo 
mėn. 22, Jonaičiuose, Ši
lutės apskrityje.

Pirmąjį mokslą gavo iš 
savo tėvo, toliau ėjo mo
kytojų seminariją ir kele- 
ris metus mokytojavo, 
drauge studijuod amas 
Halės, Leipcigo ir Berly
no universitetuose. Mokė
si graikų, lotynų, sanskri
to, prancūzų ir anglų kal
bų, gilinosi filosofijos is- traukta ir Vydūnas džiau- 
torijoje, tikybos, I 
ros, istorijos, meno, gam-

I

LIN1

Vydūnas

Vydūnas yra susivaldy
mo, saikumo skelbėjas. 
Jis primena:
— Vėl labai svarbu, kadi 

{ryte pabudus nebūtų dar 
{tysoma lovoje”.

Jis mėgsta laikytis die- 
. notvarkės. Net kalėjime 
Jnuo jos nenutolo: 
{ — Atguliau maždaug 8 
{vai. vakare, atsikėlęs ank
sti tarp 4 ir 5 vai. Ir dieną 

{pagaliau pasirinkau ilsėji- 
imui valandą tarp 12 ir 1 
• ir vėliau visai nebeilsė- 
įjaus. Dirbau, rašiau, ma
inydamas — tai mano gy
venimo prasmė”.

i i I i 
i i

Už Prisiųstą 1948 Kalendorių
Mrs. Zophia Talutis, Billerica, Mase......................5.00
Mr. & Mrs. Fr. Savilonis (nuo Baby) Cambridge 2.00 

j Graborius J. Barasevičius, So. Boston, Mass........
’K. Drevinskas, Lowell, Mass...............................
John Žukas, Cambridge, Mass............................
V. Rupeikas, Pittsburgh, Pa................................
F. Yanusaitis, Newton Falls, Ohio .....................
Kazimieras ir Juzė Veličkai, Lawrence, Mass....

iMrs. Eva Grigas, Chicago, III................................. 
! Mrs. M. Kasprienė, Montreal, Canada.................
.Cecilia Strazdauskienė, So. Boston, Mass.............
M. Norkūnas, Lawrence, Mass...............................

{Liudvika Medonienė, So. Boston, Mass................
Alex Pilkonis, Warehouse Point, Conn................
Julius Poloski, Sr., E. Hartford, Conn.*..............
Pranė Davidonis, Athol, Mass...............................
Michael Valuckas, Waterbury, Conn....................
Mrs. Anna Bulovą, Phila., Pa...............................

{Magdalena Ausikaitė, So. Boston, Mass...............
i Mrs. Sagatauskas, So. Boston, Mass....................
Jonas Akulevičius, Providence, R. I....................

__  Mrs. Anna Vitkauskas, Waterbury, Conn............  
.{stovi ant spintos N. Luš- Mrs. J. Burneika, Bristol, Conn...........................

*____ _________________ __________ --'Kfyc Pof Pfictnl Pnnn

VIENATVĖJE RYŠYS 
SU DIEVYBE

Vienatvė jam visai ne- 
, baisi:

— Ir kaip man pasidąrė 
miela si nuolatai siaurė- 
jusi vienatvė!.. Pažvelgiu 
{kartais nuo savo rašymo 
{stalo aukštyn. Prie Ynanęs

čių karas Vydūną užtiko! užlieju aliejaus ir citrinų ’ prie jo. Taip aš glaudžiaus 
(Tilžėje. Tik kai .ėmė'sulčių ir tt. Su tuo vai-'prie savo r«
{trauktis rusų frontas, kai gau avižų ir kviečių dribs-.puošti noriu
rusų lėktuvai
barduoti ’
1944 m.
gyveno
čiaus,
Žiemos me.tu
ant ledo,

kultū- gėsi:
—,------- j—, -------- , o—• — Įžengiau po c.»
tos moksluose, teisių filo- mėnesių vėl Į savo butą...

___________ ■_________ » m--

— Įžtngiau po dviejų

ėmė bom- nių arba neraugintos Ją mylėti”.
Tilžę, Vydūnas stambios duonos gabalėlį: Bet jis mėgsta bendrau- 

spalių 2 d. apsi- su sviestu ir kt. iti su Dievybe. Kas rytą
netoli Karaliau-; Mieliausiai, tiesa, vai- jis 
Povarbių, dvare, gau visokių vaisių su kuo “pasišvęsti”. < 

čia čiuožė nors iš grūdų ir su vienos siems pataria:
daug skaitė ir ar kitos rūšies riebumu, ■ «

rašė.
mi ” Bolševikams artėjant iš, 

čia 1945 m. sausio 25 d. i NEPYK!
i i i- • • i A . .. . , ^4 cdinia iiuoviuLid, oavuišvyko arkliais j vakarus. | Jaunatvėje jisa! buvo lobo> laiko ir-j nuola.

APllklinPPn 1*11G • !° _ _ J -

Sofijoje, literatūros ir me-!Nuostabus jausmas! Tar
no istorijoje.

PUSŠIMTIS METŲ 
TILŽĖJE

Baigęs studijas ėmė mo
kytojauti, rašyti, darbuo
tis tarp lietuvių. 1917 me-
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ičynaitės mergaitė prie'^1^’ Eva- Petrošius, Bristol, Conn...........
'aukšto kryžiaus. Žiedais Mrs. A. Zeburis, Waterbury, Conn........ .
'ji papuošusi ji glaudžiasi Mrs. M. Kristaponis, Dorchester, Mass. ... 
i——ij. Matukinas, Methuen, Mass...................

vienatvės. Ją'Adolph Peredna, Lowell, Mass........ ........
savo darbu, J* Salinis, Detroit, Mich. —-----------------

’ V. Cenis, Providence, R. I........................
J. Jaučius, Lawrence, Mass....................... 
V. Krasauskas, Lavrence, Mass...............
M. Petkevičius, Collinsville, Mass............
S. Srupsas, Hartford, Conn......................
P. Kvaracejus, Lawrence, Mass...............
V. Maurauskas, Nashua, N. H..................
J, Grigas, Nashua, N. H.
W. Gedrim, Brighton, Mass......................
Paulina Voega, Dorchester, Mass...........
Jonas Valentukevičius, Koughton, Mass. 
Adomas Tamulevičius, Waltham, Mass. ..

neužmiršta maldoje 
Jis ir vi- I

— Paties žmogaus širdis 
i ypačiai riešutų su medų- turi atsikreipti ir jo siela 

turi kilti į tą Išmintį, Į tą 
Malonę bei Galią, kuri vi
są esimą nušviečia, savo

Pasmkęs Neukuhren va- labai jautrus: laai keiia prie sa- Steponas Kašėta, Brockton, Mass. ...
sano 9 d. sėdo 1 laivą, ta- — Kaip dar mažas vai- git išmanant, reikia i Mrs. M. Bacekiockis, Pittsburgh, Pa.
ciau beeinant tamsoje j kas buvau, labai greit ma-{nors kas t ir kas vaka-ljohn Jakštas, South Boston, Mass. ... 
laivą nubloškiamas jūron nyje suliepsnodavo papy-{ Jai pasišvęsti ir saVO {Kovalauskas, Adolphas, Norwood, M 

iMereaitė su savo kryžių- lr -tik .dr^SUS ^‘S’ lenC^ U su,siiaVdi”-j sieloje Jojoje susivokti”.I mergaite su savo niyziu kai paskutimu akimirka- davau, būdamas labai uz- J 
mi Ir it 11 r V T Tocrol^Q nrn- t. .w -- - . l. . „ r*

