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IŠVYKO TYRINĖTI KOMU
NISTŲ VEIKLOS HAVAJUOSE

Honohiiu. — Per pa
čias Velykas čia atvyko 
priešvalstybinei veiklai 
tirti 7 asmenų komisija, 
iškviesta paties Havajų 
salų gubernatoriaus Ing- 
ram M. Hansback. Komi
sija tardymą pradėjo ba
landžio mėn. 10 d. Ji tu
ri jau sąrašą apie 100 
asmenų, priklausančių 
komunistų partijai ir įta
riamų subversyvine vei
kla. Manoma, kad tas 
skaičius esąs žymiai di
desnis, kaip yra parodęs 
6 mėnesius užtrukęs lai
vų krovėjų streikas. Jam 
vadovavo jų unijos pir
mininkas Jack W. Hali 
(CIO) ir kiti valdybos 
nariai, įtariami komunis
tais. Tačiau jie visi sle
piasi ir ginasi. Viešai 
prisipažino esąs komu
nistas ir partijos sekre
torius tiktai vienas 
Charles K. Fujimoto, Ha
vajų universiteto chemi
kas.

Havajams, kaip žino
ma, teikiama didelė stra
teginė reikšmė ir yra 
svarstomas klausi m a s 
paskelbti 49-ja šio kraš
to valstybe.

Italji nori poęorinti son- 
W su Jtpslavijo

sienio reikalų ministeris 
grafas Carlo Sforza ba
landžio 8 d. Milane pasa
kytoje kalboje pasiūlė 
Jugoslavijai draugiškai 
susitarti dėl Triesto, ku
ris dabar yra suskaldy
tas į dvi zonas, bet JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos 
nusistatymu turėtų visas

Suglaustos žinios
A Izraelio valstybės teisingumo tribunolui Olan

dija įteikė pareiškimą, siūlydama peržiūrėti Kristaus 
bylą, kurią neteisingai išsprendė senasis žydų teis
mas.

A Kun. Artūrai Brassard iš Worcester, Mass., ku
ris dabar yra Maskvoje, bolševikai neleido Mišių at
našauti nė per Velykas.

A Kardinolas Mindszenty, kaip tvirtina sklindan
čios žinios iš anapus “raudonosios sienos”, esąs Bu
dapešto kalėjime jau miręs?

A Berlyne Vakarų sąjungininkai sudarė vieną ka
rinį štabą ginti miestui, jei komunistų demonstraci
jos imtų grėsti taikai.

A Kominformas, komunistinių kraštų tarptautinė 
sąjunga, vėl pradėjo smarkiai pulti jos pasmerktąją 
Jugoslaviją. Rengiamasi ir kariniams veiksmams.

A Van Zeeland, Belgijos katalikų partijos vadas, 
senas politikas ir karaliaus Leopoldo artimas drau
gas, bando sudaryti naują ministerių kabinetą, kad 
užbaigtų vyriausybės krįzę.

A Etijopijoje, tam puslaukinių žmonių krašte, bol
ševikai laiko 800 žmonių atstovybę, arba geriau, 
“penktosios kolonos štabą negrams Afrikoje drums
ti”.

A Čekijos 8 lakūnus, kuriuos Pragos vyriausybė 
reikalavo grąžinti atgal, kaip “nusikaltėlius, pabė
gusius nuo bausmės”, JAV atsisakė išduoti (O anglai 
prieš mėnesį vežė atgal pabėgusį jugoslavų lakūną, 
kuris pakeliui iššoko iš nusižudė).

A Amerikiečių ąmvandeninis laivas ‘The Pickerei’, 
vadovaujamas kapt. Paul Schratz, atplaukė iš Hong- 
Kongo į HonoluluĮ; išbūdamas po vandeniu 21 die
nas ir nuplaukdamas 5200 mylių. Ilgiausia tokia ke
lionė laivininkystės istorijoje.

A Vakarų ambasadoriai Maskvoje prieš Velykas 
buvo susirinkę pas JAV ambasadorių Allen G. Kirk 
pasitarti Dalyvavo D. Britanijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Italijos ir Olandijos atstovai.

A Žuvo 110 žmonių Brazilijoje (Rio de Janeiro), 
sugriuvus tiltui ir traukiniui nusiritus į upę.

Redakcijai Tel. SO 8-6608

Tam priešinga tiktai So- 
miestas atitekti Italijai, 
vietų Rusija, bet Sforza 
nurodė, kad jos nusista
tymas gali pasikeisti, 
tad geriau iš anksto ieš
koti protingo sprendi
mo. Jis pabrėžė, jog yra 
visai galima, kad Italija 
ir Jugoslavija turės ko
voti su bendru priešu, 
tad išmintinga būtų besi
ginei jan tiems kaimy
nams prieš tai susitaiky
ti. “Jei Europos valsty
bės liautųsi kivirčytis 
dėl sienų, — sakė Sforza, 
tai Europa pasidarytų 
tokia pat turtinga ir pa
jėgi, kaip J. A. Valsty
bės”.

kaipStreikininkus 
krūninokstui

Roma. — Italijos vy
riausybė pareiškė, kad 
atsisakymas iškrauti A- 
merikos prisiunčiamus 
ginklus arba bet kurie 
sabotažo aktai bus laiko
mi kaip kriminaliniai 
veiksmai, nukreipti prieš 
krašto saugumą, ir už 
juos bu3 atitinkamai 
baudžiama. Vyriausybės 
nusistatymu, Amerikos 
prisiunčiami ginklai yra 
kaip tik geriausia prie
monė taikai išsaugoti.

MVIcllf KKTIItVS
Topei, Formoza. —Ki

nų nacionalistų karo 
pranešimuose balandžio 
8 d. nurodoma, kad tą 
dieną bombardų o j a n t 
Šanchajų, oro kautynėse 
buvo numušti 25 bombo
nešiai su SSSR (Sovietų 
Rusijos) ženklais.
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Siūlo nutraukti santykius su Sovietų Rusija
VVasliington, D. C. — 

Grįžęs iš kelionės po Eu
ropą kong resmanas 
Christian A. Herter 
(Boston, Mass.) aplankė 
valstybės sek r e t o r i ų 
Dean Achesoną ir pa
siūlė jam rimtai pasvars
tyti, ar nebūtų pats lai
kas nutraukti JAV di
plomatinius santykius su 
Sovietų Rusija. Ameri
kos visuomenei tuo būtų 
parodyta, lųūp įi 
pavojinga Aabar yra 
tarptautinė padėtis, į ką 
nevisi dar kreipia dėme
sio, kol palaikomi ryšiai 
su Sovietų Rusija ir pa
kenčiama jos destrukty- 
vinė akcija Jungtinių 
Tautų Organizaci joje 
(“veto”).

Kongresmanas Herter 
nurodė kai kuriuos bręs
tančius įvykius, kurie 
tarptautinę padėtį greitu 
laiku gali dar pasunkin
ti. Jis paminėjo komunis
tų rengimąsi provokaci
nėms demonstracijoms 
Berlyne, bolševikų ruoši
mąsi nutraukti derybas 
dėl taikos sutarties su 
Austrija, jų pasirengimą 
užpulti Formozos salą 
arba Hongkongą, prisi
dengiant kinų komunistų 
vardu.

Kongresmanas Herter, 
žurnalistų užklaustas, 

SENATAS PAKEITĖ D P BILIŲ
Washington, D. C. — 

Senatas 48 balsais prieš 
15 priėmė prezidento 
Trumano pasiūlytą DP 
biliaus pakeitimą. Ligi 
šiol Baltijos kraštų ūki
ninkams taikyta pirme
nybė Senato panaikinta 
ir perleista kariams, ko
vojusiems sąjungininkų 
pusėje. Iš jų daugiausia 
yra lenkų, dabar esančių 
Anglijoje (apie 18,000).

Be to, numatoma įsi
leisti keli tūkstančiai ju
goslavų, 5000 našlaičių, 
4000 kiniečių ir 54,744 
vokiečių, gyvenusių prieš 
karą Lenkijoje, Čekijoje 
ir kituose kraštuose, iš 
kurių jie buvo išvyti.

šiuo pakeistu įstaty
mu būtų įsileista ligi 
1951 m. birželio mėn. 30

atsisakė 'nurodyti, kokį 
įspūdį jo pasiūlymas pa
darė pačiam Achesonui. 
“Šito, — jis sakė, — aš 
negaliu minėti nei disku
tuoti”.

j

Du žuvo lėktuvo 
katastrofoje

Leicester, Mass. 
Lengvas s lėk- 

Robert

Mass., vairuojamas, atsi
trenkė j elektros vielas 
ir sudužo. Vairuotojas 
pavojingai sužeistas, o 
kartu su juo važiavęs 
keleivis užmuštas. Jur
gis Stermikis, 25, lėktu
vo vairuotojas, kurio na
mai buvo visai arti ne
laimės vietos, elektros 
buvo sudegintas.

Velykų šventės Maskvoje
Maskva. — “New York- 

Times” korespondentas 
iš Maskvos praneša, kad 
šiemet, staiga atšilus ir 
pravoslavų Velykoms su
tapus su švenčiamomis 
visam pasaulyje, ir Mas
kvoje pasireiškė visiškai 
velykinės nuotaikos. Tai 
buvo viena iš taikiausių 
ir maloniausių dienų, 
kuri seniau buvo nepa
prastai iškilmingai šven- 

d. 359,000 tremtinių 
(anksčiau buvo numaty
ta 205,000 ligi š. m. bir
želio mėn. 30 d.).

DP biliaus pakeitimą 
turės dar svarstyti At
stovų Rūmai.

Išvyko B Airijos 135 DP
Cobh. — Didįjį šešta- 

dieni giedodami velyki
nes giesmes įsėdo į laivą 
“Samana” ir išplaukė į 
Kanadą antra didžioji 
grupė Baltijos bėglių 
(135 asmenys), kurie dar 
spalio mėn. čia buvo at
plaukę menku laiveliu, 
sprukdami nuo bolševi
kų spąstų Švedijoje. Vi
so jų buvo 381 asmuo, 
paliko dar 60.

čiama. Bet ir dabar Aa- 
tėsi atvirų cerkvių, labai 
jau apleistų, kurias lan
kė tikintieji. Žmonės ne
šėsi “paschas” (rusų ve
lykinius tortus) ir dažy
tus kiaušinius. Pamaldo
se senam 
nuolyne, 
Maskvos, 
valstybių
A. V. ambasadorius adm. 

ie bolše- 
kores- 

pondentas neužsimena.
(Jiems, be abejo, pikta, 

kad po tiek metų perse
kiojimo, religijos iš žmo
nių širdies visai išlupti ' 
negali).

Zagorsko vie- 
40 mylių nuo 
dalyvavo kitų 
atstovai ir J.

Nauji volstybės sekreto
riaus patarėjai

Washington, D. C. — 
Prezidentas • Trumanas, 
norėdamas palaikyti ir 
sustiprinti abiejų partijų 
bendrą liniją užsienio po
litikos klausimais, du 
buvusius senatorius, res
publikonus, John Sher
man Cooper (Kentucky) 
ir John Foster Dulles 
(New York), paskyrė 
valstybės sekretoriaus 
Dean Achesono patarė
jais.

Dulles iš profesijos yra 
mokslininkas istorikas, 
gerai išstudijavęs ir pa
žįstąs Europos ir Azijos 
tautų santykius, daug 
kartų dalyvavęs svar
biose pokarinėse 
rencijose ir pasitarimuo
se.

konfe-

Jugoslavija smelkia
Italijos pasiūlyną

Belgradas, Jugoslavija 
— Jugoslavijos valdžia 
pasmerkė ir atmetė Ita
lijos užsienio reikalų 
ministerio Carlo Sforza 
pasiūlymą išspręsti 
čą dėl Trieste.

Jugoslavai sako, 
visa laisva Trieste 
torija turi būti prijung
ta prie Jugoslavijos dėl 
istorinių, tautinių ir eko
nominių priežasčių. Sfor- 
zos pasiūlymą pavadino 
šovinistiniu.

gin-

kad 
teri-
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Minios maldininkų lankė
Roma. — Pranešimu iš 

Romos, šiais Šv. Metais 
buvo nepaprastai didelis 
antplūdis maldininkų Je- 
ruzolimoje ir Romoje vi
są Didžiąją Savaitę.

Tūkstančiai maldinin- 
katalikų, protes-kų, 

tantų ir pravoslavų, — 
buvo susitelkę Jeruzoli- 
moje, kur meldėsi įvai
riausioms kalboms bei 
apeigomis ir lankė Kris
taus Kančios nužymėtas 
vietas. Maldini n k a m s 
reikėjo eiti pro spygliais 
aptvertais ir tankų su- 
raustas gatves, kuriose 
dar neseniai kovėsi ara
bai su žydais, ir kaip 
tiktai tose pačiose vieto
se, kur lašėjo Kristaus 
kraujas už žmonių išga
nymą ir taiką. Katalikai, 
prašydami Viešpa ties 
taikos, meldėsi * Kalvari
jos kalno koplyčioje, iš 
kurios pamaldos Velykų 
rytą buvo transliuoja
mos į visą pasaulį. Mal-

NEMALONI SUKAKTIS, 
BET PAMOKANTI

Oslo, Norvegija. —Šie
met Velykų pirmoji die
na Norvegijoje- sutapk 
su dešimtmečiu, kai Hit* 
leris ją užpuolė ir paver
gė (1940 m. balandžio 9 
d.). Norvegijoje ji praėjo 
beveik neatžymėta. Ofi
cialūs sluoksniai pareiš
kė, kad tauta ir taip ge
rai prisimena tą nelaimę 
ir penkių metų žiaurią 
nacių okupaciją. “Ta die
na — 1940. IV. 9. — mus 
pamokė, kad pasitikėji
mas taika Norvegijai bu
vo nelaimė. Ji mums pa
rodė, kad negalima kraš
to laisvės ir nepriklauso
mybės remti tik improvi
zuota apsauga”.

Tą patį pareiškė ir 
Norvegijos ambasado
rius JAV Wilhelm Mun- 
the de Morgenstierne 
amer i k i e č i ų laikraš
čiams. Jis pasidžiaugė 
dar Atlanto Sąjunga, ku
riai Norvegija priklauso, 

Pirmą kartą nuo amerikiečių Japonijos okupacijos pra
džios generolo MacArtburo sūnus (kairėje) Arthur snsltis- 
ka su imperatoriaus sūnumis: viduryje — Akihfto ir Ma- 
sahito.

dininkų antplūdis, netil
pęs nakčiai Jeruzolimoje, 
vakarais skirstėsi į Bet
liejų, Jerichą, Negyvo
sios jūros pakraščius ir 
Judėjos kaimus.

Tuo pačiu metu Romo
je buvo suplaukę apie 
100,000 maldininkų iš 
Italijos ir kitų krštų. Di
džiosios Savaitės pamal
dos Šv. Petro Bazilikoje, 
dalyvaujant apie 30,000 
žmonių ir pačiam popie
žiui Pijui XII, kuris at
rodė kiek išvargęs, ta
čiau budrus, paliko dide
lį įspūdį ir gilių išgyve
nimų.

Velykų rytą popiežius 
Pijus XII kalbėjo 
Petro Bazilikos 
į 450,000 minią 
kė palaiminimą 
Orbi. Popiežius 
būtiną reikalą 
persiimti 
dvasia, be kurios 
taika nėra įmanoma.

iš Šv. 
balkono 

ir sutei- 
Urbi et 
pabrėžė 

pasauliui 
Evangelijos 

jokia

ir Maršalo planu, kuris 
padėjo kraštą atstatyti.
.JŠią proga tenka pri

minu, ka<f*hdparsi
davęs norvegas Quisling 
savo vardą paliko istori
jai suteptą. Šiandien 
“kvislingais” vadinami 
visi savo krašto išdavi
kai.

Katalikas paskirtas 
rimtom pareigoms

Hashington, D. C. — 
Atominės komisijos na
riu ir laikinu vedėju, pa
sitraukus David E. Li- 
lienthal, paskirtas Tho- 
mas E. Murray, inžinie
rius išradę jęs. Jis yra 
katalikas, popiežiaus ap
dovanotas šv. Grigaliaus 
ir Maltos riterių kry
žiais. Yra 48 metų, augi
na septynius sūnus ir 
keturias dukteris. Akty
viai dalyvauja katali
kiškose labdaros draugi
jose.
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Statybos darbininkų unijos 
pasirašė sutartis

Boston, Mass. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
namų statybos darbinin
kų unijos pasirašė dviem 
metam sutartis su kon- 
traktoriais. Naujos su
tartys paliečia daugiau 
kaip 30,000 Massachn- 
setts namų statybos 
darbininkų. Darbininkai 
laimėjo didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas 
be jokių grasinimų ir 
streikų.

Apie 21,000 darbinin
kų, kurie dirba Massa- 
chusetts vieškelių staty

boje, gaus 12 su puse 
centų daugiau į valandą: 
7 su puse centus nuo 
1950 m. balandžio 1 d. 
iki 1951 m. kovo 31, o ki
tus 5 centus — nuo 1951 
m. balandžio 1 d. iki 1952 
m. kovo 3 d.

Kiti 7800 Bostono sta
tybos darbininkai gaus 
10 centų daugiau, o apie 
tūkstantis darbininkų 15 
centų daugiau j valandą. 
Dirbantieji prie elekros 
įrengimų ir kitokių dar
bų gaus 10 centų dau
giau.

NORI SUDARYTI BENDRĄ 
DARBININKŲ SĄJUNGĄ

LENKŲ LA
r r

PAŠČIAI
APIE LIETUVĄ

Hashington, D. C. — 
Philip Muray, CIO prezi
dentas, pasiūlė planą su
vienyti visas darbininkų 
organizacijas. Amerikos 
Darbo Federacijos pir
mininkas William Green 
principe tam planui pri
taria. Taip pat pritaria 
A. J. Haynes, CIO maši
nistų unijos pirmininkas, 
ir John Lewis, angliaka
sių unijos pirmininkas.

Atrodo, kad gali susi
daryti galinga darbinin
kų sąjunga. Jeigu tokia 
sąjunga susidarytų, tai 
būtų pašalinti visi nesu
sipratimai ir darbininkai 
būtų nulemianti pajėga 
politikoje.

