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Belgų žmoniškumas
SOS
Ko pasaulis laukia 
Sąmokslas prieš krikščionis

Kaip buvo rašyta, Sovietai 
reikalavo iš Belgijos prievarta 
grąžinti Baltijps kraštų trem
tinius. Dabar patirta, kad Bel
gijos vyriausybė tą nežmonišką 
bolševikų reikalavimą atmetė. 
Sovietų ambasadorius aiškino, 
esą, išvietintieji yra kilę iš rusų 
valdomų sričių, todėl jie ir pri
valą ten grįžti. Belgai atsakė: 
jei tremtiniai nenori grįžti, tai 
mūsų šalis jų prievarta neiš- 
siųs.

Šis mažos šalies kilnus nusi
statymas be žodžių sugėdina a- 
merikiečius, kurių pareigūnai 
Europoje nesiliauja pataikavę 
bolševikų spaudimui. Pamiršta
ma, ką teisingai pasakė buvęs 
valstybės pasekretoris Adolph 
Berle, jog tremtiniai yra ne tik 
karo aukos, bet taip pat anglo
saksų diplomatijos klaidų au
kos...
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Rusija Siekia Ekonominiai 
Pasmaugti Vengrijąii

Budapeštas, Vengrija, 
geg. 22 — Sovietų Rusija 
siekia galutinai pasmaug
ti Vengriją. Ji nori pasiim
ti savo kontrolėn visą 
Vengrijos ekonomiją.

Rusija pareikalavo, kad 
Vengrija jai atiduotų visą 
bankų kontrolę. Vengrija 
yra apsisprendus priešin
tis Rusijos reikalavimui 
pervesti $200,000,000 dau
giau negu reparacijų su
mą.

Vengrija nepatenkinta 
Vakariniu diplomatų poli
tika. Net ir komunistai sa
ko, kad Vengrija yra Va
karų diplomatijos kanki
nė.
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Kleb. Kun. Briška Pas Sv. Tėvą
Pagyre Kun. Briškos Nuopelnus 

Lietuvių Kolegijai.-

Pareiškę Viltį Lietuvos Laisvei...
(Speciali Telegrama Stasiui Piežai)

Vienas mano pažįstamas iš 
amerikiečių zonos Vokietijoje 
rašo: “Nejaugi ir demokratijos 
dvidešimtame amžiuje iš mūsų 
nori padaryti vęrgus? Iškyla 
nauji reiškiniai, kurie verčia 
šaukti SOS (pagalbos), nes jei! 
su mumis bus elgiamasi taip, 
kaip nevienas amerikiečių pa
reigūnas pareiškia, tai mūsų ir 
taip sunkus gyvenimas dar pa
sunkės ir pasidarys visai bevil
tiškas. Tremtinių didžiausias 
prašymas, kad pasirinktas po
litinis kursas mūsų atžvilgiu 
būtų pakeistas. Spaudoje ir or
ganizacijose dar kartą prašome 
pajudinti mums gresiantį didelį 
pavojų”.

Iš naujų spaudimo priemonių 
prieš tremtinius esą numatyta 
nuo birželio pirmos atleisti juos 
iš pagalbinių karinės sargybos 
dalinių. Gen. Clay pareiškęs, 
kad Amerikos militarinė admi
nistracija ir UNRRA sutartinai 
iš stovyklų pašalins tremtinių 
vadus, kurie priešinasi repatria
cijai (grąžinimui į bolševikiją).

Atrodo, kad JAV dešinioji ne
žino, ką jos kairioji daro.

•

Toje nelaimingoje politikoje 
kartais tiek nenuoseklumo, svy
ravimų ir nenuoširdumo, kad 
tauresnių sielų žmones ja visiš
kai apsivilia ir ir nesidomi. Sa
koma net, jog politika iš viso 
negalinti būti švari, nes ji juk 
pagrįsta dėsniu: katras katrą 
gudriau apgaus. Nevisados taip 
būna, bet dažnai.

Kad ir tremtinių atžvilgiu. Iš 
vienos pusės iškilmingai skel
biant kovą komunizmo sulaiky
mui ir gal net jo sunaikinimui, 
o iš kitos — geriausius antiko
munistinius kovotojus stumte 
stumiant į raudonųjų budelių 
kartuves, daromas toks baisus 
prieštaravimas savo idealams ir 
toks nusikaltimas prieš žmoniš
kumą, kurio, kaip suvalkiečiai 
sako, nei su pusbonkiu nesupra
si. “Mes negalime daryti kom
promisų dėl didžiųjų principų” 
—pasakė JAV užs. politikos ve
dėjas. Tų žodžių vykdymo pa
saulis laukia, kaip gerovė gied
ros.

t

Teikimas Pa
galbos Yra Tai Agresijos 

Veiksmas

ii*.’

Geneva, geg. 22 — Jung
tinių Tautų Balkanų Tyri
nėjimo Komisijos devyni 
nariai pareiškė, kad bet

Courtesy of Chicago Herald-Amencan
Čia matome naują lietuvių kolegiją Romoje, kurios fundatorium yra 

plačiai žinomas kun. Antanas M. Briška, Nekalto Prasidėjimo P. Švč. Ma
rijos klebonas, Brighton Park, Chicagoje.

Kun Antanas M. Briška dabar yra Romoje ir šiomis dienomis turėjo 
audienciją pas Šventąjį Tėvą, Pijų XII.

I ietuvių Kolegija Romoje yra tai naujas mūsų tautos tikybinis ir 
kultūrinis židinys!

lenku Kardinolas Romoje

Roma, geg. 22 — Prane-
kurios užsienio valstybės šama, kad Lenkijos kardi- 
teikimas 
kluotiems 
riams yra 
kai arba
mas.

Jung. Tautų komisija ne- žiaus Pijaus XII audijenci- 
pareiškė jokio kaltinimo j°n- 
kas 
rinėje 
priešinasi Rusija ir Lenki
ja.

pagalbos gin- nolas Adam Stephan Sa- 
sukilėlių bū- pieha, Krak*owos arkivys- 

tai pavojus tai- kūpąs, turėjo pasitarimus 
agresijos veiks- su Vatikano sekretorium 

i ir buvo priimtas Popie-

j įvyko Graikijos šiau-i __ bilių pai
m DĖL STREIKO FORDAS,TURĖS

UŽDARYTI DIRBTUVES

Streikai Ir Riaušės 
Prancūzijoje

klaupė prieš jį, ir Šventa
sis Tėvas palaimino ji, ir 

l suteikė savo apaštališkąjį 
palaiminimą visiems jo, 
Brighton Park, parapijie
čiams.

Apleidęs Šv. Tėvą, kun. 
Briška pareiškė:

“Tai tikrai šventas žmo
gus. Tapau inspiruotas jo 
šventu personališkumu. 
Jis išrodo dar sveikas ir 
stiprus ir energingas, nors 
ant jo pečių sudėti viso pa
saulio vargai. Bet jis išneš 
tuos vargus, nes Kristus 
yra jo pagelbininkas”.

Po audiencijos, kleb. 
kun. Briška ir kun. Tula- 
ba, kolegijos rektorius Ro
moj, atsiklaupė prie šven
tojo Petro altoriaus bazi- 

sena, ir priglaudė jį į savo, likoje ir karštai pasimeldė 
‘už Šv. Tėvą.

Iš Vatikano nuvažiavo į 
lietuvių kolegiją, kur kle- 

, bonas Briška papasakojo 
apie savo audienciją pas 
Šventąjį Tėvą visiems lie
tuviams kunigams. Tai 
buvo momentas džiaugs
mo, nes klebbnas Briška 
gavo palaiminimą ir dėl 
Lietuvos Kolegijos kuni
gų-

Kleb. Briška dabar gyve
na Lietuvių Kolegijos na
me. Mano grįžti iš Romos 
šio mėnesio pabaigoj, ar 
birželio pradžioje.

Romos lietuvių kolonija 
kleb. Brišką priėmė entu
ziastingai. Jis buvo gar
bingas svečias Lietuvos 

! Pasiuntinybėje, kur visi 
i lietuviai tremtiniai sveiki
no jį už įsteigimą kolegi-

Vatikanas, Geg. 19 — 
Šiandien Šventasis Tėvas, 
Pius XII, priėmė audienci- 
jon kun. Antaną Brišką, 
Brighton Park, Chicagoje, 
įžymųjį kleboną, kuris ne
seniai atvyko į Romą ir į- 
steigė Lietuvių Kolegiją 
seminaristams ir kuni
gams.

j Išlipus iš automobiliaus, 
kun. Briška su savo paly
dovais tapo sutiktas Švei
carų kareivių, kurie nuve- 

idė kleboną į kambarį ties 
Šventojo Tėvo raštine.

Atėjus vizitos valandai,! 
suskambėjo mažutis var- ■ 
pelis, ir kun. Briška tapo: 

i pakviestas vykti pas Šven
tąjį Tėvą į jo raštinę, 
i Šventasis Tėvas priėmė 
iChicagos kleboną su šyp- 

prieglobstį, sveikindamas 
’ linkėdamas klebonuiKanass City, geg. 22 — bos kovai prieš agresiją. jr

Šiandien Prezidentas Tru- Spėjama, kad Prezidentas sveikatos įj- pasisekimo jo 
man pasirašė bilių, pagal Truman paskirs to fondo kelionėje.
kurį Graikija ir Turkija administratorių. ; Kleb. Brįška buvo labai
gaus $400,000,000 pagal-Prezidentas Truman šį glaudintas šia vizitą su , 

pasirašė Missouri šventuoju Tėvu. Jis padė- 
Jis tebeglūdi ko jo Pijui XII-tajam už jo 

; prie savo sergančios moti- pagalbą Lietuvai ir lietu- 
(neles, kuri jaučiasi kiek tautai, 
geriau.

Detroit, Mich., geg. 22— rica, nepriklausomai uni- 
Ford Motor kompanijos jai.

'darbo vedėjai dėl savo tei-i Kol kas dėl šio streiko! 
šių ne dėl algų išėjo į strei-darbininkai dirba. Tačiau, 
ką. Tai pirmas toks strei- be darbo vedėjų kompani- 

kuris paliečia visą ja negali tęsti darbo. —
Paryžius, geg. 22 — Kai-

kuriose didesniose Pran- kas, kuris paliečia visą ja negali tęsti darbo. To- 
cūzijos provincijose kilo produkciją. Streikuoja a- dėl pramatoma, kad į 3 
.......................------ . . ~ . dienas Fordo kompanija 

Fordo Motor kompanijos bus priversta dirbtuves 
darbo vedėjai yra organi-

Valdžia stengiasi krizę'zuoti. Jie priklauso Fore-: 
prašalinti. jmen’s Association of Ame-’

streikai ir riaušės dėl duo- pie 4,000 darbo vedėjų. • 
nos ir prieš valdžios eko
nominę kontrolę. uždaryti.

I 
! 
I

RUOŠKIMĖS SEIMAN I

Unijos Pralaimi NLRB 
Balsavimuose

La Guardia Reikalauja 
$100,000

Jis Buvęs Pavadintas 
Raudonuoju

Washington, D. C., geg. 
. 22 — Fiorello H. La Guar
dia, buvęs New Yorko ma-

■ Šventasis Tėvas pareiš
kė, kad jis meldžiasi už 
Lietuvą ir jos žmones, ku
rie turi turėti viltį į laisvę. 

Taipgi jis padėkojo kle
bonui už įsteigimą lietu
viams kolegijos Romoj, 
kur galės gyventi lietuviai 
studentai ir kunigai. Da
bar jame yra virš 40 klie
rikų ir kunigų, pabėgusių 
iš Komunistų vergijos. 
Šventasis Tėvas jiems su
rado namą, ir kun. Briškayoras, iškėlė bylą dėl jo 11 •

vardo teršimo prieš Natio- atvyk?s K0"10"- “» nam*
i_ , tt___ • ___ «... finansavo. KKolegija Romoj, tai ins-’nal Home ir Property Ow- 

geg. ners Foundation.
National Labor Re-! Jis tvirtina, kad toji or-

j— r-i ———— —įauons Board praveda-ganizacija ir josios prezi- A nAmr'nrzF'
stebėjote, kad Centro pir--Taipgi toje parapijoje yra muose balsavimuose pasi- dentas, Arthur W. Binns. L/. A. K. HASlVltivKE 

rodo, kad unijos pralaimi išleido pareiškimą, kuria- jfr'VK/fT A
kolektyvias derybas. me jis buvo pavadintas

CIO daugiau nukenčia kaipo komunistas ir revo- -------------
negu Amerikos Darbo Fe- liucionieriškų doktrinų Washington, D. C., geg. 
deracija. mokinys. 22 — The Daughters of

the American Revolution, 
J kuri praeityj buvo ant
’• “juodojo sąrašo” kaipo

komunistinė organizaci
ja, šiandien, galima šaky- giria ne tik asmenis, kurie
ti, įsirašė į “baltąjį sąra- kovoja prieš
šą”, kaip priešinga komu- bet taip pat 

prane- nizmui- fondus kovai-----------------§įan. nizmą.

Visi LDS nariai ir “Dar- LDS narys ir nuoširdus 
bininko” skaitytojai pa-j “Darbininko”

VVashington, D. C.,
22 _

rėmėjas, lations

mininkas kun. Pranas M.;pavyzdinga LDS 11 kuopa. 
Juras paskelbė seimą ir į' Kleb. kun. Jonas Vaite- 
jį kviečia LDS apskričių ir kūnas ir LDS 11 kuopos 
kuopų atstovus ir bendrai valdyba ir bendrai visi na- 
visus mūsų organizacijos riai labai maloniai sutiko 
nuoširdžius rėmėjus. [priimti mūsų organizaci- 

Seimas įvyks rugpjūčio- j°s seimą. Seimo Rengimo 
August 3 ir 4 dd. š. m., šv. Komisija, kleb. kun. J. 
Kazimiero lietuvių parapi-| Vaitekūnui vadovaujant, 
joj, Providence, R. I., ku- ruošia iškilmingas pamai
nos klebonu yra kun. Jo- das ir šeimines pramogas.
nas Vaitekūnas, ilgametis Kviečia ir tikisi, kad šių 
--------------------------------- metų seime bus gausiai at-Į 
amerikiečių zonas. Kai pro ge- stovaujami LDS apskri-’ 
ležinę uždangą tik per stebuklą čiai ir visos kuopos. Taip-, 
vienam kitam pasiseka pra- gi kviečia visus dvasiškius 
smukti, tai tuo tarpu žydai, ir pasaulionis atvykti ir yniJos 
JAV korespondentų pranešimu, prisidėti prie to kilnaus ir 
iš SSSR, Lenkijos ir Cekoslova- garbingo darbo, kurį LDS 
kijos į Vakarus atvyksta atvi- organizacija ir jos orga- 
rai savo vyriausybių padUami. nas “Darbininkas” dirba 
Prof. St. Kolupaila liūdnai pa- per 32 metus, 
stebi: “Mes jokiu būdu negali-’ LDS organizacijos vado- 
me suprasti, kodėl tokie žmonės vybe, ypač Centro pirmi- 
(t. y. komunistuojantieji, arba ninkas kun. Pr. M. Juras, 
nekrikščionys) sudaro kuone jr visi nuoširdūs, darbinin- 
80% jūsų įstaigų personalo Eu- kijos gerovei pasišventę 
ropoj*”-------------------------- | nariai pageidauja, kad nuo

Tikrai, gal tik ateity visiems šių metų seimo įsisteigtu 
paaiškės, kas ir kaip planingai LDS kuopos kiekvienoje 
šiandien vykdo konspiraciją lietuvių kolonijoje. Tai at-

CIO Prezidentas Uždraudė Strei 
kus Plieno Industrijoj

Prieš apleidžiant Šventą- piracija visai Lietuvai, vi- 
jį Tėvą, kun. Briška atsi-j siems lietuviams.

i

dien giria Prezidentą Tru- 
man, Marshall ir kitus, ku
rie priešinasi komunizmui.

The Daughters of the 
American Revoliution už-

Atvirai pasisakant, negalima 
nutylėti, jog Sovietai daugeliu 
atveju tremtinius šmeižia, tero
rizuoja ,iš stovyklų meta ir stu
mia “namo” per savo agentus 
žydų tautybės “tremtinius”, 
kurių nemaža prilindo į UNR- 
RA ir Vokietijos administraci
ja

Rusijos ir Centr. Europos žy
dai, Sovietų diriguojami, bėga įjprieš krikščioniškąsias Europos*siekti reikia daugiau dar- 
Vakarus ir grūdasi į anglų ir tautas ir jų tremtinius.

Atlantic City, N. J., geg. 
22 — Philip Murray, CIO 
prezidentas, pareiškė savo 

> nariams, dirban
tiems plieno industrijoj, 
kuriu skaičius siekia 850,- 
000 šiame krašte ir Kana
doje, kad pagal pasirašy
tos sutarties negali būti 
jokio streiko dviejų metų 
laikotarpy j.

Darbininkai ir darbda
viai turi laikytis sutarties.

Neišduoda Roosevelto 
'Asmeninių' Laiškų

gacijos komitetas

komunizmą, 
ir skiriamus 
prieš komu-

č-'bininkų - vadų. H’ashington, D. C., j, 
22 — Senato Karo Investi-

ša, kad mirusio Prezidento Toji organizacija 
Roosevelto laiškai ir kiti 
raštai 1943 m. rašyti nie
kad nebus išduoti viešai. 
Jie laikomi paslaptyje, nes 
taip pageidavęs velionis 
Rooseveltas. Kaikuriuos 
jo laiškus ir raštus galės 
viešai skaityti tik po 10 ir 
50 metų.

Taigi Senato Karo Inves-i 
tigacijos komitetas negali 
sužinoti kas buvo padary-[ 
ta Prezidento Roosevelto 
tais metais.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Gera motina vertesnė už 
geg. šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

šeštadienį, gegužės 24 d.. 1:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties vėl turėsime progą klausytis lietuviš
kų liaudies dainų, muzikos kurinių, pranešimų, svei
kinimų.

Trumpą kalbelę pasakys p. Vytautas Motekaitis 
iš Brockton, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 
kilocycles ir klausytis lietuvių radio programos per 
visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 VVest Broadtvay, So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449



Penktadienis. Gegužės 23, 1947 »

*’ Nepaprastas Jubilie jus
Sekmadienį, geg. 18 d. Juozas 

ir Ieva Matulevičiai, seni Balti
morės gyventojai, minėjo 60 
metų vedybinio gyvenimo su-
kaktį. Mišios 3:30 vai. rytą bu--tais per BALF-o vajų jis sutei- 
vo atnašaujamos jų-, intencija. 
Klebonas kun. dr. Mendelis bu
vo celebrantas, kun. Antanas 
Dubinskas diakonai _ *ų- Jųoza- 
pietis kun. Jurgis D’ea subdia- 
konas. Mokyklos vaikučiai gie
dojo mišių metu. Iškilmių pro
ga kun. Mendelis perskaitė se
kantį laišką, gautą nuo šv. Tė
vo atstovo VVashingtone:

1947 m. geg. 18 d.
Gerbiamiem Matulevičiam
Šv. Alfonso parapija 
Baltimore. Maryland

Brangieji: Su didžiu džiaugs
mu pranešu Jums, kad Šventa
sis Tėvas maloningai teikia Jo 
Tėviškąjį Apaštališkąjį Palai
minimą. Jūsų Moterystės Sa
kramento Deimantinio Jubilie-

L. VYČIU APSKRITIES SUVA- 
ZIAVIi^'. J BUVO GAUSUS IR 

IŠKILMINGAS

Dalyvavo Vyskupas Feeney - 
Sveikino ir Laimino Vyčius

2
Kongresas Užgyrė Užsienių 

Pagalba Bffių
v

lėtą metų atgal paraše viešą | 
atsišaukimą į savo vyskupijos: 
katalikus, prašant pinigiškos; 
pagalbos nuo karo nukentėju-; 
siems lietuviams. Dar šiais me-!