Tačiau jis sąve sudraus- SU jisai labai brangina:

si būčiau įžengęs į švent- 
namį... Čia Rimšos Arto- 

įjas, ten N. Luščinaitės

mi, kitur V. Uogelės dro
žiniai, M. Lapinskaitės
AnykščiųSUelb, K. simo- 

doeentu j Berly™ univer- mo Atnašavimas., ir kiti 
sitetą, dėstyti lietuvių valzdal lr d" se"os . Pf 
kalbą ir kitus su lietuviais S?;
surištus dalykus. Porą į 
metų padirbėjęs metė šias! 
pareigas ir grįžo vėl dar
buotis tarp lietuvių. Čia, 
Klaipėdos krašte, jisai lei-

docentu j Berlyno univer
sitetą, <

niu jį išgelbėjo. gaulus...”
Keįįavęs laivu ir. trauki- Į

niu, vistiek raudonarmie- mino; dabar jis rašo: 
čių buvo pralenktas. Šie — Pyktis gali 
jį apiplėšė, neteko pinigų, staiga parblokšti

{statulos. O čia mano arfa!
Atsisėdau už jos. Su

skambėjo. Pirštai lyg' sa
vaime kėlė iš stygų bal
sus... Skambėjo, virpėjo

do lietuviškus laikraščius, vlso£ me"Ue' R7iet b?!' 
rašė lietuviškus veikalus, “ Nuo t9?7 m'. laPk™>° 
važinėjo su prakalbomis, pabaigos likau jau vienų 
steigė lietuviškas organi-1 vlenas- Tujos dienos aušo 
zacijas, kūrė chorus. ir tem°’ ° “e^au ne su 
-Seku idėjas Dr. Basa-:5ai Rengtųsi reikšti 

navičiaus ir prot. kun. įaugamą, norėtų dziu- 
Jauniaus, - prasitarė ji- ° skelb? ?,laP^
sai vienoje vietoje lskund’ mano slelos-

Taip, apie 50 metų jisai i KARO AUDROSE 
išgyveno Tilžėje, būdamas Prasidėjęs rusų - vokie-

rašė lietuviškus veikalus

•rą Jai pasišvęsti ir savo J^ovalauskas, Adolphas, Norwood, Mass. 
- - \ Jonikas, Dom., Brighton, Mass..................

„ ’ ’ ,. . . .. 'Mrs. P. Sameonienė, Brockton, Mass.......
Slivinskas, Worceater, Mass...............

Z. f. . . ” Juozas Januška, Waterbury, r..... .
— Tikybiniais mąsty*’ jUOzas Sinkevičius, Brockton, Mass........

mais žmogaus dvasia pa
tenka į giedriausią dvasi-

w . 99

žmogus labai; Religija jam visa gyve- 
visokių nimo prasmė:
_ _ s. _ ■ { — Nėra kitaip supranta

mas visas gyvenimas, 
kaip kad jis pagrįstas Kū-

žmogų
ir kar-

rūbų, apavo, net paskuti- tais net mirtinai sužeisti..KP^,no. šviesą, 
nio plunksnakočio, kurio Supykęs 
ypač gailėjosi, nes nebe- greitai padaro 

j turėjo kuo rašyti. Blogai nesąmonių. Papr a s t a i 
{misdamas, ant cemento pyktis niaukia sąmonę... 
grindų gulėdamas jis ge- Todėl sukrinta visas pro-

!

— Nuo 1937 m. lapkričio

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanota
“KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mūsų mintys 

ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 

‘ IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite:

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

n

rokai nusilpo. Vis traukė- tavimas. Pikčiurnos jau ir rėjo valios. O ji visai ap-,
• • ... - sireiškianti, bet gal ge

riausiai numanoma kaip
_ _________ {skaisti Išmintis, esmiš-

Vvdūno šūkvs — nebūti kiausia Meilė ir visa val
danti Galia”.

Dr. J. Prunskis.

si į vakarus ir 1946 metų atrodo nevien susiraukę, 
rugp. 5 d. pasiekė Britų bet ir ligoti... Žmonės 
zoną Vokietijoje. Apsisto- pykčiu patys žudosi...” 
jo Detmolde. Vakarais iš-! ’ 
eina pavaikščioti parke.!nuotaikos blaškomam: 
Dvi jo seserys — Berly-, — Geriausia yra laikytis 
ne, o apie dar vieną brolį aukštos nuotaikos banga- 
neturi jokios žinios.

NEVALGO MĖSOS
Nors pasiekęs 80 metų, "^“lik-!

Vydūnas džiaugiasi proto damas ne ajudinamas 
šviežumu, rašo ir dabar ‘ į ja vis (

ivimų. Tiess^ kuo aukščiau 
žmogus yra iškilęs, tuo 
■gyviau patiria džiaugs- iI

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas............................................................................
Adresas ..................... ............................. >.....................

PAIEŠKOJIMAS

Juozas Januška, Waterbury, Conn. x........... .....
Juozas Sinkevičius, Brockton, Mass..................
Stanley Gailius, Arlington, Mass. ....................
L. Ginkevičius, Phila., Pa................... ?................
Justin Antanitis, Norwood, Mass.......................
Joseph Mateunas, Bučki and, Conn.......................
I. Bachinska, Cambridge, Mass...........................
A. Burokienė, Cambridge, Mass...........................
K. Plevokas, So. Boston, Mass..............................
J. Valentukevičius, Stoughton, Mass...................
Eva Macienė, So. Boston, Mass...........................
J. Miksta, Lawrence, Mass..................................
K. Cenkus, Ashley, Pa.........................................
Ona Valienė, So. Boston, Mass.............................
Julius Sakevičius, Cambridge, Mass...................
Simon Razulevičius, Norwood, Mass...................
Elizabeth Budrevick, Lawrence, Mass................
P. J. Tebera, Cambridge, Mass...........................

jAugust Rudokas, Leviston, Me...........................
C. Bumblauskas, Chicago, UI...............................
Margaret Navitskas, Wilkes-Barre, Pa.............
Margaret Arzulaitis, Scranton, Pa......................
K. Miglinas, Thompsonville, Ck>nn.......................
John Prakapas, Brockton, Masą..........................
Juozas AnusaUckas, Bridgeport, Conn...............
Mrs. Teklė Samson, Norwood, Mass...................
Ig. Tutka, Dorchester, Mass.............. .................
Andr. Jusevich, Wilkes-Barre, Pa.......................
Jarries Dapkus, Waukegan, m..............................
Joseph Mikelaitis, Baltimore, Md................ .......
Rose Akstinas, Methtien, Mass...........................
Miss K. Valickus, New Haven, Conn...................
EI. Ragulis, Lawrence, Mass..............................
K. Zinka, Lawrence, Mass....................................
H. Stadalnick, Norwood, Mass...........................
H. Stackunas, Pt. Carbon, Pa..............................
M. Yetawta, Pt. Carbon, Pa................................
A. Pacewic, Wilsonville, UI.................................
V. Petraitis, Sunderland, Mass...........................
J. Ignotas, Waterbury, Mass..............................

, J. Andruskevičius, Nashua, N. H........................
Mrs. Skerkevičienė, Nashua, N. H......................

i A. Čepienė, Nashua, N. H....................................
S. Valikanis, Cliffside, N. J.................................
A. Adomavičienė, South Boston, Mass...............

i Margaret Keriutis Northampton, Mass.........
{Ig. Tutka, Dorchester, Mass............................
i Veronika Klevienė, Taunton, Mass...................
Mrs. A. Baronas, Lavvrence, Mass......... .............
Joseph Gricus, Arlington, Mass..........................
P. Davidonis, Bridgeport, Conn..........................
Jonas Gvazdaitis, Newark, N. J. .......................
L. Luinas, Waterbury, Conn........................... «...
Mrs. Paulina Rulikienė, Brockton, Mass...........

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
"Darbininko” Administracija.

