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Didieji vyrai apie tremtinius 
Vampyrų melas 
Tremtiniai kuria 
Dvasinė labdarybė

•
Vokieti jo j (Kemptene) 

sveikindamas su
tremtiniais vienas UNRRA di
rektorių, kapitonas C. W. le 
Grand, tarp kitko pareiškė: 
“Kiekviena valstybė būtų pa
tenkinta gavusi tokius žmones”. 
Amerikiečių generolas Bedel 
Smith, dabartinis ambasadorius 
Maskvoje, pernai atsisveikin
damas su lietuviais tremtiniais, 
jiems pasakė: "Iš šitų lietuvių 
meno atstovų aš pažinau lietu
vius ir juos pamilau. Aš išvyks
tu iš čia, bet jūsų reikalus lai
kysiu prie širdies, kaip savuo
sius”. Panašiai mūsų tautiečiais 
buvo sužavėtas anglų generolas j

v

I
 Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Nortvood, Mass. — Jau joras Minihan, kun. Pr< 
buvo rašyta, kad antradie- Juras, kun. J. S. Švagždys 
nio rytą, gegužės 27 d. mi- ir kun. P. Virmauskas. 
rė kun. Steponas Povilas 
Kneižis, Šv. Jurgio lietu
vių parapijos klebonas.

A. a. kun. S. P. Kneižis 
buvo pašarvotas kleboni
joje. Penktadienį, geg. 30 
d. jo kūnas iš klebonijos 
buvo iškilmingai nuneštas 
į bažnyčią, kurioje velionis 
per 16 metų atnašavo šv. 8 vai. rytą, buvęs a. a. Ste- rector of the Holy Name Society, apie Šv. Vardo drau-, 
mišias. Procesijoje daly- pono P. Kneižio klebonas, gijų tautinį seimą — I ‘;
vavo apie 30 kunigų, vado- kun. Jonas S. Švagždys iš kaip 75 metus šv. Vardo istorijoj, Jung.

Morgan, prancūzų generolas M. vaujant Monsenjorui Jere- Brockton atnašavo gedulo Šis seimas įvyks Massachusetts sostinėje 
Lit Liže ir daugybė kitų vaka- ; 
riečių kariuomenės ir UNRRA 
atstovų, kurie tik tremtinius pa
žino iš arti. !

Kai mes gėrimės tiesos žo- i 
džiu iš dorų, sąžiningų svetim- 1 
taučių apie mūsų brolių Euro- ' 
poje aukštą kultūrą ir gražų ’ 
elgesį, tai negalime nepasišlykš- ! 
tėti ir kuo griežčiausiai nepa- Į 
smerkti Lietuvos okupantų ir ■ 
mūsų tautos raudonųjų žudikų 
melo apie tremtinius. Jie tą me- ’ 
lą skleidžia kur tik gali ir kiek 1 
tik gali, nežiūrėdami jokios gė- ' 
dos ir nesigailėdami stambių ' 
sumų. Maskvos budelių rankos 
siekia tai Švediją, tai Prancūzi
ją, o gal daugiausiai amerikie
čių zoną Vokietijoje. Jie iš pas
kutiniųjų stengiasi neišleisti gy- j 
vųjų komunistinio pragaro liu
dininkų iš Europos. Jiems rei
kalinga vis daugiau ir daugiau 
vergų Sibiro katorgose. Vam
pyrams reikalinga daugiau 
kraujo. Šitos kruvinos tiesos 
tariasi nematą lietuviškai kal
bantieji tik stalincai Brooklyne 
ir Chicagoje.

Stačiai negalima atsistebėti 
lietuvių tremtinių dvasiniu pa
jėgumu tokiose sunkiose sąly
gose ne tik vieningai atsilaikyti, 
bet dargi sugebėti kurti meną, 
literatūrą, lavintis įvairiuose 
amatuose.

Gyvendami nežmoniškose pa
talpose, pusbadžiai, nuolatinio 
teroro ir nerimo prislėgti, jie 
betgi įsteigė šimtus vaikų dar
želių .mokyklų, gimnazijų, kur
sų, net universitetą. Aukštosio
se Vak. Europos mokyklose šie
met yra arti 3,000 lietuvių stu
dentų. Lietuviai rašytojai ir 
mokslininkai tremtyje išleido 
jau kelis šimtus knygų, iš jų a- 
pie 30 dailiosios literatūros ir 
poezijos rinkinių. Meno ansam
bliai, chorai, tautiniai šokiai, te
atrai, tautodailės bei meno pa
rodos anglų, prancūzų, ameri
kiečių atstovams aukštai išgar
sino Lietuvos ir lietuvių kultū
ros vardą. Vien jau tuo atžvil
giu DP egzistencija pasiteisina.

•
Labai didelė mūsų didžiadva

siams broliams tremtiniams 
skriauda buvo padaryta suvar
žant jų spaudą — laikraščius. 
Visoje Vokietijoje duotas leidi
mas leisti tik keturius savait
raščius, apribojant jų tiražą iki 
2000 egzempliorių kiekvienam. 
Atsižvelgiant j tremtinių norą 
skaityti daug ir vertingos spau
dos, tas suvaržymas prilygsta 
dvasiniam badui.

Lietuviškų laikraščių admi
nistracijos JAV gauna iš Euro
pos daug prašymų siuntinėti 
ten mūsiškę spaudą. Tremtiniai 
su didžiausiu dėkingumu įverti
na tuos Amerikos lietuvius, ku
rie nepašykštėję keleto dolerių,

Bažnyčia buvo atdara iki 
9 vai. vakaro. Didelės mi
nios žmonių atėjo atsisvei
kinti su Velioniu ir pareik
šti jam — Ilsėkis Ramy
bėje.

SUPILTAS NAUJAS 
KAPAS

Rusija Draudžia Jung. Valsty 
bėms Apžiūrėti Vengrijos 

Armijų
Mūsų Atstovybė Uždraudė Rusų- 
Vengrų Linijos Lėktuvams Lėkti Į 

Vokiečių, Austrų Zonas
J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., kai 

šeštadienį, gegužės 31 d., basi su Very Rev. Harry C. Graham, 0. P., National Di

ketvirtą tokį seimą per daugiau 
Va’stybėse.į 
— Bostone,

Vengrijos Atstovas Washingtone Nepripažįsta 
Naujos Valdžios

VVashington, D. C., birže- carijoj. Jis žinojo, kad ko- 
lio 5 — Rusijos Įeit. gen. munistai ruošiasi padary-miah F. Minihan, D. D. šv. sv. misiąs vaikučiams Šv. spalių 1 d. ik> 5 d. s m. Šiame seime dalyvaus atstovai v p Svirdov atsisakė ti perversmą su Maskvos 

Katrynos parapijos (Nor- Jurgio lietuvių par. bazny- is kiekvienos valstybes ir is kelių Kanados provincijų, duoti leidj j Vals- lb tai suskubo pasi. 
wood, Mass.) klebonui, Se- cioje. kad viešai pagerbti Dievo Sunaus Vardą ir Asmenį. tvbiu Armiioa karininkui Alinti. Tuoi no nervers-
serys vienuoles, miesto 10 va!, rytą, toje pamoję M-rnrtl nitVtt flt^T A Patikrinti Vengrijos mili- mo. būdamas Šveicarijoje.

?" IR VĖL ŠVEDIJA NUSlLtlLoi A tarius pastatus ir armiją, pasirašė atsistatydinimo
•__ _____ _______

Indijos p’otus. Paėmė

valdžios viršininkai, ir bažnyčioje įvyko'iškilmin- 
gausi parapijiečių ir iš ki- gos gedulo šv. mišios ir 
tų kolonijų atvykusi minia laidotu vii i pamaldos. Cele- 
žmonių, tarn kurių buvo bravo Monsinjoras Jere- 
didžiame nuliūdime liku- miah F. Minihan, D. D., a- 
sios velionio seseris Petro- sistuojant kun. J. Švagž- 
nėlė Manikienė ir Teklė džiui ir kun. A. Baltrušiū- 
Mitchell, brolis Antanas nui. Patarnavo kun. P. V 
F. Kneižys ir jų šeimos, Strakauskas ir kun. L . 
teta Ona Survilienė ir jos Kenstavičius. Ceremonijų 
duktė Stepanija. Taipgi vedėju buvo klierikas An- ____
dalyvavo visų parapijos tanas P. Kneižys, • velionio mis dienomis išleido įsa- 
draugijų atstovai. giminaitis. Turiningą pa- kymą, kuriuo uždraudžia-

Nulydėjus į bažnyčią, 4 mokslą pasakė kun. Pr. M. mos Baltų vedybos su Šve- 
val. po pietų įvyko geduloiJuras’ LDS, pentr? ir.Ku- dijos piliečiais. Tuo ji dar 
pamaldos, kurioms vado-Vienybės pirminin- kartą nusileidžia Sovietų _____ , .............. .

ka.s. Giedojo Sv. Jono Se- spaudimui ir sulaužo azy- Jung. Valstybių sekreto- bių

______ "__________  Spėjama, kad Rusija jau raštą.
Ne» York (LAIC) gegu-vidurinės Indijos p otus.'?“™.. savo kontrolčn Bolševikai j Nagy vietą 

žės 21 d. — 30.000 Baltijos Tie plotai vadinsis Rajis- Vengrijos armiją ir ją jau pasodino kvislingą Lajos 
kraštų piliečių, tremtyje tanu. treniruoja. Dinnyes. kuris yra Mas-
sau laikiną užuovėją susi- Trys 
radusių Švedijoj, išgyvena turėtų dominijų teises, pa-

Indiios va’stybės ’^uo Pa^iu metu Jung, kvos įrankis. Maskvos pa- 
. Valstybių atstovybė, at- skirtas ministerių kabinę- 

F darVieną bangą’ Maskvos nlžiai’ kaip” Kanada, Auš-' keršydama už nedavimą tas tuojau ėmėsi svarstyti 
pasikėsinim; j jų laisvę, tralija ir kitos Anglijos • ’statymi»'

A ... . u- •• dominuojamos valstybės.Švedijos vyriausvbe sio- JJ

vavo Monsinjoras Jere- 
miah F. Minihan, D. D.
Psalmes giedojo kunigai. vauJant kun.
Solo dalis giedojo Monsin-

i įstatymą, 
aviacijai teisių Vengrijoj, Bolševikų teisingumo mi- 
pranešė Vengrijos komu- nisteris Istvan Ries parei- 
nistų dominuojamai vai- škė: “Be abejo, turi būti 
džiai, kad Rusų - Vengrų atimta teisė dalyvauti rin- 
Transporto kompani jos kimuose visiems demokra- 
lėktuvams nebus leidžia- tijos priešams”. Visiems 
ma lėkti per Jung. Valsty- yra žinoma, kad bolševikai 

Vokietijoj ir skaito visus savo krašto 
Šis naujas pa-gynėjus demokratijos 

_ _ Tik tie skaitomi
_____ 'lištikimais ir demokratais, 

■ VVashingtone Vengrijos kurie tarnauja Maskvai. 
To dekreto Italijos valdžia džiaugia- ministeris, Aladar de Sze- kurie išsižada savo tėvy- 

nuorašą įteikė Švedų užs. si Marshall’o pareiškimu gedy - Maszak ir jo štabo^ės, būtent, visi kvislingai. 
Rusijos valdžia sulaužė 

visus savo duotus pasiža
dėjimus ir sutartis.

Kokių priemonių imsis 
prieš naują komunistų 
kontroliuojamą Vengri
jos valdžią Jung. Valsty
bės ir Anglija kol kas ne
žinoma. Tačiau visiems 
aišku, kad protestais Ru
sijos nesuvaldys. Rusai 
bolševikai tik jėgos kalbą 
supranta.

pirminm- kartą nusileidžia Sovietųv •

Jung. Valstybės Užgiria 
Italijos Valdžią

Hashington, D. C. -

[V*

Atstovų Butas Priėmė Vergišką 
Darbo Bilių

. . zonas
minarijos choras, vado- liumo teisę. rius Marshall užgyrė De Austrijoj.

. Francis S. Sov. Rusija nesenai išlei- Gasperi sudarytą valdžią tvarkymas įsigaliojo bir- priešais. 
Tęsinys 2-rame pusk ldo dekretą, ^draudžianti ir pažadėjo medžiaginę pa- ięlio 4 d.

jos piliečių vedybas su ramą. “
svetimšaliais.

Organizuoti Darbininkai Griežtai 
Protestuoja - Reikalauja, Kad Pre

zidentas Panaudotų Savo Veto

Biliaus Šalininkai Sako, Kad Senatas 
Dauguma Balsų Priims

reikalų ministerijai reika- ir dėkoja už pažadėtą pa- 
laudama ji taikinti Bai- ramą.
tams, esantiems Švedijos 
teritorijoj. Švedijos val
džia nusileido tam reika-! 
lavimui. Ji paskelbė tą 
bolševikų dekretą ir įspėjo 
civilinę bei bažnytinę ad
ministraciją, kad Baltams 
neduotų leidimų vedyboms 
su Švedijos ir kitų kraštų 
piliečiais.

Tai skaudus smūgis Bal
tų tremtiniams: lietu
viams, estams ir latviams. 
Tuo dekretu Švedija juos 
oficialiai pripažįsta Sov.

Naujas Horwoodo Lietuvių 
Parapijos Klebonas

septyni nariai atsisakė 
pripažinti naują komunis
tų kontroliuojamą valdžią 
Budapešte. Atsisakiusių
jų tarpe yra ir Ferenc Na
gy, Jr., prašalinto premje
ro sūnus.

, Komunistai su Rusijos 
armijos pagalba nuvertė 
Vengrijos valdžią pereitą 
savaitę, kai premieras Fe
renc Nagy buvo pasienio 
miestelyj Schwaald, Švei- —

Maskva Verbuoja Agentus Tarp DP ________♦------------------------------
New York (LAIC) — Iš 

vienos DP stovyklos (Kir-i 
chheim) buvo pašalintas 
klaipėdiškis lietuvis. Po 
kelių dienų pas jį atvyko
tūlas vokietis advokatas ir nited Mine VVorkers of A- 
pareikalavo, kad įstotų į merica (angliakasių uni- 
komunistų partiją. Tapęs ja) nepriėmė Southern

Hashington, D. C., birže-’ei ja ir CIO griežtai protes-
lio 5 — J. V. Atstovų Bu- tuoja ir reikalauja, kad Rusijos piliečiais. Nemaža 
tas 320 balsų prieš 79 už- Prezidentas Truman užde- tremtinių Švedijoj gyvena 
gyrė taip vadinamą Taft- tų veto. Tačiau jeigu Pre- nuo 1939 m. ir turi teise į- 
Hartley Darbo biliu, kuris zidentas ir uždėtų veto, tai gyt Švedijos pilietybę. Da- 
yra priešdarbininkiškas ir Kongresas, kaip dabar at- bar iš jų ta teisė atimama, 
vergiškas.