— _______ ...

’i 
kė asmeninę,$1.000 auką įsvie- 
tintiems lietuviams. Palaidotas’ 
ketvirtadienį, geg. 22 d.

Šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
atnašaujamos gedulingos mi
šios už arkivyskupo vėlę pirma
dienį ir antradienį. Parapijos 
kunigai ir žmonės užprašė 30 
Grigalinių Mišių už savo Gany- 
tojaus vėlę.

Šv. Alfonso švč. Vardo dr-jos 
vyrai turėjo garbę budėti prie 
Arkivyskupo karsto katedroje 
nuo 7 vai. trečiadienio vakaro 
iki 9 vai. ketvirtadienio rytą.

J. M. Vyskupas McNamara 
laikinai skirtas vadovauti Balti
morės arkivyskupijai.

Kviečiame ne tik Baltimorie- 
čius. bet ir kitų kolionijų lietu- 

[vius atminti Arkivyskupo Cur-

KUN. PRANAS M. JURAS,
Šv. Pranciškaus lietuvių par., Lawrence, Mass., klebo
nas, LDS Centro ir Kunigų Vienybės pirmininkas, bir- 

! želio 22 d. š. m. minės dvidešimt penkių kunigavimo 
metų sukaktį iškilminga šv. mišių auka 9 vai. rytą. Šv.

jaus proga, kaipo ženklą gau- ley vėlę savo maldose. Lai gai- mišių aukoje dalyvaus J. E. arkivyskupas Richard J. 
šių dangiškų malonių ir įrody- lestingasis Viešpats 
mą Jo tėviško gerumo.

Šv. Tėvo troškimas yra. kad
Jo Palaiminimas būtų perduok 
tas Jūsų giminėms ir priete- 
liams. kurie sykiu i

Cushing, D. D. Taipgi laukiama garbingų svečių ir iš 
Europos.

Parapijiečiai, vadovaujant kun. Jonui Bernato- 
niui, ruošia šaunų pagerbimo bankietą 5 vai. po pietų, 

tre. Švč. Marijos svetainėje, Lawrence, Mass.
Jubiliejaus iškilmių ruošimo komitetas išleis 

Moteriš- “Souvenir Book”, kurioj tilps tarp kitko įvairių orga- 
krito nizacijų, draugijų ir pavienių asmenų sveikinimai.

Norintieji dalyvauti Jubiliejaus iškilmėse arba 
prisiųsti sveikinimus veikiai praneškite adresu: Rev. 
J. Bernatonis. 94 Bradford St., Lawrence, Mass. Iš to- 

pageidavi- ^KnstupĮ šikLką. pXidota liau atvykstantiems svečiams bus parūpintos nakvy

suteikia
jam dangaus linksmybę'

Parapijos Mirimai
šeštadienį, geg. 17 d. su* -------- -- ---------------- ---- ---- .

su Jumis jomis mišiomis palaidota a. a. 
švenčia šią minėtiną dieną Jūsų j Elžbieta Ramoškienė. L. 
vedybiniame gyvenime. Prie šio i kė. tik 53 metų amžiaus, 
didingo pasveikinimo Kristaus' auka širdies atakos dirbtuvėje. 
Vietininko, trokštu aš irgi su-' Paliko dideliame nuliūdime vy- 
jungti mano asmeninius linkė- rą ir užaugusį sūnų, taipgi bro- 
jimus su maldingu į 
mu. kad Jūsų dienos ir toliau Holy Redeemer kapuose, 
būtų pilnos suraminimo ir lai-; 
mes. ;

Su pagarba ir geriausiais lin-' 
kėjimais. lieku, nuoširdžiai Jūsų: 

Kristuje.
A. G. Cicognani.

Arkivyskupas Laodica 
Apaštališkas Delegatas.

Patsai klebonas pasakė 
mokslėlį lietuviškai ir angliškai, 
plačiau išdėstydamas jubilie
jaus prasmę. Mišiose dalyvavo: 
ne tik jubiliatų vaikai ir anū-į 
kai. bet giminės ir pažįstami iš 
kitų miestų. Juozas Matulevi
čius jau leidžia 83 metus, o jo 
gera žmona 75. Abudu tačiau y- 
ra dar gan stiprūs ir turi vil
ties. vengiant kokios nelaimės, 
sulaukti 100 metų. Kaip jubi
liatus. taip jų gimines sveikina
me. Linkime ponam Matulevi
čiam ilgiausių metų ir gausiau
sių Dievo malonių.

Pa-

nės. Tik prašo iš anksto pranešti.
Sekmadienio rvtą. geg. 18 d. Kun? Pr. M. Juras yra ne tik keletos organizacijų 

mirė po sunkios* ligos senukeivadas ' pirmininkas, bet ir uolus visuomenininkas ir 
Magdalena Strmungienė. PaIai.[ kultūrininkas. Taigi pagerbdami kun. Pr. M. Jurą,, mes 
dota trečiadienį, geg. 21 d. Prie Įvertinsime ir tuos visuomeninius ir kultūrinius dar- 
didziojo altoriaus buvo atnašau- bus’ kuriuos jis, su pagalba kitų, yra atlikęs, 
jamos iškilmingos gedulo mi
šios. tuo pačiu laiku prie šoni
nių altorių buvo aukojamos 
dvejos skaitytos. Strungių ma
inė paliko tris sūnus ir penkias 
dukterys, visus suaugusius ir

i apsivedusius. Kadangi velionė 
buvo plačiau žinoma ir visų my

lima. tad laidotuvėse dalyvavo 
■didelis pulkas žmonių. Juozas 
'Kašinskas rūpinosi abiejų lai
dotuvių tvarka.

Ramoškų ir Strungių šeimoms 
ir giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą. Už mirusiųjų vėles 

/tariame dievobaimingą Amžiną
jį atilsį.
I _________

laiku bus įteiktas diplomas. į- 
vertinant jo pasišventimą ir 
darbą kaip Dr-jos. taip parapi
jos naudai. Buvo daug kitų įne- 

kurie išsi-

i

šimų ir svarstymų, 
vystis metų bėgyje.

Geležinkeliu Kompanijos 
Gavo Lekfimg Pakelti 

Kainas

Mirė Baltimorės 
Arkivyskupas

Po dviejų metų vargingos li
gos. Bon Secours ligoninėje, 
penktadienį naktį, geg. 16 d. 
mirė J. E. Arkivyskupas Myko
las Curley didis ne tik Baltimo
rės miesto, bet visos Lietuvių 
tautos prietelis. Jis buvo pirmu
tinis ir gal tik vienintelis Arki
vyskupas Amerikoje, kuris ke-

Šv. Vardo Dr-jos Rinkimai
Penktadienį, geg. 16 d. įvyko 

metinis šv. Vardo dr-jos susi
rinkimas. Išrinkta nauja valdy
ba. Pirmininkas Julius Kastan- 

jtinavičius: vice - pirm. Juozas 
[Kašinskas; rast. Antanas 
iStrasdauskas: iždininkas Felik- I 
’sas Rėkus: 
I Wilchinski.
dauskas.
18 metų. 

Imininku. 
jMendelio

tvarkdarys Kazys 
Valerijonas Stras- 

kurs ištarnavo dr-jai 
išrinktas Garbės Pir- 
ir. klebono kun. dr. 

įnešimu, atatinkamu

LDS N. Anglijos Apskrities Pikniko 
Reikalu Susirinkimas

' VVashington, D. C., geg. 
22 — J. V. Kongresas už- 
gyrė 350 milijonų, dolerių 
bilių kovai prieš badą ir li
gas išlaisvintuose ir karo 
nuteriotuose kraštuose 
Europoje ir Azijoje.

Atstovų Butas tą sumą 
buvo sumažinęs iki 200 mi
lijonų dolerių, bet Senatas 
priėmė valdžios reikalau
jamą sumą. Spėjama, kad 
dabar ir Atstovų Butas 
priims ir paves , Preziden
tui pasirašyti.

Nutarta ruošti sporto 
dieną. Taipgi nutarta ruo
šti vieną pramogą ir pelną 
skirti BALF’ui.-

Apskrities valdybon iš
rinkti šie: pirm. Juozas 
Lola iš Brocktonvice 
pirm. J. Krasinskas- iš 
Worcester; ižd. Kazys Pi- 
nigis iš Athol; rast. Ona 
Norkiūtė iš.Brockton; iž
do globėjai — Henry Reid
manas iš Auburn, Me., ir 
Steponas Kontautas iš So. 
Boston. Pageidauta, kad 
dvasios vadu būtų paskir
tas kun. J. Liauba^ OFM. 
Ritualo komisija: 
Montvilas, A. Norkus, Ma
rė Jurgelionis ir T. Juške
vičius. Atstovais į seimą, 
kuris įvyks Philadelphia, 
Pa., išrinkti šie: Marė Jur- 
gelionienė jr Juozas Mata- 
činskas. Pavaduotojais — 
Adomas Bataikis ir Pra
nas Zvalonis.

Sekantis apskrities su
važiavimas įvyks rugsėjo 
mėnesį, Hartford, Conn.

Suvažiavimas dėkojo Tė- 
yui Justinui Vaškiui, 
OFM., ir kitiems TT. Pran
ciškonams ir taipgi L. Vy
čių 2 kuopai už atstovų 
priėmimą ir vaišingumą.

Lewiston, Me. — Gegu
žės 17 ir 18 dd., DeWitt 
viešbutyj įvyko L. Vyčių 
Naujos Anglijos apskri
ties suvažiavimas. Tėvų 
Praanciškonų iniciatyva 
ir nuoširdžiu pritarimu ir 
L. Vyčių 2 kuopos valdy
bos ir narių uoliu pasidar
bavimu šis suvažiavimas 
buvo tikrai iškilmingas ir

i sėkmingas.
į Pradėtas šauniu bankie- 
įtu Poland Spring, Mansion 
House. Dalyvavo visi at
stovai ir svečiai. Garbės 

! svečias, J. E. vyskupas 
Feeney ne tik dalyvavo, 
bet ir labai nuoširdžiai 

■ pasveikino ir palaimino 
[Vyčius ir jų darbus Baž
nyčiai ir Tėvynei.

Toastmasteriu buvo 2 
kp. veiklus pirm. Henry 

: Reidmanas.
Pažymėtina, kad šiame 

bankiete ir posėdžiuose 
dalyvavo L. Vyčių Centro 
dvasios vadas kun. Jonas 
Jutkevičius; Centro pir
mininkas p. Juozas Boley; 
buvęs Centro pirm. p. Pra
nas Razvadauskas su žmo
na; p. Felicija Grendelytė, 
“Vyties” redaktorė - asi
stentė; p. Kazys Bason, 
N. Y. ir N. J. L. Vyčių ap
skrities pirm., ir p. Myko
las Norkūnas, L. Vyčių or
ganizacijos įkūrėjas.

IŠKILMINGOS 
PAMALDOS

Sekmadienio rytą, geg. 
18, 10 vai., Šv. Patriko par. 
koplyčioje įvyko iškilmin
gos šv. mišios, kurias at
našavo kun. J. Jutkevi
čius, Centro dvasios va
das. Pamokslą pasakė 
kun. Andriekis, OFM. Pa-j 
šventinta apskrities vėlia
va.

Sesijos prasidėjo 2 vai. 
po pietų DeWitt viešbutyj, 
Lewiston, Me. Vedėju bu
vo p. Pranas Zvalonis. Da
lyvavo 65 atstovai ir daug 
svečių - viešnių.

Mokestis Darbo Unijoms

J.

Washington, D. C., geg. 
22 — J. V. Senatas ir At
stovų Butas tariasi apri
boti darbininkų įstojimo ir 
mėnesinius mokestis į uni
jas.

Kol kas nėra nustatyta 
kiek unijų nariai turėtų 
mokėti įstojimo ir mėnesi
nių, bet Atstovų Bute nu
balsuota, kad nebūtų dau
giau kaip $25.00.

Dabar eina pasitarimas 
dėl mokesnių nustatymo 
darbininkams į unijas.

Amerikos-Rusijos Derybos 
Dėl Korėjos

Telephony Streikas 
Užsibaigė

Washington, D. C. —Te- 
lephonų darbininkų strei
kas užsibaigė. Kompanija 
sutiko pakelti 11 centų at
lyginimo už kiekvieną dar- 

valandą.bo

Rusai Nerimauja Dėl 
Atominė Energijos

Seoul, Korėja, geg. 22— 
Jung. Valstybių ir Rusijos 
pasitarimai dėl Korėjos 
prasidėję tęsiami. Daly
vauja penki Jung. Valsty
bių atstovai ir penki Rusi
jos atstovai.

Korėjiečiai nieko dau
giau nelaukia, kaip tik su
darymo vyriausybės, kuri 
galėtų laisvai tvarkyti sa
vo krašto reikalus.

Argentina-BrazilijaSiekia 
Užbaigti Paragua jaus Karą

Uruguayana, Brazilija, 
geg. 22 — Argentinos ir 
Brazilijos prezidentai Eu- 
rico Gaspar Dutra ir Juan 
Peron dedikavo tarptauti
nį tiltą, kaipo vienybės 
ženklą, šis tiltas bus žino
mas kaipo Agustin Justo 
tiltas, buvusio Brazilijos 
prezidento atminčiai.

Spėjama, kad abiejų val
stybių prezidentai kalbė
josi apie prekybą, Pan- 
American santykius ir a- 
pie komunistų infiltraciją 
abiejuose kraštuose.

New York, geg. 22 —Ru
sijos atstovas Andrei A. 
Gromyko ragina Jung. 
Tautas tuojau tuojau už
drausti gaminti ir mono
polizuoti atominę energi
ją- '

VVashington, D. C.
22 —Interstate Commerce 
Commission davė leidimą 
šešiom geležinkelių kom
panijom Rytiniame dis- 

’ trikte pakelti kainas. New 
1 York, New Haven ir Hart

ford kompanija yra kiek 
ankščiau gavusi leidimą.—

geg.
Nuotrupos

Arkivyskupo Našlaičių 
baigiasi šią savaitę. 
Mendelis pranešė sekmadienį, 
kad surinkta tik $2.000. o mūsų 
parapijos kvota yra $4.625. Tad 
abudu kunigai meldė žmonių 
subrusti ir prisidėti prie vajaus.

Teko nugirsti, kad Sesutės 
rengia vaikučiams kelionę į Wa- 
shingtoną. Kelionė įvyks ketvir-i 

’tadienį. geg. 29 d. Vaikučiai tu-' 
ri viltį, kad ir mūsų klebonas’ 
galės kartu su jais važiuoti iri ~
aplankyti mūsų sostinės isto- J-U Socialistų Darbo parti- 

iriškas įdomias vietas ir pamin- Ja’ gindama Bevino UŽsie- 
j klus.

lankyti GIRL SCOUTS kursus. niJa palaiko savo poziciją 
Bus bandoma gal dar šią vasa-;^arP Maskvos savanaudiš- 
rą įkurti lietuvaičių mergaičių kos jėgos ir Washingtono 
Scoutes.

Šio sumanymo nuopelnas pride
ra skirti poniai Velzienei, kuri 
šiuo dalyku įdomauja ir nori, 
kad mūsų parapijos jaunesnės 
mergaitės būtų suorganizuotos 
po Scout-čių vėliava.

Edvardas Budelis ir 
dradarbis studentas 
drabuojasi. kad pirmą 
plorių parapijos Žinių-Lapo iš
leisti pirm birželio 1 d. Linkime 
jiems pasisekimo.

šeštainių dienoje Kazys Puge- 
vičius. klierikas iš 
no, aplankė mūsų 
savo tėvelius.

Darbas bažnyčios 
lauko jau pradėtas. Bokšto kry
žius jau paauksuotas. Kun^ 
Mendelis turi viltį, kad nors j 
mūsų bažnyčios priešakis bus1 
naujai nudažytas iki spalių m. j

J 
vajus 

Kun. dr.

Britų Socialistai Pasmerkė 
Rusiją

Londonas, geg. 22 —Bri-

nių politiką, pasmerkė Ru-
Net astuonios panelės pradėjo SĮJ4 ir pareiškė, kad Brita-

Ii
1

svyravimo.
Tačiau, kaip pasirodo, 

Anglija neturi pasirinki
mo, kaip tik dirbti su 
Jung. Valstybėmis.

Kova už laisvę Lietuvoje
(Tęsinys)

šitaip dalykams esant, 
1945 m. vasarą buvo pra
dėta atvira kova prieš par
tizanus, kurie truko net 
tris mėnesius. Kovose da
lyvavo specialūs baudimo 
batalijonai, NKVD forma-_____ ______  __ .
cijos ir milicijos būriai tė “nusiginklavimui

žastys. Apie pagrindinį 
“valymą” partizanai suži
nojo iš anksto ir tam pasi
ruošė. Jie žinojo, kad visos 
Rusijos kariuomenės ne
nugalės. Todėl savo ka
riuomenę suskirstė mažais 
kovos vienetais ir išskirs- 

t. y.

Šluoja Lauk K< ■sius

—
Sekmadienį, gegužės 25 d., 3 vai. p. p. “Darbinin

ke” įvyks LDS Naujosios Anglijos apskrities pikniko 
rengimo komisijos susirinkimas, | kurį kviečiame iš
rinktus komisijos narius ir visus veikėjus atvykti, f 
Pikniko Rengimo Komisiją pereitame LDS N. Angli-j 
jos Apskr. susirinkime buvo išrinkti sekantieji nariai:! 
K. Grigas, Julius Baronas, A. Peldžius, A. F. Kneižys,>
A. Zaveckas, A. Daukantas, P. Kadaitis, V. Valatka ir
B. Jakutis. Nuoširdžiai kviečiu atvykti į šį susirinki-j 
mą nevien komisijos narius, bet ir kitus LDS veikėjus 
bei veikėjas, pasitarti, kad šis piknikas, kuris įvyks 
liepos 6 d., Romuvos parke, Montello, Mass. būtu sėk
mingiausias.

A. ZAVECKAS, LDS N. A. Apskr. pirm.

jo ben- 
Razulis
egzem-

Mokyklos vaikučiai energiš
kai darbuojasi, rinkdami rėmė
jus savo programai mokslo me
tų užbaigai. Girdėjau, kad jau 
virš $100.00 turi surinkę tam 
tikslui.

Washingto-[ 
kleboną ir j 

i 
dažymo iš!

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

New York, N. Y. — Šio-** ******V4JVM vvo-a. **** vv 4U, v 1XX1U1 , V. J . . J
Pietų Lietuvoje buvo pa- paslėpti ginklus ir tūnoti mis dienomis Ladies Gar-

f

naudota trys divizijos pil
name kautynių sąstate, su 
artilerija ir aviacija, šios 
kariuomenės bandos perė
jo plačiu ruožu per visą 
Pietų Lietuvą ir pasiekė 
Lenkijos sieną. Rimtų su
sirėmimų su partizanais 
buvo dideliuose Augusta
vo miškuose, kur buvo 
mestos visos raudonųjų 
pajėgos.

Panašūs “valymai" vyko 
ir kitose Lietuvos dalyse, 
tik šiek tiek mažesnėje ap
imtyje. Šis laikotarpis bu
vo ypatingai sunkus parti
zanams. Nuolatinės kovos 
su raudonąja armija ir en
kavedistais sudarė daug 
nuostolių medžiaga ir 
žmonėmis, tačiau palygin
ti su priešo nuostoliais jie 
tesudarė apie šeštadalį. 
Partizanų žuvo apie 4000.