Ieškomas Jonas Baranaus- 
i Lietuvoje. Alovės 

> vi-.valse.. Alytaus apskr., j Ame- 
. jis Įgyja vis daU-'riką išvykęs apie 1936-1938 m. 

ir gyvenęs Bostono mieste.
Gyvenant dabartinėse sąly

gose man labai būtų malonu su 
juo susirišti, nes daugiau A- 
merikoje nei giminių nei pažįs- 

, tarnų neturiu.
j Mano adresas: Vytautas Gur- 

įpročiai klys, (13a) Moorenbrunn uber 
Feucht. Litauischer Lager 

Germany, USA Zone.

kas, gimęs

I
straipsnius knygas. I į J i, Šviesumo vi-1

O jaunatvėje jisai buvo r__ ____________ :__ __ 1
labai : 
Metė valgyti mėsą. Jau 
daug dešimčių metų praė
jo, kaip Vydūnas “pasnin
kauja” — be mėsos gyve
na. Dar iš kalėjimo laikų 
jis rašo:
— Jiems keista buvo, 

kad 70 metų žmogus taip 
guviai juda ir taip leng
vai laiptais lipa. Klausda
vo kartais praeidami, 
kaip aš be mėsos galįs 
turėti dar tiek jėgų. At
sakydavau juos klausda
mas, ar sunkų vežimą vel
kančiam arkliui duodama 
dešros ir kumpio,, kad jė
gų turėtų?”

Tai ką gi jis valgo? 
Duokime pasakotis jam 
pačiam:
— Iš daržovių susitrinu 

morkų, arba ir kaliaropių, 
susipiaustau tomatą ir 
svogūnų, susitrinu ir svi- 
klų, kuriuos valgau su 
morkomis, svogūnais ir 
citrinų sultimi bei alieju
mi, susipiaustau ir žydin
čių kopūstų galvos dalį ir

uimtvejv J«<“ sam kas jj gyvenime pa-
silpnos sveikatos. sitinka» I

BŪTI PATIES SAVUS 
VIEŠPAČIU

Ypač jis perspėja sau
gotis blogų Įpročių:
— Jau patys 

žmogų (kalėjimu) apka-j 
la.” I

ĮS1GYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

Englfah-Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 

nes jis yra geras kalbos mokyto jas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Anglišk&i-Lie* 
tuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

866 W. Broadway, So. Boston 27, Mass
» —— _ _ MM _ —. — —— — — • —- •

Šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas ~...-------- ----------------------------- --- ---------
Adresas---------------------------------------------------------------

*



Antradienis, Kovo 23 d , 1948

Mirė Kun. V. Pinkus

BROOKLYN, N. T.

____ ________ DARBININKAS

naujas Kristaus; tarnas
6

Kovo 11 d. šv. Katarinos 
ligoninėj mirė kun. Vincas Pin
kus. vos sulaukęs 37 metų am
žiaus. A. a. kun. Vincas gimė 
Brooklyne. sausio 10. 1911 m. 
ĮSventintas kunigu birželio 6 
3.. 1936 m. Apie trys metai at
gal jis buvo vikaru šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj suvirš tris 
metus. Jis labai puikiai vartojo 
lietuvių 
knygyne 
vertingų 
yo geras
kas. linksmo būdo ir pilnas ju
moro.
~ Gaila, kad jam nebuvo lemta 
visą laiką 
Paskutiniu 
timtaučių 
vikaras, iš
tas. Jis sirgo ilg laiką. 
4 d. prieš mirtį laikė 
šias.

Laike jo laidotuvių, 
įvyko kovo 15 d., erdvi
onardo bažnyčia buvo perpildy
to žmonėmis - daugiausiai Įbūryg _ apie *10 Sį 
hetuviai. Kunigų buvo apie 80. Į atsirado apie dvi iš >unų mo.

už

kalbą. Jo nemažam 
buvo pilna įvairių 

lietuviškų knygų. Bu- 
ir gabus pamokslinin-

tarnauti lietuviams, 
laiku jis buvo sve- 
Šv. Leonardo par. 
kurios ir

Kun. Antanas Cepanis gimė 
birželio 25 d.. 1921 m. Jo mo
tina Marijona, tėvų pavarde 
Smaguraitė, kilusi iš Lietuvos. 
Telšių apskrities. Rietavo pa
rapijos. Pajurės kaimo. Tėvas. 
Antanas Čepanis. yra kilęs iš 
Švenčionių apskrities. Vidiškių 
parapijos. Budrių kaimo.

Kun. A. čepanio gimimo vie
ta. Šv. Kryžiaus Lietuvių pa
rapija, Tovvn of Lake. Chica- 

Čia jis lankė pradinę mo- 
pietų. Jas vedė Tėvas Pranciš-; kyklą ir baigė ją 1935 m. Tais 
konas. Žmonės gausiai jas lan- pačiais metais įstojo į High 
kė.

Šiais metais Didįjį Penktadie
nį 3-jų valandų merdėjimo nuo 
12 ligi 3 vai. nebus, nes nedaug 
žmonių jas lanko. Tik vakare 
bus Kryžiaus keliai ir atitin
kamas pamokslas.

Didįjį šeštadienį tvarka 
pati, kaip kas met.

Velykų rytą Prisikėlimo 
maldos prasidės 5:30. Po 
mišių bus suteiktas palaimini
mas su Švč. Sakramentu. Ki
tos mišios: 8 vai. skaitytos. 9 

palaido- vąl. giedotos ir 11 vai. skaity- 
Jis dar tos. 
šv. mi-

C. BROOKLYN, N. V
Misijos

Metinės misijos prasidėjo ko
vo 14 d. ir tęsėsi visą savaitę. 
Baigėsi Verbų sekmadienį po

ta

pa
tų

Arti- 
pasi- 
išva-

Lietuviai Aukštutinėje Austrijoje
VASARIO 16 RIEDE

Moterų pasišventimas.
nantis Velykų šventėms 

^ur:os įšventėlių moterėlių trūsu
lyta bažnyčia. Tai gražus ir 
šventas darbas. Jų buvo gra-

Kun. Antanas J. Čepanis

Riedo stovykla yra didžiau- kis vaizdžiai paaiškinęs įžodžio 
šia baltiečių stovykla ’Austri- reikšmę, skautų uždavinius 
joje. Daugumą stovyklos gy- tremtyje, priėmė vyresniųjų ir 
ventojų sudaro lietuviai. Šalia jaunesniųjų skautų įžodį, jų 
baltiečių “respublikos” rar.da- buvo gan gražus būrelis — 12: 
si skaitlinga rusų pabėgėlių A. Kasparas, T. Jackevičius, J. 

. stovykla, kuri nesenai prisijun- 
’gė prie pabaltiečių. “Jungtinių 
J tautų” stovyklos vedė jas yi-a 
istorikas Prof. Dr. J. Jakštas.

Nors rydiškių eilės irgi retė- Marijošius ir J. Pečiulaitis. 
Nemažesnis skaičius buvo ir 
skaučių: Žibutė Marija Daugė
laitė, N. Kripaitė, Z. Švarcaitė, 
E. Marijošiūtė, N. Liutikaitė,

Prapuolenis, E. Višniauskas, 
A. Mileris. R. Petravičius, J. 
Liutikas, K. Petkevičius, B. 
Prapuolenis, M. Prapuolenis, M.

J.
skaičius

profesoriaus(
garbingo lietuvio vardo' ir to
liau atstovavimas tremtyje, — 
tai pagrindinė lietuvio svetur 
sąlyga, kuri yra būtina pilnam 
nepriklausomam gyvenimui, — 
buvo vedamoji
paskaitos mintis. Sveikino mus 
vasario 16 proga estų, latvių, 
rusų ir ukrainiečių atstovai.

Ypatingą įspūdį žiūrovams 
padarė B. Sruogos “Vilniaus į- 
kūrimas”. Vaidilos — A. Pra
puolenio vaidyba buvo visais 
atžvilgiais išlaikyta, vykusi. 
Tą patį būti; galima pasakyti 
ir apie vaidilutes prie aukuro... 
Dainos ir žodžio montažas jau
triu tėvynės ilgesiu vainikavo 
gražią šventės nuotaiką. Prog
ramos ruošėjams, dalyviams ir 
jos įkūnytojams: K. Marijošie- 
nei, gimnaz. direktoriui Ant. 
Tamulioniui ir Aid. Prapuole- 
nytei 16 vasario dalyviai liteka 
nuoširdžiai dėkingi.