Pataria sustiprinti Atakot 
Aosam

Uashingtofl, D. 0. — 
Gen. Dvvight Eisengho- 
wer pataria sustiprinti 
Alaskos apsaugą. Jis pa
taria turėti modemiš-

sumokėtas $10.00 pinigi
nės baudos, tekdavo 
dirbti kalėjime 20 dienų. 
Dabar padidinamas dvi
gubai darbo užmokestis 
kalėjime, būtent iki $1.00 
už dieną.

m * --------

oaznycns
Bertynas. Katalikai ir 

protestantai visu uolu
mu atstato karo metu 
sugriautas bažnyčias. Iš 
192 protestantų ir 83 ka
talikų bažnyčių, oro puo
limų metu buvo visiškai 
sunaikinta 62 protestan
tų ir 22 katalikų bažny
čios. Be to 61 protestan
tų ir 25 katalikų bažny
čios buvo smarkiai apga
dintos. Šiuo metu iš di
džiųjų katalikų bažnyčių 
yta atstatomos šv. Jed- 
vygos, šv. Sebastijono ir 
šv. Mato. Kitos mažiau 
apgadintos jau yra at
statytos ir naudojamos.

DABARTINE LRKSA VADOVYBE
Iš kairės į dešinę sėdi: red. Leonardas Šimutis, pirmininkas: kun. Jonas F. Baitusevičius, 

Scranton, Pa., dvasios vadas; Vincas T. Kvetkas, Wilkes Barre, Pa., sekretorius. Stovi: M. 
Zujus, “Garso” redaktorius ir administratorius; Jurgis K. Venslovas, Cleveland, O., iždo 
globėjas; adv. Jonas jf Grigalius, Boston, Mass., vice pirm.; Vincas Ambromaitis, Tamaųua. 
Pa., iždo globėjas; Petras Karašauskas, Plymouth, Pa., iždininkas. Lietuvių R.R. Susivieni
jimo Amerikoje centro būstinė yra Wilkes Barre, Pa. (73 East South St.).

ŠVENTASIS TĖVAS LAIMINA 
% LIETUVIUS TREMTINIUS

kiausią radaro tinklą ir 
gerai apginkluotus bū
rius. Taip pat jis pataria 
sumodern i n t i dabarti
nius tankus.

Bangini rinkė ri Mg 
katėjine

Boston, Mass. — Padi
dintas mokestis už dar
bą kalėjime kaliniams, 
kurie, nepajėgdami ar 
nenorėdami pini ginęs 
baudas sumokėti, turi už 
tai atidirbti kalėjime. Li
gi šiolei už kalėjime dar
bo dieną buvo skaitoma 
$0.50. Tokiu būdu už ne-

g Ru»saMė
5670 MIhIsIm)

WeMington, Naujoji'Ze
landija — Šio krašto val
džia atšaukė savo minis- 
terį iš Maskvos. Priežas
tis — nepaprastai bran
giai kainuoja ministeri
jos išlaikymas.

Kaip žinoma, bolševi
kai pakeitė savo valiutą. 
Dabar ne tik Naujoji 
Zelandija, bet ir kitų 
kraštų vyriausybės rim
tai svarsto pasiuntiny
bių išlaikymo klausimą.

Kirchheim, Vokietija— 
Vyriausias Lietuvių 
Tremtinių Sielo vados 
Tvarkytojas Kanaunin
kas Feliksas Kapočius š. 
m. kovo mėn. 22 dieną 
gavo iš Apaštališkos 
Nuncijatūros Vokietijo
je, raštą, kur sakoma:

“Jo Ekscelencija Msgr. 
Montini, raštu 1950 m. 
kovo mųp. 15 d., prapeša 
iš Valstybės Sekrėtorija- 
to, kad Jūsų pranešimas 
apie lietuvių tremtinių 
padėtį Vokietijoje buvo 
smulkiai Valstybės Se- 
kretarijato išžiūrėtas. Ir 
pats Jo Šventybė asme
niškai teikėsi atkreipti į 
tai dėmesį ir pavedė Val
stybės Sekretori j a t u i 
perduoti Jums, didžiai 
gerbiamas ‘ Kanau- 
ninke, Jūsų bendradar
biams kunigams ir vi
siems Jūsų - tautiečiams 
paguodą teikiantį Jo 
Apaštališką Palaimini
mą”.

AMaiito gynybos pianas
Haga, Olandija —šiau

rės Atlanto sąjungos 
krašto apsaugos ministe-

J

Ką tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengė spaudai kompozito. 

riaus sūnus ALGIS SIMKUS

Knyga | mik mūs viršeliais. su jHastikus juost de. 61 pusi.. labai 
lengvai atsidaro ir skaffiUnan pianu neužsivcrėia. Kaina $2.00 
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3M Heat lAruedway, Seatk

rių konferencija vienbal
siai priėmė papildytą 
strategišką planą, kurį 
pasiūlė kariuomenės šta
bų viršininkai tam, kad 
galima būtų atremti bet 
kokį Rusijos puolimą 
Vakarų pusru tūlyje. 
Krašto Apsaugos minis
terių susirinkimui vado
vavo Louis Johnson, 
Jung. Valstybių gynybos 
sekretorius? Jis pareiškė, 
kad šiaurės Atlanto su
tarties organizacija “nuo 
planavimo perėjo prie 
tikrovės”.

Negrai ėja 2W mylhi 
pėsti

Kinston, N. C. — Kai 
čia atvyko afrikietis ne
grų vysk. Juozapas Ki- 
wanuka, tai į jo atnašau
jamas šv. Mišias rinkosi 
apylinkės negrai, nuei

dami pėsti net 200 my
lių. Vysk. J. Kiwanuka 
pareiškė, kad jo diecezija

Afrikoje (Ugandoje) yra 
laikoma misijų kraštu, 
bet ji katalikiškesnė už 
N. Carolina. Taigi, trūk
sta tik pasiaukojusių 
Kristaus apaštalų, bet 
netrūksta negrų nuošir
dumo ir meilės Kristaus 
mokslui.

Pasisekė atoati Keta-
•i

u-
Berlynas — Jung. Val

stybių įstaigos pagaliau 
išdavė leidimą lietuvaitei 
našlaitei ; Teresei Stra- 
sinskaiteif kuri jau se
niai turėjo atvykti Ame
rikon pas savo globėjus 
Thomas Miller Chicago
je, pasižadėjusius ją įdu
krinti. Tačiau rusų repa- 
triacinė komisija buvo 
pareikalavusi ją grąžinti 
Lietuvon, kaip sovietų 
pilietę. Šios rusų ♦preten
zijos po ilgai trukusios 
kovos buvo atmestos. 
Galimas daiktas, kad la
bai artimoj ateity ji bus 
atvežta Amerikon lėktu
vu jos naujiesiems glo
bėjams.

Kviečiams Uetarig Kašy- 
tojg savažiarims

Š. m. balandžio m. 4 dieną 
Bostone buvo susirinkę JAV 
Lietuvių Rašytojų ir nauja
kurių Lietuvių Rašytojų 
Draugijų Valdybos. Posėdyje 
tartasi įvairiais organizaci
niais ir kultūriniais klausi
mais. kuriems išsamiau ap
tarti š. m. gegužės m. 6-7 die
nomis Bostone. Mass.. kvie-
čiamas visų šiuo metu Ame
rikoj gyvenančių lietuvių ra
šytojų suvažiavimas.

Tarp pagrindinių suvažiavi
mo darbotvarkės punktų nu
matoma abiejų rašytojų 
draugijų rcorganizav imas. 
Kultūros Fondo reikalai, nau
jos vaidybos rinkimas ir kt.

Plačiau apie suvažiavimo 
vietą, laiką ir kt. rašytojai 
bus j>ainformuoti- artimomis 
dienomis.

JAV Liet Rašytojų ir 
Tremtinių Liet. Rašytojų 

Draugijų Valdybos.

PASEKA
Savo ir šeimos vardu reiš

kiu gilią padėką p. Onai Ju
sinas. gyv. 39 Witeon St.. 
Hartford. Conn. už šelpimą 
siuntiniais mums dar gyvę-

nant Vokietijoje, o ypač ui 
sudarymą buto ir darbo ga
rantijų, kurios įgalino atvyki
mą į šią laisvės šalį.
- Ponia O. Jusinas, būdama 
našlė ir turėdama daug rū
pesčių su savo šeima, vis dėl
to širdingai priėmė mus, kaip 
savo artimiausius žmones, į 
savo namus ir globojo ištisus 
6 mėn., net nesutikdama imti 
už pirmųjų savaičių maitini
mą ir patalpas jokio atlygini
mo. Per visą laiką p. A. Ju
sinas ir visa jos šeima parodė 
tiek daug rūpestingumo, šir
dies bei supratimo mūsų šei
mai, kad mes visada liksime 
dėkingi.

Didi padėka p. Povilaitienei 
už rūpestį ir globojimą mūsų 
abiejų vaikučių.

P. O. Jusinas yra-tikrai di
delės pagarbos nusipeinusi. 
Ji šelpė net 11 šeimų Vokieti
joje. o dabar aktyviai daly
vauja BALF’o šalpos darbe ir 
lietuviškame organizaciniame 
veikime.

Ta pačia proga reiškiu pa
dėką p. W. Kortinaičiui ir po
niai už jų rūpestį ieškant 
mums darbo. Didi padėka taip 
pat p. W. Kadis šeimai ir p. 
Jonui Medoniui už visokiario- 
pą paramą.

Su gilią pagarba
Zigmantas 8traatas Ir šeima. 

R-rtford. kovo 30 d.. 1*50. * ‘

Lenkų laikraštis “Gwiazda” 
Philadelphia, Pa., rašo:

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ
Vietos kunigai, vadovaujant 

seniausios lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos klebonui, kun. 
Ignui Valančiūnui, pradėjo 
metines pamaldas, "Šventąja 
Valanda” už Lietuvos išlaisvi
nimą iš bolševikų vergijos. 
Pamaldoms pritarė ir jas pa
tvirtino kardinolas Daugher- 
ty. Pamaldos buvo laikomos 
sekmadienį 5 kovo, popiet, 3 
valandą. į tas pamaldas suva
žiavo dvasininkų ir pasaulie
čių iš artimųjų ir tolimųjų 
Philadelphijos, Pennsylvani- 
jos, New Jersey, Delaware 
apylinkių. K.V.”

SUNKI LIETUVIŲ BCKL£
Lenkų laikraštis “Dziennik 

Chicagoski” paduoda žinutę 
iš Romos, 2 kovo (J. C.)

Aplinkiniais keliais pasiekė 
Romą patvirtintos žinios apie 
baisią lietuvių tautos, jėga 
įjungtos Sovietų Rusijon, ne
laimę. Vienintelis užsilikęs 
Lietuvoje Panevėžio vysku
pas, Kas. Paltarokas privers
tas slapstytis savo vyskupijos 
miškuose ir pelkėse. Už jo 
galvą bolševikai paskyrė pre
miją. (Paskučiausios, dar ne
patvirtintos žinios sako, kad 
ir jis jau kalėjime miręs. Ver
tėjas).

Bažnyčios ir koplyčios be
veik visas sunaikintos. Kuni
gai ir vienuoliai išvežti, dau
gelis jų nužudyta. Blogiau
sia, tai išvežimas į Sibirą. 
Nuo praeitų metų prekinių 
vagonų vilkstinės, prigrūstos 
lietuvių, nuolat rieda į rytus 
ir dingsta Azijos stepėse. Šios 
žiemos metu išvyko į Rusiją 
daugiau, negu 800 traukinių, 
pripildytą vyrais, moterimis 
ir vaikais. Bolševikai liku
sias sodybas užpildo kolonis
tais, atvežtais iš Azijos. Ta jų 
niekšybė vis garsiau šaukiasi 
dangaus keršto.

Lenkų laikraštis “America- 
Echo” kovo 26 d. laidoje pa
talpino straipsnį apie pogrin
džio sąjūdį Lietuvoje.

Washington, D. C. Kon- 
gresmanas Flood, laisvosios 
Lietuvos draugas, pagarsino, 
kad Pogrindžio Sąjūdis krei
pėsi į U.S.A. prašydamas pa
geltos karinei akcijai prieš 
Sovietų Rusiją. Jau ir dabar 
lietuvių būriai, ginkluoti mo
derniškais ginklais, slapstosi 
miškuose ir daro užpuolimus 
ant mažesnių Sovietų armijos 
dalinių ir NKVD. Tame darbe 
jiems talkininkauja lenkai, es
tai ir latviai Sąjūdis, mano 
suaktyvinti veikimą pavasarį, 
ypač gegužės ir birželio mė
nesiais, kai bus galima gerai 
pasislėpti laukuose ir javuose. 
Todėl tas judėjimas kreipiasi 
į U.S.A., kad padėtų ir pa
siųstų naujų ginklų, radio 
aparatų, amunicijos ir ben
drai sprogstamos medžiagos.

Judėjimas yra žinomas 
“Miško Brolių” ir "Slapukų” 
vardu. Lietuvių bendruomenė 
Amerikoje remia tą judėjimą.

Pogrindžio Sąjūdis praneša, 
kad iki šiol (praeitų metų) 
Maskva išvežė iš Lietuvos 
550,000 lietuvių, o likusioji 
dalis griebėsi ginklo, kaipo 
paskutinės priemonės. nes 
mato, jeigu jie to nedarys, 
tai visa Lietuvių tauta bus 
išvežta. Lietuviai nori atkreip
ti amerikiečių dėmesį į nelai
mingą Lietuvą ir lietuvių liki
mą, nurodydami, kad vokie
čiai išžudė ar išvežė 250,000 
lietuvių, o dabar rusai išvežė 
550,000 gyventojų. Taip, kad 
dabar Lietuvoj belikę tik pusė 
gyventojų. Rusai, vieton iš
vežtų lietuvių, atgabena mon

golus ir jais nori visą Lietu
vą kolonizuoti.

Tragedija yra ta, kad Rusi
ja greičiau sužinos apie tą 
prašymą pagalbos, negu Ame
rika suspės jos atsiųsti. Rusi
ja pasistengs, kad Lietuva 
negautų jokias pageltos, o 
Maskva iš savo pusėn tik pa
greitins ir padidins lietuvių 
persekiojimą, ir bus dar blo
giau Lietuvoje, negu dabar. 
Kongresmanas ifkeldamas tą 
Lietuvos pogrindžio prašymą 
aikštėn, nepasitarnavo Lietu
vai, o tik pakenkė. (Iš viso 
tai labai atsiduoda komunisti
ne provokacija, tai yra prie
danga dar žiauresnei lietuvių 
deportacijai: girdi, jie net 
prašo Amerikos pageltos. — 
Vert.).

Nore bolševikai giria Lietu
vos gyvenimą, tačiau tikrovė
je yra baisiausias skurdas ir 
nedateklius, kokio neatsimena 
ir seniausi žmonės. Nuolatos 
atbėgdami pavieniai žmonės 
iš Lietuvos, pasakoja, kad gy
venimas taip pablogėjęs, kad 
visa liaudis patekusi į di
džiausią vargą. Tūkstančiai 
žmonių išvežta į Sibirą ar į 
Rusijos gilumą. Šeimos su
griautos, išdraskytos. Nuola
tiniai policijos persekiojimai 
ir siautėjimai. Užsienyje 
skleidžiama sufalsifik uotą 
statistika, kad pataisius tą 
taip blogą įspūdį.

M. L K.

ATVIRAS LAIŠKAS
3323 So. Halsted St 
Chicago 8, Illinois 
1950 m. bal. 3 d.

Kun. P. M. Juras
366 West Broadvay 
So. Boston 27, Mass. 
Didžiai -^erbrafaiaa Kuaige:

Šia proga noriu pasveikinti 
Jus už tą kilnų darbą kurį 
Jūs atlikote išleisdamas Sta
sio Šimkaus rinktines lietuvių 
liaudies dainas. Gavus šian
dien šį puikų leidinį, tikrai 
nudžiugau, nes giliai įvertin
dama mūsų liaudies dainų 
turtą, ir ypač brangindama 
Stasio Šimkaus kūrybinę sie
lą ir gabumą, džiaugiuos, 
kad juo daugiau Amerikos 
lietuvių dainos mylėtojų turės 
progos pažinti ir naudotis tuo 
kultūriniu turtu, kurį šviesios 
atminties kompozitorius Šim
kus paliko.

Gražesnio paminklo nebega
lima pastatyti įamžinimui 
Šimkaus vardo, kaip kad duo
ti jo sukurtoms dainoms ir 
muzikai progą skambėti po 
platųjį pasaulį.

Dėkodama Jums už Jūsų 
brangias pastangas lietuvių 
kultūros naudai, ir linkėdama 
Jums geriausios sveikatos ir 
pasisekimo visuose Jūsų dar
buose, pasilieku,

Su gilia pagarba,
Nora M. Gugienė.

LoUh Btam, prancūzų socia
listų partijos vadas, daug kar
tų buvęs ministerių pirmininku, 
miręs praėjusią savaitę.
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Šventas Tėvas apie dabarties laikus
Paskutinėje savo enci

klikoje, kurią Šv. Tėvas 
išleido kovo mėn. 11 d. 
ragindamas visus katali
kus Kančios Sekmadienį 
melstis ir prašyti Dievo 
pasigailėjimo, atkreipia 
dėmesį į mūsų laikų ne
geroves ir Bažnyčios 
persekiojimą. Praleidę 
tas enciklikos vietas, ku
rios buvo skirtos Kan
čios Sekmadieniui, nori
me atkreipti dėmesį į 
tuos popiežiaus Pijaus 
XII žodžius, kuriais jis 
apibudina dabartinę pa
dėtį ir Šventųjų Metų 
reikšmę.

Pirmiausiai šv. Tėvas 
pareiškė, kad Šventieji 
Metai jau suteikė Jam 
nevieną kartą paguodos 
ir džiaugsmo? Jau dabar 
iš visų pasaulio kraštų 
plaukia tikinčiųjų mi
nios į Romą. O tai yra 
tik pradžia. Prasidėjus 
malonių metų laikotar
piui maldininkų bus dar 
daugiau. Jie vyksta ne 
vien tik atpirkti savo 
kalčių, bet taip pat ir 
permaldauti už pasaulio 
nuodėmes ir išmelsti vi
suomenės grįžimo prie 
Dievo. Ne tik tada galės 
gimti tikroji širdies ra
mybė, pilietįnė santaika 
ir tautų gerbūvis. Ta
čiau nežiūrint viso to, — 
tęsia Pijus XII — ne
trūksta taip pat baimės 
ir nerimo priežasčių, ku
rios kelia liūdesio Jo tė
viškai sielai.