Šitų “valymų” rezulta
tai buvo menki, štai prie-

ligi “audra” praeis. Po “a- ment Workers pašalino iš 
tostogų” vėl grįžti į pir-|atsakomingų vietų ir sus- 
mykštes savo vietas. Vi-; Pydavo penkiems me- 
sus sunkesnius ginklus už- tams šiuos komunistus ar
kane į žemę. Pasiliko kari- ba jų pakeleivius: Arnold 
nėse formacijose tik tie, Ames, Charles Nemeroff, 
kurie jautėsi esą gerai pa- Irviug Kotler ir Emanuel 
sislėpę ir turėjo saugoti ” 
sunkiai paslepiamus gink
lus, pav., tankus, ir belais
vius.

Po šio pagrindinio parti
zanų “likvidavimo” įsi
viešpatavo tyla. Komunis
tai manė, kad partizanų 
jėgos palaužtos, tačiau ap
siriko. Greit jie pajuto, 
kad “valymas” visiškai ne
pasisekė. 1946-ais metais 
jiems teko vėl griebtis ‘va
lymo’ priemonių. Štai kokį 
tų rungtynių balansą pa
duoda Švedijoje išeinąs 
žurnalas “Šviesa” (1946- 
XII):

(Bus daugiau)
Is ''Tėvynės Aidai”.

i Brownstein.
Teisėjas Ernest E. Hem- 

mer pareiškė, kad demo
kratinės darbininkų uni
jos turi teisę šluoti iš va
dovybės komunistus.

Valdžios Darbininkai Pra
randa Algas Ir Darbus

VVashington, D. C., geg. 
22 — Federalės valdžios 
generalis kontroleris pa
reiškė, kad valdžios darbi
ninkai, kurie išeina į strei
ką, praranda ne tik dar
bus, bet ir algas, kurias 
jie uždirbo prieš išėjimą į 
streiką.
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... $5.00 Ii, tas laikys mano žodžius; ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį 
~ $5.50 ateisime ir pasidarysime pas jį buveinę. Kas manęs nemyli, tas 

mano žodžių nelaiko; žodžiai gi, kuriuos jūs girdėjote, ne mano, 
bet to, kurs yra mane siuntęs, Tėvo.

Tai aš jums kalbėjau ,pasilikdamas pas jus. O ramintojas, šven-! 
toji Dvasia, kurį Tėvas atsiųs mano vardu, jis jus viso išmokys ir 
primins jums visa, ką tik aš jums kalbėjau. Aš jums palieku ra-į 
mybę, duodu jums savo ramybę; ne kaip pasaulis duoda, aš jums 
duodu. Tegul jūsų širdis nenusigąsta ir tenebijo. Girdėjote, kad 
aš jums sakiau: Aš einu sau ir ateinu pas jus. Jei mylėtumėte 
mane, jūs juk džiaugtumėtės, kad aš einu pas Tėvą, nes Tėvas di
desnis už mane. Ir dabar aš jums tai pasakiau pirma, nekaip įvy- 

iko, kad įvykus tikėtumėte. Jau nebedaug aš kalbėsiu su jumis, 
į Nes ateina šio pasaulio kunigaikštis; manyje jis nieko neturi, bet 
1' kad pasaulis pažintų, kad aš myliu Tėvą ir taip darau, kaip Tėvas 
man įsakė.

LEKCIJA: Apaštalų Darbo: Apd. 2,1-11
Sekminių dienai atėjus, visi buvo drauge toje pačioje vietoje. 

Štai ūmai pasigirdo iš dangaus ūžimas, lyg kad kilstančio smar-

DARBININKAS
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m
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Bolševikai operuoja astronominiais skaičiais. 
Kiekvienoje viešoje vietoje — ant sienų, tvorų, pašiū-! 
rių — margaliuoja milijoniniai ir bilijoniniai skaičiai. 
Visi žmonės vėpso į tas mažai jiems suprantamas cif- 
ras ir tik iš paaiškinimų žino, kad tai suskaičiuoti re
zultatai bei pasekmės visokių ekonominių atsiekimų, 
padarytų paskutinės “piatiletkos” metu. Žmonės pa
sižiūri į savo nudriskusius drabužius, paglosto įdubu
sius nuo badavimo savo veidus ,atsidūsta ir eina prie kaus vėjo, ir pripildė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. Jiems pa-

Atshison, Kansas, geg. 22 — Trys svarbiausi asmenys Šv. Benedikto 
Kolegijos 89 metinėse mokslo užbaigimo ceremonijose, kurios įvyks gegu
žės 29 d. Kun. William Dolan (kairėje), “Eastern Kansas Register” laik
raščio redaktorius, pasakys pamokslą laike iškilmingų šv. mišių, kurios 
bus giedamos 9 vai. rytą Šv. Benedikto bažnyčioje, pradedant dienos ilgas 
ceremonijas. Mr. Leo Nusbaum (viduryje), buvęs Atchison biznierius ir 
vadas religinėje ir visuomeninėje srityje, gaus tos kolegijos Teisių Dak
tarato garbės laipsnį. John Park (kairėje), garbės vyras tarpe 38 Raven 
graduantų, pasakys kalbą visų graduantų vardu mokslo užbaigimo iškil
mėse, 2 vai. p. p. Jis gaus bachelor of sciense laipsnį.

Goebelsas ruošė naują Pabaltijo 
pasidalinimą

%

Paryžiaus laikraštis “Fi- 
sunkaus darbo, už kurį atlyginimas toks menkas, kad sirodė pasidalinę tarsi ugnies liežuviai, ir ant kiekvieno iš jųjų garo” išspausdino vieno 
neišlaisvina nuo nuolatinio pasninko. Bet pasižiūrėję į nusileido po vieną. Visi jie pasidarė pilni šventosios Dvasios ir artimo Goebbelso bendra- 
ilgas eiles nupieštų patvoriuose nulių, pąlinguoja gal-:ėmė kalbėti visokiomis kalbomis, taip kaip šventoji Dvasia jiems darbio, Kurt Semmler, die-1 
vas ir stebisi iš tokios negirdėtos ekonominės pažan- davė prabilti. Jeruzalėje buvo apsigyvenusių žydų, žmonių dievo- noraščio ištraukas. Atsi-j 
gos. Ir vėl pažvelgia į savo skarmalus ir nežino kam baimingų iš visų, po dangumi esančiųjų, tautų tarpo. Kilus ūži- minimų autorius, kaip pa- ±•1-1 . _ ___ ii*__ f__  __ _______ __ a. j____  _!f—_____ __ J- 1_ ___ -a:__ 1____i__ _ :_0+10 oinn moin

gal su Bormanno laišku, 
kuriame pastarasis rašė, 
jog “fuhreris nepageidau
jąs dėl tokių niekų 
trukdomas”.

1944 m. balandžio 
Goebbelsas Hitleriui 
ruošė apie 40 puslapių dy- 

, ku
riame jis išdėstė separati- 
nės taikos su Rusija pla- 

ministeriu Rib- ną šiame projekte, be ki

kur ir medžiaga pasiekusi 
“Figaro” redakciją.

Jau žinoma, kad Goeb-

būti

mėn. 
pa-

'belsas paskutiniasiais me- ' džio memorandumą, 
j tais nesugyveno su reicho1 rįame jįs išdėstė sep;

6vo. ** t u*? ** ......------ n-, — • —», t----- B— ~~-----—-» —I— ~. — ---------- ---r —-r spaudos šefu Dietrichu ir ngS taikos su Rusi i <
tikėt: ar iškalbingiems, nupieštiems ant tvorų milijo- mui, susiėjo minia ir nežinojo, ką manyti, nes kiekvienas girdėjo stebi laikraštis, šiuo metu užs. reik.

................... * ' ................................................................................ ... ......... ——— yra rusų ne-bentropu. Oro karui virš tako’"buvo numatyta, kad 
. Suomija, siaurine

nams, ar dar iškalbingesniems savo batams, iš kurių 
‘ lenda nuogi kojų pirštai, ir įdubusiems savo veidams.

Gi ką pareigūnai paiso, kas darbininkams rūpi? 
Jie sau, o mužikai sau. Tiesa, anuomet, kai mužikai dar 
nebuvo į komunizmo tinklą pakliuvę, tie, kurie juos 
siuntė į revoliuciją, o dabar virto darbininkų ponais, — 
tie dabartiniai jų pareigūnai, sakydavo, kad batai nau
dingesni už Šekspyrą. Vadinasi, darbininkų apranga 
brangesnė už apšvietą. Bet dabar tie gudruoliai paty-1 
rė, kad nuliai už vis naudingiausi. Mat, Šekspyras bei 
apšvieta protinio įtempimo reikalingi, o batai pinigų 
kaštuoja ir išdirbystės reikalingi, gi nuliai nieko ne
kainuoja ir nieko nereiškia, nebent jeigu jų priekyje 
pastatysi vienukę — komisarą.

juos kalbančius savo kalba. Visi buvo be galo nustebę ir kalbėjosi greičiausiai ;
tarp savęs: štai, argi ne visi šitie, kurie kalba, galiliejiečiai? Tai laisvėje. Paskutiniaisiais Vokietijos įgaunant ___
kaipgi kiekvienas mūsų girdime savo gimtąją kalbą. Mes partai, reicho gyvavimo metais trešnių formų, jis pradėjo gija ‘ 
mėdai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judiejos ir Kapadokijos, Pon- jis buvo spaudos referen- nebesutarti ir su Goerin-

Norve- 
Pabaltijo kraštai, 

------ , -----------------r----- j™,----- .. —r---------„-------------------- *------ ; — - --------- j Lenkija, (išskyrus War- 
to ir Azijos, Prigijos ir Pampilijos, Egipto ir prie Kirėnės esan- tas Goebbelso ministerijo- gu. Tačiau Semmleris savo thelandą) Rumuniją, Bul- 
čiojo Libijos krašto gyventojais, ateiviai romėnai, kaip žydai, taip je. Einant tokias pareigas, atsiminimuose iškelia dar gari ją įr Graikiją turi ati- 
ir naujatikiai, kretiečiai ir arabai, girdme juos mūsų kalbomis jam dažnai tekdavo Goeb- labiau įsigalėjusį — Goe- Įekti į rusų sferos sritį, 
skelbiančius didžius Dievo darbus.---------------------------------------- jbelsą lydėti kelionėse, bbelso priešą: Bormanną. Rytų politika turėjo būti

----------------------- drauge su juo pietauti: iš- Bormannas buvo viena radikaliai pakeista ir tarp
I

GAIVINANTI UGNIS
Bormannas buvo viena radikaliai pakeista ir tarp 

girsti ir matyti tokių daly- svarbiausių figūrų Hitle- Japonijos, Sovietų Sąjun- 
kų, kurie pašaliniam as- rio vyriausioje būstinėje. gOS įr Vokietijos sudaryta

Dažnai kalbėjo Kristus apie Ramintoją. Jis nekartą žadėjo meniui nepasiekiami. Visa Jis kontroliuodavo gauna- milįtarinė sąjunga, 
atsiųsti Jį mokytiniams, nes gerai matė, jog jų pečiai persilpni tai jis fiksavęs į slaptą mą paštą. Kai 1945 m. pra-i 1945 m. 
nešti Evangelijos naštą. Tie Genazareto žvejai nebuvo jokie kai-savo dienoraštį. 1945 m. džioje Goebbelsas Hitle-1 Goebbelsas 
bėtojai nei jokie pamokslininkai. Ar daug galėtų siuvėjas, pali- balandžio vidury jis šį die- riui pasiuntė sugriautųjų su r— 

Tą gudrų apie nulius išradimą bolševikai ir Lietu- kęs savo mašiną, skelbti Evangeliją, Ja gyventi ir už Ją kentėti? noraštį pasiuntė savo žmo- Vokietijos miestų albumą, kokios šjs eSąS 
voje panaudojo. Tiktai čia jie žmones nuliais padarė. Kaip tarp siuvėjo ir apaštalo yra didelis skirtumas, taip lygiai nai į pietinę Vokietiją, iš po kiek laiko jis g&vo at- 
Žinoma, toli gražu ne visus. Visuomenė nesiduoda nu- didelis atstumas yra tarp žvejo ir Kristaus mokytinio. Pereiti nuo 
liais verčiama. Savanoriškų nulių — viens kits šimte- tinklą prie žmonių išganymo yra kažkas nepaprasto, 
lis. O jei jų tikras mintis nufotografavus, tai gal nė 
poros desėtkų nebeliktų, nes likti tikru, neveidmainin
gu bolševikišku nuliu, tam reikia — ne, tam kaip tik
tai nieko nereikia. Kitais žodžiais, tam privalu atsiža
dėti visų žmogiškų savumų, likti tikru nuliu — tuštu
ma. Tokius iškoneveiktus nulius bolševikai įkiša į 
“ministerijas” bei įvairias valdiškas įstaigas, kaipo iš
kabas, kad Tarybų Lietuvą valdo lietuviai. Bet tikre
nybėje tie “žąsų kiaušiniai” — nuliai savaime nič-nie- 
ko nereiškia. Tad prie jų pristatome po keletą “jedini- 
cų” — vienukių, t. y. rusų - komisarų, ir tuomet ta nu
lių litanija, su maskolium priekyje sudaro jau teisėtą 
valdžios viršūnę. “Lietuvos Aukščiausio Teismo Sąs- 
tate” yra net virš 90 lietuviškom pavardėm nulių, ku- šaukia ir prikelia silpnuosius; ji yra ta nematomoji Ugnis, kuri 
riuos sutvirtina 27 rusiškos “jedinicos” — vienukės. uždega žmonių širdis tikėjimui, šv. Dvasios atsiuntimas ir buvo 
Nulių nesigailima kimšti į valdiškas vietas, nes nuliai tas didysis pūstelėjimas vos žėrinčių žarijų. Tai buvo pradžia be- 
nieko nekainuoja ir, kas svarbiausia, nieko nereiškia, kylančios krikščionybės ,kuri be to pirmo didžiojo kilimo, be šv.

K. Dvasios veikimo, nebūtų įsigalėjusi pasaulyje.

Ir dabar, po daugybės metų, kai tūkstančiai krikščionių už-
Tačiau ko negali siuvėjas, ko neįstengia žvejys, gali Dieviš- geso mirties karalystėj, Šv. Dvasios galia negęsta. Ji lydi ir da- 

koji Galia — Šventoji Dvasia. Ar nepastebėjai, kaip pasikeitė a-bar Kristaus mokytinius, juos gaivina, stiprina ir įkvėpia, 
paštalai šv. Dvasios paliesti? Pabūgę ir nusiminę staiga atgyja, KALBĖTI NE SAVO ŽODŽIUS
atgauna drąsą ir pasiryžimą. Ypač pažymėtinas Petras. Būdamas

gegužės mėn. 
kalbėdamasis 

Hitleriu, pasiteiravo, 
_ > nuomonės 

apie jo memorandumą. 
Tačiau Hitleris apie tai 
nieko nežinojo. Borman
nas planą buvo sulaikęs.

Rašyti laikrašty — tai
Jei šiandien Kristaus šauksman ateina vis nauji mokytinių pašyti visiems Reikalas y- 

izraelitas ir lengvas nusigąsti, buvo taip toli nuėjęs — net iki už-J būriai, aišku, jie ateina Dieviškosios Ugnies įkvėpti. Jie tampa ra rašyti trumpai aiškiai 
priverčiant save galvoti
--- —---- ------ .

Jūs galite apgąudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali
te apgaudinėti visų žmo
nių visą laiką. Lincoln. 

Į ------ - ■_

ir Jo Kas nėra buvęs Sovietų 
Dva* kalėjimuose, tas negali sa- 

ikyti, kad jis pažįsta Sov. 
Rusiją. Dr. J. Margalin.

sigynimo: “Aš jo nepažįstu”! Dabargi, paliestas Dievo Dvasios, gyvomis lūpomis, per kurias kalba Dievas. Jie skelbia ne savo žo- 
pirmas prabyla susirinkusioms minioms. Jo veidas nušvitęs, pil- džius, kaip ir Kristus: “žodžius, kuriuos jūs girdėjote ,ne mano, universaliu būdu 
nas pasitikėjimo, o jo žodžiai tokie drąsūs, smingantys, kupini ti- ' *■ ”
kėjimo. Jo laikysenoje, rodos, taip ir matai išsipildant Evangeli
jos žodžius: šv. Dvasia “jus visko išmokys ir primins jums visa, 
ką tik aš jums kalbėjau”. “Tegul jūsų širdis nenusigąsta ir tene- 
bijo”.

Taip šv. Dvasia yra ta nematomoji Dieviška Jėga, kuri pa-

bet to, kurs mane yra siuntęs, Tėvo.”
Lengva yra kalbėti apie biznį, apie pasivažinėjimus; atsa

kinga betgi kalbėti ne savo žodžius, o Dievo. Tam reikia įkvėptos 
drąsos žmonių, pranašų, nes klausytojai neretai atsako skaudžiais 
akmenimis į jų atvirus žodžius. Savo nuomonę pasakęs gali at
šaukti. Paskelbęs Dievo žodį, negali pakeisti nė vienos raidės, 
nors tave ir prie sienos statytų. Negali paversti tiesos melu. Toks 
nepalaužiamas buvo Kristus, tokie nepalaužiami turi būti 
mokytiniai. Tam jie pašaukti, tam jie paruošti, tam jie šv. 
sios įkvėpti.

Ateik šv. Dvasia!

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

6.

Dičkio Pasaka
Nurodė į lietuvį čekistą. Aš mečiau anam 

kietą žvilgsnį. Jis nukreipė akis. Pasiryžau 
viską pasisakyti. Kam čia delsti? Vis vien a- 
rešto neišvengsiu. Ko greičiau, to geriau.

— Pažįstu.
— Ar pameni, ką jam anąsyk buvai pasa

kęs?
— Pamenu.
— Ir savo žodžių neatšauki ?
— Ką tai gelbės? Žinau, kad manęs nepa- 

leisite.
— Reiškia, jautiesi kaltas ir prašaisi areš

tuojamas?
— Tai kvailas klausimas. Kas gi tokio 

“malonumo” nori? Verčiau iš manęs nesity
čiok, tik daryk, kas tau įsakyta.

Komisaras atrodė tikrai nustebęs. Net 
keistai susižvelgė su savo sėbrais. Ir aš ne
jučiomis dirsteliau į saviškius. Tėvas kažką 
neviltingai man merkė, motina šluostėsi aša
ras, Danutė vos gyva jos glėbyje. Per mano 
širdį persmelkė fizinis skausmas. Ko grei
čiausiai nukreipiau akis nuo tos sopulingos 
grupės.

— Nu, litovskij moldiec, eisi su mumis, — 
tarė komisaras.