Vyt. Žarėnas.

ja: keliauja jie į saugesnius 
i kraštus, tačiau tautinis entu
ziazmas nesilpnėja, kas itin 
buvo ryšku vasario 16 dieną. 
Todėl pagrindinis minėjimo V. Petruškevičiūtė, D. Gintery- 
motto buvo: nesiskųsti, ne- tė, R. Morkūnaitė, G. Pernara- 
verkšlenti, bet priešingai: ža- vičiūtė, J. Petkevičiūtė. L. Vir- 
dinti ryžtingą šventės nuotai- kutytė ir D. Karvelytė. Skau- 
ką, blaiviu tautiniu entuziazmu dų įžodį priėmė sktn. K. Mari- 
pasireikšti. Šventės rengėjams, jošienė. Naujuosius skautus 
vadovams ir programos išpil- nuoširdžiai pasveikino Aukšt. 

Austrijos lietuvių kapelionas ir 
skautų dvasios vadas dominin
konas 
Riedo 
torius 
tybių 
skautams ir šventės dalyviams 
įžodis padarė gilaus įspūdžio.

I Toliau sekė 
Gruodžio originali 
paskaita: “Lietuvis
Profesorius, padaręs keletą ;- 
žanginių pastabų, 
palyginimais 
šviesiuosius 
dabarties 
gražiai įvertini brolių ameri
kiečių didį pasiaukojimą Lietu- 

Prelegentas 
brandi plačiau palietė šviesiąsias 

da. mūsų tautos dienas, klrios. pa
lyginant. buvo trumpos, tačiau 

, nemarios... 
Tų palaimintų dienų ištekliais 
gyvename šiandieną, ruošia- 

yy_ mės garbingai ateičiai. Nuolati-|
'"•s tautinis z sąmoningumas,!

į High 
School. Holy Ghost Preparato- 
ry Seminary. East Troy. Wis- 
consin. ir baigė 1939 m. Po to 
įstojo į Tėvų Marijonų Kolegi
ją. Thompson. Conn.. ir studi
javo joje iki 1942 m. Filosofi
jos mokslus tęsė T. Marijonų 

Į Seminarijo je. Hinsdale. III. iki 
1944 m. Vyskupui siunčiant, 
įstojo į Kenrick Seminariją. 
St. Louis. Mo.. kur Teologijos 
mokslus baigė šiais metais. ; Antanai.

Be to kun. A. Čepanis. mėg
stantis mokslą, panaudojo net 
vasaros atostogas tęsti aukšte-I 
snius mokslus De Paul ir Loyo- 

; la universitetuose. Chicagoje.
Kunigystės Sakramentą su- 

Jo Ekscelencija Vysku- 
James A. Griffin. D. D., 
28 d.. Velykų rytą. 11:15 
Nekalto Prasidėjimo Ka-!

VORCESTER, MASS.

dytojams 
Sveikinam!

tas pilnai

žodžių dėl 
Minėjimas

Naujuosius 
išpil- nuoširdžiai pasveikino 

pavyko.

pačios 
prasidė-

Linksmi; šventų Velyki;!

Tėv. Tomas Žiūraitis, 
PC IRO stovyklos direk- 
p. Bieluckis, ir kitų tau- 
skautai svečiai. Patiems

Keletas 
programos, 
jo’ 10 v. šv. Onos bažnyčioje. 
Pamaldas laikė ir kupina rea
lios paguodos pamokslą pasakė 
svečias iš Bachmanningo Prof. 
Kan. Pranas Penkauskas. Pa
maldos buvo baigtos “Lietuvio 
tremtinio malda už tėvynę į 
Švč. Trejybę” ir tautos himnu.

Lygiai 14 v., didžioje stovyk
los salėje. — antroji progra
mos dalis: 24 skautų įžodis, 
Prof. Domo Gruodžio paskaita, 
“skautų iškila”, scenos vaizde
lis: B. Sruogos ' 
mas". dainos ir 
žas: “Graži tu 
tėvyne”. Šioje 
lyje kiekvienas dalyvis gyvai ir 
vaizdžiai pajautė šviesią, opti- Prasmmgos,

1 mistinę ir lyrinę šventės 
taiką.

Pirmiausia, įspūdingas

Prof. Domo 
ir aktuali 

svetur”.teiks 
pas 
kovo 

I vai., 
itedroje. Springfield, III. 

Pirmas 
i ..cijas — 
balandžio 
rytą, šv. 
čioje. Tovvn of Lake.

I
I Jam Arki-kunigas asistuos, 
i klebonas, kun. Anicetas 
Linkus; diakonas, kun. Dr. Ka-'! 
zimieras Stadalnikas.

Bus ir kitokių laimėjimų. Tas !subdiakonas _ kun 
balius įvyks puošnioj parapi- vas Swiatek iš Collinsville, III.; 
įjos svetainėj, 207 York St. Bus iceremonijų vedėjas bus brolis „...

(Alfonsas Micka. MIC.; thurife-' 1 zia4am 
i rius, klierikas Petras Zarkaus-1' na e 1
įkas iš Omaha, Nebraska. Kiti 
patarnautojai: brolis Vincen
tas Kamarauskas. MIC. ir klie
rikas Jurgis Nelis iš Kenrick 
Seminari jos. St. Louis. Mo.; 
Pamokslą sakys kun. Stanislo-j 
vas Adominas. kapelionas iš 
Orlar.d Park. III. 
bankietas įvyks 7:30 
kare. par. svetainėj, 

į Reikia pažymėti ir 
kad kun. Antanas nuo pat ma- 

ižens būdamas pradinėj mokyk- 
■■ loj ėjo ministranto pareigas 
: Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje, I 
; kur jam buvo suteiktas Krikš- ;
į to Sakramentas. Pajutęs savy- Marcin. Petras Puzinas, Jonas

, Janiūnas. Kazy^ Zinkas.
i Nuo 12 iki 1 — Pranas Bai- 
Igo. Juozas Remeika, Antanas 
Į
. Bartkus, Jonas Lenkauskas.

Nuo 1 iki 2 — Juozas Puzi
nas. Povilas Žukas, Vincas Re- 

, meika. Augustinas Guzauskas. 
; Nuo 2 iki 3 — Steponas Ja
kutis. Alfonsas Jakutis, Alek
sandras 
Vaitkus.

Nuo 3 
kevičius. 
nas.

Nuo 4 
rius. Matas Norbutas.

Nuo 5 iki 6 — Jurgis Dai
nis, Sr., Kazys Ribokas, Pranas 
Lvpas. Pranas Remaika.

Nuo 6 iki 7 — Heliadorius A. 
Plekavičius. Jokūbas Puzinas.

Šie ir daugelis kitų vado
vaus mūsų visų Išganytojo 
garbinime. “Ar jūs negalėtu
mėte vieną valandą pabūti su 
Manim ?”

kurių virš 20 buvo lietuviai. 41 
prelatai ir vyskupas. Pamoks
lą sakė jo artimas draugas 
kun. Masiulis (angliškai). Lie
tuviai laukė, kad nors trumpai 
pratartų lietuviškai.
. Paliko nuliūdime tik brolį Jo
ną. Palaidotas Šv. Jono 
puošė, kuriuose jau guli šie lie- čius bus 
luviai kunigai: A. Kuodis.
Brundza. S. Remeika ir A. Mi
lukas.

terų. Garbės joms visoms 
i parodytą prielankumą.
I

ka-

M.

Margučių Balius
Jau įsigyvenęs paprotys, kad 

per Atvelykį ruošti taip vadi
namą Margučių Balių. Už gra
žiausius išmargintus margu- 

teikiamos dovanos.

šv. Mišias 
kun. Antanas 
4 d.. 1948 m., 
Kryžiaus par

je patraukimą į kunigystės 
luon.ą, jis stengėsi atsiekti jį 
su Dievo pagelba, prisiminda
mas, kad pašaukimas į tą luo
mą pareina vien tik nuo Dievo. 

Linkime mes Tau, kunige 
brangaus turto —

Dievo malonės, sveikatos ei
nant šiuo erškėčiuotu, tačiau 
žvaigždėmis mirgančiu keliu.