“Pirmiausiai, nors jau 
beveik visur pasibaigė 
karas, tačiau dar vis ne
sulaukiame taip trokš
tamos ‘ taikos, taikos pa

Maskva ir Miunchenas
Kaip žinome, 1939 m., Chamberlainas buvo nu

vykęs į Miuncheną, kur mėgino nuolaidumu nura
minti politini Hitlerio alkį. Padaręs keletą sutarčių, 
manė savo uždavinį sėkmingai atlikęs. Britai labai 
džiūgavo dėl jo diplomatinio laimėjimo. Ir kur čia 
nesidžiaugsi: visai be kraujo sustabdė Hitlerio norą 
kariauti. Chamberlainas buvo įkeltas į garbės sostą. 
Spauda nebežinojo, kaip čia jį tinkamiau išgarbinti. 
Vienoj knygoj, paskirtoj Chamberlainui išaukštinti, 
ir užvardintoj “Žmogus, kuris padarė taiką”, štai 
kas buvo parašyta:

“Pirmą kartą istorijoj visos žmonijos balsas 
padarė lemiantį nuosprendį tokiu momentu, kada ka
ro šešėlis gręsė jų gyvenimui. Atsirado vyras, kurs 
tą balsą sėkmingai išreiškė pačioj paskutinėj valan
doj, kuomet galimybė susitarti buvo jau beveik iš
slydusi iš politiškų rankų, o visų kraštų karo maši
nos jau buvo pradėjusios riedėti į mirtingą žygį. O 
kas sykį padaryta, gali būt pakartota. Dabar žmo
nija žino savo galią. Politikai jau suprato, kad gali
ma sukelti visuomenės nuomonę taikai arba karui. 
Ir tas, kurs sugeba taip sėkmingai pasukti visų min
tis į taiką, užsitarnauja didesnės garbės negu di
džiausių mūšių laimėtojai”.

Dabar tie žodžiai atrodo kaip vaikiškai išpūsta 
nesąmonė. Tačiau jie turi istorinę vertę. Jie siūlo iš
vadą, kad istorija kartojasi, ir greta Miucheno ne- 
bestato Londono, bet Maskvą. Viens vardas tiesa, 
atpuola, bet dalyko esmė lieka ta pati. Močiutė isto
rija įrašo labai pamokinantį faktą, kad su tokiais 
tipais, kaip Hitleris ir Stalinas, daryti sutartis neiš
simoka, nes jie įveda į politiką banditiškus dėsnius: 
daryt sutartis žodžiu ir plunksna, ir jas laužyt —kul
kosvaidžiu.

Chamberliną gal be reikalo visiems laikams 
ant juoko paliko. Jis gi nežinojo, kad Hitleris taip 
pasielgs. Tegu politikoj visur yra veidmainyščių, ap
gaulių ir suktybių, bet vis gi ne tokių begėdiškų.

Ar šiaip, ar taip, Anglijos lordas tokios staig
menos nesivaizdavo. Jis nebuvo toks naivus, kad ne
suprastų, jog įspaustas į Vokietijos kuprą lenkų ko
ridorius turi iššaukti karą; tačiau jis turėjo, teisę 
tikėti, kad padarytoji su Hitleriu sutartis nustums 
karą kokiem dviem trim metam. Toks mažas laimėji
mas nebūtų buvęs vertas tokio išpūsto išgarbinimo, 
bet vis dėlto būtų buvęs laimėjimu. Chamberlainą 
netenka perdaug kaltint, kad nesuprato Hitlerio 
klastingumo. Pirmoji klaida bent tiek dovanotina,

kad ji buvo paremta žmogiškumu, o tik nejučiomis 
susidurta su smurtu.

Bet kuo pateisinti tos pačios klaidos pakartoji
mą? Juk gerai žinomi Stalino planai ir jo taktika. Jis 
nesislepia, kad nori pavergt pasaulį; kad komuniz
mas negali sugyventi su demokratija, nes jų sieki
mai ir tvarka diametraliai priešingi; kad bolševikai 
su nebolševikais turi mirtinai kovoti (jei priešas ne
pasiduoda, reikia jis sunaikinti — juk tai patentuo
tas komunistų šūkis), o vis dėlto vėl vyksta naujas 
apie despotą tūpčiojimas — Maskva ir Miunchenas.

K.

stovios ir tvirtos, kuri 
sėkmingai galėtų sude
rinti daugybę vis augan
čių nesantaikos priežas
čių. Daugelis tautų kar
tas nuo karto vis daro 
kliūčių. Bemažėjant pa
sitikėjimui, lenktyniau
jama ginkluotis. Visų 
sielos yra kupinos bai
mės ir neaiškumo. To
liau šv. Tėvas sako, kad 
Jo manymu viso blogio 
šaknys glūdi tame, kad 
neretai tiesa pakeičiama 
melu ir melas naudoja
ma, kaip ginčų priemonė.

/

Daug kas religijai ne
skiria jokios reikšmės ir 
jos visai nepaiso. Kitur 
ji šeimose ir visuomenė
je tiesiog ginama, kaip 
senų prietarų liekana. 
Aukštinama privati ir 
vieša bedievybė ligi to
kio laipsnio, kad pašali
nus Dievą ir Jo įstaty
mus, dorovė netenka sa
vo pagrindo. Spauda taip 
pat per daug dažnai vul
gariausiu būdu niekina 
religinį jausmą ir tuo 
pačiu metu platina begė
diškiausią pasileidimą. Ji 
tuo būdu skatina ir trau
kia į nedorybes trapius 
vaikus ir pąliktą sau pa
čiam jaunimą. Iš viso to 
plaukia neapskaičiuoja
mi nuostoliai. Organi
zuojama ir puoselėjama 
ištisos eilės prievartavi
mų, sąmyšių ir maištų, 
kurie ruošia ūkio griuvi
mą ir neša bendram la
bui nepataisomus nuo
stolius. “Ypač turime ap
gailestauti, sako šv. Tė
vas, kada daugelyje tau
tų yra žeidžiamos, ir 
mindomos Dievo, bažny-

čios ir pačios žmogaus 
prigimties teisės. Dievui 
pašvęstieji Tarnai, net 
aukščiausių laipsnių, yra 
išmetami iš savo vietų, 
tremiami, kalinami, arba 
jiems kliudoma atlikinėti 
savo pareigas”. Už tai 
šv. Tėvas skelbia pasau
liui apie oficialiųjų cen
zūrų prievartą ir kontro
lę, kuri vykdoma prieš 
katalikiškąsias mokyk
las ir katalikiškąją soau- 
dą. Dėl to yra būtina — 
tęsia šv. Tėvas — siųsti 
į Dievą karštas maldas 
ir vėl šauktis tų dėsnių 
iš kurių vien tegali ateiti 
protams šviesa, sieloms 
ramybė ir santaika, tarp 
įvairių visuomenės kla- “ 
siū tikras teisingumas.

Kunigams, ypač šiais 
Šventaisiais Metais, yra 
skirtas uždavinys nesi
gailėti jokių patsangų 
darbuojantis, kad jiems 
patikėtos sielos nusikra- 
čiusios visokio šališku
mo ir aistringumo, daly
vautų krikščioniškaja
me gyvenime. Kur jie 
nepajėgtų prider amai 
pasirūpinti, turi ateiti į 
pagalbą Katalikiškosios 
Akcijos kovotojai.

Toliau, šv. Tėvas, para
ginęs tautų valdytojus 
apmąstyti, kad taika yra 
išminties ir teisingumo 
padarinys, juos taip pat 
kviečia pergalvoti, kad 
jie turės duoti apyskaitą 
ne tik prieš istoriją, bet 
ir prieš amžinojo Dievo 
teismą. “Tie kurie pilno
mis rankomis — tęsia 
Pijus XII — barsto pa
vydo, nesantaikos ir ne- 
sugyvenimo sėklą, kurie 
slaptai ar viešai kursto 
mases ir šaukia jas į re
voliuciją, kurie tuščiais 
pažadais apgaudi n ė j a 
minias ir taip linkusias į* 
neramumus, turi taip pat 
suprasti, kad krikščio
niškųjų dėsnių reikalau
jamas teisingumas, tarp 
visuomenės klasių pu
siausvyros ir broliškos 
santaikos saugot o j a s, 
yra pasiekiamas ne jėga

Karinė konferencija Hagoje. Ją atidaro J.A.V. gyny
bos sekretorius Louis Johnson; iš kairės sėdi britų karo 
štabo viršininkas mai-š. Sir William Slim, iš dešinės — Cen. 
Omar N. Bradley.

ir prievarta, bet teisės 
keliu. Bendra malda iš
melstos, Aukščiau s i o s 
Šviesos vedini, tegul visi 
įsitikina, kad vienas tik 
Dieviškasis Išganytojas 
tegali suderinti tokią 
daugybę baisių nesutari
mų. Už tai su tikėjimu, 
meile ir viltimi siunčia
me Jam savo maldas. Te
pažvelgia Jis atlaidžiai į 
tiekos nelaimių slegiamą 
žmoniją, plakamą to
kiais gązdinimais ir to
kia daugybe nesantaikos 
bangų. Jo šviesoje teiš- 
ryškėja blogųjų melai ir 
tebūna pažemintas įtūžęs 
išdidžiųjų akiplėšišku
mas. Turtingieji tebūna 
atvesti į teisingumą, di
džiadvasiškumą ir meilę. 
Neturtėliai ir vargšai te
paima pavyzdį iš Naza
reto šeimos, kuri pelnėsi 
duoną kasdieniniu dar
bu. Galop tie, kurie tvar
ko visuomenės reikalus 
tegul įsitikina, kad nėra 
tvirtesnio visuomeninio 
pagrindo, kaip krikščio
niškasis mokslas ir Baž
nyčios laisvės gerbimas”.

▲ Lenkijos vyskupai 
įteikė savo krašto vy
riausybei laišką, kuria
me protestuojama prieš 
vyriausybės vedamą ar
šią kovą prieš Lenkijos 
bažnyčią.

▲ Jeruzalės Kryžius. 
Šiomis dienomis atvyko 
į Istanbulą benediktinas 
tėv. Becquet, kuris bai
gia įspūdingą kelionę 
apie pasaulį su “Jeruza
lės Kryžiumi”.

Pereitų metų Didįjį 
Penktadienį tas kryžius 
buvo pašventintas ant 
Kalvarijos kalno Jeruza
lėje. Jis yra žmogaus di
dumo. Paskui šis kryžius 
keliavo apie pasaulį; pir
miausiai buvo nugaben
tas į Romą popiežiui, o 
paskiau aplankė Prancū
ziją, Angliją, Kanadą, 
JAV, Kubą, Braziliją, 
Urugvajų, Argentiną, Či
lę, Peru, Ekvadorą, Pa
namą, Costą Ricą, Hava
jus, Filipinusą Siamą, In- 
dostaną, Siriją ir dabar 
yra Turkijoje. Dar bus 
aplankyta Ispanija ir 
Portugalija. Paskui kry
žius bus padėtas tam 
tikslui pastatytoje mal- 

‘ dypioje Belgijoje. Tos 
kryžiaus kelionės tikslas 
išmelsti taiką.

▲ Amerikos katalikų 
maisto siuntiniai į Aus
triją sudaro didesnę pu
sę visų siuntinių, ku
riuos austrai yra gavę iš 
kitų kraštų per Caritas 
organizaciją. Iš 2 milijo
nų svarų amerikiečių 
katalikų dovanos suda
ro 1,700,400 s v.

SUSITIKIMAS
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7.
Mergaitė mato pažįstamų moterų veidus, 

mato vogčiomis pasiunčiamus žvilgsnius ir 
reikšmingus rankų mostus.

— Matai, — sako viena: — ir kas galėjo 
tikėti!...

-Taigi, šventuolėlė, mokytoja...
— Paliko visus ir nusivedė...
— Nusistovėjo... Mano, naktis, — niekas 

nematys ir nežinos...
Ir vaikai keistai žiūri į ją. Praeidami 

kartais ir nepasisveikina.
— A, panelė mokytoja! — klastingai 

šypsosi maisto dalintojas. — Ar tik ne su 
dviejomis kortelėmis?

— Ką jūs norite tuo pasakyti?! — vos 
beištaria Indrė.

— Tautos balsas — Dievo balsas! Žmo
nės be reikalo neaušina burnos,— paaiškina.

— Kas tyli, — šaukia, — jeigu norite ži
noti! — beveik pro ašaras atsako.

— O, nepykit, panele! Mes visi dabar to
kie

Indrė nieko neatsako, tik pasiima savo 
davinį ir eina pro nesibaigiančias žmonių ei
les. Ji nenori matyti piktų žvilgsnių, nenori 
girdėti karčių pastabų ir negali pakalbinti 
savo mažutėlių.

Grįžta į mažutį kambarį, pasideda davi
nį ant stalo ir atsisėda kėdėn.

Kurį laiką žiūri į kukūruzinės duonos 
gabalėlį, paskum paglosto jį ranka, arčiau 
prisitraukia ir nenorom atsimena tėviškę.

Motutė kepdavo juodą, ruginę duoną. Su 

nepaprasta meile tai saujai miltų ir dar di
desniu tikėjimu į Dievo peninčias rankas 
minkydavo, dengdavo pagalvėmis rūgimui ir 
kurdavo pečių.

Kai kitą dieną, ant didelės, plačios ližės 
formuodavo iš tešlos kepalus, Indrė negalė
davo nepamąstyti, kad tai darbas, lygus 
skulptoriaus lipdybai: viršuje įspausdavo 
ilgą brūkį, šonuose, suglostytuose iki šilki
nio švelnumo, įrėždavo kelis statmenus 
brūkšnelius ir spindinčiomis iš pasigėrėjimo 
ir džiaugsmo akimis sodindavo į pečių.

Paskutinio kepalo viršų ir šonus ypatin
gai dailindavo. Paskum pati persižegnodavo 
dideliu kryžiaus ženklu ir susitelkusiu kaip 
bažnyčioje veidu užbrėždavo platų kryžių 
ant kepalo viršaus...

Indrė atsipiauna riekę kukurūzinės duo
nos ir atsikanda.

Ne, čia, svetimame krašte, ji neužuodžia 
stebuklingo duonos kvapsnio. Ir nuostabaus, 
burnoje greit išsileidžiančio kąsnio skonio 
nejaučia...

Ak, čia nėra motutės, kuri suraikytų 
puskepalį duonos ir, kaip paauksuotas, rie
kes sudėtų lėkštelėje.

Indrės akyse sužvilga ašaros. Gomurį 
smaugia kažin kokios nematomos rankos, 
nudžiovina visas seiles: svetimos duonos 
kąsnis netirpsta burnoje, ir ilgai ilgai jį 
kramto.

Staiga atsimena, kad po pietų speciali 
komisija tikrina tremtinius. Ir jai liepia 
ateiti, kad galėtų įrodyti, jog turi teisę gy
venti šitoje stovykloje ir gauti gurinėlį duo
nos, sviesto puoštelį ir cukraus.

Nueina prie komiteto barako.
Neramūs žmonės stovinėja būreliais ir 

teiraujasi, ko per patikrinimą klausia.
— Nesakykite, kad savu noru pasitrau

kėte iš tėvynės, — pusbalsiu patarinėja Mo
tiejūnas, kurio praeitis miglota ir niekam 
neaiški. — Sakykit, kad vokiečiai sugavo ir 
atvežė darbams.

— Kaip gi aš galiu taip sakyti!— išsklei
džia rankas ūkininkas Švelnys. — Juk mano 
žmona į Sibirą ištremta! Negi galėjau pasi
likti...

— Na, na, tik nemėgink! — perspėja Mo
tiejūnas ir apsidairo. — Juk žinai: jie visi 
keturi dabar sąjungininkai. Sugrąžins, re
patrijuos tave ir vaikus!

— Netikiu, Motiejūn! — atsikerta ūki
ninkas. — Juk anglai ir amerikiečiai tik iš 
bėdos su tuo velniu susidėjo. Jie gerai žino, 
kokie sovietai ir ką su mumis padarytų.

— Ei tu, žmogeli! — rikteli Dainonis, dar 
apyjaunis vyras. — Sakai, jie gerai žino... 
Nieko jie nežino ir žinoti nenori! Ana, sto
vykloje, kur pačioje pradžioje gyvenau, ame
rikiečiai su automatiniais ginklais apstojo 
ruselius ir prievarta sovietams atidavė. Tie
sa, ne visus: dalis jų nusižudė, dalis susi- 
piaustė, stiklų prarijo, kad tik nepatektų tė
veliui į nagus. Pats mačiau vieną. Gulėjo 
kraujais paplūdęs ir švokštė pro sučiauptas 
lūpas: “Verčiau čia užmuškite kaip šunį... 
Jokiu būdu gyvo neatiduokite!..”

— Teisingai sako Dainonis, — įsikiša dar 
vienas. — Buvau belaisvis amerikiečių zo
noje. Pats laisva valia su būreliu lietuvių 
pasidaviau, rizikuodamas gyvybe; juk jei 
vokiečiai būtų suuodę, — sveikas dingęs, 
žmogeli! O, manai, amerikiečiai ką žiūrėjo! 
Sukrovė mus į sunkvežimį, sargyba apstatė, 
ir pas sovietus! Vos vos kailį išnešiau. Pabė
gau paskutinį akimirksnį...

Indrė klausosi vyrų kalbų ir pati suabe
joja: o gal nepatogu prisipažinti, kad laisva 
valia šimtus kilometrų į vakarus korė... Gal 

reiktų meluoti, kad neatimtų pasktitinį duo
nos gurinį ir tą mažutį kampelį stovykloje...

Suspausta širdimi, komiteto pirmininko 
paraginta, peržengia kambario slenkstį. Į ją 
įsisega šešios jaunų vyrų akys. Pats jau
niausias, kramtydamas guminį saldainį, nu
sijuokia, o jo akyse sužvilga mažutės lieps
nelės.

Tartum būdama tik pusiau apsirengusi, . 
Indrė droviai nuleidžia galvą ir susideda 
priekyje rankas. Jos kaktą išmuša smulku
čiai prakaito lašai. Paduoda surašytas ži
nias, atsidūsta ir, susidūrusi su anuo jau
niausiojo žvilgsniu, vėl nuleidžia akis.

— Kada iš Lietuvos? — staiga išgirsta 
verėjo balsą.

— 1944 metais spalio 7 dieną.
— Prievarta išvežta?
Indrė nuleidžia galvą. Valandėlę svyruo- , 

ja, paskum atsako:
— Ne, pati savo noru pasitraukiau!
— Kodėl savo noru? Gal nusikaltote sa

vo kraštui?
“O, kad galėčiau angliškai kalbėti!” — ' 

pamąsto Indrė: “Viską jiems pasakyčiau!”
— Ne, niekad nebuvau ir nebūsiu tėvy

nės išdavikė! Bet sovietai — Lietuvos prie- . 
šai. Jie ir mano motiną į Sibirą ištrėmė... Tas 
pats ir manęs laukė...

— Tai kaip čia dabar? — vertėjas kar
toja jauniausiojo žodžius. — Motina Sibire, 
o jūs — Vokietijoje! Nesuprantu!

— Nebuvau namuos, Kaune mokiausi.
— O kur jūsų tėvas ?
— Bėgant į Vokietiją, rusai bomba už

mušė!
— Tai nenorite grįžti į savo tėvynę? — 

klausia pirmininkaujantis:
— Kol Lietuva sovietų okupuota, — ne!