Šis bilius perduotas J. V. 
Senatui, ir šiandien pradė
jo jį svarstyti. Biliaus ša
lininkai sako, kad ir Sena
tas jį užgirs dauguma bal
sų. Po to įduos Preziden
tui Trumanui pasirašyti. ,

Amerikos Darbo Federa-I Pažymėtina, kad už tą vius. Dabar joje prieglau- 
--------------------------------- vergišką bilių balsavo 217 dos ieškantiems Baltams 
užsako laikraščių ir knygų var- respublikonų ir 103 demo- taiko sovietinius dekretus, 
ge esančių savo tautiečių pa- kratai. Prieš balsavo 66 Ar daug betrūksta, kad 
guodai. Juk žmogus nevien duo- demokratai, 12 respubli- tuos dekretus pradės tai- Norvvoodo lietuvių parapi- bas maisto korteles, 
na gyvas, ypač tada, kai ir tos konų ir vienas / ”
duonos taip trūksta, šia proga Darbo partijos.
čia smagu prisiminti kai ku- šis naujas įstatymas, 
riuos kultūrinius labdarius, jeigu jis bus priimtas, pa- 
“Darbininko” spaustuvės vienas naikins “elosed shop”. Tai 
darbininkų, Feliksas Simanavi- reiškia, kad darbininkai 
čius yra tremtiniams nupirkęs galės dirbti įmonėje ir ne
daug knygų ir užprenumeravęs įsirašę į uniją. Tačiau, jei-į 
laikraščių. Kitas bostonietis gu dauguma darbininkų glijos lordas Mountbatten tą klebonu buvo paskirtas kompartijai į vakarų zo- 
darbininkas. Pranas Lingis taip priklausys prie unijos ir pasiūlė Indijos gyvento- kun. Dr. K. Urbonavičius, nas. Jei būsi komunistas, 
pat tremtiniams nuperka kiek-, reikalaus “union shop”,'jams sudaryti tris valsty- tai kun. F. Norbutas buvo tai būsi sotus ir tremtyje 
vienos naujos knygos po keletą tai federalė valdžia apsau- bes, pagal ___ ___  r__.____ .1___ _ ___  r___ _
egzempliorių. Tokių pavyzdžių1 gos jų teisę. Taipgi suvar- mas vietas, būtent, indusų parapijoje darbavosi apie lioja mūsų badaujančius

— Indostaną, mahometo-,metus laiko.
Tai yra aiškus užsimoji- nų — Pakistaną ir sikhų—

lios lietuviai kviečiami į šviesią'mas sumažinti organizuo- Sikhistaną. ___ _____ ________ , _____
dvasinę labdarybę. č.tų darbininkų teises. 1 Anglija pasilieka valdyti ir linkime Dievo palaimos! randa.

rodo, dviem trečdaliais | Ne pirmą kartą Švedija 
balsų perbalsuotų ir veto, nusileidžia Maskvos spau- 
Jeigu taip įvyktų, tai dar- dimui ir grasinimams. Ji 
bininkams būtų padaryta pripažino Baltijos kraštų 
didžiausia skriauda, nes užėmimą jėga ir prijungi- 
visą tai, ką jie iškovojo mą klasta prie Sov. Rusi- 
per pereitus metus, būtų jos. Rusiškąjai NKVD iš- 
panaikinta. davė Baltus karo belais-

yra ir daugiau, bet dar ne tiek.jžyg streikus, 
kiek galėtų būti. Visi geros va-

Angliakasiai Nepriėmė 
Kompanijų Pasiūlymo

VVashington, D. C. — U-

Kun. Feliksas Norbutas
Mirus kun. Steponui P. kompartiečiu jis turėsiąs Coal Products Association 

Kneižiui, Šv. Jurgio lietu- važinėti traukiniais, klau- algų pasiūlymo, nes tai 
vių parapijos (”vių parapijos (Norvvood, syti keleivių pasikalbėji- reikštų “narystės išdavys- 
Mass.) klebonui, jo vieton mus ir jiems aiškinti, kad tė ir unijos likvidavimas”, 
paskirtas kun. Feliksas metus gyvenęs sovietų Jeigu iki liepos 1 d. nesu- 
Norbutas, buvęs Šv. Roko valdžioj, nieko netrūkę, 
lietuvių parapijos (Brock- puikiausiai žmonės jautėsi lauksime angį i a k a s i ų 
ton, Mass.) vikaras. ir panašiai. Už tai gausiąs streiko.

Kun. Feliksui Norbutui gerą algą ir priedų dvigu-, 
......................   Va, 

ja yra labai gerai žinoma, kaip vokiečiai komunistai 
nes jis, būdamas klieriku bando f 
Šv. Jono Seminarijoje, va- sovietų vežimėlį, 
saros metu, klebonaujant; Reikia pabrėžti, kad tik- 
kun. V. K. Taškūnui, mo- rai komunistai Vokietijoj 
kė vaikus lietuvių kalbos, naudojasi dvigubomis kor- 
Kai kun. V. K. Taškūnas telėmis. Jas spausdina ru- 

New Delhi, Indija — An- išvyko į Lietuvą ir į jo vie- sų zonoje ir slapta siunčia

paskirtas kun. Feliksas metus 
Norbutas, buvęs Šv. Roko valdžioj, sitaikys, tai ir vėl susi-

Amerikos kinti ir savo piliečiams? 
Kur eina Švedija?

Britų Vadai Gavo Laiškus 
braškanti Su Sprogstamais Milteliais

Anglija Nori Sudaryti 3 
Valstybes Indijoj

Londonas, birž. 5 — Pra
neša, kad per pastarąsias 
24 valandas mažiausia as
tuoni įžymūs Britai, tarp 
kurių yra svarbūs valdžios 
nariai, gavo laiškus, ku
riuose rado sprogstamų 
miltelių.

Sakoma, kad visi tie laiš- 
DP tarnauti Maskvai, sa- kai buvo išsiųsti iš Itali- 

Sveikiname naują klebo- vo brolius seseris šnipinė- jos. Spėjama, kad juos pa
ną, kun. Feliksą Norbutą ti. Judošių ieško ir jų ne- siuntė Palestinos teroristų 

simpatizatoriai.

savo gyvena-paskirtas vikaru ir toje— tokiais pažadais — vi-
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Washington, D. C.—Pre
zidentas Truman vėl v . ~..
reikalavo. - kad Kongresas-.Amerikos Darbo Federaci- 
kaip galima greičiau pH-'jos unijų 50,000 narių, su
imtų įstatymą, reikalau-*“sirinkę į Madison Square 
jantį. kad visi fiziškai Garden ir prie jo lauke, 
sveiki jauni vyrai būtų'vienbalsiai reikalauja, kad 
pašaukti militariam lavi- Prezidentas Truman ve- 
nimui. jtuotų Taft - Hartley darbo

---------------- . bilių.
■k »v| • • m • • į jifį Miesto mavoras O’Dwv-Dvasiškiai Pnesmasi Mllita- er ir trys Senatoriai taip 

ridlR IflYinilIlUi Pasisakė prieš tą bilių.
i ir įspėjo, kad tas bilius už- 

j- gniaužtu Amerikos darbi- Neu Įork - Stonus die-»ink įais pastumėtu 
nomis 6o2 katalikų, v r r
testantų ir žydų dvasiškiai^ - -totajitarįnėms- dok. 
ir pasaultonys vadai pasi-^ išsiplėsti, 
rase peticiją, kuria ragina 
Prezidentą Trumaną ir

z
r

y-i

50,000 Darbininkų Reika
lauja Veto

New York — Trečiadie
nio vakare, birželio 4 d..-

Ragina lenkus Atsiskyrėlius 
Grįžti Prie Tikrosios 

Bažnyčios

I

tI

Fall River — Vyskupas! 
James E. Cassidy, Fall-Ri
ver vyskupijos ganytojas, 
laike 25 metų Kunigystės 
Jubiliejaus iškilmių kuni
go R. Marciniak, vietinio 
lenkų klebono, savo pa
moksle ragina to miesto 
lenkus atsiskyrėlius grįžti 
į tikrąją jų tėvų Bažnyčią.

Kun. Marciniak per 21 
’ metus sielojosi, kad visi 

lenkai būtų suvienyti po____ ___ v_________ o__
Popiežiaus vyriausybe irisas, kuriame dalyvauja a 

• -• i _ _ _ _ _

PIRMAS LIETUVIS KUNIGAS
PALAIDOTAS NORWOODE .

[terš, miesto selektmanąs; 
James J. Curran, advoka
tas; Dr. Antanas Gasson; 
i Jonas P. Dixon, miešto samctuarijoje uaiyvavo. direktorius- kaDi-Monsinjorai Jonas Arnbo-^^ T^nh Lv/J. v?n. 

tas, Svč. Trejybes lietuviui 
parapijos, Hartford, Ct.,Į 
klebonas, ir Edvvard G. 
Murray, S.T.D., Šv. Jono

Benediktinų kolegijoje, Atchinson, Kansas, diplo- Seminarijos rektorius, 
mas išrašomas šitam laimingui tėvui, kurio keturių i Dalyvavo apie 70 kuni-Į 
mėnesių sūnelis, atrodo, irgi jau norėtų būti studentu...'gų, tarp kurių buvo ir iš: 
------------------------------------------------------------------- tolimų parapijų ir vienuo-i (iš senesniųjų

Pradžia 1-įname puslapyj
Shea, S.T.D., Šv. Jono Se
minarijos profesoriui.

Sanktuarijoje dalyvavo
tonas Joseph Lyonš; Vin
cas J. Kohanskas, A. F. 
Kneižio žmonos brolis; 
John R. Russell, vietinės 
bankos iždininkas, ir adv. 
Benjaminas E. Sykes.

Karstnešiais buvo šie: 
parapijie--------..............................................................................

DAB VIPNIA MAęKVOę KT AOTAllynų, kaip tai: Marianapo- čių) Vincas J. Kudirka, L/AK VlCLNrl Kolegijos, Šv. Pranciš- Pranas Kudirka, Petras
-------------- kaus, La Saiette, Jėzuitų. Rukštelis ir Helaras Balu- 
Įbių politika šiandien kerta Taipgi iš Seserų vienuoly-įtis; (iš jaunesniųjų) Pra- 
: stiprius smūgius į “geleži-i nų: šv. Kazimiero, Nukry- nas Cvilikas, Vai. Balutis, 
[nę uždangą”. Appease- i žiuotojo Jėzaus ir kitų. Gasparas Pazniokas ir 
[ment’ai jau istorijai nura- Visos Šv. Jurgio lietuvių Pranas Nevins.

nmn.u lo-iavę paoLunicvu i - - Sovietų parapijos draugijos ir! Bažnyčioje tvarkdariais
pro*itauta i deDresiia ir nasel- per tuos metus .beveik pu' pie 300 deleSat4 iš 85 kraš- klastingos užmačios vėjais kuopos turėjo po du atsto- buvo šie: pp. Antanas Mic- 5 Iri o i t i r r7 S ficii a taielrtrvin ian rr-ni ntiiin • — - -

New York (LAIC) — Š. 
m. gegužės 7 d. Paryžiuje 

i prasidėjo Tarptau t i n i s 
Pašto Unijos XII Kongre-

sę visų atsiskyrių jau grį- tų. Kongresas buvo atida-j 
žo į Katalikų Bažnyčią.

Amerikos Darbo Federa-

nueis.

Kongresą pasmerkti Lietuvių Kolegija Romoje
kokį universalio militario -- -
lavinimo pasiūlymą.

Taipgi atsišaukė į Prezi- 
dentą ir Kongresą, kad jie

Green pareiškė, kad fede
racija kovos prieš kiekvie
ną Kongreso narį, kuris 
balsuos perbalsuoti Prezi-

darbuotųsi tuojau sudary
ti visų tautų sutartį, pagal 
kurią visos tautos pasiža-: 
dėtų panaikinti konskrip-! 
ei ją ir nusiginkluotų. Peti-i ____
ei joje sakoma, kad “aišku, ,

„oA „ „M., Rashington,

Jung. Valstybės Sulaikė 
Paskolų Vengrijai

tauta tuo pačiu metu ne
gali ruoštis karui ir ruoš
tis taikai, ginkluotis ir nu
siginkluoti”. Toliau sako: 
“Konskripcija taikos metu 
yra karo priemonė ir pasi
ruošimas karui”.

Rome — Romos Lietuvių 
Kolegija. įsteigta kun. An
tano Briškos duosnumu ir 
Popiežiaus Pijaus XII pa
laima. buvo iškilmingai 
pašventinta. Kardinolas 
Pizzardo, Seminarijų ir 
Kolegijų Šventos Kongre
gacijos Prefektas, dalyva
vo iškilmėse.

Lietuviai seminaristai

.rytas Luxemburgo rūmuo-1 
Ise, o darbai vyksta Grand 
Palais patalpose. Tą Są
jungą sudaro suvereninės 
valstybės, kolonijos, pro
tektoratai. Jos tikslas yra 
laiduoti organizaciją ir 
patobulinti įvairių tarp- ropos devyni lietuviai, ku- i pamald o m s

Atvyko Devyni Lietuviai 
Iš Europos

Birželio 2 d. laivu SS Ma-stovėjo šventoriuje.
rine Flasher atvyko iš Eu-j Pasibaigus

vu. Taipgi buvo atstovau- kūnas, pirmininkas, Pr. 
jama ir K. of C. organiza-[ Jankauskas, Kazys Mic- 
cija. 'kūnas, Ben. Červokas ir

Pažymėtina, kad visi i Vincas Grudinskas. Daug 
žmonės negalėjo sutilpti1 gelbėjo kun. Christopher 
bažnyčioje. Apie pusę tiekįGriffin.

. ! Pažymėtina, kad iš Chi-
laidotuvių cagos buvo atvykusios Se- 

bažnyčioje, serys Kazimierietės — Lo- 
l ir Korintia, kuriųtautinių paštų vadybų ir rių tarpe trys JAV pilie- kunigai, vienuoliai ir vie- renza ir Korintia, L__l, 

nustatyti praktiškas bei čiai, o likusieji su imigra-Įnuolės ir gausi minia lydė-:tėveliai gyvena Norwoode, 
vienodas pašto susisieki- į cinėmis vizomis. _ J jo a. a. kun. Steponą P. ir taipgi iš Shenandoah,

Vengrijos Bolševikų Valdžia 
Atšaukia Atstovą E 

WasNngtono

D. C. —
Jung. Valstybių valdžia 
sulaikė pažadėtą Vengri
jai 15 milijonų dolerių pa- jau apsigyveno kolegijoje 
skolą. Tai padarė dėl ko- ir ruošiasi kunigystės luo- 
munistų padaryto pervers- mui. Kunigas Antanas 
mo. Negalima remti vai- Briška, Nekalto Prasidėji- 
džios, kuri neturi gyven- mo lietuvių parapijos kle- 
tojų pasitikėjimo ir kuri bonas iš Brighton Park, 
tik laikosi svetimos vals- Chicagos, daug pasidarba- 
tybės jėga.

lietuvių Mokyklos
Vokietijoj

mo taisykles. ! Adolfas ir Ona Baliūnai Kneižį į Highland kapus. Pa. Sesuo Simplicia, kuri
Uniją - Sąjungą suda-!8“ 8Ūn?m Algirdu ir dūk- Kapuose maldas atkalbėjo [yra našlaitė ir vienus me- 

rantieji kraštai yra saisto- rą Gražina apsistojo pas p. Monsinjoras Jonas Ambo- tus vargonininkavo Šv. 
mi sutarties, kuri gali bū- ^^mon^' Kapočių, 435 So. tas ir atgiedojo Amžinąjį Jurgio lietuvių par. bažny- 
ti keičiama kas penkeri|Main Street, Pittston, Pa., Atilsį. Kun. Pr. M. Juras:čioje, Norwoode, prieš į- 
metai ir tai tik Kongreso [kuris buvo atvykęs į uos-šeimos vardu pareiškė [stojimą vienuolynan, ir

nuoširdžią padėką visiemsįSesuo Stanisia.
j Nėra galimybės visų da- 

, _ _ . ilyvių paminėti. Pažymėsiu
rai dienų apsistojo pas p.į Garbės karstnešiais bu-įtik tiek, kad tai buvo iškil- 
Tysliavas New Yorke, o[vo šie: pp. Edward C. Mo-imingiausios ir gausiausios 
toliau vyksta į Detroit p.lnahan, miesto reikalų ve- laidotuvės 
M. Sims globon. f " ~ ~

Stasys ir Liuda Janavi- rius, miesto rekreacijos di-imas lietuvis kunigas pa- ln i __ - T T — ___ T-* T~* ▼ i

nutarimu. tą jų pasiimti.
ši karta i Kongreso dar- Jurgis ir Marija Gliau- už dalyvavimą šermenyse! 700i^..««» sūnum Jurgiu po- ir laidotuvėse.4 '

klausimų.
Svarbiausiais klausimais 

yra šios problemos: oro 
pašto korespondencija; 
tranzito išlaidų sutvarky
mas už tas korespondenci
jas, kurios eina tranzitu 
per daugelio kraštų pašto 
administracijas; įjungi- 
mas pašto unijos j ONU,j me juos lobojo Dr p Pa.j 
kaip specialios institucijos ° J |

Atvykusius pasitiko! 
BALF pirmininkas kun.|

Šv. Jurgio lie- 
dejas; Leonas P. Smelsto- tuvių parapijoje, nes pirI 7 O A

vo ir paaukavo įkūrimui 
. šios mokslo įstaigos. Laik
raščiai labai gražiai užgy- 
rė šį darbą kaipo Jungti
nių valstybių 1,000,000 lie
tuvių kilnų gestą.