O. A.
fII
Į 
I
I Kovo 14 dieną, po širdies a- 
takos bažnyčioje, staigiai mirė 

Į “Darbininko” laikraščio ilga
metė skaitytoja ir uoli 

'Teodora Debeikienė.— pnmi-1 
laikvs 1Ashmont Ave

10 vai ' Palaido*3 iškilmingai su baž- 
bjtžny įnytinėmis apeigomis kovo 17 

i d.
I 

M.! 
- I

I 
MIC.;!

Stanislo-:

rėmėja 
gyv. 3

nagrinėjo 
tamsiuosius ir 

mūsų praeities ir 
laikus. Prelegentas

Notre Dame kapuose. P. K. i

CAMBRIDGE, MASS

“Vilniaus įkūri-
žodžio monta- vos atstatymui, 
mano, 
programos

atstovas

Bernardas Koraitis

FOX moteriškų kailinių firma ir jos

Bernardas Koraitis nuoširdžiai svei-

kiną visas klijantes ir rėmėjas ir linki links

mai ir maloniai praleisti šventes.

<11 WA$HINGTON flREtr 
BOSTON, MASS.

Primicijų; 
vai. va- •

tą faktą,

PUTNAM, CONN

Nekalto Prasidėjimo lietuvių i 
parapijos Šv. Vardo draugijos 

i vyrai pasirašė j 
Ketvirtadienį j 

"‘i prie Šven-i 
čiausiojo Sakjąmento, būtent, 

, nuo 9 vai. vakare iki 7 vai. Di- 
' džiojo Penktadienio ryto.

Šie vyrai ir šiomis valando
mis pasižadėjo dalyvauti:

Nuo 9 vai. iki 10 — Stepo
nas Dildenis. Juozas Jasinskas. 
Pranas Monkus, Jonas Menevi- 
čius. Jurgis Dainis, Jr., Louis 
Verbickas, Matas Ananis ir 
Juozas Žukas.

Nuo 10 iki 11 — Petras 
daitis. Alfonsas Notrimas, 
nas Adomavičius, Vincas 

i kas.
Į Nuo 11 iki 12 — Aleksandras

nuo-

pasižadėjimus resn,ųjų jr jaunesniųjų skautų >n*s
irtnelipni nėr .. __ ___ ..... .. —Per įžodis. Pilnutėlė didžioji

A. J. Namaksy
Real Estate & Insurance 

Office Tel. SO 8-0948
409 West Broadvvay

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole St,

W. Roxbury. Mass.
Tel. PA 7-1233-W

„i salė, 
(tautiečių ir įvairių tautybių 
svečių. Busimieji' skautai gra
žiai uniformuoti, drausmingai 
trikampiu išsirikiuoja. Jų vidu
ryje stovi mūsų trispalvė. Iš
kilmingas įžodžio aktas prasi
deda. Sktn. Dr. Petras Neniš-

Lietuvių Radio Valandos

LOVELL, MASS
Prieš 41 metus šioje koloni- 

■joje buvo įsteigta Šv. Juozapo 
Ra.! draugi ja, kurie ir šiandien ge

rai cnnninia .Ti vra stipri fi- 
vietinis 

tos

Jo- 
Zu-

Ji yra 
nariais. Ir 
prisirašo prie

Seimas
Naujosios Anglijos Nekalto 

Prasidėjimo Seserų Gildos Cen
tro Valdyba kviečia metinį 
Seimą gegužės 16 dieną (per' 
Sekmines). Nekalto Prasidėji-į 
mo Vienuolyne. Putnam. Conn. Į 
Visi Kongregacijos Rėmėjai! 
kviečiami ruoštis šiam Seimui.1I 

' Seimo programa bus įdomi.
Seime žada dalyvauti aukštų 
svečių.

Camp. Immaculata. Lietuviš
koji mergaičių vasaros stovyk
la šįmet prasidės birželio 27 d. 
ir baigsis liepos 25 dieną. Į sto
vyklą mergaitės priimamos nuo 
7 iki 16 metų. Smulkesnių in
formacijų galima gauti:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Conception 

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

(Telefonu 1451)

Piknikas įvyks 25 liepos, bai
giant stovyklą. Piknikas, kaip 
ankstyvesnieji, bus su kultūri
ne programa: vaidinimas, lietu
viški šokiai, dainos. Visi pra
šomi įsiminti šią dieną, iš ank
sto ruoštis atvykti, pažiūrėti 
ir pasidžiaugti jaunųjų lietu
vaičių programa.

Stankūnas, Pranas

iki 4 — Jonas Moc- 
Aleksandras Stankų-

iki 5 — Antanas Ski-

Albert R. Barter
P

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. <-1P44
207 PARK BUILDING 

Worcester, Mm*.
275 Main St., Weboter, Mam.

i

rai gyvuoja, 
nansais ir 
jaunimas 
draugijos.

Šiomis
Juozapo draugijos metinis 
sirinkimas. Išrinkta 1948 
valdyba, būtent: ‘pirm. J. Ra- 
moneckas; vice pirm. V. Pau
lauskas; prot. rašt. R. Stanu- 
lionis; fin. rašt. J. Čiurlionis; 
ižd. P. Saulenas; iždo globėjai
— M. Andriuškevičius ir B. 
Lažaunikas. Revizijos komisija
— St. Kundrotas, T. Versiac- 
kas; maršalka J. Gudeliunas. 
Taigi valdybos sąstatą sudaro 
žinomi lietuviai, 
laiką darbuojasi 
bui.

Kovo 14 d 
draugijos intencija buvo atna
šaujamos šv. mišios Šv. Juoza
po lietuvių parapijos bažnyčio
je. Visi nariai dalyvavo ir ben- 
drai priėmė šv. Komuniją.

Primintina. kad draugijos I 
mėnesiniai susirinkimai įvyks-i 
ta parapijos svetainėje kiekvie-' 
no mėnesio sekmadienį. Kvie-I 
čiame lietuvius, kurie norite i 
priklausyti prie šios seniausios' 
draugijos, ateiti ir prisirašyti.

Vytautas Ramanauskas.

dienomis įvyko Šv.
su-
m.

SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 2 d., 1948
3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL
Huntingtcn Avė., kampas Gainsboro St, Bestai, 

Massachusetts

kurie per ilgą 
draugijos la-

Šv. Juozapo

Redakcijos Atsakymas
Adv. Antanui A. OHui, Chi- 

cago, III. — Tamstos atsako 
Chicagos lietuvių laikraščiams 
netalpinsime, nes “Darbininke” 
netilpo nei žinutė, nei straips
nelis minimu klausimu.

iš Nashua,

mes trans- 
kartu tran-

Šis yra metinis Lietuviu Radio Valandos kon
certas, kurio programą išpildys Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, Worcester, Mass., mišrus ir 
moterų chorai, vadovaujant muzikui Juozui Že
maičiui; Kauno Operos artistas Jonas Butėnas; 
Bostono Lietuvių šokėjų grupės ansamblis, vado
vaujamas p. Onos Ivaškienės. Taipgi yra pakvies
tas ir dainininkas Jonas Tamulionis 
N. H.

Keturiolikti metai baigiasi kaip 
liuojame lietuvių radio programą. Du
sliavome į Lietuvą. Šiais metais pradėjome antrą 
radio programą — Lietuvių Katalikų Radio Va
landą sekmadieniais, šeštadieniais nuo 1:15 vai. 
po pietų iki 2:15, o sekmadieniais nuo 10:30 iki 
11 vai. rytą iš WESX stoties, Salėm, Mass., visi 
lietuviai, kurių radio priimtuvas pasiekia, klau
sosi turiningų kalbų, įvairių pranešimų, giesmių, 
lietuviškų liaudies dainų, muzikos kurinių.

Lietuvių Radio Valanda yra didžiausia Nau
joje Anglijoje.

Kviečiame visus lietuvius - lietuvaites iš 
anksto ruoštis ir dalyvauti Lietuvių Radio Valan
dos Koncerte. Iš anksto įsigykite tikietus, kurių 
kainos šį metą yra tik $1.80 ir $1.20, priskaitant 
valdžios taksas.