Du čekistai paėmė mane už alkūnių. Ne
sipriešinau. Užpakaly pasigirdo Danutės 
klyksmas, tur būt apalpo. Iš naujo dieglys 
perėjo per širdį, bet neatsigręžiau. Būčiau 
neišlaikęs. O laikytis reikėjo. Klusniai da
viausi išvedamas į kiemą. Ten bus erdviau ir 
susišaudymai maniškių nekliudys. Susišau
dymų bus — turės būti, nes mano ryžtingu
mas jau pribrendo. Tik daugiau šalto kraujo. 
Girdžiu, kaip širdis tvaksi. Tai nieko. Galva 
šalta ir blaiva. Staiga — įtempęs visą musku
lų galią, aš sustūmiau galvomis du laikan
čius mane už pažastų čekistus, ir juodu, tarsi 
du įsibėgėję avinai, taip smarkiai kaktomis 
susirėmė, kad abudu krito ant žemės. Nerei
kia nė minėt, kad skubinausi pagriebt vieną 
iškritusių jų šautuvų ir jo durklą įgrūdau į 
palvą trečiam čia pat stovinčiam apstulbu
siam bolševikui. Visa tai padaryta vienu 
trumpu momentu. Bet ištraukti durklą iš nu
kautojo kūno taip greit negalėjau — tokiose 
kautynėse dar nebuvau įgudęs. Tad pagrie

biau jo revolverį ir pradėjau šaudyti. Tatai 
buvo nebereikalinga, nes likusieji trys čekis
tai pasileido bėgti. Tur būt pamanė, kad su 
kokiu kipšu turi reikalą. Aš šaudžiau, bet 
šaulys iš manęs buvo prastas, šūviai ėjo pro 
šalį. Gal ir dėlto, kad bolševikai bėgo zuikio 
greitumu. Greičiausiai tai skuto komisaras ir 
tas parsidavėlis lietuvis. Sparčiai įšoko į ne
toli stovintį automobilį, kurs bematant iš a- 
kių išnyko. Likau nugalėtoju, bet kas daryti 
su sužeistaisiais? Nudurtasis čekistas nebe- 
atgijo. Kitus du nuginklavau pirmiau, negu 
atgavo sąmonę. Prašėsi, kad gyvybę jiems 
dovanočiau. Prisiegavo, kad daugiau neis 
prieš mane kovoti. Paleidau juos gyvus, nė 
nespręsdamas, ar jie tiesą sako, ar veidmai
niauja. Daugiau žudyt nebenorėjau. Maniau, 
kad ir čekistai atjaus mano geraširdystę. At
jaus... ha!

Čia vėl Dičkio pasaka nutrūko. Buvo nu
manu, kad sunkiai su savim kovoja: baigt, 
ar nebaigt? Genys nujautė, kad visa tragedi
ja dar prieky. Neragino tęsti, tik sulaikęs al
savimą, laukė. Pagaliau Dičkis nugalėjo klai
kių atsiminimų antplūdį, pasiryžo išgerti 
kartybių taurę iki dugno ir tęsė toliau.

— Maniškiai negalėjo atsistebėti ir atsigė
rėti mano narsa ir vikrumu. Danutė man puo
lė ant kaklo už išgelbėjimą, bet aš nedžiūga
vau. Viena nelaimė nustumta, bet kad ateis 
kita, visi gerai žinojome. Kas dabar daryt? 
Susitarėm taip, kad tėvai su Danute slapsty

sis ,0 aš eisiu ieškot partizanų, kurie gal 
slapstosi apylinkės miškuose. Sunkus buvo 
uždavinys juos greitai surasti, nes tikrų ži
nių aš neturėjau. Dar sunkiau buvo maniš
kiams pasislėpti. Kaimynai nenorėjo jų įsi
leisti, tarsi būtų limpančia liga nešini — to
kią tai baisią dėmę atspaudžia ant žmogaus 
komunistų įtarimas. Giriose irgi negalėjo vi
są laiką slapstytis, reikia gi retkarčiais pa
reiti namų apžiūrėti. Vienu tokiu momentu...

Čia Dičkis vėl savo kalbą nutraukė. Išbalo 
kaip drobė ir nuo kaktos prakaitą nusišluos
tė. Tik vienam momentui. Tuojau atsigriebė 
ir toliau kalbėjo.

— Pagaliau man pavyko partizanus suras
ti. Užėjau visai netyčia. Miške pamačiau gry
bų ir pradėjau juos rinkti. Staiga kažkas rik
telėjo :

— Pasiduok! Rankas aukštyn!
Krūptelėjęs pašokau ir beveik susidūriau 

su atkištu į mane šautuvu. Maniau, kad če
kistas, bet kalba lietuviškai ir atrodo kaip sa
viškis. Abejonė išnyko: tai partizanas. < 

— Ko čia po girią valkiojiesi? — rūsčiai 
paklausė.

— Nusibodo jūs ieškoti, tai grybauju.
— Mūs ieškai? O ar žinai, kas mes per vie

ni?
— Partizanai.
— Šitaip? O kaip sužinojai, kad šioj apylin

kėj yra partizanų? Ar tu kartais ne šnipas?
(Bus daugiau)



DARBININKAS 
plauką po lavonų krūva iš-1 "Išlaisvinki1 e mūsų ne-' 
likusi-im gyvu Praveniš- laimingą Tautą iš šėtoniš-j 
kių skerdynėse, kurias kojo kruvinojo rėžimo ver-į 
1941 metų ' birželio 24 d. gijos! Nutraukite manoj 
suruošė pasitraukia mon- tautiečių kančias ir aziatų 
golai. Jo žodžiai — tai kruvinąsias orgijas, ku- .

____________ . šaukimasis Į dangti teisy- rios dabar > vyksta mano 
lio rašančių* Jie, kaip'kiaulės-į svetimą ^s- rašo: “^Tardymai. Tėvynėje! ^Grąžinkite 

*' i veidų daržą,. įsibrovė į mūs^že-’^^im^u naikinimas mums * tai*,. ką iš mūsų!
patraukia mę jau trečią kartą ir ori- tarybiniuose kalėjimuor smurtu ir klasta. - bolševi-;.

’ ‘ se... Tam gyvenimo įr mir- kai atėmė —- laisvę ir ne-J
—w.««^tiesJadu f' x/’ l/“.'

užgulęs žemę. Ją dirbo mano tėvai, gare... vegetacija, apklau- kitę mums
’• * proseneliai.minėjimai anketos, DP sto- skriaudą’ n"

Penktadienis Gegužės 23. 1947

v-ų tremtinių atsakymai tiems, 
kurie juos ragina "namo".

Tarp daugel 
ir pranykstančių veidų daržą,, 
mano dėmesį į 
viena balta galva. Jis ap- dirbo c 
sirengęs lietuviško darbo bių. Ai 
milo eilute. Jis. i 
stalą, sunkiai kovoja su 
rašto darbu... Praeina ge
ras pusvalandis, kol jis į- 
veikia šį darbą, atsitiesia 
ir padeda plunksną. Tai a- 
pie 60 metų amžiaus žmo- gyną (jie tai 
gus. pražilusis ir žemyn chozu...), aš pasakiau: 
nukarusiais ūsais, malo- norite, tą darykite. 1------
nios išvaizdos tautietis. Jo savo namų tai jau neisiu! 
išorė apranga ir poviza be Tada jie mane suėmė ir į 
žodžių byloja jį esant ūki- kalėjimą įgrūdo. Ir “teis- 

“Ką masto šitas mas” buvo — priteisė 10 
Lietuvos žemės metų katorgos. Užkaltuo- 
kuris tikriausiai se vagonuose gabeno į Si- 
sapnuoja savo birą. bet už Vilniaus vie-

rašo:

Štutthofb pra- priklausomybę! Atitaisy-į 
. padarytą 

seneliai ir proseneliai* sme.jimai amsėtos, Dt* sto- SKriaucią.'. . Duokite mums 
1940 metų vasarą atėję vykiose... Viešpatie! kada* teisę gyventi savo žemėje: 
bolševikai ' mane apšaukė gi baigsis mano ir mano taip, kaip mes norime ir 

kaip mes. sugebame. Kai
* * * * * * ’bjią,įvykdytos šitos mūsų;

Pro urną praeiną šimtai sąlygos*, mos į savo namus!

mane apšaukė S1 oaigsis mano 
buože, o kai jie sugalvojo tautos kančios9’ 

suvaryti i savo uba- 
vadina kol-

mus

ninką. — 
žmogus, 
druska, 
naktimis 
mielą sodybą prie Aukš- noje stotyje pametė. Mat, 
taitijos ežero, o dieną, pri- juos pralenkė vokiečiai... 
siminęs namus, nubraukia Aš nežinau, ką jie man da- 
karčią ašarą?” — pagalvo- rytų, jei aš dabar sugrįš
iu aš. Ir dabar jo akys ra- čiau, bet viena aiškiai ži- 
sotos... Kas žino, gal jis iš- nau. kad į sveikatą neišei- 
gyveno savo sieloje didelę tų... Ačiū už siūlomą ne- 
tragediją. kol padarė mokamą parvežimą, namo 
sprendimą?! Ir jo atsaky- ir maisto priedus, bet, kad 
me .kaip šimtų ir tūkstan- aš, ponuliai, su tuo brudu j 
čiu tautiečių, skambia ne
pakeičiamas “NE!”

ŪKININKAS RAŠO
“Aš esu ūkininkas, žmo

gus paprastas ir nedaug 
temokytas. — dėsto jis ne
lygiu raštu savo mintis:— 
apie politiką menkai tenu
simanau. Bet aš niekaip 
negaliu suprasti vieno 
daikto: kodėl tokie galiū
nai. kaip anglikonai ir a- 
merikorai, kurie i ožio ra
gą surietė net prūsus, lei
džia mus skriausti tiems 
nevidonams bolševikams?

Krockton, Mass?

Rengfa ir Kviečia
_ r

Dvasios Vadai

ką ir tūkstančiai žmonių. Vi- pareisime niekeno neragi- 
bet įš sose DP stovyklose į ur- narni”... ' ' * -

nas krenta prirašyti lape- Į urnas krenta prirašyti' 
liai, kurie užantspauduoti lapeliai. Tai tarytum Bal- 
dviejų raidžių atsakymu: tijos tautų nukankintų 
“Ne!” Kiekvienas baltie- žmonių kraujas laša į kal
čių atsakymas, tai kaltini-tybių taurę. Greit ji bus- 
mas Sov. Rusijai ir jos su- iki kraštų sklidina! Ateis: 
kurtai pasibaisėjimą su-'diena, kai ta taurė bus pa
keliančiai komunistinio statyta ant Teisybės Svar-I 
rėžimo sistemai. Tie atsa- styklių. Ką tada pasakys 

dievaitė Nemezidė?
Jos atsakymo Baltijos! 

tautos laukia nekantriai... į 
Gediminas Perkūnas.

i

kymai ,taf kruvinomis rai
dėmis išdegintas šauks
mas į žmonijos ir pasaulio 
sąžinę:

i
i
I j 

(atsiprašau už prastą ma-i 
no šnektą) — su bolševi
kais. dar kartą susitikti 
nebenoriu! Išvykite juos 
lauk, aš namo pėsčias ke
liais pareisiu .bet dabar tai 
jau ne!”

Ar bereikia daugiau at
sakymų? Manau užteks ir 
šitų. Atsakymų seriją aš 
noriu užbaigti vieno polit
kalinio žodžiais. Tie žo
džiai priklauso vienam vi
suomenininkui ir tautos 
veikėjui, kalintam bolševi
kų kalėjime ir tik per

I
I

IŠKILMIŲ TVARKA:
3 vai. p. p. — Procesija su Švenčiausiu Sakramentu iš koply

čios prie didžiojo altoriaus.
ŠVENTA VALANDA:

Pamokslininkas: Kun. Dr. Antanas Bružas, M. S.
Celebrantas: Kun. Pranas M. Juras, 

LDS ir Kunigų Vienybės Pirmininkas. 
Diakonas: Kun. Albertas Abračinskas 

Subdiakonas: Kun. Jonas Daunys 
Muzikos Direktorius: Rapolas Juška 

4 vai. — Pertrauka — Užkandžiai. 
4:30 vai. — Kalbelių ir Muzikos Programa. 

Kalbėtojai: Kun. Jonas Švagždys, Šv. Roko parap. klebonas. 
Kun. Francis McElroy, Šv. Vardo Centro atstovas. 

Daktaras Kastantinas Račkauskas, tremtinys. 
Iškilmės baigsis 5:30 vai. po pietų.požeminiuose traukiniuo

se. Atsitiktinai, gal gail
imą išgirsti kokią aštrią 
i pastabą, bet dar dažniau 
tik akmens tylą. Jie jau 
i vilties nustojo, daugiau •
Į nieku nesirūpina; juose Į
viešpatauja tik kartumas I 

i ir neapkentimas to pašau-; 
lio ir tų žmonių, kurie kal-l 
ba apie lygybę ir teisingu-; 
mą, o tuo tarpu juos palie-1 

kurie ma^s^° ir pastogės. į gus įsitikina, kad komu- Maskva. Komunizmas me-
“Mes nenorime būti elge-įnistai ' yra jo geriausi ta šūkius, 1 1 _-----

me juos"susirangiusius ant tos ir valkatos- Mums įky-'draugai, kad komunizmas darbininkai turėtų 
suolų mūsų parkuose ir

Į I j i

Tėvas Gabrielius M. 
Jeskelevičius, 
Pasijonistas.

RAUDONŲJŲ RELIGIJA
Mūsų parkuose, mūsų 

geležinkelio stotyse ir po
žeminiuose traukiniuose 
per dažnai randame savo
tiškus žmones, būtent, vy
rus ir moteris, kuriems 
jau niekas nerūpi, 1___
jau nieko nepaiso. Mato-

NUSTATYKITE SAVO FORDO 
“KAIP REIKIANTM

GET YOUR

I

“Mes nenorime būti elge-į nistai ' yra... _ _ .. j - - - - •

Vyrai, Parodykime Savo Katalikybę 
ir Lietuvybę!

"Ko tik prašysite Tėvą MANO VARDU Jis jums duos".
★ *

kad pasaulio 
susi-

rėjo be pastogės naktys, yra vienintelis gyvenimo vienyti ir viską paimti į 
nešvarūs ir kelias.alkio dienos, 

biaurūs drabužiai, 
nusibodo gyventi kaip ne
švariems ir alkaniems žvė
rims”,

Visam šitam įrodyti aš 
cituoju pačių komunistų 
šaltinius. “Revoliucija turi 
būti vykdoma darbininkų 
masių. Komunistų partija 
veikia kaip jų organizuo- 
toja ir vadovė.” (Ištrauk
ta iš žurnalo “The Prog- 
ram of the Communist In- 
ternational VVorker’s Lib- 
rary Publication. Pusi. 
163).

To paties leidinio 49 pusi. 
' pasakoma,
įtikti su mažais 
vininkais, 
(kulaks), 
panašiais: 
tas turi negailestingai už
gniaužti menkiausį pasi-

savo rankas. Jie turėtų su- 
Mums Jam niekad neteko pa- naikinti visus klasių skir- 

klausti, iš kur jo raudonie-itumus ir panaikinti priva- 
-—, .. ------- - ji draugai gauna pinigų jo'čią nuosavybę. Visa tai tu-
, kalba jie. Bet, atro- ir kitų valkatų aprūpini- ’ri būti padaryta visomis 

do, gyvenimas nusprendė mui. Jis taip pat nesistebi,įgalimomis priemonėmis, 
kaip komunistai, iš taria- nors ir revoliucija. Komu- 
imai vargšų žmonių, kurių nistų partija šitame darbe 
daugelis yra bemoksliai, turi darbininkus prižiūrėti 
turi galimybės praleisti ir jiems vadovauti. Po to, 
didžiules sumas pinigų; j valdžią į savo rankas pai- 
kodėl jie turi vien JAV ma tik viena partija, ko- 
daugiau kaip 300 savo ko-jmunistų partija. Valdžia 
munistinių laikraščių, ku-;neturi pasilikti darbinin- 
rių daugumą kitur išsiun- kų rankose. Tada darbi- 
čia. Žinoma, naujasis ninkas turės rojų čia ant _ 
“draugas” apie tai nieko žemės, kur visi žmonės bus' priešinimą kaimo buržujų, 
nežino. Jis tik tiek žino,-lygūs, kur kiekvienas - kurie buriasi su žemių sa- 
kad jis buvo alkanas, ir jie dirbs, kiek jis išgali ir vininkais”.
davė jam šiek tiek pagal- gaus, ko jis bus reikalin- 
bos ir duonos. Jis nemato, gas; kur nebus klasių skir- dirbančią klasę. Buržujai 
kad tie,

i juos palikti valkatomis.
“Aš buvau areštuotas ir 

į kalėjimą įmestas”, prie- 
-kaištauja vienas, baisiai 
i praleidęs naktį parke, už- ' 
įsiklojęs senais laikraščiais 
'vietoj antklodės. “Kodėl ' 
žmonės toki neišmanė
liai”, klausia jis piktu bal- 

jsu, pagalvojęs apie nie- 
I kais praleistus metus. “Ar 
šitie neišmanėliai negali 
suprasti, kad mums nepa
tinką alkis ir šitokio gyve
nimo pragaras. Mes esame 
verčiami į jį ir atrodo, kad 
niekam apie tai nerūpi, 

i Mes neesame nusikaltėliai, 
mes pinigų neturime ir al
kani. Iš to, kaip žmonės į 
mus žiūri ir iš to, kaip po
licija ,teisėjai ir kartais ti
kėjimų atstovai su mumis 
elgiasi, atrodytų, jog mes 
esame pasaulio išmatos.”

Laikas pietų! Išalkusio 
(žmogaus gyvenime kiek
-viena valanda yra pietūs. 
Į Ir, štai, tada pasirodo 
• vargšo žmogaus apgaulin- 
!gas draugas, raudonasis 
Į agentas. Puodelis kavos, 
keletas bulkelių ir, gal būt, 
keletas centų jam duoda
mi. Štai čia pagaliau atsi
randa žmogus, kuris pa
gelbsti valkatai. Jis tada 
pradeda suprasti, kad ši
tie “draugai”, gali jam pa
gelbėti, daryti tai, ką jis 
buvo sugalvojęs nuobo
džiose nakties valandose. 
Jie taip pat nekenčia tos 
visos sistemos ir tikisi at- 

jimti, ką kitas turi, nors 
'jiems reikėtų tai išplėšti iš 
j jo jėga. Dar keletas bulke- 
lių, kitas puodelis kavos, 

Į brošiūra ir vargšas žiao-

IĮ

kas turi atsi- 
žemės sa- 

kaimie č i a i s 
ūkininkais ir 

“Proletarija-

JŪSŲ FORDAS
VAŽIUOS

"KAIP NAUJAS

APTARNAVIMAS... LENGVI IŠSIMOKCJIMAI

• patikrinsime. 
DISTRIBUTOR)

• I4LUBRIKUOK 
CHASSIS.• išvalysime ir 

nustatysime 
SPARK PLUGS

• PATIKRINSIME IR 
NUSTATYSIME BRAKES

• NUSTATYSIME 
KORBURATORIŲ

Proletarijatas reiškia

IR VeL KAI

Neprisiimk "inžino rūpesčių" per šven
tes. Atvežk savo Fordą patikrinimui 
geromis sąlygomis "namo” kur gausite 
greitą aptarnavimą. Nusikratyk rūpes
čių. taupyk laiką ir pinigų 1-riais atve
jais Tikru Fordo Aptarnavimu.

1. Fordo Išlavinti Mechanikai
2. Fordo Užgirti Metodai
3. Specialūs Fordo Įrankiai
4. Tikros Fordo

kurie jam rodos, tumo; kur nebus nei tur- atstovauja vidurinę klasę 
jo pusę palaiką, nori jį pa-tingo nei vargšo. Nebus tarp darbininkų ir kapi- 
naudoti savo raudoniems 
tikslams.

To vargšo ^žmogaus ne
laimės tikrai jį išmokė ne
kęsti. Jis buvo priverstas 
ko nors nekęsti. Bet, vie
toj nekęsti tikrų priežas
čių savo neturto ir nelai
mės, __ —7- - -. . .
verčiamas nekęsti kiekvie- vėliavą ir pjautuvą. 
no, kuris ką nors turi. Ši
tokiu būdu žmogaus nea-, 
pykanta yra nukreipiama 
nuo komunizmo taip, kad 
jis negali pastebėti kavos 
ir bulkelių gavimo tikro
sios priežasties. Jis tampa 
komunistu, nežinodamas, 
ką tas iš tikrųjų reiškia. -

privačios nuosavybės. Val
stybė bus visa ko savinin
kė ir valdys kiekvieną dar
bą ir kontroliuos kiekvie
ną darbininko veiksmą. 
Visa tai jau praktiškai 
Rusijoje vykdoma. Tačiau 
Stalinas nori priversti visą 

jis yra komunistų pasaulį priimti raudoną

talistų.
(bus daugiau)

Nauji Maisto PakeTrai 
lEuropį

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

GREITAS
Hera Vietos Kaip Fordo Aptamayhnu!