— tvirtai atsako Indrė.
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PER VELYKAS BOMBOS KRITO Nauji Tremtinių Transportai
Balandžio 6 dieną į New 

Yorką laivu “General Haan”:
Adomaitis, Alfonsas į Per- 

tersville, Pa.
Atkočaitis, Kazys, Antani

na į Wilkes Barre, Pa.
Avižius, Bronius į Provi- 

dense, R. I.
Babarskis, Petras, Greta, 

Petras į AUigator, Mira.
Bagdonas, Petras į Chicago,

Illinois.
Barkauskas, Marija į Brock

ton, Mass.
Blandis, Stefanija, Benigna, 

Albinas, Stasė, Ona, Elena į 
Chicago, Ulinois.

Butkuvienė, Antanina į
Brookyn, N. Y.

Butkus, Valerijonas į Phila.,
Pa.

Buzinskas, Valentinas, Van
da, Laimutė, Liudvikas, Kon
radas į Maspeth, N. Y.

Chmieliauskaitė, Eleną į
Chicago, III.

Gyvas, Petras į Amsterdam,
N. Y.

Darulienė, Grasilda į Det
roit, Mich.

Eigelis, Jonas, Elena į Chi
cago, Bl.

Gašlūnas, Romualdas į So.
Boston, Maas.

Gečas, Tadas, Jadvyga į
Cleveland, Ohio.

Griškis, Stepas į Brooklyn,
N. Y.

Janušauskas, Jadvyga, Ro
bertas į Detroit, Mich.

Janušauskis, Vladas į Wa- 
terbury, Conn.

Janušauskienė, Benedikta į 
Philadelphia, Pa.

Jashūas, Juozas į Dear- 
born, Mich.

Jokias, Ipolitas, Valerija, 
Romule j Dorchester, Maas.

Kaupia, Vladas į Fresaoil,
Mich.

Klynaitis, Feliksas, Julija į 
Derby, Pa.

Krečinas, Marija, Longinas 
į Northampton, Mass.

Kreivėnas, Stasys į Brook
lyn, N. Y.

Laitušis, Jonas į Nearark,
N. J. _

Mackevičius, Voldemaras į

Matulis, Vladas, Natahja, 
Vaclovas į Gmd, Rapids.

Miiašaurimitė, Bronė į Chi
cago, Illinois.

Nalivalka, Leonas į Wor- 
ceater, Maas.

Nastopka, Martynas, Salo
mėja į Chicago, Bl.

Pųrpurienė, Enribja į Sca- 
redale, N. Y.

Reišytė, Gertrūda į Brook
lyn, N. Y.

Rūkas, Vria*, Kmmtanti- 
nas, Nijolė į Hartford, Conn.

Rumšą, -Zigmas, Ona, Anta
nas į Chicago, I1L

-Sakalauskas, Jonas, Anelė, 
Albinas, Anelė, Aldona, Jani
na, Ona, Mare, Teresė į Nor- 
wod, Mass.

Sukimas, Aleksas į Worees- 
ter, Mass.

Ša Haitis, Vytautas į New 
York, N. Y.

Skrebutenas, Vytautas į S. 
Boston, Maas.

Snarsks, a Alfonsas į Oak 
Forest, I1L

Turčinskas, Juozas į Chi
cago, m.

Vaičaits, Juozas į Chcago, 
Ulinois.

Vasiliauskas, Gediminas į 
Cicero, III.

Vasilievas, Leonas, Valerija, 
Edvardas, Dalia į Clayton, O.

Vaškelis, Vladas į Water- 
town, Conn.

Vildžius, Romualdas į Fails 
Church, Va.

•Vyšmauskas, Jonas į Ar- 
hngten, IU.

Zauha, Silvija, Juozas, Ma
rija .į East Chiaago, Ind.

žnipsnys, -Zigmas -j 
go, Bl.

Naujokas, Vifeelmafi 
cago, UI.
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mn bąiiko? 
ir du kapai, 
■tu. Vienas 

Rusijoje, o antras Sa- 
rimai per Velykas 
ms šar aplankė, o 
nėra nei vieno...

— Ar tu netiki Prisikėlimu ?
— kažkas paklatmė.
— Ten mes risi eueirinlrrim, 

ir tie, kurie čia žemėje kūria 
tūkstantinę imperiją. Girdė
jai: “germanų kraujas, kurį 
mūsų tautos sūnūs beje už 
Fiurerį, gaivins mus per am- 
Anaaao xxi ud ntTmrunguB, 
milžinus, mus, kuriems kito 
Dievo nėra”...
— Ar Hanso čia taip pat nė

ra? Tave tuojau nudėtų — 
įspėjo pirmoji moterėlė.
— Vakar jam pačiam tą sa

kiau. Karas, pasirodo, dar ne
pamokė. Girdi, prikelk mums 
visus žuvusius, tai tada bus 
Prisikėlimas, ir įtikėsiu į tavo 
prietarus. Kur siaučia mirtis, 
sako, ten Dievo nėrrraaa...

“R-r-r-rr! — taip drožtelė- 
jo artumoje, kad susiūbavo 
visas namas ir pakvipo para
ku.
— Viešpatie, -gelbėk! — šūk

terėjo įbėgęs Hansas.

— Sūkterk Hitlerį! Jis tavo 
“prisikėlimas ir gyvenimas”— 
nuaidėjo žodžiai sąmyšyje. Iš 
degančių namų visi gelbėjasi, 
kur kas įmanė. Liko tik vie
nas žmogus su sustingusiu 
“Aleliuja” ant lūpų. Smilki
nys buvo apsvfiintas per arti 
prikišto ginklo.

Taip pat Hanso daugiau čia 
p eleką* nematė. DJL

ri labai retai 
dant po ją n 
ne* Kas buvo matę kitados 
pro ją praeinant Napoleoną, 
jau buvo pavirtę Irapiaiu dul
kėmis. Per pusantro šimto 
metų augo naujos vokiečių 
kartos, seno ir gyveno, o gy
vendami ir kariaudami patys 
švaistėsi po svetimas žemes.

Per 1945 metų Velykas bu
vo kitaip. Ne tiktai drebėjo 
dangus, amerikiečių bombone
šiams ūžiant, bet dundėjo jau 
ir žemė. Griausmas ėjo iš Va
karų. Nuo Reino dideliu pleiš
tu amerikiečiai veržėsi į patį 
Vokietijos vidurį. “Ar nesu
stings ‘Aleliuja’ ant mūsų lū
pų?” galėjai išskaityti bailio
se žmonių akyse, bet negalė
jai nieko klausti. Negalėjai 
nei prasitarti, kad Hitlerio ga
las jau netoli. O vienas vis 
dėlto praasitarė.

Jis sėdėjo susirietęs rūsyje. 
Dangus griaudė, aplink spro
ginėjo bombos, girdėjos net 
tankų geležinis bildesys.

— Dabar jie “velykinius 
kiaušinius” laido? — prasita
rė pusamžė moterėlė.

— Žiūrėk, kad tau nepatai
kytų už kaklo — durstelėjo 
ją liežuviu kita.

Tuo metu klaikus staugesys 
praėjo pro pat galvas. Žmo
nės tada instinktyviai 
ta ir nutyla. Jei sp 
liau, vėl atsitiesia, apsidairo 
ir vėl užveda šneką. Jei ne
praeina... visos kalbos tada 
nusikelia į kitą pasaulį. Žmo
nės pataiko į jį nueiti ir juo
kaudami.

m Etena Gžvfcka> vadovau
ja Kauno “Trikotažo” fabri
kui. Be fabriko direktoriaus • Newhaven, Conn.
pareigų, ji dar turi mokyti Matote, Petras, Akvilija, Ri- 
stachanovietes. ma į Chicago, UI.

Chica-

į Chi-

“Gene-

Inž. Kasyti Dangtis (“Darbininko” bendradarbis), jo žmona solistė Stasė ©na- 
gtttent, kuri dainuos So. Bostone Lietuvių Radio Programos valandoje balandžio 
mėn. 30 d., ir jų dukrelė BMa. Gyvena Manchester, N. H.

(klišė N. H. Sunday News)

Patvarus Trokas

Balandžio 7 d. laivu 
tai Laugfitt” į New Orleaną 
ir balandžio 13 d. tuo pačiu 
laivu pNew Yorką:

Bietoričivs, Grete, Boleslo
vas, į Pace, Miss.

Grosas, Leonas įOrango 
County, Calif.

Koroliovas, Veronika, Eu
genija į Riverside, Calif.

Maigia* Jonas, Ema, Adol
fas, Erika, Ziegfriedas į Alice, 
Tenas.

Širvinskas, Juozas, Jeroni
mą, Algirdas į Chicago, UI.

S kūdra, Jokūbas, ĄJgirdas, 
Bronė, Elzbieta į Beloit, Kan- 
sas.

Stašauskas, Antanina į Be
loit, Kansas.

Suvaizdis, Hiacintas, Kazi
miera, Irena, Algirdas į 
Clarkadale, Miss.

Varnauskas, Jurgis, Uršulė 
į Hollyvood, Calif.

Aleksandravičius, Kvirinas, 
Antosė, Antanas į Chicago, 
IBnois.

Andriušis, Jenas į Brock- 
ton. Mass

daodkuMkas, Kęstutis, Izol
da į Detroit, Mich.

Chtnka, Temas, Bronė, Vik
torija, Antanina, Aldona į 
Detroit, Mieh.

Gaigalas, Pranas, Janina, 
Dalia, Laimutė į Watertown, 
Conn.

Jeleniauskas, Kazimiera, 
Leopoldas,} Chicago, III.

Kūra, Pranas į Hartford, 
Conn.

Liliškis, Andrius, Olga, Hel- 
ga į Bethany, Conn.

Mitronovas, Deginąs, Para- 
skovįja, Vasilijus, Feodams į 
Muarir. Ind.

Narkevičius, Vincas, Kata- 
rina, Alytis, Ona, Danguolė, 
Marija į Cambridge, Mass.

Petuchovas, Vladas, Elž
bieta, Lonas, Vladas į St. 
James, Minnesota.

Plepienė, Olga į Detroit, 
Miehigen.

Šarka, Vincas, Vadovė, Ni
jolė j .Detroit, Mich.

IMSiF .šudgracĮjas

JI Naujai.atvykę Australijon 
lietuviai, atlikę dviejų metų 
priverstiną darbą nustatytose 
vietovėse, daugiausiai apsi
gyvena Sydney -mieste, kur 
jau yra apie 1,090 lietuvių.

-UETUVIŲ KUKSKŲ 
BEMfiJAMS
FADftKA

Nuo 1944 metų rudens iki 
dabar 132 lietuviai jaunuoliai, 
ruošdamiesi kunigo pašauki
mui, studijavo Eichstaette 
(Bavarija) Kunigų Seminari
joje. Penkerių metų laikotar
pyje iš jų 18 yra gavę ku
nigystės šventimus Eichstae
tte; 32 (25 dieceziniai klieri
kai ir 7 vienuoliai) išsiųsti 
studijoms į Romą; 3 išsiųsti 
i Airiją; 2 — į Belgiją; 1 - 
į Angliją ir 1 — į Prancūziją; 
€ klierikai įstojo į vienuolyną. 
Dabar Eichstaetto semi, pa
silieka dar Juozas Burzdžius 
ir Alfonsas Butkus, kurie 
gaus kunigystės šventimus 
1950. VI. 29, Bambergo sem. 
Antanas Banga 
Kavolis Peteris, 
risis klierikais, 
iš Siehstaette, 
sų Vyskupai.
Alter Kommarkt 7, Germany, ■ 

*U. S. Eone).
Lietuvių klierikų mokslini

mas bei auklėjimas Vokietijb- 
je, Dievo apvaizdingai ran
kai lamunant, buvo ir yra 
įmanomas tik dėka gerašir
džių lietuvių Amerikoje. To
kių kilnių ir garbingų mūsų 
klierikų Rėmėjų sąraše yra

net 63. Atsisveikindamas 
Eichstaetto Kunigų Seminari
ją, jaučiu malonią pareigą 
pareikšti visiems lietuvių klie
rikų Garis. Rėmėjuos nuošir
džiausią padėką. Negalėda
mas tačiau kiekvienam atski
rai padėkoti, noriu tad šiuo 
keliu visiems Geradariams bei 
Globėjams už visokią, iš 
krikščioniškos mefiės plauku
sią paramą tarti savo nuošir
džiausią ačiū. Teatlygina 
Viešpats savo gėrybėmis iš 
dangaus!

Kan- Dr. Pr. A. Manelis, 
buvęs Lietuvių Klierikų 
Rektorius Vokietijoje.

Eichstatt, 1950 m. 
kovo m. 18 d.

PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui 

ir tėvui, a. a. Steponui -Straz- 
dui, reiškiame nuoširdžiausią 
padėką visiems, kurie mums

ir Freisingo 
Šiais ketu- 

man išvykus 
rūpinasi mū- pagelbėjo ir paguodė nuliūdi-
(Regensberg, mo valandoje.

Taip pat dėkojame parapi
jos kunigams, Seselėms ir lai
dotuvių direktoriui F. Wait- 
kui už malonų patarnavimą, 
bendrai visiems už dalyvavi
mą laidotuvėse, pareikštas 
užuojautas ir geras jūsų ar- 
dis.

Nuliūdusios
A. Strazdienė ir, 

duktė Alice.

- • r
I

Connectfcat:
Patsam, Frank Yasket 9 s.;

Nekalto Prasidėjimo Vieauol. 
7© sv.

SUMAŽINTA KAINA IR 10 EXTRA DIDELIU VER
TYBIŲ PADARO FORD.Ji

KODCL MOKCTI DAUGIAU!
F*«lu> sumažinu? kainą, pasi
daro Aim-rikoj*- didžiausias !•- 
ni<?n>- kaina H i-ilind-rių i*h?i- 
r-nkimas Fordo Modeli*, F-l.

KOOtL IMTI SU MAŽIAU!
Sumažinus Fordui kaina pasi- 
d»r*> dideli? pinigu sutaupomas, 
turint jn-jrinius. kaip tai: alie
jau? filterj. aliejaus valymą oru 
ir kitokiu? įtaisus.

Dėlei trumpo? Fordo ’ apžval
gų? tur-.nėi«>? visokiu Įrengimu, 
pažvelkite į 10 suminėtų rfnie- 
Ituo?. punktu- Čia jaunatyMte 
ka pasirinkta? Fordą? jum? duo
da.

Fordo T rokai ilgiausiai tveria!
Jau k* turi metai iŠ eilės. gyvy
bė? apdraudė? »*ksp**rtai yra 
JRODb. kad Fordu Trekai il
giau tveria.

EKONOMIŠKU LYDERIU!

Illinois:
Chicągo. D. Petrauskienė 6: 

Melrose Park, C. Kissel 18.

Gary, Kun. J. Kartis 210.
Massachusette

Cambridge, A. Daukantas 
400; £. Weymouth, Mrs. Ma
ry Gadins 19; Fttchburg, J. 
Dezingas 3; N. Andover, B. 
Tatanmis 39; VVestfieM, Sv. 
Kazimiero parapija 625; Wor- 
cester, J. T. Kiškis 18.

flgMmv •

Mfflinocket, W. Makauskas 
T8.

LDS Naujosios Angį. Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

4vyks balandžio 23 d., Šv. Kazimiero liet.-parapi
jos -svetainėje, Temple St., Nashua, N. U. .Posėdžių 
pradžia 1 vai. po pietų. Ta proga bus įdomi paskaita.

Prašome visas Naujosios Anglijos apskričio 
LiDS kuopas išrinkti j suvažiavimą delegatus ir atsi
vežti paruoštus sumanymus. '

Tain nai -prašome visus LDS kuopų raštininkus, 
malonėkite aiškiai įrašyti siunčiamųjų delegatų 
mandatiniuose įgaliojimuose pilną pirmąjį vardą o 
ne jo raidę, prieš pavardę, nes, esant parašytai tik 
vardo raidei, iškyla daug neaiškumų.

Dvasios vadas Kun. Jonas Bernatonis 
įPirmminkas Vladas Paulauskas 
Raštininkas Tomas Versiackas

pasi rinkirmiH
?iūk.inf jur.i? EkonomiSk* For- * JSSį»SnS»,^»l»«2w wS|
d<* Truko, atlikimai bile dari“* «k.
už tem«Mę kalno. Famatyklt*- 
Inu? Aiandl'-oi dnlei ek?tra v*-r- •—
tybių. "Tuojau galim.- pristatyti.
duodam peru nuolaidu prrfcaat 
ir lengvu? i?sum>kAjiinu?.

Fordo Trobai Kainuoja Mašbm, >Dėlto, -Kari *

TROKAI ILGIAU TVERIA
Naudojantis vėliausia registracijos <Ma i* ąW2XB0 traku, »yvyb»s apdraudos (apartai yra įruOę. kad Fordo 

T rokai ilgiausiai tvaria!

PAMATvrjTE FOROO TV — l'J».Y K/StR, Ket/. V/SZ-TV, Ch. 4, 3 p.m.

FORDO 4

MteMgan:
Detroit, J. Pilka (BAU 

#76) 250.
’New Jersey:

Elizabeth, -Kun. J. Simonai
tis 680; Kaarny, Sopulingos 

•Motinos parsp. 120; Nemirk, 
Sv. Trejybės.parapija 110; W. 
Oranke, Juha Uždarinis 10.

*Nwr York:
Bmghamton, R. Brennan 

36; Brooptyn, V. Stankevičie
nė 2. Amn Grasman -H, ĮE1.

VISI LIETUVIAI SKAITO

vMtteį, gaustai tftastraotą laikraštį

LIETUVIŲ ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS -kiekvieną savaitę savo skaitytojams J 

pateikia pačių svarbiausių pditi&ių įvy- I 
kių santvaruką ir komentarus, 1

•LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pasaulio lietu- ] 
vius ir Amerikos lietuvių veiklą, j

LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina tiek lietuvių. | 
tiek politinio gyvenimo nuotraukomis, j 

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Argentinoj, Ispanijoj, j 
Vokietijoj, Anglijoj ir kituose kraštuo- į 

. sc žinias surenka iš pačių pirmųjų šal- |
tinių.

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE “LIETU VIŲ 4»HA8”. 1 
KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3.

UBTUVIŲ WHO8 . J
«T1 Seruh SL, Ftttelrargh . 1
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VELYKMETiS LIETUVIŲ
PAPROČIUOSE

DARBININKAS

ATVYKO į AMERIKA ŠIE 
NAUįl TREMTINIAI:

Linksmai užsigavėję, stip
riai pagėrę ir pasišokę, už
kandę balsus, senieji lietuviai 
apsiramindavo ir laukdavo 
VsĮykų.