VVashington, D. C. —
Vengrijos atstovas Szege- 
dy - Maszak gavo įsakymą 
grįžti į Budapeštą “pasi-jgrynai lietuviškų mokyklų 
tarimams”. Tačiau 
siems aišku koki tie “pasi
tarimai” būtų, ypač dabar pradžios mokyklos su 1954 
po pareiškimo, kad jis ne
pripažįsta dabartinės Ma- jos ir 10 gimnazijų su 1123 
skvos pastatytos valdžios, mokiniais. Dviejose amatų — Po 13 valandų svarsty- 

mokyklose mokosi 219 mo- mų Plymouth County jury 
kinių. Mokytojų kursuose išnešė išteisinimo nuo- 
31 studentas. prekybos sprendį prieš Russell Goo- 
mokykloję 91 mokinys. Y- dale. 26 m. iš Onset, Mass. 
ra ir jūreivijos mokykla.

Britų Zonoje. Vokietijoj

vi- yra: 33 mažučiams, kurias 
lanko 997 vaikučiai. 48

mokiniais. 4 progimnazi-

IŠTEISINO GOODALE 
Merginos Nužudymo 

Byloje

Plymouth, Mass. Geg. 30

Prašo Kongreso Išgelbėti 
Arkivyskupų Stepmac •’1

ir t.t.
Ryšium su šiuo Kongre

su didžiausias F 
dienraštis “Le Monde” 14. 
5. 47 įdėjo žinią:
“Ukraina ir Gudija priim

tos į Pašto Uniją”
— Ukrainos ir Gudijos 

sovietinės respublikos pro-

čiai laikinai apsistos pas rektorius; Harry B. Būt-'laidotas Norwoode, 
brolį p. Kazį Janavičiuj
858 Main Street, Worces-! 
ter, Mass. Jie trumpai bu-( 
vo sustoję New Yorke, ka-j Kova už laisvę Lietuvoje

r dr- Končius, dr. Padalskis,!
jTysliava su ponia, dr. Kaz- 
įlauskas, p. Drangelienė, p. 
įKižytė, p. Galminas, p. A- 
leksandravičienė ir Lietu
vos Gen. Kons. attache A. 
Simutis.

kurs buvo kaltinamas nu-i^^pškai priimtos į pa- 
žudymu p-lės Ruth Mc-i?au^n? P.1?6-

L. G. K

Tautiniai Komitetai Brity Gurk & cambridge, Mass. langai, Sovietinės Rusijos j Palestinos Teroristų Veiki-
Zonoje variXT P£S rnas Gali Būti Greit

_______ klamuota. aneksijas Vakarų Demo- UzgnKMOtaS
Vokietijoj gyvenantiems

Washington— New Yor- 
k’o Kongresmanas John J. 
Rooney įteikė peticiją, kad; 
Kongresas balsuotų už bi-į 
lių, kuris įpareigotų Prezi-| 
dentą Trumaną pareika
lauti, kad Jugoslavijos lietuviams Anglų zonoje 
valdžia išlaisvintų Arki- prieš metus laiko buvo at- 
vyskupą Stepinac ir kitus imtos teisės turėti tauti- 
asmenis. kurie yra kalina-!nius komitetus. "" 
mi dėl tikybinių įsitikini
mų.

Tokia rezoliucija jau bu
vo įduota Kongresui sau
sio mėnesį, tačiau reikia 
218 parašų kol Kongresui 
bus pavesta balsuoti.

Tai buvo 
padaryta nenorint pykinti 
sovietų. Dabar vėl duotas 
parėdymas atkurti tauti
nius komitetus. ’-----------
lietuvių gyvenimas Britų

(Tęsinys)

13. KOMUNISTŲ SPAU- 
DA APIE PARTIZANUS
Ypatingai smarkią akci

ją prieš partizanų veiklą 
komunistų spauda ėmė va
ryti 1946 metais. Komu
nistai, neįveikdami parti
zanų ir nesitverdami ap
maudu. biauriausiais žo- 

į džiais kolioja Lietuvoje 
laisvės gynėjus. Vadina 
juos žmogžudžiais, bandi
tais, vokiškais bernais, 
buržuazinės santvarkos 
[atkūrėjais. Ši spauda sten
giasi pačius komunistus į- 

: tikinti, kad partizanai tik
rai yra tokie, nors nei ko
munistai, nei patys rašy- 

• tojai tam netiki. Daugumo 
lietuvių tie plūdimai nei 

! nepasiekia, nes komunisti
nių laikraščių lietuviai be- 

Iveik neskaito, 
ta ir patys 
skųsdamiesi 
bankrote dėl 
stokos.

Kaip sunku 
tams kovoti prieš patrioti-

jkitų tautybių tarpe”, 
j “Trakiečių šūkis” taip 
ipat ne mažesnę koliojimų- 
jsi gražbylystę parodo: 
[“darbas vyksta aršios kla- 
jsinės kovos aplinkybėse. 
Sutramdyti dvarininkai, 

■ buožės, fabrikantai, iš pa
salų kelia savo galvas ir 
sabotažų, gandais arba da
lyvaudami banditų gaujų 
likučiuose, nekaltų tarybi
nių piliečių užpuldinėji
mais bei žudymais bando 
sudrumsti šaunų atstato
mąjį kūrybinį darbą, mas
kuodamiesi “nepriklau
somybės” kauke, jie nori 
atkurti buržuazinę san
tvarką”.

Pati “Tiesa” rašo: Vieto
je organizavimo negailes
tingos kovos su buržuazi
niais nacionalistais ir gin
kluotomis jų gaujomis, 

Tą pripažįs- vietoje aktyvaus darbo 
laikraščiai, jaunimo auklėjimo srityje, 

sėdį giliame pas fcaį kuriuos komjauni- 
skaitytojų mo apkomo darbuotojus 

pastebimas pasyvumas ir 
komunis- nusiminimas”.

Čia reikia pastebėti, kad 
į nį lietuvių pasipriešinimą, partizanų gretas sudaro 
galima matyti kad ir iš šių kaip neturtingieji ir vidu
kelių komunistinės spau-kiniai valstiečiai, fabrikų 
dos ištraukų: [darbininkai ir inteligentai.

“Komjaunimo Tiesa” ra-Buožės tikrąja to žodžio 
šo: “Lietuvos respublikoje!prasme jau išsklaidyti ar 
komunistinė statyba vyk- likviduoti, jeigu Lietuvoje 
sta žiaurios klasinės kovos ir buvo šiek tiek, kuriems 
sąlygomis. Lietuvoje buo- tas vardas būtų tikęs... 
žiniai nacionalistiniai gai-; 
valai neriasi iš kailio,: 
stengdamiesi stabdyti ta-i 
rybų valdžios pradedamų! 
žygių vykdymą, skleisda-; 
mi gyventojų tarpe provo-1 
kacinius gandus, kursty- Boston CARE Committee 
darni neapykantą, nepasi
tikėjimą lietuvių, rusu, 
baltarusių, žydų, lenkų ir

kratijos nėra pripažinu- 
sios, perduotas komitetui. 
Ukrainos ir Gudijos dele
gacijos jau dalyvauja šia
me Kongrese”.

Šituo suktu manevru 
Maskva nori išgauti Balti
jos kraštų prie Sov. Rusi-

Pamoka Merginoms
P-lė Ruth McGurk

Cambridge, 
dviem savo 

mi yuvv VyĮęO pernaj j cape Cod, 
----- 1 Onset miestelį vakaci-
.. . gijoms. Tą patį vakarą, lie- 

Tuo b'du pos j°s visos nuvyko jos prijungimo tarptauti- 
uo u u . vįegus šokius Colonial nį, kad ir netiesioginį, pri-

iš 
suMass. 

draugėm nu-

muviUSyv« um Casino tame miestely. Šo-pažinimą. Zonoje, Vokietijoje bent.., mo)„ - nran„^ t,..
kultūriniai, pagerės.

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 

įvyks rugpjūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Providence. R. I. Didis organiza- 

> “Darbinin-> torius ir josios leidžiamojo laikraščio
J ko” prietelis kun. Jonas Vaitekūnas su savo dar- 
I buotojais deda visas pastangas, kad šis LDS Sei

mas būtų įspūdingas ir vaisingas.
Be tradicinio darbininkiškų klausimų svars

tymo. įdomių paskaitų ir kalbų, manome dar su
laukti įžymių svečių iš Europos.

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima 
daugiau atstovų ir svečių.

. Tai jau ne pir
kių metu ji pranešė savo į mas toks Stalino triukas, 
draugėms, kad ji išeinanti: 
su vaikinu vardu “Frank” 

i “ant raido”, bet greit su- 
[grįšianti ir prašė palaukti. 

£jBet ji daugiau negrįžo... Ji 
Rišėjo su nepažįstamu šokių 
|įsalėje sutiktu draugu. Jos 

draugės jo irgi nepažino, 
a!Už kelių dienų, to mieste
li lio apylinkės prūde rasta 
| i p-lės McGurk lavonas. Po
licija suėmė Russell Goo- 
g i dale. Jis buvo kaltinamas 
žji rteisiamas dėl tos mergi- 
J nos nužudymo. Bet tur būt

i
i

dėl stokos pilnų įrodymų 
jis “jūrės” rastas nekaltu 
ir paleistas.

Čia pamoka mūsų mer-

I
Vi ii

Kun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.

I ... ,
j gėlėms — su nepažįstamu
Ji X • « •iJ nesiskubinkite ‘ant raido’. 
^Atsiminkite p-lės Ruth

McGurk likimą.S

Jeruzalė, Palestina, birž. 
5 — Leit. Gen. Sir Alan 
Cunningham pareiškė, kad 
“jeigu Palestinos kariuo
menei būtų leista visa jėga 
panaudoti ginklus prieš vi
są žydų visuomenę, tai ‘te
roristų’ veikimas būtų 
gniaužtas per kelias 
landas”.

Praeitą rudenį jis mėgino 
įvesdinti Baltijos sov. res
publikų tariamuosius už
sienio reikalų ministerius 
į Taikos Konferenciją Pa
ryžiuje. Tai jam nepavyko zonose gyvenančių 
ypač ačiū kietam J. A.. 
Valstybių pasipriešini-, 
mui, nors Molotovas tą i 
marionetinę baltų traicę—1 
Ratomskį ir draugus —! 
buvo atsivežęs į Paryžių.. 
Gavo per nosį ir namo iš-! 
dūlino tais Maskvos ber
nais vežinas. Juo labiau 
tas bolševikinės klastos 
numeris nepavyks šian
dien. Nepavyks nes Mas
kvos klastos perdaug jau 
aiškios pasidarė visam 
laisvąjam pasauliui.

Gi prez. Trumano doktri
na paremta J. A. Valsty-

i 
i

uz 
va

Tremtiniai Įvertina BALF 
Aukas

I

Amerikiečių ir prancūzų 
lietu

vių tremtinių delegatų 
konferencijoj, tarp kita,; 
besvarstant- Lietuvos lais-: 
vinimo ir tremtinių reika-, 
lūs, priimta ir rezoliucija1 
didžiai įvertinanti BALF[ 
darbą, šelpiant tremtinius,! 
remiant besimokantį jau
nimą. Suvažiavimas 
reiškė BALF’ui 
riems auktojams 
džiausią padėką už gau
siai teikiamą jiems para
mą. Girdint mūsų aukų į- 
vertinimą, norisi dar dau
giau aukoti, nes aukos pa
siekia tikslą.

pa- 
ir atski- 

nuošir-

o

Iš “Tėvynės Aidai’’. 
(Rus daugiau)

Nauji Maisto Pakeliai 
(Europą

CARE skyrius Bostone:

140 Clarcndon Street 
Boston, Mass.

IJeL KENmore 3987.
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Užsimota Paneigti Esmines 
Žmogaus Teises

<s>

NEŽINOMU KELIU
3

’tono Arkivyskupo pagelbi- 
; ninkas taipogi dalyvaus ir 
i pasakys kalbelę.

Matau žmogų skubantį fabrikan. Vis tas pats, tuo pačiu ke-.
liu, kasdien ir kasdien. Jis jau penktoj dešimty, o eina vis tuo pa- ..Bukieto bilietai jau pla- 

Į čiu keliu ten ir atgal, kaip uoli skruzdė. Taip jis eis ir šeštoj savo čia-i išdalinti ir pilna salė 
• amžiaus dešimty, ir gal septintoj... ten pat ir tuo pačiu keliu. ‘jau užtikrinta. Todėl po 

Ir kur tas kelias eina? — Fabrikan ir atgal, tiesa. Bet kuris sekmadienio, birželio 8 d.birželio 8 d. 
gi kelias veda j Dievą? Ar iš viso yra dar kitas be fabriko kelio?— vargiai bilietų bus galima 
Veltui ieškotum kito kelio. Jo nėra. Tas pats kelias, kuris veda fa- gauti, nes visi jau beveik 
brikam ir atgal, veda ir į Dievą. Kas rytą, kai žmogus skuba dar- išparduoti. Kurie tikisi da- 
ban, skuba kartu ir Dievo link. Kas vakarą, kai grįžta jis iš dar- lyvauti bankiete, lai jie 
bo, eina vis tolyn Viešpaties link. Ir kuriuo keliu neitum, vistiek greitu laiku užsitikrina bi- 
eini Dievop, nes visi keliai galų gale sueina į vieną, kaip siūlai į lietą.
kamuolį. į Sidabrinio Jubiliejaus

Paukščiai skrenda rudenį į šiltus kraštus. Lekia jie įvairiais proga ruošiama atspaus-

Antrasis Sekmadienis po Sekminių (Birželio 8 d.)

EVANGELIJA: Lako 14,16-24

Anuo metu: Jėzus pasakė parisiejams šitą prilyginimą: Vie-
žmogus prirengė didelę vakarienę ir pakvietė daug. Vakarie-* -- , . .