KAS GI Iš TIKRŲJŲ 
YRA KOMUNIZMAS? I
Komunizmas nėra tik 

grynai politinė partija, J 
kaip mūsų demokratai ir, 
respublikonai. Jis yra kaž 
kas daugiau. Tai yra savo
tiška religija, gyvenimo 
būdas su savo dievu, su 
savo dangumi ir pragaru, 
su savo įsakymais ir baž-j 
nyčiomis. Jo centras yra

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

MŪSŲ j
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ |

SUMAŽINIMO PLANAS h

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Co operativeBank
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11Pasikalbėjimas su mūsų
DARBININKAS

t

Mūsų ekskursantai tebu- ^al jau netoli 70 metų...

--Diėna Jsų ^Hotuvių doibiirinlcų 
lfcŽYt&ftpariaptlB. — Kmp/jie jautėsi eidami 
prie pirams išpažinties ir kdimunijos. — Kokias . 
dovdnas jie gavo. —- Berniukas. kurs nori būti 
rtl vyru.Kg labiausiai myli. — Kokia jų lai
mingiausia ir nelaimingiausia diena. — Kg jie 
pirktų, joigaufų mili jong.„

i— Jie,daugumoj protes-;. 
fantai,. žinojo, bet nieko * 
nesakė. L

— Kaįp jums patiko? • •
— O, seselė geriau moki

na, kaip mūsų mokykloj. ’ 
Man geriau patiktų de
šimts^ valandų čia katekiz
mą mokytis, kaip tenai pa- • 
mokos, — pasakojasi ber
niukas su spindinčiu vei
du.
— Seselė nešaukia, neba
ra. Žinote, mokykloje ma
ne moko ta pati mokyto
ja, ką mano mamą mokė,

• PALJAIMICHIGANO 
PAKRANTES

Vieną/ ištisą dieną pra
leidau : su trečio skyriaus 
mokiniais. Jie buvo, priė
mę pirmąją komuniją, se
kančioji* diena buvo laisva 
ir mes nuėjome pasižiūrė
ti, kaip tykiai ir ramiai 
šimtmečiais guli mumijos 
iš Egipto atvežtos į Field 
muziejų, kaip vartaliojasi 
gramozdiški vėžliai akva- 
rijume, pabaigai nužygia
vome į smėliuotą Michiga- 
no pakrantę.

vo 8-10 metų amžiaus, tai
gi jie su visu atsidėjimu 
statė smėlio pilis, rausė 
kanalus, pasiraitę brai
džiojo po vandenį ir atra
dę ypatingesnį kriauklį 
bėgdami nešė parodyti.

Vis tai lietuviškųjų dar
bo žmonių vaikučiai, labai 
mieli ir simpatingi, paga
vę tavo ranką čiauškėda
mi eis ilgas varsnas šaly- 
mais. Tai jau trečioji, ar 
ketvirtoji į Ameriką atvy
kusių lietuvių karta. Iš jų 
jau nedidelė dalis laisviau 
kalba lietuviškai, bet dar 
žino, kad jų seneliai atva
žiavo iš Lietuvos; jie mo
ka giedoti “Lietuva tėvy
nė mūsų”, dainuoja “Pu
čia vėjas, neša laivą” ir la
bai norėtų aplankyti Lie
tuvą. Taip jaučia lankan
tieji lietuvišką mokyklą.
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mingiausia diena gyveni-! 
me?

— Pirma komunija...
— O nelaimingiausia?
— Kai mano broliukas

mirė... »
Kai.tėvelis išėjo į ka- 

j •: r
Kki lyja ir- negali lau

ke žaisti, tada aš nelai- 
minga...1! - . >

! — Ką jūs esate nuveikę 
'kitus laimingais padaryti? 
Į — Aš nuplaunu lėkštes... 
į — Pasakau kokį juoką... 
I — Mūsų kaimynystėj gy- 
! vena neturtinga senutė, 
i Žiemą jos laiptus nuvalau, 
'nueinu iš parduotuvės at
nešti ko jai reikia... kar
tais ji ir man pinigėlį duo- 

ida.
! — Savo draugėms duoda-

t

t

LINKSMAI

Atsargusis

Klebonas. Petrai. Išsakyk 
man, kodėl tu nenori būti kapų 
sargu?

Petras. Užtat, prabaštėli, kad 
jau senų pasakyta: “kas/kitaįn-. 
duobę kasa — pats į ją įpuola?”

- ——......  x

Medinė Piela
‘ -z

— Kodėl, Jurgi, savo žmoną 
vadini medine piela?
— Et. gi piauna piauna spran

dą, o jis vis kaip sveikas, taip 
sveikas.

Jei nebuvome klusnūs,
seselė pasiunčia į raštinę
(“ofisą”), pastato, kol į
mes gailimės negerai pa-' Mažieji angelai. M. Landau, S. Schneider ir N. Logue taip pasipuošusios
darę. Bet kitą dieną ji vėl Pan-American šventėje Immaculata kolegijoje, Philadlephijoje.
gera. Mus mokino sesuo . 
Olivija. Mums labai pati- kas.

pasisako berniu- “rožančiu
mi” ir užrašu ant viršaus.

Baimė

— Na. sakyk, ko tie arkliai rv-~ ~ baidosi automobilių? — klausia 
ar vienas ūkininkas Lietuvoj savo 

kaimyną. Šis pagalvojęs atsa-
ar-

k i ko:
į — O tu ar neišsigąstum. kad
Į pamatytum vienas
< nant ?

kelnes atei-
• • *

V* J 4 :*

kytojas, — šaukė už kits “maldaknyge”, 
kito vaikai.
— Aš buvau perdaug su

sijaudinusi apie ką nors 
mąstyti, 
viena.

Kitos gi — akutės tik ži
ba. ji ką tai turi pasakyt,'___

bažnyčia ir kunigu, kalbė-įbet nedrįsta. | _ Ugniagesiu ar inžinie-
jo, kad jiems išpažinties — Sakyk, sakyk, — ragi-;riumi Beisbolo lošėju... 
pirmą kartą eiti nebuvo na kitos. Ji vistiek nedrįs-^ _  aš noriu būti FBI vy-
baisu: į ta, bet paskui arčiau pri-pu. aš gavau knygą, kur
— Nebijo jom, buvo leng-Slenka ir lyliai i ausi Pasa') viskas surašyta apie FBI. 

va, tik sunku buvo taip to- ko: „ , ~ ‘Norite? Aš jums atnešiu.
Ii atgal nuodėmes atsimin- “ K.ad Dievas Pad^fMan patinka FBI. Turėsiu 
Į i man issisaugoti nuo mirt i- šautuvą ir gaudysiu kri-

JAUNIEJI DRAUGAI Iš 
VALSTYBINĖS 

MOKYKLOS
Įdomu arčiau pažinti 

mažųjų vidaus pasaulį ir 
užkalbinu būreliu susime
tusius valstybinės (vie
šos) mokyklos vaikus, ku
rie drauge su mūsiškiais 
priėmė pirmą komuniją.
— Ar jūs patys norėjote, 

ar tėvai siuntė?
— Ir patys, ir tėvai siun

tė. Mokyklos vedėjai atne
šėme raštelį, ir mus išleis
davo į katekizmo 
kas, pas seseles.
— Kiti mokyklos 

apie tai žinojo?

pamo-

vaikai

ko. į
(Ši pasikalbėjimo dalis 

vyko parapijinės mokyk
los kieme. Pertraukai pa
sibaigus — skambutis. Vi
si vienu momentu nutilo. 
Viešosios mokyklos ber
niukas kumštelėjo alkūne 
draugui ir pratarė: “Vač, 
kaip jie daro! No noice. 
Pas mus rėkia, stumia).
KAIP JIE PERGYVENO I

IŠPAŽINTIES IR KO
MUNIJOS MOMENTĄ

— O kaip jums buvo pir- — Ar ilgai save egzami-: T . _ , _t<»***<***ov«o, —
moji išpažintis? navote? ~ i Jos. ma.mytė4„. atiden?e niukas, o jo akys tik žiba.
— Aš buvau taip išsigan- — Mes kai tik pradėjome'dar .k!,tą JOS /‘širdis Pą-Į _ Aš noriu būti

dęs, vos neapalpau. “Nėr- katekizmo pamokas, kas “ mazyte svaJ°Janinke.
vos”. Bet kaip ketvirtadalį vakarą stengėmės padary-,1 YĮ®nu?'T __ 1 — Aš tai — kunigu, mo-
atlikau, tai nebebijo jau. ti sąžinės sąskaitą, o kar-
— O kaip komunija? tais dar ir mokykloje pa-
— Man rodosi viską ne- darydavome. (Jie džiaugė-

gerai padariau, rodėsi — sį? kad juos gražiai kate-į 
sesuo bars... ; kizmo mokino sesuo Kri-
— Aš negalėjau sulaukti. zanta). 

kol prieisiu prie altoriaus,! 
taip norėjosi greičiau, — 
pasakojosi viena mergytėj
— Aš vos nepravirkau,— 

atsiliepia kita.
— Taip jaučiausi laimin

gas, vos nesurikau, — pri
sipažįsta berniukas.
— O aš taip susijaudi

nau, kad tik iškaitau ir iš 
susinervavimo visus na
gus nukramčiau, kad kitą 
aieną net pirštai buvo pa-

UŽ KĄ JIE AUKOJO 
PIRMĄ KOMUNIJĄ

Parapijinės mokyklos 
vaikai, kurie nuo pat vai
kų darželio supratę su

prisipažįsta
NORI TURĖT ŠAUTU
VĄ, GAUDYT KRIMI

NALISTUS
— Kuo jūs norėtumėte 

užaugę būti?
į

ti. nos nuodėmės...
moji išpažintis?

me saldainių, karnavale 
joms užmokame už pasi
važinėjimą, dalinamės le
dais (“aiskrym”).

— KĄ JCS MĖSTATE 
VALGYTI

— Ledus, saldainius, 
žiu pudingą, obuolius, 
buzą (watermelon).
— O ko nemėgstate? 

i — Špinatų, svogūnų, 
penų.
— Jeigu jūs būnate geri, 

ką gaunate nuo tėvelių?
— Kramtomosios gu- į 

mos... Pinigų nueiti į teat-! 
rą (“mūvį”)... Saldainių...) 
Riešutų...
— O jei neklausot? (
— Užkerta, ir nuvaro i — Ką daryti, drauge! Savo 

gult... Neleidžia į teatrą...! vargą noriu paskandinti.
— Ką jūs norėtumėte tu-i — Na. ir kaip pasieki tikslą?

rėti? I — Ne... jis prakeiktasis, pasi-
— Maldankygę... Dvira-Įrodo, plaukioti moka, 

tį... Mažą arkliuką (poni)..)
Rankinį laikrodėlį... Che-) — Aš 59 dolerius... Aš a- 
minin dalvkn dėžiitp Aš Die 100. Aš netoli dviejų 

šimtų... Pinigus laikome 
namie... Mano vardu ban
ke yra sąskaita.
— Ką pirksite?
— Taupome aukštesnei 

mokyklai... Aš pirksiu do- 
j vanas mamytei... Aš užde
gu žvakutę bažnyčioje... 

i — Kaip praleisite vasa- 
ir

' — Mes važiuojama atos
togų į Pensylvanijos vals
tiją...
— Mes 

meškerioti

* Draugai

— O kaip tu. Stepai, daug gir
tuokliauji?

minių dalykų dėžutę... Aš pie 100. 
norėčiau turėti 
statulą... Aš —

įminalistus, — kalbėjo ber-

. Bet kaip ketvirtadali vakara stengėmės nadary-; .. . . . . , • —
rau tai nebebiioiau. oooVnifn x « As Prl-S pirmąją ko- Kyšiu žmones Dievą mylė-

niini-io nSioil į “ŠOVas” į-j ’

pasisa-! — Aš tai būsiu mechani
ku, man patinka išardyti 
ir sudėti...
— Būsiu sesele, mokyti 

vaikus man patiktų...
— Ar nenusibodo 

mokytis?
— Mes dar eisim į šv. Ka- 

Kai 
pastatys naują, turės 
plaukiojimo baseiną... Gal 
dar eisime į kolegiją, — 

! sakėsi mergytė.

mumią nejau į 
šeštadieniais..., 
ko dar viena.

— Pirma komunija buvo 
laimingiausia diena mano’ 
gyvenime. Jėzus mūsų šir
dyse pirmą kartą..., — kai-! 
ba mergytė.
— Už ką jūs aukojate sa

vo pirmą komuniją?
— Aš meldžiausi už savo 

broliuką, jis miręs.
— Už tėvelį, mamą, bro-j 

liūs - seseris, už Šv. Kaži-į 
miero seseris — mūsų mo

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 

pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

• • •

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $
Pabaigą”.

Vardas ..........

Kristaus 
Marijos...

JEI TURĖTŲ 
MILIJONĄ

«

Ką jūs pirktumėte, jei 
šeimi- netikėtai gautumėte mili

joną dolerių?
Čia buvo gana skirtingi 

atsakymai berniukų 
mergaičių. Berniukai sa-' 
kėši:
— Pirkčiau 

ną... Išleisčiau 
time”)...

Mergaitės gi:
— Naują bažnyčią nu

pirkčiau... Duočiau misi
joms... Duočiau savo tėve
liams ir -mokyklai, 
lems...
— Ar daug turite drabu- kymas juose gal yra iš- 

žių pamainų?
Atsakymai 

mergaitės 
pasisakė — maždaug po Kad ir tą dieną: apie 50 
penkioliką. Berniukai — mūsų mažųjų ekskursantų 
daug mažiau. Jie sakėsi sėdėjome gatvėkaryje, bu- 
turį po dvi-tris poras ba- vo ir daugiau keleivių, 
tų, mergaitės — po 4-5 po- Viena mažytė, kokių aš- 
ras.
— Kiek pinigų per savai atsistojo ir priėjo artyn, 

tę gaunate nuo tėvelių? t — Grįžki, sėskis, prarasi
— 25 centus... 30 centų... savo vietą!

Pusę dolerio... i — O, no, vietą aš galiu
— Kiek jau turite susi- prarasti, bet jūsų — ne.

taupę? i Dr. J. Prunskis.

namą... Bo-
(“good i

“TOLIMESNI PLANAI”
— Kaip dažnai dabar ei

site prie komunijos?
— Paklausiu mamytę, 

gal kas sekmadienis.
— O! Mes tik pradėjopie,.zimiero akademiją, 

eisime dažnai...
— Kaip praleidote pir-; 

mos komunijos dieną?
— Aš buvau namuose.

Mano kambarėlyje yra 
kryžius. Aš nuėjau, atsi
klaupiau ir pasimeldžiau,; 
— prisipažįsta vienas ber
niukas. Kitas gi sakosi:

— Vaikščiojau, žaidžiau,
buvau taip laimingas! Kai 
buvau aukštai užlipęs net 

!pamaniau, kad ir mirčiau,) _  JUOK
nebijočiau, eičiau į dangų, knygyno 

i Dauguma pasisakė 
turėjo svečių, 
irę”.
| — Pas mus buvo aštuoni
• žmonės, 1 
:(“hemę), vištieną, salotas, 
“dželo”, “keksą”.
— Kokių dovanų gavote? 

Čia pasipylė visokiausi at
sakymai :
— 25 dolerius.
— Aš 11 dolerių

kinius.
— Aš apie 49 

foto aparatą ir 
laikrodėli.

— Aš 13 dolerių, 
dėlį, šautuvuką.

— Aš drabužių
(“siūtą").

Viena mergytė džiaugėsi 
gavusi rankinuką. Dau
guma taip gi turėjo spe
cialų pirmos komunijos 
tortą, su dailiai iškepta

i

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio i

“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.

dar
I 
I
I

t

I

— KĄ LABIAUSIAI 
MYLITE?

— Tėvelius... Gimines... 
Seseles... Kunigus... Prez.

jTrumaną... Popiežių...
i — Ką daugiausia skaito
te?
— Juokus... Iš mokyklos

► paimame apie 
šventuosius... ‘New Word’

turejo pa-’ (Vyskupijos laikraštį)...
— O kaip lietuviškai?
— Kaikuriuos žodžius su-

valgėme kumPlįprantame, nevisus.

ir marš-

dolerius, 
rankinį

laikro-

eilutę

— Ar jūs “laikinote” Hit
lerį?
— Ne! — šaukia visi vie

nu balsu.
— Staliną?
— O kas jis?
— Rusijos vadas.
— Ne, jis nedraugiškas 

mūsų kraštui.
— Koks jūsų mėgiamiau- 

sis dalykas (hobby)?
— “Roller scating” (Va

sarinės pačiūžos), klausy
tis kai griežia “rekordus”, 
mėgstame plaukiojimą, 
pačiūžas...

LAIMINGIAUSIOJI 
DIENA

— Kokia buvo jūsų lai-

- važiuosime 
Maudysimės.
* c

Apskritai, mūsų mažieji 
— linksmi, mieli. Juose la
bai stiprus tikybinis nusi-

sese- teikimas. Gyvenimas di
deliame mieste, teatrų lan-
-j----------------- J---------- o----J - — —•

auklėjęs didesnę drąsą, 
svyravo, kokią vargiai ar sutiktu- 

paskaičiusios mei Lietuvoje.
* J I 1- - —

tuonių metų pipiriukas.

Seserų Rėmėjų Dėmesiui
Š. m. gegužės 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie« 

nuolyne, Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Seimas.

Seimo tvarka:
11:00 vai. Šv. Mišios už Seimo dalyvių artimuo- 

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius 
geradarius.

12:30 vai. Pietūs.
2:00 vai. Posėdis.
4:30 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Visus Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos narius ir visus norinčius paremti N. 
Pr. Švč. P. Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas 
bei seseles tremtines maloniai kviečiame dalyvauti šia
me Seime.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir
Nekalto Pras. Seserų Gildos Centro Valdyba*

1.

2.
3.
4.
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LAWRENCE, MASS.
Atvyko Naujas Vikaras

Naujai įšventintas kunigas 
Petras šakalys atvyko į šv. į 
Pranciškaus parapiją ir pradėjo, 
vikariauti. Sekmadienį atgiedo
jo sumą ir j»er visas šv. mišias 
suteikė savo kunigišką palaimi
nimą.

Visi Lawrence lietuviai sveiki
na naują vikarą, kunigą Petrą 
Šakalį ir linki jam vaisingos 
darbuotės mūsų tarpe.

HORWOOD, MASS Naujas “CARE” Medvilnes Pakelis uždaro nemažai įmonių ir dau-’jam savo gyvenime dar norėtų- 
gelis lietuvių netenka darbo.Įsi švęsti vieną didelę puotą — 
Viena didžiausių Tekromo dirb- Lietuvos išsilaisvinimą. O tam 
tuvių užsidaro liepos 1 d. Paleis Į tikslui pasiekti reikia dar daug 
apie 800 darbininkų.

BALF Vajus

Šį mėnesį yra vedamas BALF 
22 skyriaus vajus tremtinių 
šelpimui. Drabužių - avalinės 
rinkimo komisija yra surinkusi 
ir sutvarkiusi 13 didelių dėžių 
pasiuntimui į centrą.