Verbą sekmadienis
Verbų sekmadieniui ruošda

vosi jau iš vakaro: nuėję į 
mišką prisilauždavo ėgliaus 
ir žilvyčio šakų. Pamerkę žil
vyčius | vandenį, želdydavo 
kačiukus (Duseto). Kitur juos 
vadindavo paukščiukais (Šiau
liai). Verbas pasidarydavo iš 
vakaro. Darydavo iš ėglio, at- 
želdyto žilvyčio ir popierio 
gėlių su dažytom plunksnom. 
Rytojaus dieną ankstų rytą 
visi skubėdavo į bažnyčią, 
mažuosius palikę namie mie
gančius. Bažnyčioje snau
džiantiems senukams pakasy
davo plikes, užrišę ant karte
lės egiėšakį.

Sugrįžę iš bažnyčios miega
lius plakdavo verba budinda
mi:
Verba plaka, ne aš plaku ' 
Paganyk telyčią, nepamesk 

trinyčių.
Per Velykas gausi tris poras 

kiaušinių” (Vabalninkas).
— “Ne aš lupu, Verba lupa, 
Kelios dienos lig Velykų ?
— “Šešios!” (Vadokliai). 
“Ne aš plaku, Verba plaka
Ar žadi, Velykaiti, kiaušinį!” 

(Subačius)
Vaikai stengdavosi atsikelti 

anksti, nes gaudavo mušti. 
Verboje, tikėdavo, kad gaus 
lupti per visus metus. (Pasva
lys). Vievio apylinkėse plak
davo tol, kol prižadėdavo 
kiaušinį.

Pašventintos verbos šakeles 
nešdavo į pastoges apsaugoti 
nuo perkūnijos ir ledų, o žo
lelėm smilkė karves, paukš
čius, kad geriau sektųsi ūky
je (Kuršėnai).

Didžiosios dienos prieš 
Velykas

D. Ketvirtadienis buvo valy
mo diena. Varėnoje ją vadina 
“čystiiūu ketvirtadieniu”, šią 
dieną visi turi keltis anksti, 
nusiprausti prieš saulės užte
kėjimą veidą ir rankas. Ką 
saulė užtekėdama užspės mie
gantį, tam nesisekdavo gyve
nime (Varėna). Jei neapsiva
lysi D. Ketvirtadienį, tai 
penktadienį dulkės užkrės 
akis (Kuršėnai).

gūžės mėnesį. Ji turi

Gegužes Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas SVC. P. MA. 

RIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuose rink
davosi į berželiais nukaišytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk
davo SVEIKA MARIJA. DIEVO MOTINA! Pa
laikykime tas gražias tradicijas ir čionai Ameri
koje — melskimės prie Marijos per gegužės mė
nesį.

“Darbininko" administracijoje galima gauti 
GEGUŽES MENESIO knygutę, kurioje yra labai 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

184 puslapius. Kaina tik 50c.
Norintieji knygutė įsigyti. įdėkite į konvertą 50c. su kuponu ir

užadresavę:

Vardas ...................... ............. ..... ........ ................ ...................... ..................
Adresas ............................. ...... .......... .... ............. .......

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
diuomi siunčiu $............... ir prašau prisiųsti “GEGUŽES MENUO"
knygutę.

D. Penktadienį iki pietų bū
davo bažnyčioje, o po pietų 
darbavosi apie namus. Tas 
pats ir D. šeštadienį ligi pie
tų. Po pietų moterys išneša 
iš namų stakles, kepa pyra
gus, mėsą, daro alų, o vyrai 
joja raitį į bažnyčią parnešti 
ugnies ir švęsto vandens. Su 
ta parnešta ugnimi kurdavo 
ir pirtis ir pečių Velykų. pir
mą dieną.

D. šeštadienį dar veždavo 
pašventinti valgius (visko po 
truputį). Po visų pašventini
mų, maisto ir vandens, sku
bėdavo į namus, kad tik grei
čiau parneštų ugnį su vande
niu. Namuose D. šeštadienį 
dažydavo kiaušinius su cibu
lių lukštais (rudai), antų la
pais (žaliai) arba su šieno 
sinkliais (žalsvai). Kiti jau iš 
Gavėnios turėdavo pasiruošę 
kiaušinius — prilieję į galus 
smalos arba cukraus, arba . 
net pasidarydavo ir išsimar- 
gindavo medinius, kad gerai 
muštų ir laimėtų kiaušinius ' 
per Velykas.

Pirmoji Velykų diena
Pirmą dieną anksti visi sku

bėdavo į bažnyčią, paskui na
mo. Apvartydavo net žmones, 
kiaušinius sudau ž y d a v o... 
Kiekvienas norėdavo pirmasis 
būti namie, kad greičiau su
spėtų nudirbti visus ūkio dar
bus (Perloja).

Iš vakaro vaikams pasaky
davo, kad paliktų langus at
darus, esą rytoj važiuos Ve
lykė su kiaušiniais ir padės 
kiaušinius ant langų. Velykę 
veždavo du uniformuoti vy
rai, saugodami kiaušinius. Ve
lykė turėdavo didelį sijoną ir 
blizgančią skarelę ir prie sa
vęs didelę piatinę kiaušinių.

Motinos grįžę iš bažnyčios, 
uždėdavo kiaušinius ant lan
gų. Jei kurios pamiršdavo, 
tai Velykė pravažiuodama už
dėdavo. Tie Velykės sargai 
važiuodami giedodavo: “Vely
kos atėjo, visiems ant langų 
po kiaušinį dėjo. Katro buvo 
uždaryti, negavo nė matyti, 
kiaušinių neliko”. (Subačius).

Grįžę iš bažnyčios visi sės
davo prie valgiais apkrauto 
stalo. Stalas būdavo apipin
tas vainikais ir viduryje ma
tėsi pražiodyta kiaulės galva 
su įspraustu kiaušiniu. Ant

John Sherinan Cooper paskirtas valstybės sekretoriui 
Dean A-chesonui patarėju. Jiedu tariasi dėl būsimos “Trijų 
Didžiųjų” konferencijos, kuri šaukiama gegužės mėn. Lon
done.

stalo bliūdai kiaušinių (Zara
sai).

Lalauninkai
Pirmoj Velykų dienoj vaka

re Dzūkuose 10-15 vyrų išei
davo lala utį, kiaušiniauti. 
Pradėdavo nuo tolimiausių so
džių ir tik pavargę grįždavo 
į savąjį. Su savim turėdavo 
armoniką, smuiką ir baraba- 
ną. Ugnies nesinešiodavo. Pri
ėję prie gaspadoriaus palan
gės pradėdavo:

— “Garbė Jėzui Kristui”.
— Ant amžių amžinųjų.
— Pone gaspador, ar nepa- 

velysit “Aleliuja” pagiedoc, 
tavo namelių palinksmyc!”

— Prašom, prašom!
Pagiedoję atkalbėdavo ir 

oraciją:
“Sveiki sulaukę Šv. Velykų, 
didžios linksmybės dėl katalikų 

Išganytojas kėlės iš grabo. 
Kuris mum Dangų atdarė”.

Amen. (Marcinkonys).

Gaspadorius duoda kiauši
nių kam du, kam keturis. 
Dažnai gaspadorius prašyda
vo pagiedoti Sv. Jurgį (artojų 
globėją). Lalauninkai turėda
vo ir kiaušinių nešiotoji su di
dele pintine.

Jei kurie gaspadoriai nepri
imdavo lalauninkų, tai pasta
rieji jiems gero nelinkėdavo: 
“Kitus metelius, kad Tamsta 
turėtai kiaušinių aruodą, o ru
gių puodą" (Marcinkonys).

Bet paprastai juos priimda
vo ir su' kiaušiniais, dešro
mis ir lašiniais apdovanodavo. 
Jų visi net laukdavo.

Pagiedoję gaspado'riui, kur 
žinodavo, kad jis turi dukte
rų, uzklausdavo: “Tėveli, tė
veli, ar pavelysi dar vieną dėl 
dukrelių” (Varėna). Ir pradė
davo lalauti, tėvui leidus: 
Vidury dvaro žydi grūšelė 
Vynelis vyno žaliasai (ir Lt.).

Merginos laukdavo lalaunin
kų, kaip dienos iš dangaus. 
Už tai joms ir tekdavo tie 
gražieji dzūkų lalavimai, o la- 
launinkams kapos kiaušinių.

Palalavę po merginų lan
gais, baigdavo:

“Už jauno jaunikaičio.
Kaip už baravykaičio,
Nor už niežuoto.
Bet už piniguoto, 
Kū duok (padėk) Dzieve,

Amen. (Varėna).
Velykų žaidimai

Velykų II dieną, kas ilgai 
miega tuos taikosi aplieti van
deniu. Kai aplieja, tai turi at
spėta, kiek tas žmogus aplie
jo miegalių. Jei vieną, tai turi 
duoti vieną kiaušinį, o jei 
tris, turi dalyti kiaušinį į tris 
dalis ir Lt. (Kuršėnai). Šios 
dienos vakare merginos susi
tardavo ir rinkdavosi pas vie

ną iš savo draugių, kur suei
davo vaikinai su muzikom. 
II ir III Velykų dieną supda
vosi, lenktyniaudavo. Kas 
aukščiau išmesdavo merginas, 
tas gaudavo daugiau kiauši
nių. Kluonienoje jaunimas va
rinėdavo “kiaulelę dvaran”, 
mušdavo “kerepėtą”, lašdavo 
“kyląs". Pasistatę žievės lo- 
viukus ritinėdavo kiaušinius, 
juos išlošdami arba pralošda- 
mi. (Dusetos).

Pabaiske ir kitur dar buvo 
mada antrą Velykų dieną eit 
giedoti “Aleliuja”, “Linksma 
diena’” ir pakiaušiniaut.

Varėnos apylinkėse per Ve
lykas 10-15 metų vaikai, vadi
nami šekeliai, eidavo - skaity
dami evangeliją (Velykinę).

Pirmoji Velykų diena buvo 
poilsio, antroji ir trečioji 
džiaugsmo ir ulionės. Todėl 
per šias dienas ir skambėdavo 
muzikos, dainos ir šokiai.

Juozas Būga.

tt TREMTIES
• Kun. Prof. Antanas Šid

lauskas praneša, kad “Darbi
ninke” vasario mėn. 28 d. til
pusi žinutė, jog jis perėmė 
Sielovados Tarnybos kancle
rio pareigas, neteisinga.
• K. Pažėraitė parašiusi ro

maną ne “Lakūnas“, kaip bu
vo rašyta, bet “Liktūnas”.
fl Kovo 14 d. prasidedančioj 

IRO tarybos sesijoj Ženevoj 
bus svarstomi svarbūs DP 
reikalai. Kad kai kurios ne
norimos pripažint eligibles 
grupės būt tokiom pripažin
tos, VT prašė Lietuvos atsto
vus padaryti žygių pas ati
tinkamas vyriausybes, kad 
tos tinkamai instruktuotų sa
vas delegacijas IRO sesijoj. 
Sesijoj dalyvaus BALFo įga
liotiniai Valaitis ir Garba
čiauskas, LRK pirmininkas a. 
i. Dr. Jesaitis ir VLIKo pol. 
k-jos pirm. Sidzikauskas.

■ “Mažųjų Europiečių Klu
bas” — tokiu vardu veikia 
Paryžiuj “Alliance Federalis- 
te dės Femmes pour la Paix” 
vaikų sekcija. Klubo nariai 
prančūzukai turi kas mėnuo 
susitikt su kitų tautų Pary
žiaus vaikais, susipažint su 
savo kraštu, jo papročiais, 
taip pat su kitais kraštais ir 
jų žmonėmis. Klubą globoja 
atstovės Prancūzijos. Vokie
tijos, Britanijos, Austrijos, 
Danijos, Olandijos, Graikijos, 
Italijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos, Šveicarijos, Tur
kijos, Jugoslavijos. Lietuvai 
atstovauja p. Bačkienė.
■ Kun. J. Kaniauskas, ark. 

J. Skvirecko paskirtas lietu
vių kunigų vyresniuoju Čilėje.

Balandžio 5 dieną į New 
Yorką laivu “General Blatch- 
ford”:

Adomaitis. Vincas, Marceli
na į Chicago, III.

Augulis, Kazys. Liuda, Vi
da į Cleveland, Ohio.

Balsys, Andrius. Olimpija į 
Baltimorę. Md.

Baltušauskas, Zenonas. Ma
rija į So. Boston. Mass.

Dirmantas, Stasys, Domicė
lė į Chicago. III.

Dzegoraitis, Petras į Hart
ford, Conn.

Eigelis, Vladas, Kristina, 
Vladas. Rimantas, Kristina į 
Chicago, III.

Elertas, Vytautas į Law- 
rence, Mass.

Garbačiauskas. Juozas. Ani
ceta į Worcester, Mass.

Gelvickis, Stasys, Marijona, 
Otilija. Angelė į Dowagiac, 
Mich.

Gerulaitis, Elena. Irena, 
Jurgis, Leonardas į Detroit, 
Mich.

Gestautas, Povilas į Spring- 
field, III.

Girdauskas, Vytautas, Al
dona. Giedrė į Amsterdam. 
N. Y.

Grebliauskas, Stasys, Ona. 
Zita, Jadvyga į Chicago, IU.

Guobienė, Pranė. Guobis 
Julius į Etna, Pa.

Jančaras, Pranas, Ona, Rai- 
mandas į Waterbury, Conn.

Juchnevičius, Juozas į Chi
cago, III.

Kazlauskas, Kazys į Davor. 
Dela.

Kelertas, Jonas, Berta. Al
gis į Binghamton, N. Y.

Kemežys, Stasys. Danutė. 
Algirdas į Detroit, Mich.

Kirvelaitis, Juozas. Kons- 
taneja, Justinas į Detroit, Mi- 
chigan.

Kolis, Andrius į Phila., Pa.

Atsimenate, kada vyrai grįžo 
namo iš karo... dažnai nebuvo na
mų?

Lengvai užsimiršta toji krizė 
kelių metų bėgyje, kada veteranai 
buvo sutikti su benais ir kalbo
mis ir kritiška padėtimi namų 
trūkume.

Savings Bankai to neužmiršta. 
Nuo pat pradžių G.I. Bill of 
Rights šie bankai ko-operavo, pa
dėdami veteranams įsigyti taip 
reikiamų namų.

Šiandien yra daugiau kaip 
36,000 buvusių kareivių, jūrinin
kų ir marinų, gyvenačių namuose, 
pirktuose su pagalba Savings 
Bankų Masachusetts valstijoje.

Ar jūs esate veteranas ar ne. 
kodėl tuojau neplanuoti įsigyti 
sau nuosavą namą? Jūs rasite 
draugingą patarimą bile kuriame 
rnutual savings banke, kurie pa
tarnauja žmonėms šioje valstijoje 
per daugelį metų... nekurios dau
giau kaip šimtmetis. Pažiūrėkite 
į bankų sąrašą su užrašu: — 
“Savings Bank“ arba “Institution 
for Savings".

The

Savings Banks
of Massachusetts

Krivickas, Juozas, Stefani
ja, Leonas, Nijolė į Cicero, 111.

Kveselevičius, Petras, Iza
belė į Detroit, Mich.

Laimutis, Marija. Janina į 
Duluth, Minn.

Legeckis. Povilas, Elena. 
Regina. Ričardas į Milford, 
Delaware.

Marcevičius. Vincas į East 
Chicago, Ind.

Meškauskas, Stasys. Elena 
į Rochester, N. Y.

Mickevičius. Antanas į
Dearborn, Mich.

Mikolajunas. Vytautas į
Pittsburgh. Pa.

Motušis, Viktoras į Chica
go. III.

Petryla, Boleslovas, Vanda, 
Danutė į E. Norwalk, Conn.

Puodžiūnas, Valrijonas, Le
okadija į VVoodhaven, N. Y.

Puzelis, Mečislovas į Utica. 
N. Y.

Raubertas Joana į Philadel- 
phia. Pa.

'Raudonaitis. Antanas į 
Brockton, Mass.

Šiaudinis. Kazys į Chicago. 
Illinois.

Sidabras. Kęstutis į Hebron. 
Indiana.

Skirkevičius. Juozas į Pitts
burgh, Pa.

Stakys. Vytautas į Newark. 
N. J.

Stasys, Jonas į Orange, N.J.
Stirblys, Česlovas, Anelė, 

Valentinas, Omaha. Nebraska.
Stragauskienė, Petronėlė į 

Elizabeth. N. J.
Strijauskas, Jonas. Petronė

lė į Worcester, Mass.
Strunga, Karolis į Worces- 

ter, Mass.
Tolušas, Juozas į Marne. 

Mich.
Urbšaitis, Klemensas į Ta- 

maųua, Pa.

Ūselis, Stasys, Nadežda, 
Ale į New York, N. Y.

Užgiris, Ignas, Morta, Biru
tė, Vytautas, Šarūnas, Ramū
nas, Rožė į Springfield, III.

Zeikus, Felicija, Alfredas į 
Grown Point, Ind.

Žemaitis. Justnas į Chicago. 
Illinois.

Žibunas. Petras į Omaha. 
Nebraska.

Žilinskas. Benediktas į New- 
ark, N. J.

Prašymas
Esu ilgą laiką gyvenęs Ame

rikoje. Moku anglų kalbą. 
Esu dirbęs prie įvairių darbų. 
Esu sveikas ir darbams pajė
gus, bet mano amžius papras
tam išemigravimui nebeatitin
ka, nes turiu 66 m. ir man 
reikia globos sutarties. Todėl 
prašau širdingai Amerikos lie
tuvių man pagelbėti sudarant 
man globos sutartį, už ką at
vykęs atsilyginsiu. Esu naš
lys. Būsiu labai dėkingas

Jonas Serapinas,
(14a) Schwabisch-Gmund 

Bismarckkasečne 3 
Bl. 6. z. 36 
Germany U. S. Zone.
PADĖKA

Šiuo reiškiame širdingiausią 
padėką visiems, kurie mums 
pagelbėjo ir mus paguodė,, mi
rus brangiam mano vyrui ir 
šeimos galvai, a. a. Juozui 
Baniui. Ypač noriu padėkoti 
parapijos kunigams ir sese
lėms už maldas, katalikų klu
bui už šv. Mišias ir palydo
vus; giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už šv. Mišias, 
gėles ir dalyvavimą laidotuvė
se ; laidotuvių direktoriui F. 
Waitkui už malonų patarna
vimą, kurio koplyčioje velio
nis buvo pašarvotas, ir vi
siems už jūsų geras širdis.