. ka(] keliais, iš įvairių vietų ir suskrenda pagaliau į vieną platų kraštą, dintl Souvenir Book; joje 
-- , bus surašyta vardai visų

Pavasarį, kai kartą plaukė laivas iš Alžyro į Genua, skriejo draugijų ir Jubiliato prie-

nas
nes valandą jis siuntė savo tarną pasakyti pakviestiesiems,
ateitų, nes visa jau prirengta. Tuomet jie visi drauge ėmė išsikal- pdiią saulės.
binėti. Pirmasis jam sakė: Pirkausi ūkį ir turiu eiti jo apžiūrėti; r_ . -. • - . - , ...
prašau tave, laikyk mane išteisintu. Kitas tarė: Pirkausi penkis aplinkui paukštis, čia nusileisdamas, čia vėl pakildamas virš ban- telių, kurie atsiunčia savo 
jungus jaučių ir einu jų išmėginti; prašau tave, taikyk mane iš- KU- Ir taip nuo ryto ligi vakaro. Laivo keleiviai jaudinosi maty- sveikinimus kaipo pagerb-

darni taip vargstantį paukštį. “Kodėl gi jis nenutūpia ant laivo ir tuvių rėmėjai bei patronai, 
neplaukia kartu?” — nerimo keleiviai. Jie betgi nežinojo, kad tas J^U laikas knygelę atiduo-teisintu. Vėl kitas sakė: Vedžiau moterį ir todėl negaliu ateiti.

Tarnas sugrįžęs pasakė visa tai savo valdovui. Supykęs šeiminin- - - . _ .
kas tarė savo tarnu: Eik greitai į miesto gatves ir skersgatvius ir paukštis (starta), nustojęs skristi, būtų pametęs krypties jaus- tl spaustuvei. Prie geriau-

— t—~ —’*V! vesk čia beturčius, luošus, aklus ir raišus. Tarnas vėl pranešė: m*- Tik vienas žinoJ° -kad ir nesąmoningai, kad tik skrisdamas šių norų negaletumeme
tai panaikino mirties bausmę, girdi, dabar Rusijos pi;į Valdove ,|Mdaryta. kaip liepei išlaikys iRilkei. pasiekti V‘sų.’ e TU
lieciai jau esą pilnai ištikimi, tad gi mirties bausme vas tar- Urnui. Eik | keijus jr patvorius ir priversk eiti kad ma- Argi anas žmogus, skubąs darban vis tuo pačiu keliu, nėra prisidėti prie pagerbimo 
daugiau nebereikalinga. Bet gerai esame ištyrę, kad■ namai būtų pilni Sakau nė vienas anų pakviestųjų kaip tas paukštis, skrendąs savo paskirties keliu? Ir visi juk yra mūsų gerbiamo klebono 
visi tokie “žmoniškumo” pasiskelbimai Sovietų Sąjun-'nįų neragaus mano vakarienės. tokie. Žmogus tik dažnai nejaučia, per retai bepagalvoja, kaip jis kun. Prano M. Juro. Non-
goj neturi jokios vertės. Ant popierio skelbiama vie-j v eina Dievo keliu. Jis žino, kad eina kažkur; mato, kad jo bendra- me nei vieno neaplenkti,
naip, o gyvenime išeina visai kitaip. Iškabos keičiasi,! ^^LEKCIJA: Sv-. Jono Apaštalo laiško (Uono 3,13-18) 'darbiai pranyksta šeštoj, septintoj ar aštuntoj dešimtyj, bet pats Todėl prašome kuogrei-

Jei tikėt Višinskio pranešimui, tai išeitų, kad Sovie-;

LEKCIJA: šv. Jono Apaštalo laiško (1 Jono S, 13-18)
O tikrenybė palieka ta pati. “Žmoniškumo” Šūkis sau,f My1yn‘aus,eji- Nesistebėkite, jei pasaulis jūsų nekenčia. Mes nesiryžta suprasti savo kelio.

J /»,. žinome, kad pereiome iš mirties i gyvenimą, nes mes mylime bro-o teroras sau - “odno drugomu ne miesajet . (Viens lius Kas nemyli pasilieka mirtyje. Kiekvienas> kurs nekenčia ' 
kitam nekliudo). Pagaliau, ir su mirties bausmes pa-iVO broiįo> yra žmogžudys; ir jūs žinote, kad kiekvienas žmogžu-į 
naikinimu gudriai apsidraudžiama: jei dar atsirastų' dyS neturi amžinojo jame pasiliekančio gyvenimo. Tuo mes paži- 
polltinių nusikaltėlių, tai jie bus baudžiami 25 metais’nome Dievo meilę, kad jis guldė už mus savo gyvybę; ir mes tu- > eina Dievo link’ turi žinoti: Jel.ji8 pakviestas eina pas pažįsta- 
sunkiųjų darbų bei katorgos. Reiškia, ta pati mirties'rime guldyti gyvybę už brolius. Jei kas turi šio pasaulio lobio ir, ma *,nn Uad **" A,na 1 iryliam#
bausmė, tik daug žiauresnė už sušaudymą, nes sujung- matydamas, kad jo brolis turi reikalo, uždaro jam savo širdį, 
ta su ilgametėmis kankynėmis, prieš kurias cariška kaipgi pasiliks jame Dievo meilė? Mano vaikeliai, nemylėkime žo- 
katorga atrodo kaip atostogos.

Klausimas, kam tos visos pastangos sušvelninti* 
pasibaisėtiną pasaulio įspūdį apie pasakiškus bolševi- nors iš Amerikos pareigūnų įeitų į baisią padėtį ir ne- 
kų žiaurumus? Kam ta drūtmelagystė apie tikybos stumtų jų į teroro ir žudynių vietas. Lietuvių spauda 
laisvę bolševikijoj, apie tariamą mirties bausmės “pa-' dažnai ir dažnai užtarau ja išvietintus Europos žmo- 
naikinimą” ir kitas panašias “lengvatas”? Žinoma, tai nes. Deja, lietuvių spauda turi apyvartą tik pačių lietu- 
daroma ne be tikslo, o tikslas savaime aiškus: padary-įtarpe. Amerikos visuomenė jos neskaito, 
t i Sovietų gyvenimą tiek patrauklų, kad pasaulis bol-j 
ševizmu nebesibiaurėtų, ir kad išvietinti Pabaltės ir ki-J 
tų kraštų žmonės grįštų į savo gimtuosius kraštus, ar
ba, aiškiau tariant, į bolševikų nagus. f

Su išvietintais žmonėmis yra nenugalimas kliuvi- 
nys.Jie tiek pažįsta bolševikus, kad nė jokiems jų paža

dams nebetiki. Jie žino, kad grįžimas į bolševikų oku
puotus kraštus reiškia vieną iš dviejų dalykų: arba su
šaudymą (lengvesnė mirtis), arba ilgametį katorgon 
ištrėmimą (klaiki mirtis, su ilgu merdėjimu). Tad gra
žumu jų neprikalbinsi vykti į Sovietų “rojų”. Reikia 
prikalbinti amerikiečius, anglus ir prancūzus, kad ap
valytų savo zonas nuo benamių pabėgėlių prievarta 
juos įduodant bolševikams bei dalyvaujant jų nužu
dyme.

Galima įsivaizduoti, koks pasibaisėjimas sukrato 
tų nelaimingų pabėgėlių širdis. Ir nėra kas juos užta
ria. Gi jų protestai nieko nereiškia, tarsi tie pabėgėliai 
— daugumoj inteligentai — būtų kokia banda vedamų 
papiauti gyvulių. Amerikos lietuviai daro galimų ir ne
galimų pastangų, kad tuos nelaimingus pabėgėlius 
skaitytų žmonėmis, o ne bolševikų vergais, kad kas

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

fonas Katilas

7.

Planas kiek paslydo
— Kodėl, po plynių, man tuomet nepasakei, 

kaip atrodo tie du čekistai, • kuriuos mums 
reikėjo pulti? Dabar išėjo nei šis, nei tas.

— Neatėjo į mintį. Kai žmogus ką žinai, 
tai rodos ir kiti tai žino. Bet kodėl tu nepa
klausei?

— Ir man į mintį neatėjo.
— Taigi matai. Na, kas buvo, tas praėjo. 

Neatitaisysi. Tačiau man rodos, žymių klai
dų nepadaryta. Juodu buvo perdaug užimti, 
kad ką įtartino pastebėtų.

— Na, tą Čeveryką, ar kaip jis ten vadina
si, aš laikiau gerai užimtą, — pasigyrė And
rius. — Stiprus, biaurybė. Vos sugebėjau po 
savim paglemžti. Bet tas antrasis kurį laiką 
stovėjo dykas ir šį tą galėjo pastebėti. Na, 
tiek to. Dabar svarstykim, kas toliau daryti.

— Ką čia svarstyt. Darykim kaip supla
nuota. Trys raudonarmiečiai pasilieka su 
partizanais, o mudu su Kukuškinu — norėjau 
pasakyti su Gegužiu — grįžtame atgal, pasi
ėmę, žinoma, du sužeistuosius. Tik bijau, kad

čiausiai atsiųsti sveikini
mus Rengimo Komisijai: 
94 Bradford St., Law- 
rence, Mass. Vardai kny
gutėje netilps po birž. 10 d. 

I Visi kviečiami prisidėti 
savo maldomis “Maldų 

1 Puokštelei”, kad Dievas 
padėtų mūsų klebonui-va- 
dui ilgiausius metus veikti 
visuomeninį darbą.

i Tamstų bendradarbavi
ntas daug mums paleng
vins viską suruošti taip, 
kad būtų ir Dievui garbės 
ir Jubiliato tinkamos pa- 
gerbtuvės.

Su tikra pagarba ir pa
dėka Rengimo Komisijos 
vardu —

Kun. Jonas Bernatonis.

I

“WHO WILL COME TO THE LORD?”

Neužtenka eiti, žmogus turi jausti ir žinoti, kur eiti. Jeigu

mą, žino, kad jis ten eina. Jeigu jis leidžiasi į Viešpaties keliamą 
puotą, irgi turi sąmoningai žinoti ir tam pasiruošti.

Čia betgi ir iškyla sunkumas: lengva eiti betkur, nesunku nu
vykti pas bičiulį, bet sunku išsiruošti pas Viešpatį, į Jo vakarienę, 
nes tam reikalingas nekaltumo drabužis. Ir kas išdrįsta eiti į E- 
vangelijoj minimą puotą? O gi daugiausia paniekintieji: luoši, 
akli, nuskriausti, suvargę, beturčiai. Kviesti gi buvo visi.

Kristaus kvietimas nenutyla ir šiandien. Jis šaukia ateiti vi
sus. Reikia, kad visi atsilieptų Jo balsan.

Du amerikiečiai misijonieriai sušaukė Londone, didžiuliame 
cirke, milžinišką Revival susirinkimą. Jiedu kvietė visus londonie- 

Tad mums be galo džiugu, kai susilaukiam užtar- čius daryti atgailą. Po prakalbų misijonierius sušuko: “Who will 
ties žodelio iš angliškai kalbančių. Laikraštis “Daily '----
Record” sako, kad tas milijonas bėglių iš rusų okupuo- 
tų kraštų į Vokietiją tai pabėgėliai ne nuo 1 
nuo komunizmo. Jie ne tik baisisi komunizmu, bet jį 
niekina ir neapkenčia. Vien tik dėlto jie bėgo į neprie
telingą Vokietiją, kad galėtų išsigelbėti nuo komuniz
mo, kurį atsinešė raudonoji fašistinė Rusija. Tad grįž- 
ti į Rusijos okupuotus kraštus būtų jiems saužudystė, 
gi britai ir amerikiečiai, versdami juos pasiduoti ru
sams, papildytų žmogžudystę. Tuo būdu, nesupranta
ma ta nežmoniška programa, kurią ruošia tarptautinė 
komisija — varu varyti išvietintus žmones vykti į jų 
gimtąsias šalis, kurios dar tebėra bolševikų okupuo
tos.

Amerikos Lietuvių Taryba protestuoja prieš tokį 
sumanymą, kurs paneigia pačias esmines žmogaus tei
ses.

džiu, nė liežuviu, bet darbu ir tiesa.

come to the Lord?
---------------

Kas nori eiti Dievo keliu, teišeina į cirko a- 
Staiga atsiliepė vienas iš publikos “I wll”. Po jo ėmė atsi- 

karo^ tik tūkstančiai “I will” ir rinktis arenoj. Misijonieriai vis tebe-
* kartojo: “Who will...?, tiesė rankas į tūkstančius, iš kurių lūpų 

aidėjo be pertraukos “I will”, “I vili”, “I will”.
Taip atsiliepia krikščionis Viešpaties šauksmam Jis atsiliepia 

pirmiausia išdrįsdamas. Kai išdrįsta vienas, išdrįsta ir tūkstan- 
G.

šis be galo rimtas dalykas turėtų būt ko greičiau
siai įneštas Jungtinių Valstybių Kongresan, — baigia 
“Daily Record”.

juodu gal neatgis. Tas griaumedis gerai juos 
paglostė.

— Jis turi kietą ranką, bet žino, kaip smū
gį sušvelnyti. Tik kaip juos parsigabensite?

— Su tuo nėra bėdos. Turime sunkvežimį.
— Na, tai ir viskas gerai. Bet supažindink 

mane su tuo politruku.
— A! Atsiprašau. Seniai reikėjo tas pada

ryti. Na, eikšen, Rudi, susipažink su mano ge
ru draugu Andrium Stuobriu.

“Rudis” — iš tiesų jis buvo rudas — griež
tai sudavė užkulniais.

— Malonu susipažinti!
Tai buvo aukštas stambus vyras, pačiam 

amžiaus drūtume, kokia dešimčia metų už 
Andrių jaunesnis. Dėvėjo tamsią odinę uni
formą ir atrodė kaip tikras komisaras. Jo 
šypsena buvo atvira ir nuoširdi.

— Iš kur pas tamstą atsirado tokia tarny
binė nuotaika? — tarė Andrius. — Tikras če
kistas. Pamatęs nejučiomis griebėsi revolve
rio. >

— Aš taip pat darau, pamatęs lietuvių par
tizanų vadą, — nusijuokė Gegužis.

— Bet, vyrai, — susigriebė Andrius, — po 
tokio sunkaus darbo turiu jus pavaišinti.

— Ne, ne, ne! — užprotestavo Žaliukas. — 
Mums skubu namo. Tie du žulikai bet kuriuo 
momentu gali atgauti sąmonę, ir ką tuomet 
darysime? Įscenizuosim naujas kautynes? 
Vaišes atidėkim patogesniam laikui. Dabar 
negalim nė minutės gaišti. Eikim, Adomai.

Adomas Rudis, kitaip Gegužis, dar kitaip 
Kukuškinas, graudžiai atsiduso. Jam būtų la
bai ne pro šalį išsimesti vieną kitą burnelę. 
Bet — pareigos šaukia, reikia grįžt iš kur at
vyko. Tačiau Andrius suskubo atnešt jiems 
bonkutę.