šis skyrius yra užsibrėžęs su 
kelti skirtą kvotą. Kviečiame 
visus į talką. Drabužius - ava
linę galite atnešti ar atvežti į 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainę ar į Lietuvių Bendro
vės svetainę. Jeigu patys neno
rite ar negalite atvežti, tai šau
kite telephonu: NORwood 0791 
arba NORwood 1449 ir kas nors 
iš komisijos nuvažiuos į Jūsų 
namus apimti.

Pinigines aukas galite pri
duoti ar siųsti BALF skyriaus 
Garbės pirmininkui, kun. S. P. 
Kneižiui. 36 St. George Avė.

j | r a
‘dirbti ir melstis... Pažymėtinas 
j įdomus faktas, kad Providence,

Primintina kiekvienam Lo- R. I. lietuvių kolonijoje nėra ko- 
well’io lietuviui, kad būtinai pa
rašytumėte mūsų Kongresma- 
nui Mrs. E. N. Rogers laišką, 
prašydami, kad ji remtų ir bal
suotų už H. R. Bill 2910. DLK 
Vytauto klūbas jau pasiuntė te
legramą.

Vyt. Ramanauskas.

' munistų. 
I
I
I

drais pusryčiais, kurie tikrai 
buvo draugiški ir sėkmingi, p. 
E. Dainienė ir p. E. Daukantie
nė išdavė raportus iš įvykusio 

; Moterų 
rinktos 
krities

l Mass.
Sekmadienį, gegužės 18 d. 2 

vai. p. p. įvyko gegužinė proce
sija. Kadangi oras buvo blogas, 
tai procesija tik galėjo trumpai 
pasirodyti. Gegužės i 
“Karalaitė" buvo p-lė N. 
Procesiją lydėjo kun. J. 
ir kun. F. Beksha.

Kongreso. Taipgi iš- 
delegatės vykti į aps- 
suvažiavimą. Hudson,

KEARNY, N. J
šeštadienį, gegužės 24 d., va

kare, įvyks L. Vyčių 90 kuopos 
“May Frolic” šokiai, Jackson 
svetainėje, 756 Harrison Avė., 
Harrison, N. J. Kviečia visus 
dalyvauti.

pp. Marijona ir Juozas Bube-

mėnesio
. Žiliūtė/

Daunis

Sodaliečiu Komunija
Sekmadienį, geg. 25 d. per 8- 

tos vai. mišias Sodalietės eis ‘in 
copore' prie Dievo Stalo. Per 
tas mišias parapijos jauname- 
čiai priims pirmą-šv. Komuniją. 
Lai Dievas laimina jų nekaltas 
širdeles.

I
Jeffer- 
savaitė

Vyrams šv. Valanda
Parapijos vyrai stropiai ruo

šiasi vykti į iškilmes Brocktone 
birželio 1 d. Bušai išvažiuos 
12:30 vai. Bilietai yra platina
mi. Automobiliai yra organizuo
jami. kad kuoskaitlingiausiai 
mūsų kolonija būtų reprezen
tuojama. Sekanti vyrai pasiėmė 
platinti bilietų: Petras Jeskele- 
vičius. Juozas Černiauskas. Pra
nas Vencius. Jonas Stanevičius. 
Juozas ir Martynas Blaževičius.

p. Žukienė. gyv. prie 
son g-vės. jau antra 
kaip praleidžia atostogas, p.p. 
Žukai išaugino dvi dukreles, 
kurios abi priklauso prie mūsų 
parapijos choro. Sveikiname 
p.p. Žukus ir linkime p. Žukie- 
nei linksmų atostogų.

I _________

Paul Comly French, CARE generalis vedėjas, per
žiūri kaikurią medvilnės medžiagą, siunčiamą CARE 
naujuose pakeliuose į Europą. Tie pakeliai kainuoja 
tik $10.00, kaip ir maisto pakeliai. Juose yra 17 jardų 
medžiagos, iš kurios galima pasiūti 4 sukneles mote
rims, marškinius vyrams; yra medžiagos vaikų siū-

Pereitą savaitę p. Kavolynie-
nė, gyv. Chapel St., pasidavė o-' , . - -
iteracijai Norwoodo ligoninėje.; tams arba vyrų kelnėms ir kitokios medžiagos. Taipgi 
Ligonė sveiksta. Lai Dievulis ją'prideda siuvimui medžiagos. Užsakymus siųskite — 
stiprina sveikatoje. CARE, 50 Broad St., New York 4, N. Y. arba Bostono 

adresu — 140 Clarendon St., Boston, Mass. .

MAYNARD, MASS

Sekmadienį, gegužės 18 d., 
3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyko arbatėlė, kurią 
suruošė Moterų Sodalicija pa-

Mūsų parapijos naudai šįmet 
pikniko nebus. Pikniko vieton, 
rengiamas milžiniškas centų iš- gerbimui Merginų Sodalicijos
pardavimas. Šiuo reikalu jau į- 
vyko pirmas susirinkimas ge
gužės 19 d. ir išrinkta komisi
ja. Nėra abejonės, kad šis pa
rengimas bus sėkmingas.

IATER8URY, CONN. jdžiai dėkoja visiems už pasidar
bavimą, aukas ir dalyvavimą.

ruošia
“Shir-
gegu-

Seselės Pranciškietės 
judamuosius paveikslus 
ley Temple” sekmadienį, 
žės 25 d-, Šv. Vardo draugijos
svetainėje, 6 Davis Avė., 2 vai. 

Ipo pietų ir 6 vai. vakare. Kvie
čia dalyvauti.

PROVIDENCE, R. L
Gegužės 18 d. mūsų kolonijoje 

buvo smagus įvykis — Eleono- nai susilaukė sūnaus gegužės 1
ros ir Edvardo čiočių pagerbtu- d. Dabar augina dukrelę Mary 
vės, jiems švenčiant moterystės Ann, 5, ir sūnelį.
25 metų sukaktį. "Darbininke” į 
jau buvo rašyta, kokie pavyz
dingi jie yra lietuviai ir katali
kai, tad nenuostabu, kad jų pa- 
gerbtuvės buvo tikrai šaunios ir 
jaukios.

Jau -bažnyčioje tatai buvo ga
lima jausti per iškilmingas pa
maldas, o vakare parapijos sa- Gegužės 10 d. Lietuvių Mote- 
lėje bankieto vakarienė sutrau- rų Service Aid paaukojo vėliavą 
kė didžiulį būrį jubiliatų draugų mūsų parapijos veteranams, 
ir gerbėjų, kurių tarpe matėsi Taipgi jos užprašė šv. mišias už 
svečių net iš Bostono ir Wor- sekančių žuvusių karių vėles: 
cester. 'Vinco Maciulskio, Stasio Kauk-

Klebonui kun. J. Vaitekūnui lio, Juozo Nelson, Kazio Mit- 
gyvai vadovaujant, organizaci- chell ir Petro Banaski. 
jų atstovai ir kiti svečiai išreiš-Į Moterys lankė sergančius ve- 
kė nuoširdžių sveikinimų su teranus General ligoninėje, kur 
gražiausiais linkėjimais. Kalbė- jų yra apie 100. Juos palinksmi- 
jo: A. Avižinis, B. Simonavi- no gražia programa ir apdova- 
čius, B. Valaitis, V. Bankaus- nojo knygomis ir maistu. Taip- 
kas, A. Klimavičius, A. Gumau- gi aukojo dėl Cancer ir Infanti- 
skas, Tamulevičius, M. Savic- le Paralysis fondų. A.E.S. 
kas, J. Balkonienė, M. Tamo
šauskienė, E. Ablačinskienė.

Iš kunigų gražias mintis iškė
lė jubiliatų giminaitis kun. J. 
Bernatonis, Lawrence, Mass., 
kun. Kacevičius, Tėvas domi
ninkonas A. M. McGregor, na, 
žinoma, ir pats klebonas, kuris 
tikrai gali džiaugtis ir didžiuo
tis tokiais savo parapijiečiais, 
kaip čiočių šeima. Patriotinę 
kalbą pasakė specialiai “Darbi
ninko” redaktorius K. Čibiras.

Tarpais buvo ir dainų. Ypa
tingai gražiu balso solo dainavo 
p. St. Vaičaitis. Pagerbtuvių 
komitetą sudarė: V. Balkonis, 
A. Gumauskas, A. Ladišius, V. 
Ablačinskas. Prie turtingai ap
krautų stalų pobūvis užtruko 
iki vėlyvo vakaro. Jį baigiant 
jubiliatas Ed. čiočys jautriame 
padėkos žodyje išsireiškė, kad

Susirinkimas
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks

gegužės 25 d., pirm, vai. po pie- Ne°kalto”prasFdė-
tų, šv. Juozapo parap. senos 

i mokyklos patalpose.
- - - - ...

I

Sekmadienį, geg. 25 d. įvyks 
kortavimo pramoga, kurios pel-narių, p. Akvilai Lyons pradė

jo programą kalbele ir pakvie
tė ponią L. Smelstor vadovauti. 
Turiningą paskaitą skaitė Nu-j 
kryžiuotojo Jėzaus Seserų, 
Cambridge. Mass., viršininkė 
Sesuo Annunciata.

Taipgi trumpai kalbėjo kleb. 
kun. S. P. Kneižis. p. Ieva Jur- 
gevičiūtė. Merginų Sodalicijos; 
prefekte. Dainavo p. Rūta Ver- 
siackaitė. akompanuojant p. Jo- 

, nei Vasiliunaitei.
Skaniais užkandžiais, arbatėle 

ir kavute buvo pavaišintos visos 
dalyvės. Patarnavo šios ponios: 
F. Nerino. B. Sykes, J. Chubet.

_________ J. Stones. A. Benkavitch. F. 
Balandžio 28 d. įvyko Balti- Clem, C. Mickunas. A. Kneižys j

- Skandinavijos draugijos *r Akvila Lyons. Skanumynus i

Į Mūsų parapijos Šv. Vardo 
draugijos vyrai, vadovybėje 
kun. J. Daunio, rengiasi skait
lingai dalyvauti Šv. Valandoje. 
Brocktone. birželio 1 d. Šiam 
reikalui jau užsakyti autobusai, 

geg. 23 d. į Sv. visi draugijos nariai vyksta da-Penktadienį, geg. 23 d. į Šv. visi draugijos nariai vyksta da- 
Brigytos par. bažnyčią atvyks- lyvauti. Transportacijos reika-! 
ta kun. Jonas Bernatonis iš ]ajs rūpinasi p. B. Jakutis. A. D. 
Lawrence. Mass.. išklausvti.
Maynard ir apylinkės lietuvių 
išpažinčių. Išpažinčių klausy
mas prasidės 4 vai. po piet. ir 
7 vai. v. bus pamaldos lietu- . 
viams. būtent, pamokslas, pa
laiminimas ir išpažinčių klausy
mas. Vietinis klebonas, kun.
O'Bryan kviečia visus apylinkės 
lietuvius pasinaudoti šia proga 
atlikti Velykines pareigas.

WASHINGTON, D. C.

CAMBRIDGE, MASS.

JOS
susirinkimas. Nariai 
valstybės sekretoriaus Marsha-*
ll'o kalbos per radio ir taipgi 
buvo perskaitytas straipsnis — 
/ Role of the Lithuanian and 
Latvian Languages in Linguis- 
tic Studies", kurį parašė Dr. Al- 
lan Harrison Frv.

-

Kitas šios draugijos susirin-

klausėsi pagamino panelė Marion Chu- 
bet.

Šio parengimo komisijoje bu
vo ponia T. Paul. pirm.: jai pa
gelbėjo — ponios A. Lyons. J. 
Pazniokas ir L. Smelstor.

jimo Seselėms, Putnam, Conn.

Kurie esate dar neatsilyginę 
už “Darbininką”, malonėkite 
tai padaryti šį mėnesį kad ne
būtų sulaikytas organas. Vasa
ros metu kuopuos susirinkimai, 
kartais, neįvyksta. Valdyba.

_____________ Birželio mėn. antrą sekmadie-
Keliuose pereituose “Darbi- ni ivY^s pinkas parapijos pik- 

ninko” numeriuose nebuvo ži- n‘kas, Linden parke, Union Ci- 
nių iš šios mūsų garsios koloni- ty^Conn. 
jos. Gal Tamstos manote, kad 
mes miegame? !

Štai gegužės 11 d., šv. Juoza
po lietuvių par. bažnyčioje ben
drai priėmė šv. Komuniją L. 
Vyčių ir Šv. Vardo draugijos 
nariai, o po šv. mišių turėjo 
bendrus pusryčius. Vakare įvy
ko vaidinimas ir koncertas mo-Į 
tinas pagerbti.

Programą išpildė Šv. Juozapo 
par.. Vyčių, Studentų ir Moterų' 
Sąjungos chorai, vadovaujant' 
komp. A. J. Aleksiui. Solo dai-' 
navo p. Andrikytė. Veikaliuką suruošė gražią pramogėlę para- 
suvaidino šie: R. Vaičius, O. Sa- pi jos motinų garbei.

įbytė. J. Lušas, . Lukminytė, M. i Pirmiausia L. Vyčių kuopos 
Andrikytė. P. Kauneckis, A. pirmininkas Stasys Vaitkevi- 
Vaičytėt A. Padaigytė. čius pasveikino visas motinas ir

Kalbą pasakė prof. kun. Igno- pakvietė sveikinimo kalbas pa
tas, Marijonas. Įsakyti kleb. kun. Pijų Juraitį ir

Tautinius šokius šoko J. Ka- kun. Joną Bakaną.
linauskas, A. Bukauskaitė, 
Kuslis. M. Andrikytė, 
čius. A. Padaigytė, J. Lušas, p. kykla”. Po to buvo bingo žaidi- 
Lukminytė. ' mas. Laimingos motinėlės gavo

Programai pasibaigus, įvyko dovanas. Programa užsibaigė 
šokiai. puikia vakariene.

Rengimo komisijoje buvo šie: I Visos motinos yra labai dė- 
kun. V. Ražaitis, kun. F. Prane- kingos Vyčiams už suruoštą 
kus, kun. J. Dilion, M. Andri- programą ir vaišes, 
kytė. A. Jenkins, P. Kauneckis, 
M. Bekerienė. P. Jokubauskas.
J. Laudinskas. A. Dulskytė, J.1 
Kairys, P. Richards, J. Jakštas. Į 
M. Karinauskienė, J. Vilčiaus-' 

f

■ kas, N. Jenušaitienė, M. Kašė-I 
itaitė, J. Žemaitis, P. Šmotienė,!
P. Šmotas.

Dalyvavo labai daug žmonių.

Vyksta Į Šv. Valandą
Sekmadienį, birželio 1 d. Šv. 

Vardo draugijos atstovai vyks 
į Šventąją Valandą, Brockton, 
Mass.

Toje pačioje vietoje įvyks 
,LDS 5 kp. ir Šv. Vardo draugi
jos piknikas birželio 22 d., o 
birželio 29 d. — ALT skyriaus 
piknikas.

Gegužės 17 d. grįžo kleb. kun. 
J. Valantiejus.

Korespondentas.

ATIMI, MASS.

ii

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Opticat Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

Gegužės 20 d. kun. S. P. Knei
žis, Šv. Jurgio lietuvių par. kle
bonas. minėjo 20 metų savo ku

re. geg. 26 d.. Y.W.C., 17th ir nigavimo sukaktį. Sveikiname.’ : 
K Sts., N. W. Šis bus paskutinis -------------
sezono susirinkimas iki rudens. Sekmadienį, gegužės 25 d., 

L. J. E. tuojau po sumos, parapijos sa
lėje įvyks ALRK Federacijos 10 
skyriaus susirinkimas. Visi at
stovai dalyvaukite.

I

Šeštadienį, gegužės 24 d. vieš- kimas įvyks pirmadienio vaka- 
butyje Commander įvyksta 
Cambridge Vyčių 18 kuopos šo
kiai. Vyčiai prie šių šokių jau 
senai rengiasi, ir jie tikrai bus 
linksmus. Šokiams gros “Ken 
Reeves" orkestrą. Dalyvauki
me ir paremkime Vyčių paren
gimą.

NEWARK.N.J

I
I

Sekmadienį, gegužės 18 d 
Moterų S-gos 22 kp. narės daly, 
vavo šv. mišiose ir bendroje Ko-i 
rauni joj. Po mišių Sąjungietės 
svetainėje pasilinksmino ben-Į

Amerikos Lietuvių Veteranų 
posto susirinkimas įvyks ant
radienį. gegužės 27 d.. Šv. Jur
gio draugijos salėje. 180 New 
York Avė.

Visi nariai veteranai kviečia- i 
mi dalyvauti. F. V.j

Penktadienio vakare, geg. 23 
d.. Hotel Vendome, Bostone. į- 
vyks L. Vyčių 27 kp. (vieti
nės) šokiai. Kviečia dalyvauti.

THE LAURICELLA’S

Shoe Store
PRANEŠA,

kad atidarė moderniškai 
įtaisytą batų krautuvę, 
kurioje yra vėliausios 
mados visai šeimai batų 
didelis pasirinkimas že
miausiomis kain o m i s. 
Mes turime pilną pasirin
kimą Dr. Scholl’s Foot 
Comfort reikmenis, pa
tarnaus du baigusieji 
practpodistai. Su visais 
kojų nesmagumais, kreip
kitės pas mus. Veltui 
examinacija.

373 West Broadway, kampas E St, So. Boston, Mass.

Pagerbė Motinas

Gegužės 11 d. L. Vyčių 10 kp.

E.! Kalboms pasibaigus, suvaidin- 
R. Vai- tas veikaliukas — “Kaimo Mo-

Moterų draugijos metinės šv. 
mišios įvyks sekmadienį, gegu
žės 25 d.. 8 vai. rytą, parapijos 
bažnyčioje. Visos narės bendrai 
dalyvaus šv. mišiose ir Šv. Ko-1 
munijoje.

Šv. Vardo draugijos nariai ir 
parapijiečiai organizuojasi vyk
ti į šventąją Valandą, birželio 1 
d.. Brockton. Mass. Visi vyrai 
kviečiami tuojau užsiregistruo
ti pas bažnyčios kolektorius, 
kad galima būtų žinoti kiek au
tobusų užsakyti.

Šiomis dienomis pp. A. Ka- 
ziuliai. gyv. Sumner St., susi
laukė sūnaus. Sveikiname!

Motina Dalyvė.

LOVH1, MASS

Tomasio-
St.. Wal-
23 d. iš

Geg. 20 d. mirė E. 
nienė. gyv. 54 Federal 

Į pole. Palaidota geg.
Blessed Sacrament par. bažny-

įčios St. Francis kapuose. Liko 
nuliūdime vyras Kazys Toma- 
sionis, duktė ir trys sūnūs, ir 
brolis Julius Belskis, gyv. Ha
verhill.

Vieša Rinkliava
šeštadienį, gegužės 17 d. įvy

ko Lietuvos tremtinių šelpimui 
per BALF vieša rinkliava gat
vėse ir įstaigose. Rinkliava bū
tų buvus daug sėkmingesnė, jei
gu būtume turėję daug rinkikų.

Sekmadienį, geg. 18 d. įvyko 
Šv. Vardo draugijos suruoštas 
kortavimas. kuris buvo sėkmin
gas. Pasidarbavo Jakštų šeima, 
P. Jokubauskas, P. Šmotienė, p. 
Šmotas. J. Vilčiauskas. K. Dap
kus, V. Palilionis ir p. Motuliū- 
nienė. Jakštų šeima aukavo do
vaną.

Šv. Vardo draugija nuošir-

BALF skyrius yra nutaręs 
ruošti “Tag Day” (viešą rink
liavą). Leidimas jau gautas. 
Planuojama padaryti birželio 21 
d. Tačiau priklausys nuo to, 
kiek mes galėsime gauti mergi
nų ir moterų, kurios eitų į gat
ves ir visas įstaigas rinkdamos 
aukas. Reikia mažiausia 100 

Į rinkėjų.
Kviečiame jau dabar regis- 

itruotis pas P. Sauleną ar DLK 
Vytauto klube. Mūsų kolonijos 
kvota $2.000. Mes lengvai gali
me surinkti, jeigu tik visi pasi
darbuosime.