Visais šių radio programų ir koncerto reika
lais kreipkitės pas Lietuvių Radio Valandos vedė
ją ir pranešėją adresu: Antanas F. Kneižys, 366 
W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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Vyks Į įMy fkfiMNįfcveatų Velykų

VIETINES ŽINIOS
Šokių Festivaias it

ZINUTĖS

DAKTARAI

ms.1

Graži Kalba

c aši m

SOUTH BOSTON CAFE

OAOlMIMtAR
IŠKILMINGOS PAMALDOS, 

Sporto Olimpiada, Dainų, Muzikos,

Vdykose šv. mišių tvarka 
bažnyčioje — 6. 8, 9, 10 ė 
11:30; salėje — 8 ir 9:30.

A.J.NAMAKSY 
UMirnna

Tel. TROwbridg» 8330 

lRepkkM.1.
(BEMYS)

Lietuvis Gydytojas
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Ateikite pas mane visi
(Kun. Benvenuto Ramanausko, Pranciškono, kalba, pa

sakyta sekmadienį, kovo 14 d. š. m„ Lietuvių Katalikų Ra
dio Valandoje iš WESX stoties. Salėm, Mass.)

Bažnyčia pamažu ■ “prakeiktas kiekvienas, 
ir arčiau veda sa- kurs kaba ant medžio”

NAUJAS KUNIGAS
Velyk..' Rytą Nekalto Pane

lės Merijos Prasidėjimo Kated
roje SpringfielJ, III. bus šven
tinamas į kunigus Antanas Ta
mulis iš Keene, New Hamp- 
shire. Kunigystės Sakramentą 
suteiks Jo Ekscelencija Jokū
bas A. Criffin, D. D.

siųsdama maistą nelaimin
giems tremtiniams, kurie rašo 
šaukdamies jos pagalbos kas
dieną. Kaikurių ji visai nepa
žįsta, bet visus šelpia iš pasku
tinių uždirbtų centų.

Ponia Kižienė gimė Scran- 
ton, Penna., bet 9 metų am
žiaus buvo išvežta į Lietuvą, 
kur jos tėveliai apsigyveno. 
Viena jos sesutė šiandien ran-

I

dasi Sibire. Kita gyveno Len
kijoj. Jos vyras su šeima ken
čia tremtinių likimą Vokieti
joj. Vargiai nuo pasaulio pro—' 
džios žmones bent kurio tirono 
buvo taip baisiai kankinami, 
kaip komunizmo anti-Kristaus 
Stalino jie yra kankinami šian
dien. Gal ir ne vienas tikintįs 
žmogus klausia savęs, kodėl 
Dievas leidžia taip nekaltus 
žmonelius vargti ir merdėtu 

,Tai yra Dievo Apvaizdos pa
slaptis, kuri bus išrišta tik am
žinybėje. Ponia Kižinienė deda 
visas pastangas, kai atsi
traukti savo šeimą į Baltiraore. 
Dieve jai padėk jos gailestin
gam darbe.

Sveikiname Juozą
Juknelius sulaukus naujos dūk- lusi iš Gerkiškių (Mykolynės) 
relės. Ponia Juknelienė pirm km., Pabiržės valšč. Mano se- 
šliūbo buvo Ona česnaitė. i neles mergautinė pavardė buvo 

Antradienį, kovo 16 d. iš šv. irgi Drevinskaitė (znano tėvelis 
Jeronimo svetimtaučių bažny- Klemensas Naudžius, gimęs 
čios buvo palaidotas Jonas 1870 m., mirė Lietuvoj, 1937 
Karpavičius iš Morrel Park. met.). Vyras, Leonas Bajorū- 
Mirė staiga, auka širdies ligos, nas iš Smilgių km., kilmės Gu- 
Reiškiame jo žmonai ir šeimai diškių km. Vyras Lietuvoj bu-

LAIŠKAS IŠ TREMTIES

Antanas Tamulis

Kat. 
arčiau 
vo tikinčiuosius prie Didž. (5 Moz. 21, 23). Kristus iš 
Penktadienio Golg o t o s to gėdos medžio padarė1 Naujasis kunigas, sūnus 
misterijos kalno, prie permaldavimo altorių ir 
švento Kryžiaus šešėlių, kelią į dangų. Tai yra gimęs Sunderland. Mass. 
Ji Šiandien, Kančios Sek- Kristaus kryžius, vienin- Pirmojo Karo, kuomet dauge- 
madienį atidengia šventą telis žmonijos išgelbėjimo lis lietuvių grįžo į Nepriklauso- 
laiką, kuris ypatingai pa- ženklas. Tai yra šventas mą Lietuvą, kartu išvyko ir 
rodo didžią Kristaus mei- kryžius, dieviškosios mei- kunigo tėveliai išsiveždami kė
lę: šventus Jo kentėjimus, lės įrodymas, permaldavi- tūrių vaikų šeimą, 
kruvinus Kryžiaus Kelius mo ir ramybės simbolis.i gyveno Gruzdžių ir 
ir Jo mirtį. Altoriaus kry- Viskas čia žemėje praei-! miesteliuose, 
žiaus uždengimas, prime- na, viskas keičiasi, viskas! 
na šv. Evangelijos žo- nyksta, viskas apgaulin-j 
džius: “Jėzus pasislėpė ir ga, bet Kristaus kryžius 
išėjo iš šventyklos” (Jon. nepraeina, jis nesikeičia, 
8, 59). Tas Kryžius Did. jis neapgauna; jis pervir-l 
Penktadienį vėl iškilmin- šija visas žmonijos klai- 
gai atidengiamas, šian- das, visas žemės kovas, 
dien Išganytojas slepiasi Jo teisybė, jo tvirtybė, jo 
po Didž. Penktadienio gė- ramybė pasilieka amžinai, 
dulu — Velykų Rytą spin- Jame, tiktai jame žmoni- 
di Jo dievystė ir trium- ja, paskiros tautos galės 
fuoja visame pasaulyje.

Amžinoji Meilė mūsų 
žemei pastatė kryžių, ku
ris turi didelės svarbos 
kiekvieno žmogaus gyve
nime. Kas į jį tikinčiai 
žiūri, kas klauso ir su
pranta kryžiaus žodžius, 
kas mato ir teisingai į- sveikina 
vertina jo meilę, tas netu- čios bokštų; 
ri prieš savo 
paslapčių, kurios nebūtų pakelių; 
suprantamos žmogaus gy- kiekvieno kataliko namų 
venimo kely. Kryžiaus ir mirštančiųjų rankos, 
šviesos spinduliai veržia- Lietuvis myli kryžių, 
si į mūsų gyvenimo tam- Jis ankstį rytą ir vėlai! 
sybes ir nušviečia mūsų vakare, keldamas ir eida- į 
vargus ir rūpesčius. Kris- mas gulti—daro kryžiaus Į 
taus kryžius čia žemėje ženklą. Todėl ne veltui jo į 
yra už visus kryžius kil- gyvenimas, jo gimtasis 
niausiąs. Iš jo spindi pa- kraštas yra papuoštas 
slaptinga, dangiška švie- kryžiais ir Rūpintojėliais, 
sa, apšviečianti tamsų, Iš tikrųjų, mūsų Tėvynė! 
apleistą kentėjimo kam---- Lietuva
barelį. Varešai, ne’aimin- kančių šalis, 
gieji ir mirštantieji randa dar eina kryžiaus kelius, 
jame paguodos. Stacijas. Lietuvis — kan-

Vargu rasime pasaulyje trus. moka kentėti, 
žmogų, kurio pečiu ne- Niekuomet jis negalėjo ,dr. Mendeliui sekančio turinio tos 
būtu slėpės arba neslėgtų savo gimtoje šalvie ra-{padėkos laišką: 
kr\’žius. Kur vra bent vie- miai gyventi ir dirbti ir į ----- ~ ‘
ra-, kuris drįstų tvirtinti, ilsėtis, nes jį nuolat perse-’ 
kad į jo duris dar nenaši- kiojo kaimynai. Todėl jisjriaus Nariai ir 
beldė skausmas. Iš tikrų- pažymėjo savo vargo da-ijUms, Didžiai Garbingas Gar- siems aukomis 
jų. pasaulis yra ašarų pa
kalnė, o mes žmonės joje 
esame ašarų sėjėjai. Vos 
tik žmogus atmerkė savo 
akis, jose spindi jau aša
ros; vos tik žmogus nusi
dėjo, jo veidą išvagojo 
skausmas; kol žmogaus 
pečiai juda, juos slegia 
krvžiaus naštą.