Didžiai Gerb. Kun. Pr. M. Juro Jubiliejaus Reikalu

Neužilgo, būtent, birž. 22 D. D. ir pasakys pamokslą, 
d., bus iškilmingai šven- Federacijos skyriaus va- 
čiamas Sidabrinis Jubilie- dovybėje ruošiama Jubi- 
jus mūsų didžiai gerbiamo liato pagerbimui bankie- 
klebono ir visuomenininko tas, 5 vai., Šv. Marijos au- 
kun. Prano M. Juro. Iš ry- ditoriume. Kartu su para- 
to, 9:00 vai. Jubiliejatas pijiečiais šiame bankiete 
atnašaus iškilmiingas šv. dalyvaus visa eilė dvasiš- 
mišias, kuriose dalyvaus kių ir pasaulionių iš įvai- 
Jo Ekscelencija Arkivys- rių kolonijų. Vyskupas

K. kūpąs Richard J. Cushing, John J. Wright, D. D., Bos-

— Nors kelionėj pasivaišinkite.
Rudis nudžiugusiu veidu žengė į priemenę. 

Žaliukas paskui jį, spėjęs dar pasakyt And
riui, kad duos žinot, jei kas nemalonaus įvyk
tų.

— Jei bus reikalinga pagalba, aš riktelsiu.
— Gerai, — atsakė Andrius, išeidamas su 

jais į priemenę.
Abu sužalotoju gulėjo tarsi be žado. Žaliu

kas ir Gegužis su trijų raudonarmiečių pagal
ba nusinešė juos į sunkvežimį. Partizanai jau 
buvo nuėję į krūmus, tik Geniukas su Dičkiu 
kiek nuošaly stovėjo. Jie laukė sugrįžtant tri
jų raudonarmiečių, kurie turėjo su partiza
nais susijungti.

— Eikim į vidų pasikalbėti ir išsigerti už 
pilną šio žygio pasisekimą, — Andrius juos 
pasikvietė.

— Luktelkim dar valandžiukę, kol sugrįš 
raudonarmiečiai, — patarė Geniukas. — Jei 
nerastų mūs čia belaukiant, galėtų pamany
ti, kad nelabai jų pageidaujam. Tegu tik trys, 
bet jei geri vyrai, tai nemaža mums paspirtis.

— Labai teisinga pastaba, reikia juos gerai 
priimti, — sutiko Andrius.

— Bent vienas iš jų matyt sumanus vyru
kas, — pastebėjo Geniukas. — Tas, kurs būk 
netyčia ištrenkė revolverį iš to čekisto rankų. 
Tai buvo skubotai ir tiksliai sugalvota. Tokie 
apsukruoliai mums labai parankūs.

— Iš tiesų, tai buvo kritingas momentas, 
kurs išrišo mūsų uždavinį.

— Daug palengvino — taip. Bet kad išriš
tų... Juk aš buvau pasiryžęs nerti prie to bur
lioko, kurs tau revolveriu gręsė.

— Aš žinau, sūneli, kad būtum manęs ne
apleidęs, bet momentas buvo labai pavojin
gas. Kulka net už tavo šuolį greitesnė, o aš

Laikas tik statyti bažny
čias ir puošti altorius jau 
praėjo. Dabar vienas daly
kas turi rūpėti pirmoj ei
lėj — pripildyti šalį gerais 
laikraščiais.

Kard. Lavbore.

Kas su Kristumi gyvena, 
tas gyvena amžinos jau
nystės dienas. Mūsų tauta 
nori būti amžinai jauna!

Šiame pasauly ne tai, ką 
paimame, bet tai, ką duo
dame, mus turtingais pa
daro.

H. W. Beecher.

mačiau, kad tas čekistas tikrai būtų šovęs. Ir 
vėl, tu buvai reikalingas ir tam antrajam 
pulti.

— Pavojaus būta, netenka ginčytis, — vis 
nepasidavė Geniukas, — bet vis dėlto...

Sakinio neužbaigė, nes ten krūmuose pasi
girdo šūvis, paskui kitas, trečias.

— Ten susišaudymas! — riktelėjo Dičkis, 
ir pirmiau negu jį spėjo sulaikyti .pasileido 
bėgti susišaudymo link. Geniukas šoko pas
kui, bet Andrius sugriebė jį už rankos.

— Palauk, kol dalykai paaiškės. Be to, čia 
atbėgs partizanai, kuriuos turėsi tvarkyti.

Geniukas nenoriai pasiliko, bet Andrius 
atspėjo: partizanai iš tiesų jau bėgo artvn.

— Dėmesio! Šautuvus parankiui! — įsakė 
Geniukas.

Partizanai akimirkoj susirikiavo.
— Pirmyn! — Geniukas riktelėjo ir šoko į 

priekį.
— Palauk! — sudraudė Andrius.
— Bet ten Dičkis. Jis pavoiuj!
— Koks ten jam pavojus. Žinai Dičkį, iis 

penkis nukaus. Jei prireiks pagalbos, jis šūk
tels. Čia netoli, o jo balsas skardus. Gi šiaip, 
jei aklai šoksite kovot, tamsoje galite saviš
kius sužaloti. Daugiau šalto kraujo. Dalykai 
tuojau paaiškės.

Geniukui kaip tik trūko šalto kraujo. Iš 
nekantrumo jis drebėjo, lyg jį drugys būtų 
krėtęs. Bet tėvo klausė, nes labai pasitikėjo 
jo kariniu įgudimu. Geniukas susivaldė, tar
si koks pulkininkas ar generolas būtų davęs 
įsakymą. Ir iš tiesų, susišaudymas greit nuti
lo. Ne ilgai trukus, pasigirdo skubūs žings
niai, ir iš tamsos išlindo milžiniškas Dičkio 
stuomuo, lydimas trijų raudonarmiečių.

(Bus daugiau)
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Raudonųjų religija
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Jo žmona.ir vaikai yra 
jo. Jo namai tai jo kara-j 
lystė. Joks žmogus teisės į 
čia kištis neturi' Čia jis’ y- 
ra karalius ir jo žmona — 
karalienė.

Jis turi teisę į teisingą 
atlyginimą. Jo alga : nėra j 
kokia dovana* ar išmalda.

j Tai yra jo teise., “Darbi- 
į ninkas yra vertas savo už
mokesčio.” (Luk. 10-7).

Parašė
Tėvas. Gabrielius M. 

Jeskelevičius. 
Pasijonistas.

Jei komunizmas yra dar
bininko draugas, kodėl jis 
paima nuo 25 iki 31.pro
cento pajamų mokesčio iš 
jau taip menkos darbinin
ko algos? Ir dar Stalinas 
sako: “Gyvenimas gėrė- 
ja.-: Jėi komunia^taip!“^;^^"^^^; 
susirūpinęs valsais, ko- kad ne tik&jr tošei-j 
dęl 7 mihjonai benamių ir;ma lėt .įft ,pra®Žęntū 
apleistų vaikų, turi vaikio-‘bet ?r da’gfau/ *
tis gatvėmis ir savimi:ru-.[ valstybė vra jo tarnas, 
pintis? Ponios Kruopštam turj - bt- jp.
zpdžia! tai . patvirtina: :turi kad
Jau nėra daugiau tėvų. neb padidinamos a7įu- 

Vaikai jau namų oaugiau mažlnamos kelet0 asmcnų 
naudai, o jo nenaudai. Jo 
šeima turi būti apsaugota. 
Valstybė ypatingai turi 
rūpintis vargšais, kurie 
nuo jos priklauso daugiau, 
negu turtingieji. Valstybė 
nėra vien tik turtingiems. 
Žmogus yra svarbesnis už 
dolerį.

Visa tai moko Kristaus 
mokslas ir Jo Bažnyčia. 
Komunistai Jo Bažnyčios 
nekenčia.

... . . v ,tiek, kad ne tik jis’ir jo šei-!dėl 7 mihjonai benamių irt, - --■ -•> *'
Y’!bet ir daugiau.,
’ • Valstybė yra jo tarnas

J DARBININKAS
1 t

4
r- 

jos. Šis bolševikų pastaty- ♦ 
tasis “klebonas” atsisakė 
įsileisti vyskupo skirtą 

dar šie suimti-kunigai: Fa-[kleboną. Reikalo sutvar- 
bi jonas' Kemėšis, 1946 m.:kyti atvyko-: vyskupijos

ir keli pasauliečiai. > profe
soriai, tarp- kurių lotynis/ 
tas Dambrauskas. Žinomi

kyti atvyko- vyskupijos 
kancleris, ,bet ir- jo parė- 
dyinų NKVD “klebonas“ 

i atsisakė klausyti. T*ada 
vyskupijos buvo kreiptasi 
į kulto reikalų patarėją 

ĮGailevičių Vilniuje, kuris 
pasakęs: “Dabar liaudis

bijonas' Kemėšis, 1946 m.; 
rugpiūeio ,mėn. Pajevony- 
je; Vilijampolės klebonas 
kun. J. Dagilis: Prisikėli
mo bažnyčios.vikaras kun. 
j. Fabijanskas; kan. Rau
da —nuteistas aštuoniems 
metams už tai, kad būda-. , . .
mas kun. seminarijos pro-, viską tvarko ir čia mato- 
rektorius nesutiko ’teikti, mai liaudies valia, todėl 
žinių NKVD. ' mes šiame reikale padėti

į negalime”.’
1 IŠTREMTI VYSKUPAI . .. ,i ... . . . . 1 Šis, atrodo, yra pirmas

Komunistų yra trys rū
šys. Yra tikras raudona-“ 
sis, kuris komunistas dėl 
to, kad jis nekenčia ko 
nors.

Yra kita grupė, kuriems 
komunizmas yra gražus 
sapnas apie rojų čia ant 
žemės. Jie svajoja apie jį, 
bet neturi patys jokio no
ro jame gyventi. Jie yra 
tartum moterys, kurios 
pradeda kvailioti dėl nau
jos plaukų šukuosenos. Po 
kiek laiko jos tą viską pa
miršta ir eina prie ko nors 
naujo. Šios grupės atsto
vams komunizmas yra kaž 
kas nauja ir modernu. Jie 
nebemato vargšo ir darbi
ninko, kuris turi kentėti 
šioje naujoje sistemoje. 
Jiems jų kančios nėra kaž 
kas realaus. Juk kas nors 
turi kentėti dėl naujo ban
dymo. Šios rūšies komu- . • t - ,
nistai yra menkos vertės tl.slste™s;.,.k.url.dau?lau 
patys savyje ir komuniz- ruf.lnas.‘ •ur'įyngals lri 
mui. Jie kenksmingi Jei kapitalizmas
kad kai kurie iš ju v?a mo- “ePaslkels lr »k?-
kvtoiai arba profesoriai Irieji nesupras kad jie; 
mūsų mokyklose ir kole- n<>ra D1CT0 ls™k 11: 
gijose. Jaunieji jais aklaib18 ^supras. kad anksčiau 
tiki ir mano, kad tai yra ",yeha“ 
dalykas, kuri reikia ... , _ ,
priimti. Jaunieji yra išmo- ^j. kurj jie pelne ar pli
komi tam tikru apgauliu-T«e' J“ PaslJ.u.s’ . kad v,s-' 
gu posakiu, kuriu jie nesu-l^o neteko. , .
pranta ir. nevienas abejo-PlktnaudoJ°.savo ,
ja. ar patys profesoriai su- B«;t priemone visam tam] 
pranta. “Salin neiįa {^‘““įįinam dvasiškiui grąsinta.
kuris reiškia kiekviena. mas’ Aie, . g s ate- 
kuris vra prieš komuniz- i !?in!as vlsk°,ls '’1S« lr .at*' bažnyčia 
mą. Jie tai’pogi pabrėžia >davlmas Vlsko kom,m*st«!r^l? 
“žmogaus brolybę“.

Ta “brolybė" turėtų! 
reikšti ir vieną tėvą. Ko
munizmas ar valstybė ne
gali juo būti, nes žmogus 
jau gyveno prieš komuniz-;

Tėvu turi 
kuris buvo 

Tėvas visuo- 
anksčiau už

Ypatingai stiprią suimir bandymas įnešti demorali- 
nėjimų bangą dvasiškij^ į ją j dvasiškijes tarpą

^pergyveno nuo 1946 keliu palengva kle-
‘ gruodžio mėn. Teisių vyskĮjjg„ijas peryesti i’ rankas 

Borisevičius buvo suimtas t bolševikams tamau jaučių 
, pereitais metais. Nuvykus dvasiškių. Tuo tarpu tokių 

kaip ir nėra, bec su laiku 
gali atsirasti, nes ta kryp
timi NKVD intensyviai 
dirba.

Į Klaipėdos kraštą kata
likų kunigai 
mi.

Vienuolynai 
liau kieno tai Lietuvoje j tik kai kurios kongregaci-

nėjimų bangą dvasiškij^

$i grupė iš Carney Hospital Buįlding Fund yra viena pirmųjų pradėjo- veikti
kad “išgelbėti Carney Ligoninę“, J. P. Sprang, Jr., Gillette Safety Razor kompa-Jjo pavaduotojui vysk. Ra- 
nijos piezidento, vadovybėje, kuris yra Carney Fondo komiteto vice pirminin-Įmanauskui į Vilnių pasi- 
kas. Komiteto ofisai yra 179 Summer St., Boston. Į kalbėti su atitinkamais

Grupėje iš kairės i dešinę yra: (sėdi) — John E. Hurley, executive director,!valdininkais jis buvo pain- 
Carney building fund; Martin F. Connolly, A. Ward Steel Co.; George P. Dono- formuotas, kad vysk. Bo- 

Industrial division co- risevičįus nuteistas mirti, • 
John E. Flaherty, derk of bet painformavęs valdi-į 

--------------------------- --------,--------- --------------„7 _2_ ——2----- , —2 “Z - ninkas negalėjo rasti mir- 
liam Padolphsky of Walworth Company; užpakalinėje eilėje — Frank Johnson, ties įvykdymo bylos. Ve-j
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Įvan, South Boston resident and former city councillor; 
ichairman David F. Supple of the Gillette company;
South Boston District Court; Charles T. McCarty, Mc Carty and Sons; and Wil-

A. Ward Steel Co.; Patrick J. Hurley, probation officer, South Boston district

i
Niekuomet ko-'nekenčia. iNieKUomet ko- 

į munistams nebus lengva, 
kol Katalikų Bažnyčia gy-

neįsileidžia-

neuždaryti,

court: Theodore M. Logan, Boston Beer Co.; John V. Quinlan, M. B. Foster Elec- gautas laiškas iš p. Stul-ijos išmestos iš savo namų, 
tric Co.; Alphonse Markovitch, Macallen Co.; and Frank E. Donnellan. ginskienės Rusijoje, ku-iKazimierietės tebėra Pa-
“3 ‘ " “ " " " 7 " riame ji praneša, kad vys-'žaislyje, Pranciškonai —(fal Lnlsia knlČAuildna til/aiimA ™^tles b“v0 .Įsitikinęs, Įtupas Borisevičius esąs Kretingoje. Bažnyčiose J lai KOKIS DOlScVIKIllC lIKcIIlTlO neto!!ese I?eitų- kadmV-akiniams vedamos sek-* nias is DolseviKų. Šiaip ties bausme įam neivvk- modionioie HVvhinėa Vnn.___ bolševikų. Šiaip 

Į bolševikais jis labai nepa- 
l sitikėjo.
KLASTOS IR SUĖMIMAI

Pradžioje bolševikai dė
jo visas pastangas įrodyti 
savo didelę religinę tole
ranciją, ką tvirtina kad ir 
toks atsitikimas. Užėjus i 

• bolševikams 1944 metais, 
— Verčia šnipinėti. — Didvyriška vysk. T. Ma- porš. raudonarmiečių ban- 

Budeliai mušė klierikus. — apiplėšti Utenos klebo- 
. , . . ną. Apie tą klebonas pasi-

— Kunigai laikosi garbingai. skundė to dalinio genero-
-------------- lui, kurio įsakymu tie du 

Religinė praktika lei-!Jam buvę paaiškinta, kad kareiviai buvo viešai mies- 
džiama tik bažnyčiose. Ta- jis galįs eiti į bažnyčią to aikštėje sušaudyti. Šiuo 

*jeigu čiau slaptoji policija aky-į kaip pilietis, bet kaip pa- metu bolševikai ne tik ne- 
J 8 lai seka tuos, kurie lanko i reigūnas — ne. bėra tokie skrupulingi

bažnyčią ir pamokslus.! Miestuose bažnyčios pil- dvasiškių atžvilgiu, bet 
Aukštesni valdininkai į-Inos, bet kaimuose žmonės kasdien išgalvoja naujų

vuos.
Kapitalizmas nusidėjo. 