Nuliūdę T. Banienė ir sūnūs 
Alevandras, Albinas ir 

marti NeHie.
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Įsikū
rė Hollyvoode, kur daugiau- 
sia piešia turtingų Holly- 
sraodo šeimos narių portre
tus.

Rinkliavą pravedė kun. V. 
Katarakta. Jeigu šiuo pavyz
džiu pasektų ir visos kitos 
parapijos, tai greitai suplauk
tų tie $20,000.

• Raudonųjų agentas Bimba 
Worcesteryje tik pro užpaka
lines duris buvo įkištas į sa
lę, kurioje jis turėjo kalbėti. 
Prieš komunistus demonstra
vo daugiau, kaip 1,500 žmo
nių. Demonstracijose žmonės 
laikėsi labai tvarkingai.
• Tramano kabinetas pirmą 

kartą Amerikos istorijoje vie
šai posėdžiaus š. m. gegužės 
13-15 d.d. Chicagoje demo
kratų partijos suvažiavimo 
metu. Posėdžiui pirmininkau
siąs viceprezidentas Barkley.
• Lietuviai filatelistai balan

džio 1 ir 2 d. suruošė pašto 
ženklų parodą Chicagoje. Pa
rodoje buvo išstatyti Lietu
vos pašto ženklai, dekoruoti

miestų

• Sakytojas Vytautas Alan
tas dabar gyvena Detroite ir 
dirba automobilių fabrike. 
Turašė naują komediją “Ra
gučio šaltinėlis*’.

O Kan. Z. Gelažius, buv. di
džiausios lietuvių Hansu sto
vyklos kapelionas, atvyko iš 
tremties ir apsigyveno St. 
.Louis, Mo.
| AL O. Kumskis išrinktas 

•Chicago Parkų Distrikto Pri
žiūrėtojų Draugijos pirminin
ku. Šiai draugijai priklauso 
140 Chicagos parkų, kuriais 
jai tenka rūpintis.

**. < Clevelando nau jakūriai, 
■nuoširdžiai pritariant naujo
sios parapijos kleb., kun. J. F. 
Angelaičiui, gegužės 27 d. 

.rengia gausioms ir neturtine 
gmns naujakūrių šeimoms pa
remti vakarą. Ta proga bus 
pagerbtas už didelį rūpest. ir 
paramą naujakuriams ir nau
josios parapijoj kleb. kun. J. 
F. Angelaitis.

•— Lietuviai verslininkai šiais 
metais gegužės 28 d. Chicago
je šaukia Amerikos lietuvių 
ekonominę konferenciją.
< liet Vyčiai Daytone nu

tarė pavasariui įpusėjus pa
statyti prie bažnyčios lietuviš
ką kryžių, kviesdami ir kitas 
organizacijas prie to tikslo 
aukomis prisidėti Pati vyčių 
kuopa šiam tikslui paskyrė 
$56. ________
< Maža Met. pampi* f apie Tetiko

60 šeimų) Dąytone, Ohio, su- u_-____ ____ -__ •
j pilkojo $150 liet, tremtinių ^yiinn įspūdžiais, 
; ūkininkų šeimų įkurdinimui man’ 
Į Michigan valstybės ūkiuose, 
t...... u. . .^1— ■.

nes čia galėsiu pats sau pra
gyvenimą užsidirbti ir gyven
ti laisvame krašte. Darbas 
ūkyje man labai patinka ir aš 
džiaugiuos, kad patenku į 
ūkį.

Visose stovyklose vyksta 
ūkininkų parinkimas, egzami
navimas ir dokumentų paruo
šimas. Greitu metu prasidės 
lietuvių ūkininkų atvykimas 
didesniu mastu. Lietuviai ūki
ninkai labai džiaugiasi, kad 
broliai amerikiečiai ir, jau at
vykę tremtiniai, padeda jiems 
atvykti Į Amerikos ūkius. 
Ypač džiaugiasi ūkininkų šei
mos su vaikais, kurios neturi 
giminių Amerikoje ir tik to
kiu būdu jiems atsirado gali
mybė atvykti į Amerika.
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DARBININKAI
Antras Stasys Tamuliūnas 

mirė išgyvenęs šioj šaly 40 
metų. Paliko nuliūdus! sūnų.

Abu palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis šv. Marijos ka
puose. Laidojant patarnavo 
laidotuvių direktorius Anta
nas Venskūnas. Tebūna amži
na ramybė, mirusiųjų vėlėms.

B. M.

A .

įvairiomis Lietuvos 
nuotraukomis.

yra

Jau atvyk* lėnu 
adnkta

Pagal sutartą planą
numatyta atvežti apie 600 lie
tuvių ūkininkų Į Michigan 
valstijos ūkius. Transportaci- 
jos išlaidas nuo uosto įsipa
reigojo apmokėti BALFas iš 
visuomenės lėšų, nes tik to
kiomis sąlygomis daugumą 
ūkininkų sutiko priimt ir duo
ti darbą ir butą.

Jau prasidėjo ūkininkų ve
žimas, ir š. m. kovo 28 d. lai
vu atvyko į New Yorką pir
mas ūkininkas Vladas Gustys, 
36 metų amžiaus.

• BALFo 
atstovas, su kuriuo jis pasi- 

, išsireikšda- 
*s 

— Esu labai patenkintas,

HERMAN C. STACHE
■* - ‘ ’’ *. *■

Flowers for All Occasions

Manchester, N. H.

i

Free Deliveries

in

Cases and Barrels

For all Occasions

> r

Vega taftą C*., hc.

Vikaras 8 traata tam 
itqabef^RM feodui

NEW BRITAIN, CONN.

Penktadienį, kovo 31 d. po 
vakarinių pamaldų parapijas 
salėj įvyko mėnesinis A. L. 
Tarybos vietinio skyriaus su? 
sirinkimas, į kurį atsilankė 
įvairių vietinių draugijų at
stovai. Buvo apsvarstyta bū
dai surinkimui aukų atgabe
nimui didesniam šeimų skai
čiui iš tremties. Tuo tiksiu 
nutarta ruošti vakarą, kuris 
įvyks sekmadienį balandžio 
16 d., 4-tą vai. po pietų, para
pijos salėj. Šiam vakarui ge
raširdžiai nariai ne tik pasiža
dėjo dirbti, bet ir prisidėti 
aukomis, kad vakaras geriau 
pasisektų. Tad visi broliai ir 
sesės kviečiami į šį artimo 
meilės vakarėlį atsiliepti.

Auka N. Pr. šv. P. Seselių 
Putnam, Coun. koplyčios 

statymui
Sekmadienį, balandžio 2 d., 

įvyko Šv. Rožančiaus draugi
jos mėnesinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir dv. va
das kun. B. Benesevičius susi
rinkime buvo įvairių praneši
mų ir perskaityta įvairių pa
dėkos kvietimų bei prašymų 
laiškų. Paskirta iš iždo 100 
dol. auka Nekalto Prasidėji
mo P. Šv. Seselių kongrega
cijos Putnam, Conn. koply
čios statymo naudai.

Nutarta remti šv. Vardo 
draugijos rengiamą bankietą, 
kuris įvyks gegužės 6 d. pa
rapijos salėj, kad surinkus į 
vieno parapijos jaunuolio fon
dą siekti aukštesnio katali
kiško mokslo lėšų.

Mirė
Pereitą savaitę mirė du se

ni lietuviai, būtent — Jurgis 
Poškus, 83 metų amž., išgy
venęs šioj šaly apie 64 metus. 
Vėlioms buvo vienas iš kūrė
jų, šv. Andriejaus parapijos. 
Paliko nuliūdusi velionio žmo
na, dvi dukros, keturi sūnūs, 
aštuoni anūkai bei du proa
nūkiai.

Bus skanių 
Kviečiame 
atsinešant 

gražiausius

GBEENFIELD, MASS.
Saldžiausios Jėzaus Širdies 

draugija atvelykio sekmadie
nyje, balandžio 16 d. 1 vai. 
p.p. senoje “kortauzėje” prie 
miesto skvero viršutinėje sa
lėje ruošia pietus, 
valgių ir gėrimų, 
visus dalyvauti, 
margučius. Už
margučius bus duodamos trys 
dovanos. Greenfieldietės ren
gia ir kitų pietų paįvairinimų, 
kad svečiai galėtų maloniau 
laiką praleisti šios katalikiš
kos organizacijos pobūvyje. 
Pietūs tik 99 centai.

Rengėjai yra gabūs ir pa
tyrę šios srities darbininkai, 
kaip: Albertas Tamulis, Mi
kas Augonta. Tad visi Atve
lykyje į Greenfieldą.

A. Dėdinas.

Smigūs feHai
NEW HAVEN, CONN.

Pranešu visų lietuvių žiniai, 
kad balandžio 29 d., parapijos 
svetainėje įvyks smagūs šo-* 
kiai, kuriuos ruošia šios para
pijos katalikiškos draugijos 
bei kuopos. Pelnas skiriamas 
įtaisymui patogios virtuvės 
parapijos svetainėje. Reikalas 
yra labai naudingas, tad kvie
čiu visus parapijiečius bei lie
tuvius paremti šį šokių vaka
rą savo atsilankymu. M.

» -I •------1---------- w,_
razmreuine utpsMt

Š. m. balandžio 15 d., šešta
dienį, Brooklyno E.D. YMCA 
namuose, Marcy Avė. ir So, 
9th St. kampas, įvyks dvigu
bos krepšinio rungtynės. Va- 
žiuojont viršutiniu traukinių 
(elevated) išlipti Marcy Avė. 
(Broadvay — Jamaica line).

6:30 vai bus priešžaismės, 
kur ' Lietuvių Atletų Klubo 
antroji komanda žais prieš 
vieną ispanų komandą, o 8:00 
vai. svarbiausiosios rungty
nės: Lietuvių ■ Atletų Klubas 
— Glendale Recreation. prie
šininkai bus stiprus ir jų su
dėty matysim du Long Island 
universiteto, vienos stipriau
sios studentų komandos J. A, 
Valstybėse žaidikus, brolius 
Keller.
ir pažiūrėti įdomių rungtynių 
ir tuo pačiu prisidėti prie mū- 

. Visos rungtynių pajamos 
eina BALFo naudai. Kviečia
mi visi skaitlingai dalyvauti 
sų tautiečių tremtyje gelbėji
mo. •

Restauruita, Ine.

Swedish Bakers

Restauranteurs and Caters

TeL Nomood 0567 Rt 1,

THE S Ar INGS BANK

OF LAVRENCE
«ROADWAY SAVTNGS BANK 

LATCRENCE SAVINOS BANK

“—
!

I
BROTHERHOOD OIL CO.

Pečiams ir šildymui aliejum. 
Urmu ir Retail

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 Na Mtateh St, IracktM, Mass.
Tel. 6140

CAtHLLAC PONTIACI

I
J BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St 33 Main St.

ntinė bolševikų pavergtą ir 
kenčiančią IJetuvą. Kiti du 
tremtiniai kunigai dirba kito- 

_________ ________ __. se nelietuvių parapijose. Yrą 
Pittsburghe, "atidaryta nauja Uip pat ir lietuvių parapija, 
lietuviška Radijo žinių va
landą.

Valandos steigė tai vra Tė
vai Pranciškonai, L. R. Kat. 
Federacijos Apskritis, Kunigų 
Vienybės Apskritis ir Lietu
vos Vyčių Apskritis.

Transliacijos vvksta kas 
sekmadienį nuo 1:45 iki 2:25 
po piet iš stiprios radijo rto- 
ties WMCK, McKeesport, Pą., 
banga 1360.

Pirmoji transliacija buvo 
ganą vykusi. Sveikino visą 
eilė žymių Pittsburgho veikė
jų ir biznierių.
truputį muzikos 
įvykių ir vietos 
lietuvių Veikimo

Programą oficialiai atidarė 
Kunigų Vienybės apskričio 
pirmininkas Kun. Jonas Mi
gius. Programai vadovavo bu
vęs “Liet. Žinių** redaktorius 
Stasys Gabaliauskas. *

Radijo valandos steigėjai 
kviečia visus Pittsburgho ir 
vakarinės Pennsylvanijos lie
tuvius kas sekmadienį pasi
klausyti naujosios Radijo Ži
nių programos.

Korespondentas.

Naup ndj* Štai 
valaNi Mttstarghe

Sekmadienį, balandžio 2 d.

Buvo duota 
ir pasaulinių 

Pittsburgho 
apžvalga.

.Valdyba nusistačiusi kviesti- 
daugiau narių artimo meilės 
darbams. Skyriui gelbsti kun. 
J. Gaudinskas ir kun. A. 
Bielskis.

kuriai vadovauja senukas ' BfcaMelda, Pa. — Nors ma- 
kun. kleb. Vitkus. Nauji lie- žą lietuviška kolonija, tačiau 
tuviai kunigai ir jam padeda.
Dalyvauja lietuvių susirinki- <nui gelbstint, įsisteigė BALF 
muose ir kai kada atlaiko pa- Į T _

vietos klebonui, kun. J. Kli

muose ir kai kada atlaiko pa- skyrius Nr. 116, Pirmininkas 
maldas. Sustiprintas lietuvių Charie» Bagdonas. Prisi- 

nnni.1 rašė virš 20 narių. Namo mo- P*»P>X« ehorn .r naujai . mokėjo $12.00. Nau- 
l»rinkU jo valdyba. * „Myu pl£u0>

Vyčiai kviečia į vakarę
NORWOOD, MASS.

Praėjusį susirinkimą nariai 
pasižadėjo sunešti dovanų, 
kad būtų galima surengti bent 
vieną- stalą laimėjimams bū
siančiame šv. Jurgio par. 
“Penny Sale” gegužės 11 d. 
Be to, rengiami šokiai balan
džio "15 d. Runeberg salėje, 
Wilson Street. Gros Al Ste- 
vens orkestras. Kviečiame ir 
kitų kolonijų vyčius ir jų Įsteigtas BALF 80 skyrius, 
draugus atvykti ir - - -
praleisti draugišką 
Komitetas užtikrina, 
vykę nesigailėsite.

linksmai 
vakarą, 
kad at-

J' ’ 7* . platesnę rinkliavą.
ĮfeįfBALFt SkyrilĮ Fmekville, Pa. — Klebono

Per šių metų vasario ir ko- kun. S. J. Narbuto pastango- 
vo mėnesius įaita^g* dešimts ®is įsisteigė BALF skyrius, 
naujų BALF skyrių. Tokiu 
būdu dabar išviso yrą 135 vei- 

. kianti Bendrojo Amerikos Lie
tuvių šalpos'Fondo skyriai

Gtoardvile, Pa. — Kovo 13 
d. įvyko lietuvių susirinkimas 
parapijos salėje, kur atvykęs 
iš BALF Centro gen. J. Čer
nius padarė pranešimą, nu
šviesdamas Šalpos ir imigra
cijos reikalus. Vietos lietuvių 

'parapijos kleb. kun. M. F. 
■Daumantas pabrėžė reikalą 
•prisidėti prie lietuvių tremti- 
•nių gelbėjimo darbo ir įrvietė 
susirinkusius įsteigti BALF 
skyrių. Skyrius buvo Įsteig
tas, kuriam skirtas Nr, 12L 
Jo pirmininkė Ona Visockie- 
nė. Skyriaus nariai sumokėjo 
$30.00 nario mokesčio,
\ Yąmaųua, Pa. —
BALF skyrius Nr. 79. Jo pir
mininkė — Maria Grigaitis. 
Prisirašė naujų narių ir su
mokėjo nario mokesčių $14. BALF skyriui sutiko

Mtaemville, Pa. — Sudary
tas naujas BALF skyrius Nę. 
74. Pirmininkas Jurgis Kli
mas. Naujų narių prisirašė 

.virš 25. Nario mokesčio su
mokėjo $17. 
' New PMbddpMa, Pa. —

Įsteigtas

Pirmininkas Stasys Kubilius.

kuriam jis pats maloniai suti
ko pirmininkauti. Pranešimą 
apie BALF artimiausius už
davinius padarė gen. J. Čer
nius.,

Forest City, Pa. — Įsistei
gė naujas BALF skyrius Nr. 
135, kurio pirmininkas J. 
Obrienis. Nors nedidelė lietu
viška kolonija, o vtatik valdy
bą ryžtasi surinkti daugiau 
paramos mūsų nelaimingiems 

■ tautiečiams tremtyje. Artimo 
.meilės darbą nuoširdžiai re
mia lietuviu parapijos klebo
nas kun. B. Paukštis.

. -.Al.

St CWr, Pa- — Klebonui 
kun. P, Laumakiui vadovau
jant, įvyko kovo 12 d. para
pijos salėje susirinkimas. Pra
nešimą padarė atvykęs iš 
BALF Centro atstovas gen. 
Jonas Černius, apibūdindamas 
tremtinių būklę ir BALF’o 
artimiausius uždavinius.

• vado
vauti pats klebonas kun. P 
Laumąkis. Šiam skyriui skir
tas Nr. 134.

* Huduos, N. Y. — Kovo 5 d. 
Įsteigtas skyrius ir išrinkta 
valdyba, kurios pirmininkas 
K. Siaurusaitis.

Tęsinys 7-tame pusi.

urUMS avUmIS 
Užstate Lietau

;■ 8. LOUIS, MO.
’- •> . • • - - :

St,. Louis yrą vienas iš A- 
merikos didmiesčių (850,000 
gyv.f, bevėilr pačiam Ameri
kos -vidury (Mtasouri kaišty- • 
bėję/* ir prie pačios didžiosios 
Mtastasippi upės. Tur būt, 
taip jau reikėjo, kad čia at
vyktą ir tremtinys * klebonas 
su savo vikaru iš pačios di
džiausios, Vokietijoj^ buvu
sios,. Hansu stovyklos. ; Tai 
kun^ Zenonas Gelažius ir kun. 
A. Bukauskas. Pirmasis kle
bonu • jau buvo ’ Lietuvoje, o 
antrasis — -į kunigus* įsišven
tino Vokietijoje. Abudu kuni
gus **‘hanaviškius” ir dar tre
tį kun. Brazauską atsikvietė 
St. Louis arkivyskupas J. E. 
J. Ritter į nelietuvių parapi
jas, kurioms nemažai priklau
so vokiečių. Kun. Z. Gelažių 
pasitikęs vietos kunigas taip 
pat gerai kalbėjo vokiškai. 
Jis nulydėjo svetį į šv. Tomo 
Akviniečio parapiją, kurios 
klebonu yra kun. T. Wood. 
Kovo mėn. 12 d. klebonas 
pristatė savo parapijiečiams 
naują pagdbininką iš už At
lanto ir gražiais žodžiais pri-

VKMDCiT

Arts
k’

. Mankai M. Dąy

Cer. Mala 8A And

Pešenham Rd., Athol, Mane
- > • • -s r J i/

Phone pffice S99-W
. Authorizęd Dęąlęr Rock 

: bfcAges i 
FAMILY MONUMiaiTS
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KNAPP BROS.INC

Montello,

Engttsb • LitkBaaHa Diethmary 
Patogaus formato (6x4), Metais audeklo 

apdarais, 400 pusi. •

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingam 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gaišti 

papiginta kataaL 

tik už $3.00.