DLK Vytauto klubas nutarė 
statyti namą. Išrinko komisiją, 
kuri parinks vietą namo staty
mui.

šiomis dienomis šiame mieste

W. J. Chisholm
GRABORIIS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Pradžia 2:00 P.M

Daug dykai vietos parkinimui.

Double Užsidaro 1:40 P.M

HANDICAP
Treigiai. Vieną Mylią ir tris šešioliktus

$25,000 pridėta
t

EI B. & M ir Bušai tiesiai j lenktynes.

Ateinantį šeštadienį
Lenktyniuos N. Anglijos Pavasario Klasikas

The YANKEE



bARBtitiUKAS,

ŽINUTES

2 «

Dr. Joseph F. Antanėlis
optombtrisTas
515 E. Broadway 

Be. Boston, Mase.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

teitadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Parvažiavo Primicijantas. — 
Trečiadienį parvyko So. Bosto
nan iš Chicagos kun. Vladas 
Brazauskas,■" MIC. Jis rengiasi 
prie Primicijų, kurios įvyksta

VIETINES ŽINIOS

I ■■■ !■ II ■ ■ ■■■_ I.IĮ II, IĮJ.IĮ -------- _.a»gĮ.. f l_gLtej.L!M.

• - * ' ’ ' ’ ■a* lt*

LDS SEIMAS ,

7
Remsite tuo* profeeijOMlu*. ir Wx- 

jiieriuš kltrie savo skelbimai, remia 
4OarMnink4**-

I " / 'Į ■

*

ĮVAĮROS SKELBIMAI

DAKTARAI
* Į

sekmadienį, bal. 25 d.
10 v. r. Tėvas Primicijantas 

laikys savo pirmas iškilmingas 
šv. mišias,: Šv. Petro par. bažny
čioje, su . pilna asista. Pamokslą 
pasakys kun. dr. Vincas An- 
driuška.

12 v., bažnytinėje salėje, W. 
5th-St., prasidės pagerbtuvjų 
pietūs su programa.

Visi į Vyčių parengimą. Sek
madienį, . 7:45 v. v. So. Bostono 
High School’ėje įvyksta Vyčių 
metinis parengimas. Šiam įvai
riam parengimui Vyčiai ir jų' 
padėjėjai stropiai ruošiasi. Bū
tų tinkama jei visuomenė atsi
lankytų ir tuomi paskatintų 
jaunimą dar prie.didesnio veiki
mo.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 
įvyks rugpiūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero para- j 
pijos svetainėje^ Providence, R. I. Didis organiza
torius ir josios lęidžiamojo laikraščio “Darbinin
ko” prietelis kun. Jonas Vaitekūnas su savo dar
buotojais deda visas pastangas, kad šis LDS Sei
mas būtų įspūdingas ir vaisingas.

Be tradicinio darbininkiškų klausimų syars- 
tymo, įdomių paskaitų ir kalbų, manome dar su
laukti įžymių svečių, iš Europos.-

• ? f * *"* ~ ,

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek -galima 
daugiau atstovų ir svečių. . ‘ .

Kun. P.' M. Juras,
LDS pirmininkas.

į-

! PARSIDUODA namas ir krau
tuvė. Namas 2 šeimynų. Vienas 
Įflatas yra tuščias. Kaina labai 
^prieinama. Atsišaukite; Tony
Lozekh, 675 E. 8th St., So. Bos
ton. , . - (23-27)

t

REIKALINGA
MENDERS, stičeriai. Patyri
mas nereikalingas. Geras atly
ginimas, pastovus .darbas. Dar
bo aplinkuma maloni.

STANDARD OVERALL CO.
26 Clayton St., 

Dorchester, Mass.
(16-t-4)

nio vakare.

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

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway
So. Boston, Mase.

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

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.5eyinow
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TRChvbridge 6330

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI

] A, J. NAMAKSY
• REAL ESTATE A

INSURANCE

414 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

VERŠINSKAS, Petras, iš 
Kuršėnų.

VEZAUSKAS, Ignas, buvęs 
New Yorke ar 

Chicagoje.
VAIDAUSKAITĖ - Palubins- VILEIKAITE, Marijona. Kilu-

: VALEISA (Walejsza) Alek-
; sandras. Gimė 1884 m. Sūnus
i

‘ Simono ir Pranės V. 1912 m.
CARNEY LIGONINES, So. Boston, statybos fon- Išvažiavo iš Vilniaus. Gyveno bankininkas 

Vyčiai pakartos šią programą das obalsiu — SAVE THE CARNEY HOSPITAL Brooklyne.
toje pačioje vietoje ir pirmadie- auga. Čia matome to fondo komiteto narius, kurie pla

nuoja kaip išgelbėti 84 metų senumo įstaigą. Iš kairės į'kienė, Viktorija, dūk. Juozo, iš si iš Telšių km., Šiluvos valšč, 
_______ dešinę sėdi — William H. Taylor, Carney Ligoninės Veiverių vai.

Tremtinys Jonas Baleišis ieš- Statybos Fondo komiteto pirmininkas; Mr. Spangį VAIDELIS, du broliai kuni-‘ 2.__ _ Z
Michael T. Kelleher, vice pirm.; ir (stovi) David F.įgai, kurie mokėsi seminarijoje'donės vai., gyv. Waterbury, Ct. 
Supple iš Gillette kompanijos, ir John E. Hurley, ko-į Kaune, arba jų broliai ir sese-' 
miteto egzekutyvis direktorius. Fondo Komiteto Cen-'rys. 
tras — 179 Summer St., Boston, ir telephonas — LIB- 
erty 2126.

44

Raseinių apskr.
VIDŽIŪNAS, Stasys, iš Rau-

I
Ree. Šou. 3729 Šou 4618

Lfthuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

I

ko Amerikoje savo giminių ir 
pažįstamų. Šių tarpe yra Ona 
Pivarūnaitė, jos sesuo, ir Matu- 
liauskaitė. Visos iš Švedasų. 
Taip pat norėtų sužinoti apie 
Kavaliauską iš Krekenavos.

Pranas Petrėnas Martyno ir 
Elzbietos Vasiliauskaitės ieško 
savo dėdės Antano Vasiliausko- 
Wasell, Kurkasų kaimo, Garlia
vos apskr., Kauno. Mano, kad p. 
Vasiliauskas žino kur Pranas 
Petrėnas yra gimęs.
Ieškomi malonėkite atsiliepti į gyTchicagoje.

ŠIMONIENE - Bielinytė, Ur
šulė, iš Švenčionių aps., gyv. 
Chicagoj, arba jos sūnus Vac-į 
lovas.

ŠIMONIS, Vaclovas, gyv. Chi-1 
cagoje.

SKAVEIDIS,
dirbo 
Wis.

“Darbininko” ofisą.

Vyrai Ruošiasi į Šventą 
Valandą

I

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

ŠILEIKA (Darinskas), Ber-j SKORULIS - Skorulsky, Ka- 
nardas, s. Povilo, iš Panevėžio Į zimieras iš Vilkaviškio, 

j apskr.
,Į ŠIMKUS, Pranas ir Aleksas,

Šv. Vardo draugijos vadovy
bėje yra ruošiama Šv. Valanda 
dėl visų Naujos Anglijos vyrų. 
Šv. Valanda bus laikoma Brock-j 
tone prie Nukryžiuoto Jėzaus ■ 
Seselių vienuolyno sekmadienį, į 
birželio - June 1, 1947 ,3 vai. po i 
pietų. Po Šv. Valandos bus už
kandžiai ir programa.

Šv. Petro parapijos vyrai 
šiasi prie šios iškilmingos, 
bingos dienos.

LANKĖSI

ruo- 
gar-

i

Trečiadienį, “Darbininke” lan
kėsi Juozas Lukša, LDS 28 kp. 
finansų sekretorius iš New Ha
ven, Conn. P-nas Lukša yra 
nuoširdus “Darbininko” priete- 
lius ir rėmėjas. Atsilankymo 
proga, svetys pridavė Jono Za
karausko iš New Haven $2.00 
kalendoriaus fondan.

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

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubenas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tpl. ŠOU 9772

VILENIŠKIS, Juozas, iš Šve- 
VILKAS, Domininkas, kilęs iš 

Telšių apskr., Kalnėnų km. Iš
vyko iš Lietuvos prieš 30 ar 35 
m. Sūnus Domininkas, 
dasų vai., gyv. New Yorke.

VILKAITIENĖ - Zokaitė, 
Antosė, iš Valkabūdžio, gyv. 
Chicagoje.

ŽEMAITIS, Motiejus ,iš Ma
rijampolės aps.

ŽIAUGRA, Juozas, iš Skapiš
kio vai., gyv. Chicagoje.

ZINKEVICIA, Jonas, iš Bata
kių vai., Tauragės aps.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti — 

Lithuanian American 
Information Center —

233 Broadway, New York 7, 
New York.

VALANTIEJUS, Juozas, iš 
Jurbarko vai., gyv. Detroite.

VARANKAITĖ - Bushienė, 
gyv. Chicagoje, ar jos vaikai.

VARAŠAUSKIENĖ - Kliau- 
sevičiūtė, Ona, iš Joniškio m., 
gyv. Chicagoje.

VASILIAUSKAS, iš Josvai
nių.

VASILIAUSKAS, Stasys ar
ba Vladas, gyv. Brooklyne.

VAŠKELIENE - Duseikaitė, 
dūk. Vincento, ir jos vyras siu
vėjas. Iš Kruopių vai., turi sū
nų ir dukterį, gyv. Chicagoje.

VELIČKA, Aleksandras ir 
Antanas, sūnūs Petro, iš Ve
liuonos m., gyv. Brooklyne. I

i 
i

ŠLIOKAS, Endrius ir jo se
suo Magdalena, iš Barzių vai., 
gyv. Chicagoje.

ŠLUŠINSKIS, Pranas, iš Erž
vilko vai., Tauragės aps.

ŠNIPYTE, Antosė ir Judita. 
ŠRUBAS (Šriubas), Jonas ir

ĮSkolastika (Astrauskaitė), tu- 
Aleksandras iri siuvyk1^ Chicagoje. Tu-

ūkį netoli Milwaukee^ n du sūnus, vienas Edvardas.
j STANISLOVAITIS, Pranciš- 
i kus, ir jo šeima.

"On WHh The Show" ' Stankevičiene. Malvina, 
į ar jos sūnūs Vladas ir Henri
kas.

STAŠAITIS, Jonas, iš Rasei
nių, gyv. Chicagoje.

STAŠAITIS, Vladas, iš Šiau- i 
lių, gyv. Chicagoje.

STATKEVICIUS - Statkus, i 
Antanas, iš Jurbarko vai., gyv. I 
Chicagoje.

ŠTEIMANAS, Viktoras - Vin
centas, sūn. Prano, gimė Pet- 

s rapily.
31 STRAZEVIČIUS, Vladas, iš 

Šiaulių mst., gyv. Chicagoje.
STUKAS, Kotryna, gyv. Ci

cero, III.
STUMBRIENĖ, Marijona, iš

L. Vyčių 17 kuopos muzikalis 
parengimas “On With The 
Show” įvyks sekmadienį, gegu
žės 25 d., 7:45 vai. vakare, ir 
pirmadienį, gegužės 26 d., 8:15 
vkl. vakare, So. Boston High 
School salėje, Thomas Park ir 
G St., So. Bostone.

Dainuos įžymi 
Claire Nevulis, 
Massachusetts”
metu linksmino savo 
su mūsų karius..

Lietuvių Tautinių 
pė, vadovaujant p.

dainininkė p. 
buvus “Miss 

ir kuri kare

Šokių gru- 
Onai Ivaš-

Menei, taipgi dalyvaus progra- Gauras val st
moję. Ši grupė yra išvykus įl 
St. Louis, Mo. ir dalyvauja Fes-1 
tivale. I 

Visa programa susidės iš lie-į 
tuviškų ir angliškų dainų, šo
kių, vaidinimų. Visi ir visos 
kviečiami ateiti ir linksmai lai
ką pralesti su jaunimu. Įžanga 
tik $1 ir $1.25. Komisija.!

Dr. Grandai Dalyvavo 
Bankiete

Dr.

Draugijų Valdybų Adresai
»V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. GailiūnienS,
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Parkway — 1864-1V 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. '■ Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raštininke.

I

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

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

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

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

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

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

Bonai Uphotstering Co.
Re-Upholstering of Ali Kinds of 

Furniture and New M adė 
To Order

FREE ESTIMATES 
ALL WORK GUARANTEED

TEL. GEN. 7516
Joseph Cidlevicz, Manager 

112 Pleasant Street 
Dorchester, Mass.

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

L

I

čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

380West Broadvay,
Tel. ŠOU 2758

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

I 
!

Parūpinu planus ir statome • 
naujo stiliaus namus su mo-: 

i 
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

! 
!

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton AveM Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUT^KIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Antradienį, geg. 20 d. 
Mykolas Grendal lėktuvu išvy
ko į Philadelphia, Pa. dalyvau
ti Jefferson Medical Mokyklos 
5 klasės bankiete ir susirinki
me. Grįš penktadienį, geg. 23 d.

Dr. Mykolas Grendal yra bai
gęs Jefferson Medical mokyklą 
Philadelphijoj. Dabar jo ofisas 
yra 475 Commonwealth A ve., 
Bostone.

Grįžo Iš Atostogų
Trečiadienio rytą grįžo 

Kearny, N. J. p. Anelė Marksai-1 
tė, gyv. So. Boston. Ji ten pas 
gimines pp. Šliužus praleido a- 
tostogas. Taipgi ten buvo atvy
kęs Roy Slizas iš Floridos, kur 
jis su šeima yra apsigyvenęs 
Miami apylinkėje.

SUDARGAI, Antanas. Pra
nas, Juozas ir Jonas. Gyv. Chi- 

■ cagoje.
j SUDAUSKIENĖ ar Sadaus
kienė, našlė, iš Pasvalio ar Vaš
kų vai., gyv. Clevelande.

ŠYMKEVICIUS, Petras.
TAMOŠAITIS, Jonas, iš Erž-Į 

vilko vai.
TIDMANAS, Adolfas, iš Rau- 

tininkų, gyv. Chicagoje.
TOMKUVIENĖ - Kovalytė, 

Ona.
TRIPONAS, Jonas, iš Salako 

vai., gyv. Chicagoje.
TRIUKAITĖS, trys seserys, 

viena Rimkienė, kita Kirlienė, 
trečios vyro pavardė nežinoma, 
gyv. Chicagoje.

ULIS (Julevičius), Dr., arba 
jo brolis Pranas bei seserys, iš 
Grinkiškio, Kėdainių aps.

UNBRASAS, Antanas, gyv. 
Chicagoje.
% URBONIENĖ - Makutėnaitė, 
Uršulė, iš Kamajų vai.

URNEVICIUS, Mykolas, iš 
Gižų vai., Marijampolės aps.

UŠKURAITYTE, Ona, gim. 
Amerikoje, tėvai gyv. Šimkai
čių vai.

VAIČAITYTĖ. Marijona, vy
ro pavardė nežinoma, iš Veive
rių vai.

iš

| Tamstos Nuoširdžiai Esate Kviečiami 
J J SANDAROS IR GABIJOS

\ Pavasarinius

I ŠOKIUS
i

SPRING FROLIC

Saturday E ve., May 31,1947 
HOTEL SHERATON 

Boy Stote Rd. Boston, Mass.
\ Music By DERWALLIS Orchestra 

Dress Optional
į Dancing 8 to 11:30 Admission $1.20 Tax Ine.

; J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS! PAGELBININKB 

Lietuvių Graboriue-Baleamuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Bostort 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase. 

Joseph V.Casper 
(KASFERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Baleemuototae 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graberial ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Bermenlms Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



Penktadienis, Gegužės 23. 19^7 8DARBININKAS
dar amrą dalį, pavadintą 
‘Nuaidėjusius Dienos’. Šin 

sudėti dau
ginio pobū

džio eilėraščiai — tokia 
pat lyrika, kurioje J. Ais
tis išaugo ir iškilo visame i ~ ......

JJiteratura
Serenada

Kai nublykšta skliautai ir dar vien tik vakarė 
Kaip sidabro drugelis plasnoja viena. 
Sušiurena platano šakelės nukarę
Ir iš tolo atplaukusi meilės daina...

Ilgesingi nemarūs troškimai atbunda. 
Tartum žvilgsnio gražaus ir gelmė ir gėla... 
O kad vakaras virstų į milžiną skundą 
Ir taip nuolat kuždėtų vakarė tyla...

O kad Prieteliaus toly paskendusiam lange 
Suplasnotų sidabro drugelis žvainus — 
Prakalbėtų visa tad nublyškus padangė, 
Atminimų vėjelis padvelktų švelnus...

O kad tujen tada, rodos, lange rymotum. 
Atsidėjus klausytum vakarės tylos.
Tai sidabro drugeliais savęsp nuplasnotų 
šitie žodžiai pilni nematytos gėlos...

J. Aistis.

pluoštai! yta 
giausia ašim

Poetas J. Aistis - Alek
sandravičius.

savo gražume, išraiškos 
pajėgume, išgyvenimo ir 
minties gilume. Šioje savo 
poezijoje jis jau prieš eilę 
įmetu prasiveržė kaip tik
ina lyrinė prigimtis, tokia 
jau iš savo esmės leista ir| 
kitokia vargiai beįmano-į 
ma, jautri ir pasaka bei

lancios žolytes, iš besprog- groįybe susigundžiusi sie- 
stancio pumpuro, is seno- ja, kurjaį buvo skirta lie- 
vmes aisčių giminystes, ^jttivių lyriką iškelti ligi re- 
lietuvių moterų susėdusių j tQ subtilumo ir žavumo 
parugėj \ iš mėlyno lmųįtjek mintyje bei išgvveni- 
ziedo. Jis ir seniau buvo,me^ ^įek įr pačioje išraiš-

Pagaliau vokiečių policija 
teigia, kad DP sudaro pa
vojų viešajam saugumui ir 
kelia nerimą.

Amerikiečių trečiosios 
armijos štabo pareigūnai 

Lietuvių tremtinių gyve- darbo dirbti. Kol visi esą- atsakė, kad DP namo ne- 
nimas Vokietijoje darosi 
vis sunkesnis ir sunkesnis.) 
Maistas nuolat mažinamas 
ir dabar jau tain sumažin
tas, kad jo niekam nebepa- 

j“i kanka sveikatai na laikyti.i Daug kur tremtiniai vėl jau dirbti negali ir yra rei- Toliau amerikiečiai
Idarosi priklausomais nuo,kalingi pagalbos? Nėra kad DP nusikaltimu gal ir 
vokišku įstaigų ir vokie-!vilčių, kad pasisektų visus daugiau padaro, bet ju pu
čių malonės, kaip kad bu- lietuvius tremtinius per- sikaltimai yra smulkūs, 
vo nacių siautėjimo metu.įkelti į kurią nors vieną daugumoje > spekuliacija. 
UNRRAi dienas baigiant, j vietą, bet norima, kad ku-,Pusė didesniu nusikalti- 
o naujajai organizacijai-riam kraštui prireikus ku-.mu. kurie ankščiau buvo 
IRO vis dar nesusitve-Irios nors šakos specialis- priskiriami DP. pasirodė
riant. tremtiniai su dar di-Įtų, būtų imami visi tos padaryti vokiečių. DP tar-

i žmonės, nuo pe nusikaltimų skaičius
aukščiausio iki žemiausio, mažėja. I tretį klausima
Tada būtų išvengta to ma- amerikiečiai atsakė, kad
žiausiai pajėgaus elemen- DP nesukelia jokio nerimo
to palikimo nežinomo liki- ir iš jų pusės jokio pavo-
mo valiai.