Jis ir šiandien dar nuside
da. Veteranas, kuris nega
li rasti buto: darbininkas, 

• kuris yra išnaudojamas 
savo darbdavio arba pa- 

i naudojamas kokios nors 
'unijos; negras, kuris ne-| 
laikomas žmogiška būty
be. — turi pagrindo nekęs- tulionio drąsa. —

laisvė!
Tikros žinios apie Kat. Bažnyčios 

padėtį Lietuvoje
— Pareigūnams draudžiama į bažnyčią eiti

grupė: tai

mą ir valstybę, 
būti kas nors, 
pneš žmogų, 
met randasi 
sūnus.

Ir trečioji
minties ir politikos vadai. 
Komunizmas kreipiasi i 
juos. Jie gerbia komunis
tų vadus, nežiūrint, kad 
komunistai jų nekenčia, o 
panaudoja kaip reikalin
gus Įrankius. Šios rūšies 
komunistai pasako gra
žias prakalbas, parašo 
gražius straipsnius apie
komunizmą. Jie dažnai at-] 
silanko i Maskvą ir kartu 
su vadais ten nusifotogra
fuoja. Tačiau jie būtų pir
mieji pajusti raudoną kul
ką ar raudoną durtuvą.

ŽMOGAUS VERTE
Žmogus nėra gyvulys. 

Jis turi ne tik kūną, bet ir 
sielą. Jo dangus ir praga
ras nėra ant šios žemės ir 
ne žmogaus sukurti. Jis 
visuomet gyvens. Jis nėra 
jokio žmogaus vergas. Jis 
nėra jokios valdžios nuo
savybė. Žmogus buvo su
tvertas Dievui, bet ne vals- 
t bei ar kukiai partijai.

spėjami neiti į bažnyčią, mažiau i bažnyčias vaikš- jiems apsunkinimų, 
tvdtu vao. Grąsoma atleidimu iš tar- to. To priežastis: dėl labai 

nyb°s. Bolševikai taipgi išsiplėtusių vagysčių. Kai- 
P laiko nusikaltimu mokyti, miečiai tiesiog bijo palikti

’tkad žmogus nesąs kilęs iš'namus net kelioms valan- 
komuniz- tezdzumes ir uz tą ne vie- doms, nes vos iš namų pa- 

’ ........ _----- sitraukus, jie apvagiami.
Mokytojai, kurie eina į Sekmadieniais vagiliauja 

t sekmadieniais i po kaimus kariškiai ir mi-
partijai. Tai vis dar kapi-> sevlk1 administracijos beminkai, 
talizmas. Viena lieka pa

sidaryti: padalinti turtą tei
singiau. Jei yra žiurkių 
tvarte, nėra jokio pagrin
do sudeginti tvartą. Mes 
galime žiurkes išvaikyti. 
Komunistai nori, kad mes 
tvartą sudegintumėm ir'

- naują pastatytumėm ir į 
leistumėm jiems ten apsi-jkas į vargšus, 
gyventi. '.priešais <Z

į Katalikas negali būti ko- stovi figūra, kurios minia 
munistu. nes komunizmas negali matyti. Ant jos rie- 
nekenčia Kristaus. Toks bių pirštų yra deimantų; 
katalikas negali būti nei jos veidas ištinęs nuo rie- 
geras amerikietis. Komu-!baus gyvenimo. Minia visa 
inizmas tačiau braunasi ir į l to nemato, nes ji stovi už 
;Katalikų Bažnyčią. Laik-!Kristaus. Kristus čia pa-- 
raštyje “The Tablet“ 1947 rodomas, kaip uždanga, 
m. sausio mėn. yra veda- kuri slepia ir saugoja tur

imasis apie kataliką, kurisituolį. Jie nesupranta, kad 
tapo komunistu. Jam buvo šiuo paveikslu jie patys 
pasakyta pasilikti katali-įsave smerkia. Komunistų 
kiškų draugijų nariu, ku- partija save slepia po bro- 
rioms priklausė. Per susi- lybės ir teisingumo uždan- 
rinkimus jis turėjo nu- ga, tuo tarpu yra paslėp- 
kreipti kitus narius, norin- tas vargšų ir darbininkų 
čius ką nors daryti prieš raudonasis prispaudėjas.

Kodėl komunistai niekad 
neparodo vieno dalyko, 
būtent, Kristaus Darbinin
ko, staliaus dirbtuvėje. 
Gal būt jiems per daug 
primena vargšus ir darbi
ninkus, kuriuos jie kas
dien kala prie vargo ir 
skurdo kryžių. Yra nuodė
mių, kurios šaukiasi dan
gaus keršto. Komunizmas 
yra viena iš jų.

Iš pradžių bolševikai lei
do veikti ne tik Kauno, bet 
ir Telšių kunigų semina
rijoms. Kauno Dvasinėj 
Seminarijoj 1945 — 1946; 
mokslo metais buvo per 
500 klierikų, tuo tarpu nuo 
1946 metų rudens Telšių 
seminarija uždaryta. Da- 

Bažnyčios apdėtos labai bar veikia tik Kauno Dvas. 
Vienas gimnazijos direk- dideliais mokesčiais. Už Seminarija, kuriai nuo 

torius kreipėsi į Švietimo Panevėžio Katedrą reikia 1946 m. gruodžio mėn. nu- 
•Komisarijatą klausdamas mokėti po 40,000 rublių į statytas “numerus clau- 

jis galįs vaikščioti į metus, už Kauno Katedrą sus” — 150 klierikų. Tas 
po 46,000 rb., ir pan. Kuni- esą padaryta Komisarų 
gai apdėti dideliais asme- Tarybos nutarimu, kuris 
niniais mokesčiais, pav. Maskvos patvirtintas, 
prelatas Jokubauskas tu- šių metų pradžioj Kauno 
rėjo užmokėti po 20,000 Dvasinės Seminarijos rek- 
rublių į metus. Kunigų su- torium yra kanauninkas 
imta jau per 60, nužudyta Pranas Venckus, žinomo- 
apie 20 ir slapstosi 150 ku- jo pamokslininko brolis, 
nigų. (Iš viso Lietuvoje Iki 1946 m. rudens rekto- 
dabar yra per 500 kuni- rium buvo Jėzuitų Ord. 

provincijolas Stasys Gruo- 
vyskupijoms dis, bet jį laiks nuo laiko 
Panevėžio — pradėjo išsikviesti NKVD 

ko re-

laikomi žemos moralės.

ar
bažnyčią sekmadieniais.

danga”. Viduryje stovi 
Kristus, ištiesęs savo ran- 

, stovinčius 
• priešais Jį. Už Kristaus

komunizmą. Draugijų jis 
buvo žinomas kaip komu- 

Įnizmo nekentėjas. Jis vė
liau suprato savo klaidą ir 

'pasakė kitiems, ką jis da- 
: rė. Komunistas eis prie Iš
pažinties ir Šv. Komuni
jos, jei jis gali tuo būdu 
pagelbėti komunizmui.

Viename bolševikų žur
nalo numeryje pasirodė 

tikslas su carasu “Už-L’2 
y

ties bausmė jam neįvyk- madieniais tikybines kon- 
dyta. iferencijos nežiūrint NK-

Po vizito Vilniuje vėliau !VD grąsinimų. Studentai 
buvo suimtas ir vysk. Ra-į gavėnioje ir Advente atsi- 
manauskas. Suėmimą NK- ^akė šokti, nors buvo ragi- 
VD valdininkai įvykdė įnami, 
grįžtant jam iš mišių, su
rišo rankas ir tiesiai nuga
beno į Telšių geležinkelio 
stotį, iš kur jis išvežtas ne
žinoma kryptimi. Pradžio
je jis buvo laikomas Vil
niaus kalėjime, bet nuo 
vasario mėn. maisto nebe-!
priėmė, kas reiškia, kad 
išvežtas kitur arba sušau
dytas.

Vysk. Teofil. Matulionis 
suimtas 1946 m. gruodžio 
mėn. viduryj. Jis labai 
drąsiai laikėsi ir į visokius 
įspėjimus atsakydavęs: 
“Aš pažįstu bolševikus”. 
Prieš suimant, 1946 mJ 
gruodžio 9—12 d. davė 
klierikams šventimus ir 
per iškilmes buvo pastebėk 
tas esąs labai silpnos svei
katos. Suimtas už išleidi
mą slapto aplinkraščio, 
nukreipto prieš komjau
nuolius. Nežinia kiek ilgai 
jis išlaikys bolševikinio: 
kalėjimo režimą.

Kaišedorių vyskupijos' 
general. Vikaras prel. La-! 
bukas irgi suimtas. Tuo 
pat metu suimtas ir vys-! 
kūpi jos kancleris. V. Mie-' 
Iešką.

Sustiprintas dvasiški jos! 
įsuiminėjimas prasidėjo po! 
i vizitų pas komisarą Ged- 
vila, kuriam huvo nrnt.ps-

t

Į
i Kun. Seminarijos pasku
tinį kursą buvo išsišauku
si NKVD ir visus reikala
vo pasirašyti pasižadėji
mus tiekti žinias. Nors 
grąsino ir mušė, nei vienas 
klierikas pasižadėjimo ne
pasirašė.

Per pamokslus 
drįsta pasmerkti 
kų režimą, kelti 
dvasią ir juos 
Gedvilą vienoj prakalboj 
apkaltino kunigus, kad jie 
kursto žmones prieš ko
munistinę santvarką. Ku
nigai vengia vaikščioti su 
sutanomis, rengiasi civi
liai.

Jokių diocezinių raštų ar 
ganytojų laiškų vyskupai 
negali išleisti, tačiau ne vi
sai to draudimo laikosi. 
Kunigai nuvokia, kad Baž
nyčia toleruojama tik lai
kinai ir jiems gręsia Sibi
ras. Tačiau jie laikosi ga
na kietai ir garbingai.

kunigai 
bolševi- 
žmonių 

drąsinti.

gų)-
Lietuvos 

vadovauja: 
vysk. Kazimieras Paltaro- apklausinėjimams, 
kas, Vilniaus — arkivysk. zultate jis atsisakė, likda- 
Mečislovas Reinys (o arki- mas tik profesorium, 
vysk. Jalbžykowskis išvy-! 
ko į Lenkiją ir tvarko Len-1 
kijai priskirtos Vilniaus 
vyskupijos dalį); Vilka
viškio — vysk. Karosas, 
Telšių — vysk. Juodai-

Keli žinomi dvasininkai 
mirę: prel. Česnys mirė už
ėjus rusams 1944 metais; 
arkivysk. Karevičius mirė 
1945 m. vasario mėnesį, 
bet bolševikų spaudoje a- 
pie tai niekur nebuvo užsi
minta. Prelatas Jakubaus
kas, savo laiku pasirašęs 
bolševikų atsišaukimą į 
partizanus, mirė 1947 m. profesorių 
vasario mėn. Jis i!

I

Rektoriaus pavaduotoju 
yra kun. Vaitiekaitis. Jis 
paskirtas suėmus prieš jį 
buvusį pavad. kun. Kuz
micką. Prieš kun. Kuzmic-į 
ką buvęs pavad. kanaunin
kas Petras Rauda irgi su
imtas. Bendrai yra susida
riusi nuomonė, kad užimti 
rėkt, pavad. vietą Kauno 
Dvasinėj Seminarijoj reiš
kia būti neužilgo suimtam. 
Žiauriai nužudytas žino
mas lietuvybės žadintojas 
Vilniaus krašte kun. A. Ja- 
kavonis.

Tarp suimtų seminarijos 
paminėtinas 

i pat kun. S. Gustas (salezietis)

vilą, kuriam buvo protes
tuojama dėl klierikų skai
čiaus apribojimo iki 150.

Patalpos iš Kauno Dvas. 
• Seminarijos irgi atiminė- 
Įjamos. Pavyzdžiui, prie 
marijonų Šaritkų bažnytė
lės Kaune seminarijos pa
talpa atimta ir perduota 
Medicinos Seserų Mokyk
lai.

IEŠKO JUDŲ
Bolševikai daro bandy

mus įnešti savitarpį ne-1 
pasitikėjimą į dvasiškuos 
tarpą. Jie mėgina užanga-l 
žuoti sau agentus net dva
siškuos vadovybėje. Sura
dę reikalingą dvasiškį pa
statytų jį Rom. Kat. Baž
nyčios Lietuvoje valdyto
ju. Nesutarimus dvasiški- 
jos tarpe ypatingai sten-l 
giasi išnaudoti.

Suėmus Obelių kleboną1 
Nagulevičių, NKVD į jo, 
vietą atgabeno suspenduo-j 
tą kunigą valdyti klebeni-1
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— Amžinu sniegu baltuoją kalnai ir neįžen
giami tropikii mižkaL — Kg kjblumbieciai val
go. kaip iedosi. kg geria. — Jaunimas mėgsta 
šokius ir bulių kovas. Karžtasai ispaniškas 
kraujas. — Pasveikins ir nusišypsos. — kaip še
ši lietuviai suorganizavo 40 Kolumbijos garse
nybių Lietuvos gelbėjimui. — Apie lietuvius sa
leziečius. — Ruošiama dirva lietuvių įvažiavi
mui j Kolumbiją.
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LINKSMAIpavyko sudaryti Katalikų 
Komitetą Nukertėju
siems Nuo Karo Lietu-' 
viams Šelpti. J jį, sutiko į-į 
eiti Medellino arkivysku
pas J. G. Benitez, Barran-; 
guillos vyskupas J. C. Tel- 
lez, Kolumbijos delegatas 
prie UN — Jurgis' O. Ro- 
driguez, katalikų dienraš
čio redaktorius Dr. Marti- 
nez, šiemet išrinktas sena- 
toriumi, Ūkio Rūmų pre
zidentas Dr. Aneizar, daug 
miesto klebonų ,seminari-į 
jos rektorius (pirminin
kauja vyrų komitetui) ir 
visa eilė garsių ponių, iš 
viso — apie 40 Kolumbijos 
įžymybių, kurie sutiko 
darbuotis lietuvių naudai.

KO MES SIEKIAME
Mūsų tikslai du: 1) pro- sakė:

pagania apie Lietuvą; su- —Dainininkė Alboni tai dram- 
ipažindinti Kolumbiją su blys, kuris prarijo lakštutę. 
! Lietuva, su mūsų teisėtais

Skirtumas

— Koks skirtumas tarp dram
blio ir blusos?
— Ugi toks, kad dramblys 

blusų gali turėti .o blusa dram
blių negali...