COMMUNITY SAVINOS BANK

L*nrrence

: t

ESSEX SAVINOS BANK
šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną- 

pavardė 

adresas

i

DARBININKAS
366 W. Bmdw«y 

So. Boston 27,
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ŠACHMATAI
t— veda K. Merkis

JAV šachmatų Federaci jos

organas CHESS LIFE, su
žinoję* apie “Darbininko” 
įvestą šachmatų skyrių, kovo 
20 d. laidoje rašo:

“Boston Adds Chess

<

4

you can do 
your coun- 
will be ap- 

chess needs

n* SKBflMU

1 A J. NAMAKSY
Real Ertate 4 

Lnsurancr

‘Dar- 
lietu- 
Nau- 
lietu- 
Mer-

Co- 
lumn”. Žinutėje paminėta, kad 
naujas šachmatų skyrius pa
sirodė Bostono laikrašty 
bininkas', skiriamas 
via m a šachmatininkams 
joj Angfijoj. Tą skyrių 
vių kalboje veda Kazys
kis, laimėjęs trečią vietą ne
seniai buvusiose Bostono 
šachmatų pirmenybėse, ku
rias laimėjo jo tautietis Povi
las Tautvaiša”.

Montgomery Major, Chess 
Life redaktorius ir šachmatų 
Federacijos vice-pirmininkas 
savo laiške parašė K. Mer-

JS«MMJ6XXSSM3SJSSS5WS«»MM*3»aSS»3S*8®MSSS3S3SSSaS3»

WERBER&ROSE CO.
.X

Ctlnton’s Big Fumiture Store

One of the Largest in New England

200 High St TH. — 1508 Clinton, Mass.

t

kiui: “Whatever 
for chess among 
trymen over here 
preeiated, for
every enthusiastic supporter 
it can find in order to develop 
to what it should be in a big 
land likę this”.

Larry Evans, JAV 
internattonatos,

dalyvavęs kalėdiniame Has- 
tings (Anglija) turnyre at
siuntė per “Darbininką“ laiš
ką pasisiūlydamas sulošti si
multaną Bostone kurį nors 
penktadienį ar šeštadienį.

Larry Evans, 17 metų jau
nuolis, dukart laimėjo har- 
chall klubo ir kartą New 
York valstybės pirmenybes ir 
yra autorius dviejų šachmatų 
knygų.

Meisteris Arlauskas darosi 
biznierius

R. Arlauskas, neseniai lai
mėjęs Pietų Australijos pir
menybes, atidaro savo odos 
dirbinių įmonę, Adelaidėje ir 
iš šachmatinio gyvenimo turė
siąs, kuriam laikui pasitrauk
ti. Arlauskas dalyvauja tarp
valstybinėse (Postai Chess) 
rungtynėse, lošdamas už Aus
traliją prieš Indiją ir JAV.
Sanfud Besheraky simultanas

Los Angeles mieste baigėsi 
jo laimėjimu+33=3 ir—1. 
Vėliau meisteris davė simul
taną su 6 laikrodžiais. Re- 
shersky laimėjo 3, lygiom 3 
ir pralaimėjo 1 (prieš Sven 
Almgren).

Masaehusette Statė Postai 
Toarnaiuente

Kazus Merkis dalinasi pir
mą - trečią vietas su Winsor

U

F I L MA BROCKTON*
roo®. gražiai įrengta*, geroje vie- 

. toje. Gali padaryti puikų aau gyve
nimą. Parsiduoda dėlei sumenkėju- . 
sios sveikatos. Galite gauti pigiai. 
Atsišaukite: 33* No. Main St., 
Braekton, Maaa <31-10)

i HONEY’MEEL BREAD
f

r S-R BAKING^CO., 1NC.
"99 31

/? t

I___ .Manchester, N. H.

LIETUVIAI TREMTYJE"
AMERIKOS LIET. SĄJUNGOS BOSTONO SKYRIUS

SEtTADIENL

Balandžio - April 15,1950
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALEJE

309 “E” Street, So. Boston, Mass.
6 vai. vakare ruošia

PARENGIMĄ - VAKARĄ

AUKSINAS SAKNELfiS
Auksinė* Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, nuo rožės, 
nuo drugio, nuo 

nuo skilvio

Garry Davis vėl grįžta į 
J.A.V. Jis buvo atsisakęs Ame
rikos pilietybės ir pasiskelbęs 
“pasaulio piliečiu”. Čia matome 
jį sulaikytą Ellis saloje ap
klausinėjimui.

Programoje:
1) Kalbės neseniai iš tremties atvykęs Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto narys, okupantų kacetuo- 
se kankintas agronomas Balys Gaidžiūnas.
2) Bus rodoma vienintelė esanti filma-dokumentas 
apie lietuvių gyvenimą tremtyje. Filmoje bus parody
ta, kaip lietuviai skurdo stovyklose, kaip vyko jų kul
tūrinis gyvenimas ir atskiri žymesni asmenys.
3) Po filmos bus šokiai prie geros muzikos, o geras bu
fetas nesišykštės šaltų gėrimų ir užkandžių.
Visi maloniai kviečjami!
Auka tik vienas doleris.

A. L. T. Sąjungos Boston’o skyr. valdyba.

Gale (Andover, Mass.) ir W. 
M. P. Mitchell . (Brookline, 
Mass.), surinkę po 5—1 taš
kų. Turnyras tesėsi nuo gegu
žės mėn. 1949 m.

K. Merkis laimėjo prieš 
Mitchell ir kitus, bet pralai
mėjo su Gale, o W. Gale pra
laimėjo prieš Mitchell.

Povflo Vaitonio simultanas 
au YMCA ir lietuviais šach

matininkais pasibaigė meiste
rio Vaitonio laimėjimu 4-16 
ir —L •

Ankščiau meisteris Vaito
nis Toronto universiteto

Hart - House klubo narių si
multane laimėjo 4-12—1. Rei
kia pažymėti, kad meisteris 
Vaitonis stipriai prisidėjo prie 
Toronto “Vytis” komandos 
meisterio vardo laimėjimo 
miesto pirmenuybėse.

Vaitonis dalyvavo 3-se su
sitikimuose ir laimėjo 3 taš
kus.

| ARLINGTON TRUST CO.!
‘ **

w , • i ♦- V « ’ * ’

f- %.

LanrcncC)

A
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Mass.

n • -g

Bostono Lietuvių B kl. 
turnyre

nebėra dalyvio, neturinčio 
nuliaus, ar kelių. Padėtis: 
Kontautas 5-1, Starinskas 5-4, 
Vilutis 4-1, Tamošiūnas 4-2, 
Makutis 3-1, Žičkus 2’A-lVo, 
Končienė 21/^151X>, Edimtas 
2-1 ir kt. mažiau. Viso 17 da
lyvių.
□ Cambridge “Y” Žaibo tur

nyras balandžio 7 d. užsibaigė 
šitaip: 1-2 v. dalinas: H. Da
ly su Seletsky po 14-3, 3 v. 
Schoenfeld 13-4. Viso 18 da
lyvių. Lietuviai nedalyvavo.
□ Vilniuje buvo suorgani

zuotas meisterio V. Mikėno 
kolchozų šachmatų turnyras. 
Iš 32 dalyvių pasižymėjo A. 
Matniiauskas (Kupiškis) ir A. 
Stančikas (Telšių ap.).
Remklte tuos profesljonalus ir bu 

nlerius, kurie savo skelbimais remi* 
* Darbininke”-

Nauji BALFo skyriai
(Pradžia 6-tame puslapy j)

Hazleton, Pa. — Kovo 2 d. 
įsteigtas naujas BALF sky
rius Nr. 47. Išrinkta valdyba 
parinko aukų ir prisiuntė 
BALF Centrui. Pirmininkas 
Adomas Navickus. Skyriaus 
darbą globoja vietos lietuvių 
parapijos klebonas kun. V. J. 
Nanortas.

kepenų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios b u r n o & 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po eerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER*S CO.
414 West Brosdway 

South Boston 27, Mass.

GRABORIAI

* -

♦ e

S. Baraserita ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadw*y 
South Boston, Maaa

JOSEPH BARASEVICIP* 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Orange Savings Bmk

Deposits Insured Under

Masachusetts Laws

Incorported 1871

Orange,

Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Pykai 
Tol. SOuth Boston 8-K90

AVenue 2-24*4

Jey The Florist

(VAISOS SKELBIMAI

>

Barbour Mills 399 Pleasant St. TeL 289

Stoughton, Mass.

SSX«SXXXXX8t9SSSSSSaSS«SSSSSSSSSC

Hytron Radio & Electronics Corp.

’Z1

Member of Floriste
Telegraph Delivery Assn.

Cut Flowers and Potted 
Plants

BARBOUR VKELTING CO

“Say It With Flowers"
f

Brockton

Laivrence

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Radio Tube Manufacturers

IEŠKO DARBO
Moteris ieško virėjos darbo 

valgykloje arba viešbutyj. 
Moka ir siuvimo darbą. Gali 
gauti geriausias rekomendaci
jas. Kreipkitės šiuo adresu: 

Mrs. Juzė Laučienė, 
36 St. George Avė., 

Norwood, Mass.

YAKAVONISYAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mace.

V. YAKAVONIS 
LaMotuvių Direktorius •»

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia temealma Dykai 

Tel. Broofcten 6-15S0

merai
741 No. Main St

Brockton, M

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Dlrektoriue i»

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS *V. JONO EV. BL. PASALPINtB 

PO GLOBA MOTINOS AVA. ( DRAUGIJOS VALDYBA 
Pirmininkė — Eva MarksienA,

625 E. 8th St, So. Booton, Maaa. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Pirminfnkė—B. GalhOnienė,
8 WinfieM St, So. Boston, Masa.

Prot. Ražt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St, So. Boston. Mass.

Finansų Raėt — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Raxbuzy, Mass. 

TeL Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mass 
Tvarkdarė — M. MatejtHkiene.

866 E. 5th St, So. Boston, Mase.
Kasos GI—Elzbieta AukMikalnyt*.

110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kaa __ ___

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos 
vakare, Parapijos salėje. 492 E. ~ ““ “
flevsnth St, So. Boston, Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raitininke

|
Pirmininkas — Viktoras Medonls. 

21 Sanger St, So. Boston, Masa.
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 

684 8ixth St. So Boston. Mass
Protokolų Ražt — Kazys Rusteika 

208 L St., So. Boston, Masa.
Fin. Balt — Aleksandras įveiks, 

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius, 

999 E. Seventh St, S. Boston, Masa
Maršalka — Jonas ZaUds,

| 787 Broadvvay, So. Boston, Mass
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadien) kiekvieno mėnesio, 
“ ■ t ėstoj.

492 E.* 7th St. So. Booton, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininką

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie-
_ J# t

tos, užlaiko geriausį alų, vyną tr 
degtinę, ir visiems draugiškai 

ir mandagiai patarnauja.
fggA Bactato .< <

Tel. Broofcten 6-1580
KsplyOa

-I
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BOSTONO ŽINIOS
Mirė didžiajame 

Penktadienį
Didžia tame Penktadieni mi

rė du ilgamečiai bostoniečiai: 
Pranas Aukštikalnis ir Julius 
Jakubauskas.

Pranas Aukštikalnis,
gyvenęs 8 Hecla St.. Dor- 

chester. buvo iau 82 metu. 
.Ton 15 jr>etn kain iis kentė 
širdies ? takus. dėlto buvo 
»”p*es savo amatą pianinu iš- 
dirbystėje. Bal. 6 d., jis kaip 
paprastai išklausė šv Mišių 
ir priėmė šv. Komuniją. Gri- 
žę su žmona namon pavaldė 
ir išėjęs padirbėti darže, su
krito. Nuvežtas miesto ligoni
nėn kitos dienos rvt*’ mirė.

Jis vra kilęs iš Vabalninku 
parapiios. Amerikoje pragy
veno 55 metus. Paliko moterį 
Oną (Žilinskaitę), sūnn kuni
gą. Jėzuitu misionierių Praną, 
kurs spėjo dar ligonį rasti 
gyva, kitą sūnų Juozą, tretį 
— Vincentą ir dukterį Eleną. 
Palaidotas, iš Sv. Petro par. 
bažnyčios, Šv. Mykolo kapuo
se, bal. 10 d. 9 v. r.

Tėvas Pranas Aukštikalnis, 
S. J. (sūnus) atgiedojo šv. 
Mišias. Tėvas A. Mešbs. S. J. 
ir Tėvas Juozas Venckus, 
S. J., dalyvavo asistoje.

Laidojime dalyvavo 20 ku
nigų, Seserys vienuolės ir 
gausi pažįstamų minia.

Julius Jakubauskas,
mirė irgi tą pačią šventą 

dieną, ilgai sirgęs, miesto li
goninėje, 67 metų, gyv. 67 W. 
7th St. A. a. Julius buvo ki
lęs iš Raseinių. Amerikoje 
pragyveno 50 metų. Paliko 
žmoną Marijoną (Rakštytę) 
du sūnų ir dukterį. Palaido
tas, iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, bal. 10 d., šv. Be
nedikto kapinėse.

Pasūnelskime už mirusius.

Rengiasi moterystėn
Bal. 16 d., 1:30 v. p.p., Pra

nas J. Munstis veda panelę 
Margaretą Deschamp. Tą pa
čią dieną 3 v. p.p. eina prie 
altoriaus Povilas Verkauskas 
su Veronika Vaiginaite.
Bal. 23 d., 2 v. p.p. ištekės 
panelė Alena Jakavonytė už 
Vincento Maloney.

Krikštai
Bal. 5 d., tapo pakrikštytas 

Patrikas Dovydas sūnus Jo
kūbo ir Pranciškos (Bakšy - 
tės) Kennedy, gyv. 147 W. 
6th St., o bal. 9 d. Irena Ma
rytė naujakurių Gedimino 
Marijos (Vaitiekaitės) Puo- 
džiūkaičių, gyv. 269 Silver St.

Vaidinimas
Atvelykyje po mišparų baž

nytinėje salėje, W. 5th St., 
£v. Petro parapijos priaugan
tis jaunimas. Seserų mokyto
jų vadovybėje, vaidins veika
lą “Fatimos Stebuklai”. Visi 
kviečiami ateiti arba bal. 16 
d., 3 v. p.p., arba bal. 23 d., 
3 vai. p.p., pamatyti vaidi
nant šv. Marijos stebuklingą 
apsireiškimą, pasidžiaugti sa
vo vaikučiais ir padėti jiems 
įrengti dar vieną kambarį pa
rapijos mokykloje.

Gegužės 7 bus pirmasis 
H. Kačinsko dramos 
studijos vaidinimas

Šiuo metu H. Kačinsko dra
mos studijoje darbas “verda”. 
Liko mažiau kaip mėnuo iki 
premjeros.

Tiems scenos veikalams, ku
riuos netrukus išvysime, gro- 
žėsimės ir didžiuosimės kaip 
savo kolonijos vienu iš di
džiausių turtų, pastatyti nėra 
taip paprasta ir lengva. Rei
kia daug pastangų ir ištver
mės. Teatras kuriamas beveik 
iš nieko. Viską nulemia mūsų 
žinomojo aktoriaus H. Kačins
ko pasišventimas, jaunimo 
gražūs užsimojimai ir kultū
ros rėmėjų sunešti pinigėliai 
kas mėnuo po 1 dolerį.

Reikėjo kurti dramos studi
ją, nes senų aktorių Bostone 
tiek nėra, kad galima būtų 
dramos veikalą pastatyti. 
Dramos studija veikia nuo 
praėjusių metų spalio 15 d., 
susidedanti iš 24 jaunuolių. 
Repeticijos vyko per visą tą 
laiką 2-3 kart į savaitę. Tik
rai reikėjo kieto darbo ir pa
siryžimo, nes beveik visi stu
dijos mokiniai dirba fabrikuos 
ar kitur ir tik vėlyvais vaka
rais laisvi, kiti į repeticijas 
vyksta iš 16 mylių atstumo 
(pvz. iš Norvood’o). Bet nė 
vienas iš jų studijos iki šios 
dienos neapleido. Jaunimo 
idealizmas peršoka nuovargio 
kliūtis.

Dramos studijoje, šalia dvie
jų rašytojo A. Gustaičio vei
kalų: I veiksmo 
“Šilkiniai Pančiai”
vaizdelio “Sekminių Vainikas” 
repeticijų, buvo ir pamokos 
apie scenos meną ir praktiš
kai atliekami įvairūs etiudai.

Spektaklį ruošia ne vien re- 
žisorius ir aktoriau Tačiau 
mūsų sąlygomis daugumas 
reikalų reikalėlių gula ant re- 
žisoriaus H. Kačinsko pečių. 
Jis atlieka ir manager'io dar
bus. Dekoracijos ir kostiumai 
daromi pagal dailininko Vik. 
Andriušio eskizus. Kas matė 
dekoracijų eskizus ir lietuviš
kus kostiumus, gaminamus 
Sekminių Vainikui, negalėję 
atsigrožėti. Kostiumus siuva 
p. Juodkienė, p. E. Bajerčius 
ir p. Čepas. Medžio darbus 
scenos įrengimui dirba staliai 
p. Daniusevičius ir p. Montvi
la. Kun. Pr. Virmausko dėka 
studijos bei stalių darbams 
turimos geros patalpos mo
kykloje.

20 Vyrų Tabako Farmon
Iš Hartfordo (Conn.) pra

nešama, kad vienon tabako 
auginimo farmon reikalinga 
20 vyrų darbams. Už 5'-> dar
bo dienų po 9 vai. moka 26 
dolerius į savaitę ir duoda 
pilną išlaikymą. Nuvykti iki 
balandžio 15 d. šiuo adresu: 
Matas Palubinskas, 16 So. 
Prospekt St, Hartford, Conn. 
Tuo pačiu adresu ir smulkes
nes informacijos.

Ed. Karnėnas.

Dorchesterio Lietuvių
Piliečių klubo susirinkimas 

įvyksta š. m. balandžio mėn. 
14 d. 8 vai. p.p. 1810 Dor- 
chester Avė.

“I Am An Ameriran
Bay”

Prezidentas Trumanas savo 
proklamacijoj paskelbė sek
madienį. gegužės 21 d., 19-50 
m. “I Am A n American Dnv”.