Kryžius yra didelė krik- metiniai, apkerpėję, 
ščionvbės paslaptis. Seno- gią pūti ąžuoliniai kry- 
vėje kryžius buvo gėdos ir žiai, Rūpintojėliai, medi- 
paniekos ženklas, nes nės koplytėlės. Tai mūsų
t’ 
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Jo- 
prie permaldavimo altorių jr no ir Antaninos Tamulių, yra 

Po

“t- Lietuvoje 
Joniškio

pradžios

nepažįstama 
Jums rašyti 
bet radusi 

laikraščiuose

tiesa, iš BALFo 
bet už tai 

šeimų padi-

Kunigas Antanas 
i mokyklą baigė Lietuvoje. Vė
liau lankė Joniškio gimnaziją 
ir iš jos persikėlė į Kauno A- kias seseris. Čia 
matų mokyklą. Ją baigęs, grį- būrio giminių, jis turi savo 
žo atgal į gimnazijos suolą ir brolį Joną su šeima, kurie gy- 
jam belankant Kauno Pavasa- vena 100 Baker Street, Keene, 

i rio Cimnazijos septintą klasę New Hampshire.
Europoje prasidėjo visokie ne- Naujasis kunigas savo Pir- 
ramumai ir jis nutarė Lietuvą masias Mišias atnašaus Green- 
apleisti. field, Mass., Švč. Trejybės par.

Kunigas Tamulis į Ameriką bažnyčioje ll vai. Asistoje da- 
sugrįžo 1937 m. savo brolio ir lyvaus klebonas Casey, kun. 
giminių kviečiamas. 1938 metų Thomas Lynes ir kun. Basil 
rudenį įstojo į Marianapolio Rafferty. Pamokslą mišių me- 
Kolegiją. Po dviejų metų persi-j tu pasakys kun. Jonas Baka- 
kėlė į Tėvų Marijonų Semina- nas iš Athol, Mass.

Pietai Weldon hotelyje, 2 v.,

Kunigas Antanas Lietuvoje 
turi palikęs savo tėvelį ir pen-! 

Amerikoje, be. 
jis turi

(šį laišką gavo p. K. 
Drevinsky, gyv. 14 Lane 
St., Middleboro, Mass.).

Brangus Tautieti, 
i Dovanokit, kad 
būdama, išdrįsau 
ir Jus sutrukdyti, 
mūsų tremtinių
Jūsų pavardę ir būdama pati 
biržietė, pasitikėdama iš seno 
žinoma biržiečių gera širdimi, 
kreipiuosi į Jus su prašymu.

Gal kartais teko Jums pri
puolamai kur Amerikoj girdėti 
apie Anelę Bajorūnaitę iš Gu
diškių km., kuri dar prieš I-jį 
pasaulinį karą išvažiavo į A- 
meriką ir ten ištekėjo už lietu
vio. Kadangi jos vyro pavar
dės nebeprisimenam, tai bet 
koks paieškojimas per laikraš
čius neįmanomas. Bandom tik 
laimę, gal pripuolamai 
Jūs ją pažįstate, ar ką 
pie ją girdėjote.

į Dabar keletą žodel'ų 
siu Jums apie save. Esu Mari- 

ir Oną ja Naudžiūtė - Bajorūnienė, ki-

nei

kartais
nors a-

parašy-

visiems lietuviams, BALFo au
kotojams nuoširdų, lietuvišką 
ačiū. Dabar, 
mažiau begaunam,
pavienis šelpimas 
dėjo. Daugelis jau susirado A- 
merikoj gimines, pažįstamus. 
Neretai žmonės gauna pakie- 
tukus net nuo visai nepažįsta
mų, kurių adresus yra radę 
aukotų rūbų kišenėse. Deja, 
mes iki šiol jokio siuntinuko 
negavom, nes nei adreso,
giminių nesuradom. Mūsų ieš
komoji Anelė Bajorūnaitė yia 
tikra teta mano vyro.

Baigiu, nes bijau Jums per
daug įkyrėti savo ilgu laišku. 
Dar sykį labai, labai atsipra
šau už sutrukdymą. Būtumėm 
labai laimingi, gavę iš Jūsų 
atsakymą dėl paieškomos mū
sų tetos.

Linkiu Jums geriausios sėk
mės —

susitaikinti su Dievu, at
rasti taiką ir ramybę.

Kad parodžius kryžiaus 
triumfą pasaulyje, krikš
čionys stato jį ant kiek
vienos aukštumos, 
kiekvienos kalnų 
nės. — Šiandien kryžius' sius. Nuo 1944 m. Vyskupas jį Greenfield, Mass. 

mus nuo bažny-pasiuntė 
sveikina iš i 

akis jokių mūsų tėviškės laukų ir
jis sveikina iš

ant ..— * — ,
viršū-iriją studijuoti kunigystės mok-l 

! ohic Viia 4

i

teologijos kursui įl Sveikiname ir linkime nau- 
Kenrick Seminariją, St. Louis,' jam Kristaus darbininkui Die- 
Mo.. kur ir mokinasi iki pat vo palaimos ir stiprios sveika- 
šventimų. K. P.

I

. i

— kryžių irI 
Ji ir dabar'

Marija Bajorūnienė.
Mūsų adresas:

L. Bajorūnas
Rottweil, Damm str 5
French Zone, Germany

I

Reutlingeno Lietuvių 
Tremtinių

PADĖKA

Nepriklauso- 
paskelbimo 
suprasdami

ir žiurstus prisisegę 
seneliams prie stalų. 
Srazdauskas dirba iš- 
kad plačiai išgarsinti

bes Balf 64-to skyriaus pirmi- 
Šiomis dienomis BALF-os 64 ninke, dėkingi už Jūsų didelę 

kuopos valdyba pasiuntė kun.; talką sukėlime $9,000.00 kvo- 
i šioje padangėje, bėgyje 

mažiau metų laiko.
“Didžiai Gerbiamasai. I Dėkojame visiems Baltimo-
Baltimorės BALF 64-to Sky- riečiams. ypač siuvyklų savi- 

Valdyba yra ninkams ir darbininkams, vi-
> ir darbu prisi- 

lią kryžiumi. Tai liūdija Į ■ ■■ — ■ dėjusiems sukėlime mums skir-
mūsų gimtojo krašto so-ipačių tėvų senelių ranko-’tos sumos. Sušalę, alkani, už- 
dybos, kaimai, kryžkelės ■ mįs padirbti 
ir pakeliai. Ten prie są- paminklai, 
manotos lūšnelės, ant ūki- jų kančios, 
ninko kiemo, ar savo lau- vargo kelio, 
ke tarp svyruojančių ja- Tasai, L_ 
vų, ar pakelyje. kryžkelė- į medžio skersinio, kadaise - BALF 64-to Skyriaus Valdyba 
je, ar prie dulkėto vieške-;pasakė: “O aš, kai būsiu! Julė M. Rastenis, Pirm, 
lio stovi pastatyti šimt- “ 1

bai-

ir pastatyti { miršti, nuskriausti ir išvietinti 
prisiminimui Lietuviai, vyrai, moterys ir 

kryžiaus bei vaikai, dėkos visuomet už Jūsų 
IO. brolišką gailestinguom darbą.

Tasai, kurs mirė antį Su didžia pagarba,

Julė M. Rastenis, Pirm. 
Emilija Railienė, Rašt.