Nuomonės Apie Moteris

> f

utiko
Garsi kadaise dainininkė Al- 

boni buvo nepaprastai drūta. 
Dėl to apie ją vienas vyras pa-

reikalavimais, kad jie pa-; Vieną vyresnio amžiaus jK»nią 
remtų Lietuvos nepriklau- atlanko jos senas gerbėjas, ku- 
somybės atgavimą, ir, jei ris su dideliu sunkumu užkopė į 
bus reikalas, iškeltų tą ketvirtą aukštą.

Besisveikindamas uždusęs sa
ko poniai:
— Keturi aukštai tai ne juo

kai, ponia!
— Brangus drauge — atsako 

ponia — tai vienintelė priemo
nė. kurią dar turiu, kad sukel- 
čiau... širdies plakimą pas vy
rus.

■ 'r

nuota, Andų kalnai. Vir-Į 
šūnėse stovi amžinas snie
gas, žemiau — miškai.

Yra neapgyventų vietų. 
Kai kur tęsiasi nepereina
mi atogrąžų miškai. Kas 
nori kiek nors j juos prasi
skverbti, turi pasiimti su 
savimi ilgą, sunkų peilį ir 
juo nukapoti vijoklius, ku
rie kabo nuo milžiniškų 
medžių. Daug paukščių, 
daug žvėrių, jų tarpe gar
susis Amerikos liūtas — 
puma. Yra ir smauglių, bet 
pavojingiausios tai gyva
tės. Žmonės žino pavojin
gas vietas ir saugosi, žmo
gų jos gelia tik jei užmina.

Aukštumose yra daug 
vėsių vietų, auga kviečiai,

Lietuvių saleziečių yra

SVETYS IŠ PIETŲ 
AMERIKOS

Jungtines Amerikos Val
stybes pasiekė retas sve
čias, atvykęs net iš Pieti
nės Amerikos krašto — 
Kolumbijos: kun. Stasys 
Matutis. Kilimu jis iš Lie
tuvos: gimęs 1913 m. Ku
lių kaime, Kretingos aps
krity. Nuo 1930 m. mokėsi 
Italijoje, vėliau 8 metus 
gyveno Ekvadoriuje, pa
galiau nuvykęs į Kolumbi
ją baigė teologijos moks
lus ir 1945 m. buvo įšven
tintas kunigu. Dabar yra 
Vice - Rektorius aukštes
nėje amatų mokykloje Me- 
delline, kur ruošiami ama
tų mokytojai ir specialia-. ......—, _ - . . „naudoip
tai — mašinistai, staliai, avižos, net rugiai, o ypač — mėgsta šokti ,dainuoti, vietas visoje spaudoje, 
spaustuvininkai, mecha-j ryžiai, kukurūzai. Labai mėgsta visokį sportą, ypač ® 1 imame gyvenime y-
nikai. 'gera eksportinė kava, futbolą, krepšinį, tinklinį, ™ dvi partijos: konservą-

daug- įvairiu vaisiu Bana- o labiausiai — bulių rung- torixl ir liberalų. Katalikai AMŽINO SNIEGO IR & pS- tynęs. ' 1
TROPIKU KRAŠTAS |,T_ __x k__j Drabužiai — kaip euro- & partiją, bet yra ir ant-______ _____________

klimatas piečių, tik lengvi, nes karš- r°j°je- liberalai respek-. tuVą prisirinkdavo apie 
kaip Flo- ta- Paltų nenešioja. Spal- tuoja re.igiją. 20, 30 ar 40 jaunuolių ir

Koks tenai ridoje. Gali sėti kada nori, va— daugiausia šviesi. PIETIEČIAI IR USA i veždavo į tą lietuvių įstai-
pavalė daugiausia1 Pagrindinis valgis: ry-. _ Gyvenote Kolumbijo-24- Pabaigę 4 metų moks- 

balta duona, kava, je dabar važinėjate po kurie norėdavo, važiuo- 
tik daugiau lietaus bulvės, įvairių rusių vai- jungt Amerikos Valysty-Įdavo i noviciatą Moglie, o 

~ • šiai. Kavos tai geria daug. bes°Koki skirtumą įžvel-i^^ — važiuodavo į kitas
| Geria žmonės ir degtinę, giaįe? ‘ ' < pasaulio šalis, į misijas,
bet gana nuosaikiai. Žino-, _  Kolumbijoje gyvenau į ^uvo laisvė pasirinkti. Iš
ma kolumbiečių degtinės i 4metus į USA atvažiavus novicijato važiuodavo į į- 
rūšis “ron”. matyti didesnė pažan- Į vairias Europos šalis tęs-

Pietų Amerika, tame tar-Įga technikinis progresas.^ fil°s°fij°s ir teologijos 
pe ir Kolumbija, nėra taip didesnis medžiaginis ger-imoks^- 1934 m. buvo įkur- 
atsilikusios šalys, kaip'būvis Kultūringumo at- ta pirmoji saleziečių įstai- 
daugelis galvoja. Kas pa-'žvilgiu žmonių malonumo Sa Lietuvoje: Vytėnuose. 

■ žįsta ispanus, tai Kolum- at>1 šalv ‘ .— Li
bija yra lyg kita Ispanija, dai miek)S 
ir tie bruožai randami vi-: 7f.mAe 
soj Pietų Amerikoj. Įrika b;veij

dugosia vijos sienos stotis ant Pola kelio, Trieste srityje. Kaip mato
me ir čia be Stalino ir jo “irankių”neapseina.

ITeko daug po tą kraštą nes. Moterys dažnos prie
keliauti. Pritrūksta ko ar sakramentų, vyrai ne to- šimtas su viršum ,išsiskir-
nežinai ko, mielu noru pa- kie greiti, bet velykinę visi sčiusių po visas valstybes: 
sako ,padaro. 80 G , gal net atlieka. Iki šiol organiza-ĮUSA, Kolumbijoje, 
daugiau — katalikai. ei jų veikimas nebuvo iš- lijo je, Argentinoje,

Būdas, kaip visų pietie-plėstas. —..
čių, karštas.
ga. greit 
Bažnyčiose

v •

klausimą Jungt. Tautų se-[ 
sijoje, kad jie patys rašytų 
straipsnius apie Lietuvą 
(mes žinių suteikiame 
jiems).

2) Palengvinti lietuvių 
imigravimą. Kolumbijos 
valdžia planuoja masinę 
imigraciją iš Italijos, iš 
Vokietijos ir kitų valsty
bių. Mes siekiame, kad į tą 
skaičių įtrauktų ir Lietu
vą, paskirtų lietuviams di
desnę kvotą. Mūsų jau vis
kas paruošta ir padaryta, 
dabar tas klausimas svar
stomas Kolumbijos kon
grese. Jei nuspręs palan
kiai, yra viltis, kad įsileis 
ir daugiau lietuvių. Jei ir 
nepavyktų masinis įvažia
vimas, bandysime ati
traukti paskiras šeimas, 
ypač žemės ūkyje nusima
nančius žmones, kurie yra 
labai pageidaujami 
lumbijoje ir 
stambesnių ūkio savinin
kų jau net yra pasisiūlę 
apmokėti kelionę į tą šalį.

Kolumbijoje yra daug; 
neapgyventų žemių, ku
rias vyriausybė nori pada
linti tarp atvažiavusių, pa
statyti namus, o paskiau 
atsimokėtų. Tas planas 
vyriausybės yra svarsto
mas.

Yra galimybių taip gi 
darbuotis pas stambiuo
sius ūkininkus, fabrikuo
se, ypatingai audimo, ir ki
tose pramonės šakose.

Kolumbijoje galimybės 
nemažos, ypač gabiems, e- 
nergingiems žmonėms, nes 
dabar ten yra daug neuž
imtų vietų, yra tik vysty-

Brazi- 
Chilė-

Dabar didesniu je, Peru, Bolivijoje, Ekva- 
Greit užside- tempu katalikai organi-toriuje, Patagonijos ty- 

vėl nurimsta, zuojasi ir yra labai geros j ruošė, Portugalijoje, Ispa- 
gyvesni, bet viltys ateičiai. Įnijoje, Prancūzijoje. Bel-

SPAUDA IR POLITINIS T..VokietlJOJ,e’ JaP°‘
GYVENIMAS K1?\J°ie irdaugely-

„ . . x ... je kitų valstybių, bet jie įs-— Kaip su katalikų spau- ■ ... ■■ ■ --
da?
— Gana gerai. Kiekvie

name mieste yra vienas ar1 
du katalikų laikraščiai, la-i — KAIP SU SALEZIE- 
bai gerai tvarkomi, dau-‘ ČIAIS LIETUVOJE?

— Pirmasis lietuvis sale
zietis buvo kun. Antanas 
Skeltys. Jisai išgavo įstai
gą, skirtą vien lietuviams 
saleziečiams Italijoje, Pe- 
roza — Argentina mieste. 
Kasmet važiuodavo į Lie-

bet viltys ateičiai, 
pamaldūs. Kaip ispanai. 
Praeivį ne tik pasveikina, 
bet ir nusišypso. Apskri
tai, jie karštesni ir tas ne
kartą 
pietų 
mis.

išsilieja žinomomis 
kraštų revoliucijo-

siskirstę po svetimtaučių 
įstaigas ir užima kartais 
aukštas vietas.

JAUNIMAS
_ _________t Jaunimas labai linksmas «eh'Je vietų užima pirmas, 

staliai, j avižos, net rugiai, o ypač — mėgsta šokti .dainuoti, vietas visoje spaudoje, 
mecha- ryžiai, kukuriizai. Labai mėgsta visokį sportą, ypač Politiniame gyvenime y-j 

(gera eksportinė kava, futbolą, krepšinį, tinklinį, ra dvi partijos. konserva-
daugumoj buriasi į pirmą-

Rašanti jx>nia ginčijosi dėl 
savo knygos su žmogum, kuris 
neturėjo autoriaus troškimų. 

Į — Negali tamsta priešintis —-■ 
tamsta, kuris neparašei nė vie
nos eilutės, tuo tarpu aš pripra
tus prie plunksnos.
— Žąsis taip pat — kukliai at

šovė tas.

TROPIKŲ KRAŠTAS Į^g gėja du, net tris kar-Į
— Apie Kolumbiją mes tus metuose, nes

mažai težinome čia Jungt. giltas, panašiai. 
Valstybėse. U ’ ' __ _______
kraštas? — paklausiu sve-j bet J pataiko 
čią. i prieš liūčių metą. Žiemos ziaL
— Kolumbija — plati ša

lis, užima arti 450,000 kva
dratinių mylių plotą, taigi 
apie 20 kartų didesnė negu 
Lietuva, o gyventojų turi 
tik keturis kartus dau
giau: apie dvylika milijo
nų. Sostinė — Bogota, su 
puse milijono gyventojų. 
Kolumbija yra netoli ek
vatoriaus. Karštoje zono
je siekia virš 100 laipsnių 
Fahrenheito, tačiau kraš
to viduje yra aukšta lygu
ma — Sabana — labai vėsi 
per kurią teka Bogotos u- 
pė. (Spėjama, kad seniau 
čia yra buvęs ežeras).

Kolumbija — labai kai-

nėra, 1
tame sezone. Gausu mine
ralų: aukso, anglių, gele
žies ,yra žibalo ,tik dar ne
išnaudota viskas kaip rei
kiant.

— O KAIP GYVEN
TOJAI?

— Žmonės — ispanų kil
mės. Yra ir metisų (miši
nys su indėnais), yra tru
putis indėnų, truputis neg
rų (karštesnėse vietose).

Žmonės labai nuoširdūs. 
Jei tik gali kokiu nors bū
du padėti, džiaugiasi tuo. 
Katalikų mokyklas remia 
moraliniai ir medžiaginiai.

ij
Įžįsta ispanus, tai Kolum-j

Ko-, 
daugelis

# * 5

Miltonas: Kalbama, kad mo
terys tai — rožės. Esu aklas, 
bet iš spyglių jaučiu, kad tai tu
ri būti tiesa.

Krasickis: Graži moteris tai 
— rojus akiai, pragaras sielai, 
skaistykla kišenini.

S. Kichteris: Madų salono sa
vininkas kai kada moteriai 
daug geresnis daktaras už gy
dytoją.

N. N.: Didžiausi priešai mote
riai yra jaunystėj protas, o se
natvėj veidrodis.

Abudu...

Prūsų ciesorius Fridrikas Di
dysis mėgdavo kasdien peržiū
rėti kariuomenę. Todėl pamatęs 

vis klausdavo 
kiek tau metų,

tarnauji, ar geras 
ir vyresnybė? Kartą 

įstojo vienas 
visai nemokąs vo-
vyresnybė išmokino 
tuos tris klausimus: 
pusė metų, abudu.

: Vytėnuose. 
abi šalys beveik vieno- Tada kun- Skeltys pradėjo 

Įteikti iš įvairių kraštų lie- 
žemėsturtai Pietų Ame-'tuvius saleziečius į tėvynę. 

“ > įvairiose vals-
22 * pa. tybėse aukštai išsispeciali-

aukso, gal net;zav§ vyrai. Lietuvoje 4 
--- Ten metų laikotarpyje atidarė

penketą įstaigų. Lietuva 
į buvo gal vienintelė šalis,
j

I 
Į

rika beveik taip pat tur-' Suvažiavo 
itinga, kaip Šiaurinė. F 
j vyzdžiui, : 
daugiau, kaip šičia, 
beveik nėra upelio, kurs 
neneša aukso.

Pietų Amerikoje vienas 
Į sunkumas — jie neturi iš- 
I vystytos pramonės. Še
iniau daug mašinų gauda
vo iš Vokietijos, dabar iš 
Europos nebegauna, o 
USA visur neišsitenka. 
.Bet jau dabar matoma di- 
idelė pažanga. Su USA f ir
imų kapitalo ir specialistų 
pagalba atidaromi nauji 
žibalo šaltiniai, kasyklos 
ir tt.

15,000 SALEZIEČ IŲ, 
MILIJON AS RĖMĖJŲ

— Jums, lietuviui, sale
ziečiui, daugiau žinoma a- 

’pie jūsų vienuoliją, ypač,: 
Įjoję esančius lietuvius... j

— Visame pasaulyje yra 
netoli 15.000 vienuolių sa
leziečių: įstaigų veda apie 
270. daugiausia mokslo, a- 
matų ir. pastaruoju laiku 
— nuo karo nukentėju
sioms. Taipgi dirbama mi
sijų srityje. Saleziečių jau 
yra beveik visose pasaulio 

South Boston, Mass.IXie^S. rtm6jų

— Kolumbija, katalikų 
kraštas. Kaip pas juos re
liginis ir dorovinis gyveni
mas?

— Jie katalikai, geri žmo-Į 
I I

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 — “PRANAŠYSTES 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:

Šiuomi siunčiu $..........ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio;
Pabaigą”.

Vardas ............................................................................  ..............................

Pranašas Elijas

“DARBININKAS”
366 W. Btoadway

kur kuriantis saleziečiams ™osį. st.adiir Kolumbi: 
buvo turima puikiai pa
ruošta personalas iš vie
tos žmonių. Dabar neturi-

ja ateityje bus vienas iš 
geriausių Amerikos kraš
tų. Žemė derlinga, gyvulių

me žinių apie saleziečius ner.eikia nt„tvartai,s aP™‘ 
Girdėjau, kad Pintl

naują kareivį 
tris klausimus: 
kaip seniai 
maistas
kariuomenėn 
prancūzas, 
kiškai. Jį 
atsakyti į 
21 metai.
Vieną dieną, kai ciesorius lanke 
karnuomenę. jis pamatė nau ją 
kareivį ir priėjęs ėmė klausinė
ti: bet šį kartą pradėjo nuo an
tro klausimo:
— Kaip seniai tarnauji'’
— Dvidešimt vieni metai. — 

drąsiai atšovė kareivis.
— Kiek

i — šiitas klimatas, 
žiemą vasarą ganyklose 
gali pasilikti. 