Pr«~:'’entas ragina visus 
amerikie”,,s pakartoti savo 
pasišve»'t:»*”» idealams, kurie 
nustatė T»utos likimą ir pasi
ryžti ’z->;i’imai atlikti Ameri
kos niOeč'n narėms. Jis nra- 
šo visus federalinės valdžios, 
atskirų Amerikos valstybių ir 
miestų bei švietimo ir kultū
riniu organizacijų pareigūnus 
ruošti tuo laiku atitinkamas 
ceremoni jas.

Lietuvos Vyčių organizaci
ja, kuri rūpinasi Amerikos 
lietuviu iaunimą jungti į stip
rią organizuotą pajėgą, auk
lėja savo narius gerais Ame
rikos piliečiais, ragindama 
juos dalyvauti viešame šalies 
gyvenime ir rinkimuose, nau
dojantis pilietybės teisėmis.,

Lietuvos Vyčiai žadina jau
nuomenėje meilę savo tėvų 
žemas, Lietuvos, jos gimtosios 
kalbos bei papročių. Rūpinasi 
kaip savo organizaacijos na
rių, taip ir visos mūsų išeivi
jos švietimu ir kultūrinimu. 
Palaiko visose kuopose (nuo 
Atlanto iki Pacifiko) pado
raus sporto ratelius.

Ta proga, kaip jau buvo 
skelbta, įvyks gegužės 21 d., 
Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčių Apskričio metinis išva-

Snipšnytis kariuomenėje

Juozas Lala

Vytis Juozas Lola vadovau
ja So. Boston vyčiams origi
nalaus veikalo pastatyme, 
“šnipšnytis kariuomenėje”, 
kurį jis pats parašė. Kurie 
matė tą “šnipšnytį”, gerai ži
no kokią linksmą progą turės, 
šis veikalas yra kartu ir la
bai patriotiškas. Visi, kurie 
ateis jo pasižiūrėti, bus tikrai 
patenkintu Tat ruoškimės vi
si pamatyti, kas atsitiko su 
mūsų “šnipšnyčiu”.

žiavimas—Sporto Diena, gra
žioje Marianapolio, Thomp
son, Conn. vietoje. Bus įvairi 
programa pagerbti leitinantui 
AL BLO2IUI, buv. Lietuvos 
sportininkui, kuris laike ant
rojo Pasaulinio karo garbin-

komedijos gaj paaukavo gyvybę dėliai 
ir I veik.

SVARBUS L.D.S. SEIMO REIKALU SUSIRINKIMAS
Ketvirtadienį, Balandžio-April 13 d.. 7:30 vai. vakare, “Dar

bininko” salėje, 330 E St., So. Boston. Mass. įvyks svarbus L.D.S. 
1-mos kuopos narių susirinkimas LD S Seimo reikalu, kuris 
įvyks Birželio 4 ir 5 dd. Sv. Petro par. baž. salėje, So. Bostone. 
Šiame susirinkime dalyvaus kun. Pr. M. Juras, L.D.S. Centro 
pirmininkas ir kiti Centro valdybos nariai. Kadangi L.D.S. Cen
tro Valdyba yra pakvietusi mūsų kuopą į Seimo rengėjus, todėl 
reikia visiems šiame susirinkime dalyvauti ir pasidalyti seimo 
rengimo darbais.

Iki pasimatymo susirinkime.
L.D.S. 1-mos Kp. Valdyba.

savo gimtojo krašto, kitų pa
vergtų tautų ir savo tėvų že
mės — Lietuvos.

Tą dieną Lietuvos Vyčių N. 
A. apskritis, atsiliepdamas į 
savo šalies prezidento kvieti
mą, švęs “I Am An American 
Day”.

Visi Amerikos lietuviai kvie
čiami kartu su Lietuvos Vy
čiais švęsti tą dieną, daly
vaujant gegužės 21 d. Maria- 
napolyje, Thompson, Conn. 
Atvažiuoti iš kitų kolonijų 
bus paruošti busai. Tikras 
amerikietis ir lietuvis tą dieną 
turės progos švęsti kartu su 
vyčiais. Bus suruoštos atatin
kamos ceremonijos.

F. Grendelytė,
N. A. apskričio publikacijos 

narė.

Gabi ir gera lietuvaitė
Šiomis dienomis p. Vanda 

Yelmokaitė, 15, iš So. Bosto
no, laimėjo Boston Adverti- 
sing klubų rašynių konteste 
antrą dovaną. Ji taip pat la
bai daug rūbų ir avalinės au
kojo lietuviams tremtiniams. 
Sveikiname Vandutę ir linki
me šviesios ateities.

šokėjai išvyko į St. Louis
Velykų išvakarėse ‘į St. 

Louis, Mo. išvyko Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių Gru
pė, dalyvauti šešioliktame Na- 
tional Folk Festivaly. Išvyko 
19 grupės vyresniųjų narių 
Greyhound autobusu. St. 
Louis pasieks antradienį, apie 
5 vai. po peitų

Bostoniškiai dalyvaus Fes
tivalio atidaryme, balandžio 
12 d. popietinėje ir vakarinėje 
programoje: Festivaly numa
tyta šokti: Čigonėlis, Rūs
čiai, Oželis ir Malūnas. Šokių 
protarpiais bus paskambinta 
kanklėmis ir pagrota rageliu.

Be to, bostoniečiai yra pa
kviesti Normandy senior High 
School (St Louis County) iš
pildyti lietuviškų šoki” prog
ramą ketvirtadienio rytą tos 
mokyklos mokiniams bei mo
kytojams ir dalyvauti mokyk
los pietuose. Į Bostoną grįš 
sekmadienio rytą. Rap.

Filmuos lietuviškąjį 
Bostoną

Agr. B. Gaidžiūnas lanko 
lietuvių kolonijas Amerikoje 
sukdamas naują filmą, kuri 
pavaizduos Amerikos lietu
vių visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą. Todėl So. Bostono 
lietuvių kolonija turi pasi
naudoti ta proga ir leisti B. 
Gaidžiūnui įtraukti naujon 
filmon visa tai, kas būdinga 
šios didelės kolonijos vieša
jam gyvenimui. Filmon turėtų 
patekti lietuviškos bažnyčios, 
žymesnieji lietuviškų organi
zacijų namai, kaip “Darbinin
ko”, Lietuvių Piliečių Klubo, 
Dariaus posto, taip pat visos 
organizacijos, kaip chorai, 
vyčiai, tautinių šokių grupė, 
skautai, kultūrinės, religinės 
ir pašalpinės organizacijos ir 
jų vadovybėj. Neužmirštini ir 
žymesnieji lietuvių visuome
nės veikėjai, kultūrininkai ’ 
etc.

Kurie iš organizacijų ir vei
kėjų nori patekti filmon, te- 
susitaria iš anksto su Dr. Br. 
Kalvaičiu telefonu SO 8-0605 
arba asmeniškai: 545 E.
Broadway, So. Boston, Mass.

E. K.

Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendroves direk
toriai naujai pasiskirsto 

pareigomis
A. a. Adv. Juozas Cunys 

per dvidešimt metų sėkmingai 
vedė Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės (Lithuanian 
Sales Corporation) reikalus, 
kaipo jos pirmininkas. Jam 
mirus, direktoriai savo susi
rinkime, įvykusiame kovo 
mėn. 28 d., vienbalsiai išrinko 
jo našlę, p-nią Blanche Cunie- 
nę, jo vieton direktoriumi. Di
rektoriai passikirstė pareigo
mis taip: — Jonas J. Roma
nas, bendrovės steigėjas ir 
pirmasis jos 10 metų gyvavi
mo prezidentas, buvo vienbal
siai išrinktas prezidentu; AL 
Ivaška vice-preddentu; ponia 
Blanche Cunienė sekretorium 
ir ponia Ona Šiauria iždinin
ku.

Bendrovės prezidentas pra
nešė apie dabartinį bendro
vės stovį. Iš jo pranešimo pa
aiškėjo, kad visas bendrovės 
turtas Lietuvoje buvo dabar
tinės okupacinės valdžios nu
savintas be jokio atlyginimo. 
Jis siūlė direktoriams tuojau 
užvesti bylą dėl atlyginimo 
už nusavintą bendrovės turtą. 
Direktoriai pasiūlymą priėmė 
ir įgaliojo advokatą William 
H. Healey užvesti bylą.

Romanas pranešė, kad di
rektoriai laikas nuo laiko in
formuotų lietuvių visuomenę

apie bendrovės reikalus, ka
dangi žymi dalis Amerikos 
Lietuvių Bendrovės akcininkų 
yra lietuviai. Kep.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviai amerikaniza- 
ci jos vakare

Balandžio 4 d„ Rindge 
Technical School auditorijoj 
(Cambridge, Mass.) įvvko 
viešųjų mokyklų suruoštas 
amerikanizacijos vak aras 
Programoje, be kitų tautų 
dalyvavo ir lietuviai. Barito
nas Julius Kazėnas padainavo 
keletą liaudies dainų, akom
panuojant muz. Jonui Narke
vičiui. Bostono tautiniu šokių 
grupė pašoko Čigonėlį, Rugu
čius, Oželį ir Malūna. Be to. 
O. Ivaškienė paskambino kan
klėmis, o Vytautas Strolia 
pagrojo rageliu. Programą 
vedė C. G. Harrington mo
kyklų direktoriaus asistentas, 
kurs apibudino ir lietuviškus 
šokius pagal įteiktą i?m teks
tą. Kalbėjo Cambridge mayo- 
ras E. A. Crane, kuris ba;- 
gusiems mokyklą dalino di
plomus. Rap.

Prieš kiek laiko susižeidė 
koją A. Burokas. Jis sveiksta 
savo namuose. Reikia pažy
mėti, kad A. Burokas yra šio 
karo veteranas. Taip pat ir 
du jo broliai dalyvavo šiame 
kare, iš kurių vienas a. a. B. 
Burokas, balandžio 25 d.,
1945 m. žuvo Vokietijoje. Lin
kime A. Burokui greitai pa
sveikti.

Šv. Stepono draugija 
auga nariais

Sekmadienį, balandžio 2 d., 
įvyko šv. Stepono draugijos 
susirinkimas. Susirinkime pri
sirašė keletas naujų narių. 
Ypač šiais metais draugija 
gerai paūgėjo. Draugija turi 
grynai ideologinį katalikišką 
tikslą ir tvirtus principus. Tat 
gražiu savo pivyždžiu ir pa
traukia jaunimą ir daugelį at
vykusiųjų iš tremties. Linkė
tina šiai draugijai geriausios 
sėkmės.

Federacijos skyr. paskaitos

Kovo 26 d. p.p. parapijos 
svetainėje federacijos 16-tas 
skyrius surengė paskaitas, 
kurias skaitė pulk. A. An- 
driušaitis ir neseniai atvykęs 
iš Italijos, kun. J. Znotinas. 
Paskaitų temos buvo “Perse-, 
klojimas Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje”* Paskaitos gerai 
pa vykdo.

tremtinių šelpimu
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• Kas čia pasidarė?!
• Nė atsidvėsti neduoda.
• Kaip slaptą bolševiką pažinti?

Neseniai teko skaityti, kad Amerikos lietuvių bolševiką 
spauda jau SOS šaukiasi, kam neišsakytu greitumu jos prenu
meratorių skaičius mažėja ir todėl jų laikraščiai nerte neriasi 
į skolas. Maskva gi netoli, o “Stefan Bator” laivas dažnai at
plaukia: atveža “gastinčiaus” (lauktuvių), išveža kokį tipelį. 
Dabar vėl skaitome, kad Amerikos komunistų partijos oficio
zas “Daily VVorker” alermuoja iš prenumeratos nebegalįs išsi
versti — deficitas, bankrotas. — Nieko nepadarysi. Epidemiją. 
Liga. Su melu galima nukeliauti, bet grįžti — tai jau ne! 
Daug metų žmonės Maskvos “tiesomis” (“pravdomis”) penėti. 
Ir štai visa tiesa žmonėms apie T. Rusiją ir komunizmą ėmusi 
išaiškėjo. Ir “dainų skrynelė” užsidarė. Žmonėms įgriso nie
kais penėtis, niekus beskaitant: jie liovėsi tokią spaudą prenu
meruoti. Ir ot ėmė ir pasidarė bolševikams taip, kaip anais 
metais per 1-jį pasaulinį karą vokiečių leidžiamam Lietuvoje 
laikraščiui "Dabarčiai”, kurį keletą savaičių visi skaitė, o kai 
suprato jo tikslus žmones vokietinti — atsimetė, ir tas laik- 
raštpalaikis turėjo sustoti. Tad ir bolševikinės spaudos visiškai 
panašus likimas.

•
Nusiskundžia lietuviai bolševikai vienas kitam: “Kas bus, 

kad tie DP su pikietavimais pribaigs mus?” Taip. Amerikoje 
nebėra nė vieno jų pajudėjimo, kad DP—tremtiniai neįsikištų. 
Ar bimbininkai tremtinius paskutiniais žodžiais šmeiš, ar jie 
juos glostys, kaip jau jų spauda prasitaria — tremtinių užda
vinys visus Maskvos agentus iš lietuviško sąjūdžio pašalinti, 
kad daugiau jau jie senųjų amerikonų lietuvių nebesuvedžiotų 
ir dolerių iš jų nebekaulytų.

•
DP-tremtiniams ypač tenka darbuovietėse pajusti, kad 

užsislėpę (Tyčia!) bolševikai visaip stengiasi įkąsti arba jiems 
patiems, arba jų valstybėms bei tautoms. Po ilgesnio ar trum
pesnio laiko bolševikų agentai nebeištveria. O tas jų neištvėri- 
mas yra įprastinė imperialistinė daina: “Kam jūs bėgot?... Ki
tiems kitaip iš Rusijos rašoma... Mažosios tautos ir mažosios 
valstybės vistiek turi išnykti... Ar negražu, kaip Amerikoje?... 
Ar nepatogu, kaip dabar Rusijoje?.. Mažosios tautos neturi sa
vo kultūros... Jų niekas nesmaugia, bet jos išnyks...”

Kaip tokiems elementams į šiuos klausimus atsakyti — 
mūsų kiekvienas jau moka. Vienoje darbovietėje galop šitaip 
jiems buvo atkirsta, ir jie nutilo: “Gana! Melas! O teisybė štai 
kokia: visos didelės imperijos (valstybės) žlugo ir žlugs, o vi
sos mažosios valstybės pasiliks. Gi apie kultūrą kalbant — jo
kios kultūros nėra toje ištinusioje Rusijoje, kad ir didžioje im
perijoje”.

Nėra reikalo nusileisti. Mūsų gretos didėja. Net ir vieti
niai amerikonai, ligi šiol buvę pasyvūs,..kaip palinkimieji kark- 
lai, ima aktyvėti ir tuo būdu kovoti su viešaisiais ir slaptaisiais 
pasaulio rijikais — bolševikais.

A Žemeaa.

Federacijos skyrius ypatin
gai šiuo metu susirūpinęs 
tremtinių šelpimu. Daugelis 
tremtinių jau aprūpinti bal
dais, drabužiais ir kitais būti
nais daiktais. Dabar vėl at
vyksta Cambridžiui dar kele
tas šeimų iš tremties, kurioms 
bus reikalinga parama. Tad 
Federacijos skyrius prašo vi
sų Cambridžiečių, kas turite 
atliekamų baldų, indų ar 
drabužių apie tai pranešti 
kun. J. Dauniui, A. Zaveckui 
ar A. Daukantui.

Federacijos skyrius sten
giasi, kuo tik galėdamas 
tremtiniams padėti jiems įsi
kuriant ir suteikti paramą.

Patartina naujai atvyku
sioms lietuviams prisirašyti 
prie federacijos skyriaus ir 
bendrai darbuotis savo ir sa
vo brolių naudai

Balandžio 16 d., 5 vaL p.p. 
katalikų klube įvyksta klubo 
bankietas. Bankietas rengia
mas atžymėti savo vienerių 
metų gyvavimo sukaktį. Visi 
kviečiami dalyvauti ir iš 
anksto įsigyti bilietus.

Visiems “Darbininko” skai
tytojams, linksmiausių Vely
kų švenčių, linki jums jūsų 
korespondentas.

A D.

Susirinkimas
S. m. kovo mėn. 25 d. įvy

ko Cambridge gyv. Tremtinių 
Ratelio visuotinas susirinki-
mas. Susirinkime 
virš 70% narių. Išrinkta nau
ja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirm. 
Br. Paliulis, vice-pirm. ir ka
sininkas V. Steponaitis, kul
tūros reikalams J. Kazėnas, 
sekretorius E. Kazlauskienė 
ir informacijai J. Saras. Susi
rinkime buvo aptarti einamie
ji rūkalai. Motinos dienos mi
nėjimas, 10-ties metų nuo 
lietuvių tautos pavergimo bir
želio 15 d. atgaivinimas ALT 
Cambridge ir kiti.

Surinkta papildomai aukų 
pervežimui liet. DP ūkininkų 
iš Vokietijos į Mich. valsty
bę $15.00. Į susirinkimą atvy
ko Liet. Kultūros Rėmėjų 
Draugijos So. Bostone pirmi
ninkas p. Mockus ir darė pra
nešimą apie draugijos veiklą. 
Dalis tremtinių įstojo į Drau
giją nariais.

Šaunus Bankietas

Visi būsite pilnai patenkinti 
Bus dainų, muzikos ir kalbų.

Visus kviečia Valdyba.

Šv. Margaritos parapijos 
bazaras

&v. Margaritos parapijos, 
Dorchester, Mass., bazaras 
įvyks balandžio 14 dieną, Me- 
chžnics Buildinge, Bostone.

dalyvavo . Salė bus atdara nuo 6 vai. va
kare, o “Penny Sale” prasidės
8 vai. vakare. Bus daug bran
gių dovanų.

Kleb. kun. Edward P. Mur- 
phy paskyrė kun. Christop'her 
C. O’Neill generaliniu pirmi
ninku.

įvyks Lietuvių Katalikų klu
bo, (Cambridge, Mass.) sek
madienį, balandžio 16 d.,
1950, 5-tą valandą po pietų 
klubo svetainėje, 163 Harvard 
St., Cambridge, Mass. Visi 
yra prašomi būti salėje laikų. 
Bus skanūs valgiai ir gėrimai.

Fraak Otto Mathie^en, 
Harvardo univ. prof. praėju
sią savaitę nusižudęs, buvo 38 
komunistinių organizacijų na
rys ir rėmėjas. Jis buvo jau 
FBI susektas, studentų nemė
giamas ir, sakoma, nusivylęs 
komunistais.

Lietuvių Radio Valandos KONCERTAS-JORDAN HALL BaL-April 30,3 vai p.p.
NEPAMIRŠKITE IŠ ANKSTO ĮSIGYTI TIKĖTUS. GAUNAMI “DARBININKE”,