Auna. M. Lakos, Fin. Rašt. - 
K. MatuHauskas, Ižd.

Kun. dr. Mendelis sukėlė pir-

Nuoširdžiai Sveikina

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

miausių šventų Velykų švenčių!

Negaliu Jums aprašyti kokie 
mes dėkingi esam Amerikos 
lietuviams. Jūsų gausios au
kos per BALFą pasiekė mus 
jau tuoj po karo. Buvom visai 
nuskurę, nes visi mūsų daiktai 
ir rūbai per karą buvo žuvę. 
Taigi dabar tik ir dangstomės 

dovanotais
kad ir senais rūbais. Mūsų vai
kučiai 
kartą 
miltų 
mums

Taigi nors per Jus siunčiam

“O aš, kai būsiu! 
pakeltas aukštyn nuo že-j 
mes, visa patrauksiu prie! 
savęs” (Jon. 12, 32). Ant 
to kryžiaus kabo nukry
žiuotasis Dievas ir Žmo- mą tūkstantį dolerių, kad iš- 
gus. Tos išskėstos rankos, pildyti Marylando Valstijai 
rodos, kviečia visą pasaulį \ skirtą kvotą. Dėka Nado Ras- 
prie savęs: Ateikite pasienio pastangoms, a. a. J. M.

i«
!> mane visi. Ir šiuos ŽO-' Arkivyskupas Mykolas Curley 

džius Kristus ištarė, dar .per savo kanclerį prel. Nelli- 
jV būdamas gyvas, o čia ant j gan prisiuntė antrą tūkstantį. 
$ kryžiaus, nebegalėdamas ■ Tas sukėlė ūpą taip, kad visi 
$ kalbėti lūpomis — kalba'tikri tėvynainiai darbavosi, kad 
$ savo ištiestomis ranko-' surinkti mums skirtus $9,000.

Kun. dr. Mendelis dėkoja vi
siems, kurie atjauti savo 
genčių ašaras ir vargus.

“Reutlingeno Apylinkės Lie
tuviai tremtiniai susirinkę pa
minėti Lietuvos 
mybės atstatymo 
30-tąsias metines,
tą didžią materialinę ir mora
linę paramą, kurią užjūrio bro
liai teikia skurdžiose tremties 
sąlygose esantiems savo tėvy
nainiams, šią iškilmingą valan
dą reiškia nuoširdžiausią padė
ką BALF’o vadovybei, visiems 
aukotojams ir visiems ’savo 
darbu bei pastangomis priside
dantiems sunkią tremtinio da* 
lią palengvinti“.

Drabužius, avalynę ir kitus 
daiktus siųskite: UNITED 
LITHUANIA N R E LIE F 
FUND OF AMERICA, INC., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Reutlingeno lietuviai Vokieti
joje šiomis dienomis atsiuntė 

užuojautą jų liūdesio valando- vo inžinierius, gerai gyvenom,. BALF”ui sekantį padėkos pa- 
je. . buvom laimingi savo tėvynė j, j reiškimą:

Penktadienį, šv. Juozapo die- bet žiauri nelaimė, ištikusi Į 
noje, klebonas kun. dr. Mende-įmūsų tėvynę, nubloškė mus į 
lis aplankė lietuvius, gyvenan- Vokietiją, kur po ilgo blašky
čius pas Little Sisters of the mo atsidūrėm prie Šveicarijos 
Poor. Jis patarnavo seneliams pasienio. Čia mes, visko nete- 
pietų metu. Tai yra metinė kę, su 2 mažais vaikais jau 
šventė pas Sesutes, kuomet treti metai vargstam. 
Arkivyskupas ir daugel kunigų 
atvyksta 
tarnauja

Juozas 
ri juosęs,
Velykų balių, kurs įvyks pir
madienį, kovo 29 d. Mūsų para
pijos Jaunimo klubas per savo 
pirmininką Enriką Rekų įteikė (Amerikos lietuvių 
bažnyčiai $25.00 auką Velykų 
gėlėms.

Girdėjau, kad Moterų Sąjun
gos vietinė kuopa, vadovaujant 
Veronikai Paulionienei, ruošia 
vakarienę kurį nors balandžio 
mėn. sekmadienį. Lauksime. 
Vakarienių šiais laikais neper- 
daugiausia. Pageidaujama jų 
daugiau turėti.

Vincas Velžis, įžymus mūsų 
kolonijos veikėjas, serga. Pa
daryta operacija Mercy ligoni
nėje, tačiau ligonis nesijaučia 
daug geresnis. L____________
skausmus ir laukia šviesesenio 
rytojaus. Būdamas geras kata
likas, visą viltį deda Dievuje. 
Ketvirtadienį, kovo 18 d. 
mišios buvo atnašautos jo 
tencija.

Oras Baltimorrėje žymiai 
šilo. Artėja pavasaris. Kai kur 
jau žydi tulipai. Visi laukia 
gražių dienų.

Stasys Jankūnas, eks-karys. 
randasi Universiteto Marylan
do ligoninėje. Daktarai daro 

į bandymus, kad surasti prie- 
I žastį jo gan dažnų susilpnėji

mų, “fainting spells“. Jankūnų 
mamytė, kuri buvo susižeidusi 
ranką, jau sveiksta.

Kovo 14 d. pirmą kartą į ke
lius metus švč.

{nariai užpildė visą vidurį baž
nyčios. Pirmininkas Julius Kas- 

sto- tantinavičius džiaugiasi, kad

taip pat yra gavę ne- 
pieno miltelių, Westle, 
net ir cukraus, kurio 
čia ypatingai trūksta.

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Per praeitu metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
___Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 

Kenčia didelius visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Viemolyne, Put- 
nam, Connecticut.

Seimo tvarka: 11:00 Pamaldos; 12:30 Pietūs; 
2:00 Posėdis; 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Girdos narius ir visus norinčius paremti N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas. 
Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių pavasa
rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.
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$ savo ištiestomis
$ mis. Tas kryžiaus balsas 
J sklinda vis tolyn už baž

nyčios mūsų, už miesto, 
už parapijos ribų. Tos 
rankos apglėbia Ameriką, 
Europą, Lietuvą, tavo 
gimtąjį namelį, ’ 
šaulį. Jos vis labiau ple- Kižienė, Vinco Galinio sesuo, 
čiasi ir nori apkabinti vi- Tai yra nepaprasta moteriške, 
sus, visus suprasti, visus kurios pasišventimas tremtinių 
atjausti. Ir iš tikrųjų, jis naudai turėtų paskatinti kiek- 
visus supranta ir atjau- vieną lietuvį-ę prie tremtinių 

šalpos darbo. Išklausęs jos 
pergyventų vargų, kiekvienas 
turi prisipažinti, kad mes čia 
Amerikoje būdami sotūs nesu
prantame savo alkanų viengen-

*
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[•

vien-

Įdomi Asmenybė
Neperseniai iš tremtinių

j
Vardo dr-jos

Linksmų Šv. Velykų!

į, tavo mepersemai is tremtinių sto- uiiau5iam,
visą par vykių atvyko į Baltimorė Julė,^eJt daug buvusių karių grįžta ~ r . i Vorn/t /Iv*. namulį šv. Vardo dr-jos narių eiles.

7 Džiaugiasi ir mūsų kunigai.

čia: senelį ir kūdikį, moti
ną ir našlę, inteligentą ir 
darbininką. Kristus gyve
no ir nuo kryžiaus kalbė
jo vakar, Jis kalba ir gy
vena šiandien, Jis gyvens čių. Dirbdama prie kriaučių, 
ir kalbės per amžius: —(Kižienė uždirba apie $30.00 į 
Ateikite pas mane visi. j savaitę, bet $20.00 sunaudoja

Janas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
602 Washington Blvd. 
BALTIMORĖ 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmeelnal MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Makt}.

Peter & Diek Tavern
Didelis pasirinkimas įvairių gėrimų. 
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Petras Jarvis ir Richard Šležas, 
savininkai

208 West Broadway,
SO. BOSTON,

t

MASSACHl’SETTS
l