Darbo reikalai. Daugu-

Lietuvių tremtinių gyvenimo 
margumynai

me drauge, stipresnieji grįžta todėl, kad jiems vra 
padeda silpnesniesiems iš nepriimtini rėžimai ju tė- 
tautinio solidarumo. O jei vynėse. DP norėtų vvktj i 
geriausias jėgas iščiulps Amerika. DP nenori likti 
čia vieni, čia kiti, kas gi Vokietijoje ir stovyklos 
tada rūpinsis tais, kurie iiems yra nusibodusios. 

savn,

ne tik savo asmeninio siel- koje Kaiportoks> jis stip. nant tremtmiai su dar tų butų 
varto ir likimo išsakyto-rfuJ vardu* JS;šakni o liet£. dėsniu susirupinimu žiuri Profesijos 
jas bet ir musų žemes, raštuos'e jr būt neaiškią ateit,. nors ir aukseiaus
gražumo, naproeių ir tra-' • k.,riną ,,'dabartis karti ir sunki. Tada butųmena bet kurios tautos li- 

! teratūrai.
“Nuaidėjusių

v dicijos reiškėjas. Ir retas* 
mūsų lyrikas yra taip gi
liai sugavęs tą mūsų ša
lies tyluj’, 
lietuvišką grožį, 
Aistis — A. Aleksandravi
čius savo “Šilainėj” ir dar 
kituose eilėraščiuose.

Nūn jo patriotinė lyrika 
yra kiek daugiau apiben- tobų pasaulius, lygiai kaip 

------------------- dnnta, is dalies lyg parei- jr ar^įmą žavesį aplinkos 
Nuo pat mažumės dienų,go regėjusiai, tiems šilamsj^^J^P^® 

buvo tai mūsų svajonių ir 
troškimų upė, toji plati ir 
galinga Nemuno srovė, te
kanti pro mūsų žemės gi
rias. lankas ir sodybas. 
Dainose girdėjom jos var-ilino žiedui ir drugeliui, 
dą. senųjų pasakojimuose'----------- didžiosios upės
ji mums kėlėsi ga mga.|krant nuo t savo ma. 
slapta ir viliojanti. Ir JCžumės augo mūsų šalies 
trauke mus tokia gal.a,! irskaj jjs nQnai
kad ją pirmą syk;_pama-;V.e tuos tolimus me
nus, ašara is akių ištrykš-,tu sjam mQ j tėvag 
^™!.ka‘?.tamI._prletellu1’ Nemunas yra ne vien tik 

mėlyna, viliojanti vandens
"“ juosta tarp Lietuvos šilų 

. . I ir pušvnų, ov klu
rimties jausmas ;tum ir pati Lietuva>

Kas tada maitins, kas glo
bos. kiek teisių turės vo- 

Dienų” kiečiai, galvoja ne vienas 
, taip būdingai skyriuje girdime senąjį J. šeimos tėvas ar be sveika-1 ’ a:_xt_ i_ i_  _J_1---- . ... » p^-. . i ------- ----------- --------«-»-

lo ma lietuvių tremtinių dir-.

Nemuno Ilgesys
J. Aisčio eilių knyga

kaip J. Aisčio balsą — jo sielvar- tos likęs žmogus.
■ to žodžius, jo nuolatinį rū

pestį, nerimą ir netikrumą 
prieš šį didįjį mūsų gyve
nimą: randame jo palinki
mą į pasakų ir romantinių

mėlyniesiems, tai tolybių sen°T°s t5vynfs
pasakai, lygiai kaip ir dabartinių nelaimių, jos 
kukliai pakelės gėlelei, gi-1 
rios medžiui, ant žemės 
nukritusiam žagarėliui,

l
reiškiniais...

Visa tai yra atgarsiai se-
> poeto grožybės, 

nimo, vilties ištesėti ir lai- ! taip našiai kadaise išspro- 
mėti poezija. Kaioo tokia, igusios “Imago Mortis” ar 
ji savo pobūdžiu nėra švie- “Intymių Giesmių kny- 
žia mūsų raštų istorijoje. 
Greičiau tai yra šimtame-į 
tės tradicijos tęsinys, bet 
sykiu ir aktualaus mo
mento išdava ir būtenybė, 
nes lietuvių tautos poetas 
nepasilieka nebylus prieš; 
savo žemės tragediją ir 
kančią. Jis yra tos didžio
sios tragedijos, tos milži-

* < 7 •

jkovų, pasiryžimo, padrąsi- nosios

jaus saugumui nėra.
Iš atsakymų pažymėti- 

.. . . . -------------------------------------------------t — na, kad amerikiečių nuo-
tremtimai gyvena vienu ba vienokį ar kitokį dar-'monė yra aiškiai pasikei- 
vieninteliu noru —kaip bą Darbo sąlygos ne vi- tusi DP naudai, palyginus 
galima greičiau išvažiuoti sur vienodos. Svarbiausia,' su praėjusiais metais. Vo- 

j kitus kad u, darbą heveįję neat-)kiečiai smerkia DP norė- 
lyginama. Sunkesni reika- darni jais atsikratvti ir 
lavimai anglų zonoje, kur norėdami pateisinti savo 
anglų karinė vadovybė iš- pačių nusikaltimus, 
leido instrukciją, kad DP. 
darbo jėgos būtų tvarko-' 
mos per vokiečių darbo į- 
staigą. I _ 
vokiečiai tremtinių ne-

ir darbo rei-

vėliau žuvusiam i—•• 
koncentracijos stovyklo-

Pu^’ni^’ ^et sykiu tar-įniškos neteisybės auka, ly- 
T?n i,nltumirPati J^giai kaip ir balsas, L „
tekėjo' mėlyna8 ‘ Nemuno ^L?am<r?±Pl““ū!7P_a^a!iui
srovė, ] 
aukštos pušys siūravo, 
lakštingalos skardeno 
sesers daina skambėjo... į varto šauksmu. Atskirti,! tynėje "ligi paskutinio lai-

J. Aisčio gimtinėj aplin-; svečioj padangėj atsidūrę, mėjimo.
ko j bujojo liepos ir ąžuo- mes tolybėj regėte regime: Sykiu su poetu mes tega- 
lai. akiratyje buvo matyti į liūliuojančius Nemuno; Hm pakartoti:
mėlyni šilai - ir ten, pro [Vandenis, ir sykiu matome Tave mes tė šird išne4io_ 
tuos ąžuolus ir pūsis, ra- ją, didžiąją musų tėvų ze-i 
mus tekėjo Nemunas. Nuo mę. — matome 
mažumės dienų, kada tė-.jos grožybėje, garbėje, ir į 
vas kalvėj daužė priekalą.[tokioje skaudžioje vergi-i 
kada Vilniaus vieškeliu, joje, kuri ją šiandien išti- 
einančiu pro gimtinę, kle- ko...

J. Aisčio “Nemuno Ilge- 
pirmoje vietoje ir at

sistoja. kaio patriotinės! 
lyrikos rinkinys.

Jisai, vienas iš ryškiau-į 
siu, būdingiausių ir giliau
sių lietuviu individualisti
nės linkmės dainuotojų, 
šiandien reiškiasi kaip po
etas patriotas. Ak, ir se
niau jisai toks yra buvęs, 
įtik kitokiu apdaru: nuo 
‘pat pirmųjų savo eilių jisj 
vaizdavo mūsų žemę — iš į 
mažų daiktų, iš prasika-

gose.
Tarp tokių subtiliausiai 

nuaustų eilėraščių šiame 
skyriuje galima suminėti 
“Serenadą”, kuri pasižymi 
išraiškos ir įspūdžio subti
lumu ir melodingumu, tam 
tikru žaismingumu, leng
vu liūdesiu ir formos vien
tisumu.

Rašydamas šiuos kelis
savo j žodžius apie naują J. Ais- kalingos medžiagos.

Ičio rinkinį, tarpais mečiau 
jueiynd Aemuno|ir daugeliui mūsų. Nemu-įkantis teisingąją lietuvio!žvilSsni ne j ši^ knygą,
urios ran uose nQ įigesys pavirsta visos'kovą, savo žemės nelaimę,^1 ir apskritai į šio poeto

ir{aisčių žemės vilione ir siel-jvėti šioje žiaurioje grum-
{varto šauksmu. '•

senosiosi drauge ir pasiryžimą sto-. laimėjimą mūsų raštuose, 
e ir siel-ivėti šioie žiaurioie £rum-^e nuo šiandien žinoma,

. 7 7 į sim I
ją Visoje į pQ skauc]aus ištrėmimo svečią- 

ir1

gėio vežimai. J. Aistis re
gėjo tą didžiąją upę ir.sys 
klausėsi jos pakrančių 
dainos — graudžios ir toli 
skambančios tais liūdnais 
mūsų vasarų vakarais.

Tr gal tada jau gimė jo 
paties ilgesys — tos dai
nos skambančios, to žo
džio neišreiškiamo, tų že
mės ir gyvenimo grožybių 
nenasiekiamu, tos pasakų 
šalies užkerėtosios. Su il
gesiu gimė ir meilė — tai 
žemei juodai ir tiekos var-

J?

kad J. Aisčio - Aleksan
dravičiaus lyrinis turtas 
yra didelis, gražus ir pat
varus. Tai stambi poetinė 
dovana, lyrikas visa savo 
esme, kūnu ir krauju, tar- 
tum toksai gamtos reiški- 

•’ nys ar jautrusis jos bal- 
. sas, atsiliepęs tiekoj pui- 
“’ikių eilėraščių. Ir net jeigu 

jis savo viršūnių dainą 
jau anksčiau būtų išdaina
vęs, tai vistiek tos viršū
nės ir pasilieka viršūnė
mis — žavintis, subtilus, 
jautrus ir sielvartingas 
širdies balsas, tikro poeto 
žodis su visu išraiškos me
niškumu.

Visa tai minėdamas, no
riu tik vertybių saiką at-

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuo
se rinkdavosi į berželiais nukaišytas sekly
čias ir ten suklaujię prie Dievo Motinos pa
veikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS 
MĖNESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge

gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c.
Norintieji knygutę įsigyti. įdėkite į konvertą 50c ir šią iškarpą ir 
uža dresavę:

•DARBININKAS’’,
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

prisiųskito mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

Šiuomi siunčiu j c ir prašau prisiųsti man “Gegužės Mėnuo” kny
gutę.

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

sias šalis
Ir nuolat tau šauksim, ir nuolat 

kartosim.
Kad mes tavo kūno gyvoji da

lis —
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai 

ir broliai.
Ir laisvę tėvynei parnešim na

molei...

Miltonas garsiam sonete 
apie savo neregystę sako, 
kad Dievo “paraginiman 
tūkstančiai skuba”.

Šią valandą tūkstan- žymėti, o ne ką girti ar per 
čiams mūsų brolių ir sese- petį tapnoti. Šioje šalyje, 
įrų, esančių gimtojoj že
mėj, tremtyje, vergų dar
buose, svečiose šalyse Lie
tuva — vardas švenčiau
sias. Tūkstančiai jos bal- 
san atsiliepia ir skuba, 
kenčia ir aukojasi, viliasi 
ir žūva. Ir poetas nėra iš
imtis. Tegul jo eilės nevi- 
įsada bus tobulybė, bet tai 
bus dvigubas dokumentas 
atseikėti ir mūsų žemės ( - ...., ______ __ —

i tragedijai, ir lygiai paties malonės. Filosofo ar poeto 
poeto kilniam tarnavimui;darbų mes negalime nė de- 
įir išgyvenimui dangaus ramai girti, nes mūsų žo- 
keršto šaukiančios skriau- džiai vis tiek bus bejėgiai 
dos ir neteisybės ištiktyje, išreikšti

Taip, tūkstančiai skuba 
mūsų žilosios tėvynės, tos 
brangios ir garbingos mū
sų gimdyvės ir įkvėpėjos 
paraginiman, ir 
nių, ištikimųjų 
kiuotėje žengia 
žemės poetas.

“Nemuno Ilgesys” turi

kur nors kitur, ] 
kraštus, kad savo darbu 
užsitikrinus duonos kąsnį 
ir nurimus dėl nuolatinio 
sovietų pavojaus.

Emigracijos reikalai. — 
Lietuvių tremtinių ben
druomenė pradeda sirgti 
emigracijos liga. Visi nori 
išvažiuoti, palikti Vokieti- mėgsta, tai 
ją ir iki gyvo kaulo įgrisu- kaluose į DP jie žiūri kaip 
sį benamio žmogaus gyve- ' 
nimą. Bet dėl emigracijos 
nieko konkretaus nepada
ryta. Ir nematyti, kad 
greitu laiku kas būtų ma
sinei tremtinių emigraci
jai daroma. Ligi šiol tėra nias ne per vokiečių darbo 
pasireiškę atskirų kraštų įstaigą, jei DP dirba anglų 
ūkio reikalų padiktuoti karinės ar jų kontroliuo- 
norai gauti iš DP jiem rei- jamose <

Tam Klausimas 
reikalui belgai, prancūzai, nepaaiškėjęs, 
anglai yra 
kietiją savo agentų, 
tenori sau pasirinkti tik bes. 
darbingus, sveikus tremti-į Vokiečių ir amerikiečių 
mus, pačias geriausias je- pažiūros į DP. Neseniai 
gas. Belgai su prancūzais; vįenas vokiečių laikraštis 

įsidėjo anketos atsaky- 
. mus apie DP. Atsakė vo

kiečių policija ir ameri
kiečių tiečiosios armijos 
pareigūnai. Iš atsakymų 
matyti, kad vokiečių ir a-| 
merikiečių pažiūros į DP: 
yra visiškai skirtingos.

Savo atsakyme vokiečių 
policija teigia, kad DP romi zygm1, 

i verčiasi spekuliacija ir už- -

kur savo rato ar bičiulys
tės žmones įprasta ant ša
kių kelti, nesigailint visų 
superlatyvių ir visai nesi
gilinant, kokia yra tikroji 
daiktų vertė, būtų skaudi 
klaida galvoti, kad J. Ais
čio poezijos apibūdinimas 
tėra mandagumo linkčioji
mas.

Daiktų vertė nesikeičia 
nuo mūsų malonės ar ne-

tų žmo- 
sūnų ri- 
ir mūsų

į Sargybų kuopų organi
zavimas. Amerikiečių zo- VVAIVVIU UU1 X~ . VI

Suprantama, kad noJe sarSyb« kuopl! °rSa’ r nizavimas buvo kiek su
trikęs dėl kaikurių skun
dų. Priimtieji buvo patik
rinti. Latvių ir estų dides
nis skaičius buvo pašalin
ta. Lietuviai beveik nenu
kentėjo. Dabar lietuviai 
vėl su noru priimami į sar
gybų kuopas ir tikimasi, 
kad čia daug lietuvių 
tremtinių jaunimo ras 
darbą.

darbovietėse.! Screeningai. Tikrinimai, 
galutinai dar kurie iš tremtinių parei- 

o vokiško- kalavo daug nervų, daug 
atsiuntę į Vo- sios darbo įstaigos tremti- aukų ir daug energingos 

Jie niams jau neduoda ramy- kovos jau galutinai baigti, 
i Paskutiniai pasikėsinimai 
sustabdyti ir visi pasiren
gimai panaikinti. Ryšium 
su screeningais yra paaiš
kėję du dalykai: didelę ro
lę juose vaidino sovietiniai 
agentai, įsibrovę į UNR- 
RĄ ir radę simnatikų ki
tur ir baltų griežtas ir so
lidarus laikymasis bei ko
va parodė, kad energingu 
įšventųjų savo teisių gyni- 
'mu daug pasiekiama. Da- 

kad neteisin- 
5 gai išmestieji būtų grąži-

į nemėgiamus žmones. 
Lietuviškosios organiza
cijos kreipėsi į anglų kari
nę administraciją, prašy
damos, kad tremtinių dar
bo reikalas būtų tvarko-

kasti, o anglai ieško mote
rų tarnaičių. Tokios sąly
gos mums nepriimtinos. 
Bendruomenėje yra pajė
gių žmonių ,bet yra ir ma
žų vaikų, senelių, ligonių, 
kurie negali sunkesnio1 
--------------------------------- i 
Mes tegalime tą vertę ir’ 
jos vietą raštų istorijoje 
konstatuoti ją kitiems pa- dirba daugau kaiJ gaiėty|nami j stovyklas, 
vaizduoti, lygiai kaip ir ............. - ’ - r » _??! — .---------
stengtis suprasti, kas ten 
yra pati gražiausioji vir- 
sune ir kas tėra pakopos j įtovyklose

uždirbti doru darbu. Deli Kai UNRRAos nebebus, 
to jie ir namo negrįžta, nes'UNRRA savo dienas bai- 
jiems maloniau

; be
darbo. Vokiečiai

gyventi’gia. Tremtinius jaudina 
sunkaus,klausimas, kas tada juos 

teigia, į globos, nes IRO dar tik
Supratę ir pajautę jo po- kad treėdalį visu didesniu organizavimosi stadijoje, 

ezijos gelmę ir grozj, ge- nusikaltimų‘ padaro Dp | s St. Devenis.
riau gal paregėsime ir tą 
sielą, kuri tuos grožybės 
dalykus mums davė: sielą 
taip jautriai atskamban
čią buities 
taip stipriai pagaunančią 
gyvenimą grožį ir sielvar
tą nuo smulkios gėlelės li
gi žmogaus, tautos ir visos 
buities tragedijos.

Be šio supratimo ir 
žvilgsnio poeto siela bus 
vieniša ir liūdna, dažnai ir 
užuita savo artimesnėj ap
linkoj, bet žavinti savo kū
ryba tuos, kurie iš tolo ją 
seka. Sykiu ji bus turtin
ga savo vidaus gėla, švie
sa ir išmintimi, lygiai kaip 
ir visų žmonių džiugesiu 
ar atšiaurios ištremties 
gedėjimu.

A. Vaičiulaitis.
J. Aistis: Nemuno Ilge

sys. Lietuvos Pranciškonų 
Leidinys. Greene, 1947 m. 
78 pusi. i

reiškiniams,
I

nes mūsų žo-

tam gražumui, 
tai minčiai, tai galybei, 
tam tikėjimui, kurie tuose 
daiktuose glūdi.

Nieko naujo nepridėjo- 
me nė neišradome, kalbė
dami apie J. Aisčio - Alek
sandravičiaus poeziją. Ji 
laikosi pati savyje, nes jos 
vertė ir jėga yra išvidinė.

DIDELIS PIKNIKAS!
Graži, Maloni Gegužinė Su Šokiais!

Rengia:
Liet. Amer. Piliečių Neprigulmingas Klubas 
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Birželio-June 1-nų d., 1947
LIGHTHOUSE GROVE PARKE.

GLASTONBURY, CONN.,

Bus Station 24; Pradžia 1-mą vai. po piety. 
ĮŽANGOS nebus

Grajis didelė Orchestra visokius šokius, bus sporto ir 
žaidimų rungtynės, pakankamai vietos automobiliams. 

Klūbiečiai kviečia Hartfordo ir apielinkės bei kitu miestu 
lietuvius dalyvauti, linksmai paviešėti ir gerus laikus turėti, 

smagiai pašokti ir pasigerėti gegužinės malonumais. 
Automobiliais ir Rusais važiuokit ligi Bus Sta. 24, Glaston- 
bury keliu, pasukit j dešinę ir važiuokit ligi pikniko vietos.

Visus Kviečia KLUBO VALDYBA.