Mano kelionės tikslas i
USA buvo — susipažinti — kiek tau metų? — nuste-. 
su vadovaujančiais lietu- bęs paklausė ciesorius 
viais, pasitarti su mūsų at
stovais ir įvairių organi
zacijų veikėjais— kaip ge- 

Ko-iriau įvykdyti mūsų suma- 
lumbijos lietuviai turi pla- nytą planą, kad visi subeų. 

■čius užsimojimus. Norėtu- drintomis jėgomis galėtu-, 
me apie tai daugiau patir- me atlikti Lietuvai naud

dingesnį darbą. Amerikos! 
lietuvių darbštumas pada 
rė gerą 
mums 
Jokių 
nes, su 
pasakyti.
(Kolumbijoje) arkivysku
pas jau paskyrė rinkliavą 
Lietuvos reikalams, — sa
vo pasakojimą baigė kun. 
St. Matutis.

Dr. J. Pruuskib.

Lietuvoje.
dar kai kur dirba, nes sale
ziečiai koncentruojasi į a- 
matų, ūkio dalykų moky
mą, kas visus labai pagei
daujama.

LIETUVIAI 
KOLUMBIJOJE

— Girdėjome, kad

ti?
— Jau iš ankščiau kun. 

Saldukas, kun. Tamošiū
nas, teologijos studentas 
Dubinskas, kurie jau nuo 
seniau gyveno Kolumbijo
je, buvo pradėję sąjūdį. Iš 
pasauliečių — p. Sirutis. 
Nuvažiavęs prisidėjau ir 
aš, o taipgi — neseniai at
važiavo L. Grigonis. Ener
gingiau dirbant ir gavus 
mūsų vyresniųjų leidimus.

— Pusė metų.
Tai kuris iš mudviejų kv,iį« 

las? — karščiavosi ciesorius.
— Abudu

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

įspūdį. Tai yra; 
moralinė parama,1“ 
aukų neieškome; |

džiaungsmu galiu: 
kad Meaeilino:

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
Darbininkas” perspaus

dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00: popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 

So. Bostou 27a Mass,



Penktadienis.. Birželio 6 d.. 1£h7
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘J

xiliary intencija. Veteranus at
lydėjo parapijos taip vadinamas 
“švilpukų" benas, kurį sudaro 
berniukai ir mergaitės. Visi la
bai gražiai pasirodė su naujo
mis uniformomis. Benui vado
vauja p. Jonas Stokes.

Mirė Ainoris mūsų šv. Juozapo parapijos Šv. 
/ardo Brolijos nariai dalyvavo 

Vie-
|v

lameli. Mass. — Birželio 4 d. j Brocktone Šv. Valandoje.
š. m. mirė Romualdas Ainoris. nas busas nuvyko į iškilmių vie- 
gvv. 46 Merrill Street. Velionis tą. Vyrai sugrįžo pilniausiai pa- 
pašarvotas VValter P. Miksos ir tenkinti, ir džiaugėsi lietuvių 
Sūnaus, laidotuvių direktorių, katalikų vyrų tikėjimo dvasia, 
koplyčioje. 48 Lawrence St. i --------------

Laidojamas šeštadienį, birže- ■ Naujas Langas
lio 7 d.. 9 vai. rytą iš Šv. Juo-: Šiomis dienomis .atėjus į baž- 
zapo lietuvių par. bažnyčios. ' nyčią. buvo galima pastebėti

Paliko nuliūdime keturius naujas ir didelis spalvuotas lan- 
pusbrolius ir vieną pusseserę. gas. kuris puošia choro aikštę.

A. a. Romualdas Ainoris y-ra Langas vaizduoja Šv. Ceciliją 
buvęs vargonininku Haverhill. prie vargonų. Langas begalo 
Loveli ir kitose parapijose, o gražus. Tai vis auka parapijos 
vėliau atsisakė nuo vargoninin- geradarių, 
kavimo ir. rodos, dirbo dirbtu
vėje.

'z LOIELL, MASS.
Pasidavė Operacijai

Ona Saulenaitė. sodalietė

DARBININKAS

Tą pačią dieną įvyko LDS 5 į 
kuopos susirinkimas. Dalyvavo ■ 
nemažai narių. Svarstyta apie 
LDS 5 kuopos ir Šv. Vardo' 
draugijos pikniką ir LDS seimą. į 
p. Totilas pranešė, kad LDS 5; 
kuopos šv. mišios įvyks birželio 
22 d., 8 vai. rytą.

t

Taipgi tą pačią dieną įvyko ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkimas. Pirm, 
komp. A. J. Aleksis pakvietė 
svetį Dr. Kazlauską, ką tik at
vykusį iš Švedijos. Dr. Kazlaus
kas padarė pranešimą apie Lie
tuvą ir lietuvius tremtinius. Iš
rinkta komisija ruošimui pikni
ko. kuris įvyks birželio 29 d., 
Linden parke. Union City. Ct.

Korespandentas.

KEARNY, K. 1

£
Šaunus Darbininkų Piknikas

I

I

mišios bus skaitytos, laikantis 
vasarinės tvarkos.

šventoji Valanda
Lowellio miesto ir priemies

čių parapijų šv. Vardo Vyrų 
Brolijos Šventoji Valanda įvyks 
birželio 15 d. (Fathers Day) 

ir Lowellio sporto aikštėje. Dalv-
choristė. pasidavė aklosios žar-įvaus apie 44 katalikiškų parapi- 
nos operacijai. Išgulėjus savai- jų vyrai. Mūsų parapijos Šv. 
tę Šv. Juozapo ligoninėje. sugrį-( Vardo Brolijos nariai vieningai 
žo į namus. Jaunimas linki jai rengiasi dalvvauti 
greitai sustiprėti.

__ o___ __ ____ i ir parodyti 
kitataučiams kaip lietuviai vy
rai yra organizuoti.

Parapijos Jubiliejus _______
Mūsų kolonijos Šv. Juozapo: Sunkiai Susirgo

lietuvių parapija penktadienį., šiomis dienomis sunkiai susir- 
geguzės 30 d. minėjo savo 40 gO Apolonija Žukauskienė, 
metų gyvavimo Jubiliejų. 9 vai. 
rytą klebonas kun. P. M. Stra- 
kauskas atnašavo šv. mišias.

Guli Ligoninėje
I Agota Bužadragienė 

Jam asistavo kun. Jonas Berną- dienomis guli Šv. Jono 
tonis ir kun. Petras Šakalys, a- nėję, 
bu iš Lavvrence. Mass. Gražų 
pamokslą pasakė kun. Dr. Kazi
mieras J. Urbonavičius, buvęs 
Lowellio parapijos klebonas.

Artistišką dalį muzikos išpil
dė parapijos didysis choras, va
dovystėje vargonininkės 
Zofijos Blazevičiūtės .

Žmonių buvo nemažai, 
galėjo būti ir daugiau.

šiomis 
ligoni- 

Žaslietis.

WATERBURY, CONN.

Gegužės 22 įvyko vestuvių 
surprise shower” dėl Florence 

Kašėtaitės. Jinai dėkoja visiems 
už atsilankymą ir gražias dova
nas. j

- i
Regina Yuknelytė ir Juozas 

Stokes iš Kearny apsivedė ge
gužės 24 d. Dievo Motinos So
pulingos par. bažnyčioj.

Kun. M. Kemėžis suteikė šliū- 
bą. ir vestuvių puota įvyko L.A. 
P.C. salėje. Jaunavedžiai išva
žiavo į Kanadą atostogauti.

44.

LDS. N. Anglijos Apskritis rengia didelį darbinin
kų pikniką, kuris įvyks liepos 6 d. Romuvos Parke, 
Montello, Mass.

Gera muzika, lietuviški liaudies šokiai, dainos ir 
tik ką atvykęs kalbėtojas iš Europos, tikimasi, su
trauks labai daug publikos.

Iš tvankių miestų, dirbtuvių, dulkių ir triukšmo 
nepalyginti maloniau su draugais susitikti ir pasižmo
nėti gryname ore medžių pavėsyje, kaip prirūgusiose 
tavernose ar kur kitur.

Darbininkai, atsiminkit, liepos 6 dieną, sekmadie
nį ,visi keliai veda į Romuvos Parką!

Rengimo Komisija.

iTeller, kuri yra ponios Rums- prakalbas Lietuvos šalpos rei- 
kienės teta. Tėveliai Feliksas ir 

Į Ona Rumskiai, ir ponų Rumskių

Murphy - Petrikaitė
Sekmadienį, geg. 25 d. Elea- 

,nora Petrikaitė ištekėjo už Kri
stupo Murphy, jaunuolio iš šv. 
Benedikto parapijos. Abudu 
mūsų kunigai buvo prie alto
riaus šliūbo metu. Kun. dr. 
Mendelis atnašavo mišias ir su
teikė moterystės sakramento 
palaiminimus. Liudytojais buvo 

| jaunojo brolis Povilas ir jauno
sios teta p-lė Agota Maskevi- 
čiūtė. Savo dukterį prie alto
riaus atvedė jos tėvas. Vestu
vės buvo kuklios jaunosios tėvų 
namuose. Nuoširdžiai sveikina
me naujavedžius ir linkime 
jiems jiems ilgiausių metų jų 
naujam pašaukime.

kalams, bet negavus kalbėtojo 
visas reikalas atidėtas.

Kas Naujo...
Sekmadienį, birželio 1 d. po 

mišių buvo dalinami egzemplio
riai naujai leidžiamo parapijos 
žinių lapo, užvardinto “The Al- 
phonsian”. Edvardas Budelis ir 
Kazys Rąžulis apsiėmė reda
guoti tą mėnraštį. Pirmas nu
meris yra gan kuklus. Laikui 
bėgant, manoma, kad vienas la
pas išaugs į keturius arba ir aš- 
tuonius lapus. Sveikiname šio 
sumanymo vykdytojus. Jauni
mo klūbas paėmė ant savęs pi- 
nigišką naštą.

A. a. Jonas Matelis
Antradienį, birželio 3 d. kun. 

Antanas Dubinskas atnašavo 
gedulingas mišias už a. a. Jono 
Matelio vėlę. Velionis mirė mie
sto ligoninėje. Keli metai kaip 
kentėjo nuo neišgydomos vėžio 
ligos. Buvo padaryta operacija, 
bet tik laikinai ligoniui pagelbė
jo. Paliko nuliūdime žmoną ir 
užaugusią šeimą, 
šinskas rūpinosi
tvarka. Palaidotas Holy Redee- 
mer kapuose. Lai ilsisi Viešpa
ties ramybėje!

Kelionė į Washingtoną
Geg. 29 d. net 29 Šv. Alfonso 

mokyklos mokiniai su savo Se
sutėmis mokytojomis ir kleb. 
kun. dr. Mendeliu buvo nuvykę 
į Washingtoną, kad aplankyti 
valdžios svarbesnes įstaigas. 
Diena buvo karšta ir visi gero
kai nuvargo, tačiau kelionė bu
vo įdomi. Antanas Makaraus- 
kas net du sykiu trepais užlipo 
ir nulipo Washington Monu- 
ment, 555 pėdų aukščio. Nuvy
kę į Arlington kapines prie Ne
žinomo Kario Kapo matė kaip 
mainėsi sargyba. Tai vienas iš 
daugelio dalykų, kuriuos moki
niai matė Washingtone.

Juozas Ka- 
laidotuvių

Arkivyskupo Laidotuvės
Gal nuo Kardinolo Gibbons 

mirties 1921 m. nebuvo tiek įžy
mių Bažnyčios dvasiškių suva
žiavę į Baltimore, kaip kad da
lyvavo Arkivyskupo Mykolo 
Curley laidotuvėse, ketvirtadie
nį, geg. 22 d. Net du kardinolai, 
Jo Eminencijos kardinolas Dou- 
gherty iš Philadelphijos ir kar
dinolas Spellman iš New York,

Visi buvo atvykę. Katedros Sanktu- 
kaimynai, visi linkėjo pp. Rum- garsinimai išdalinti prie bažny- arijoj matėsi apie 50 arkivysku- 
skam geriausių sėkmių gyveni- čios ir kitur. Žmonės, gavę tuos

garsinimus su paveikslais “You 
Dalyvių vardu p-nia J. Kaz- Too Can Aid Suffering Lithua- 

kur jų aukoti 
taipgi įteikta drabužiai nuėjo, ir kur dar 

daug gražių dovanų nuo gimi- reikalinga.
I Gegužės 23 d. įvyko Federaci
jos ir BALF skyrių susirinki- 

p |-g mai. Dalyvavo nemažai atstovų 
ir taipgi kleb. kun. J. Valantie- 

nors^us’ kur*s Pasakė gražią kalbą. 
Pirmininkas komp. A. J. Alek- 

‘ sis pranešė, kad surinkta aukų 
gatvėse $1.373.36. Po to p. Mar
celė Andrikytė dar pridavė au
kų. taip kad pasidarė $1.500. 
Daugiausia aukų surinko p-lės 
Aldona Mažukauskaitė ir Mar
celė Andrikytė ir p. Bročiulie- 
nė. Taipgi p. Karinauskienė ir

1 p. Sabienė surinko virš po šimtą 
kaikurie lowellieJ dolerių‘ Nemažai surinko PP- 

savo vaikelius Sapranienė. Meškunienė, Jenu- 
kuomet jjg'šaitienė. Stankevičienė, Stoni- 

savo bažnv-1kienė- Forties- Girdzijauskienė. 
įCemauskaitė. Radzevičienė ir 
{kitos. Federacijos skyrius dau
giausiai surinkusiai aukų skyrė 
$5.00 dovaną ir 4 dovanas po 

‘ . Bet laimėjusios 
dovanas pavedė jaunesniųjų 
skyriui.

Balandžio ir gegužės mėn. į 
Federaciją gauta aukų šiaip: 
Gyv. Rožančiaus $3.00: Treti
ninkų — $1.12; Rūtos — $1.20; 
Kristaus Kančios — $2.25; Juo
zas Žemaitis — $1.00. Kiti po 
mažiau.

Vaikeliu Pirmoji šv. Komunija ,
Sekmadienį, birželio 1 d. para

pijos vaikeliai priėmė Pirmąją 
Šventą Komuniją.

Sekantieji priėmė: Antanas 
Buja ir Elzbieta Ramanauskai
tė. Laike šv. mišių klebonas pa
sakė gražų pamokslą.

Gaila, kad 
čiai vis siunčia 
pas svetimtaučius, 
gali tą patį atlikti 
čioje. Jei nebūtų šioje kolonijoje • 
lietuvių bažnyčios, tuomet būtų 
galima 
paskui

save teisinti, bet dabar... 
verkiame, kad jie šalina-

si nuo lietuvių ir mūsų veikimo, i' *en^ dolerių.

Atmintis
Mūsų parapijos Merginos So- 

dalietės. parapijos 40 metų su
kakties proga, nusitraukė savo 
paveikslą. Netolimoje ateityje 
rengiamės įdėti į laikraštį ‘Dar
bininką’. Pamatysite kiek mūsų 
parapija turi darbščių Sodalie- 
čių.

I 
i

Šv. Onos draugijos narės ben- iausųieng įteikė pp. Rumskam nians ’, sužinojo,
drai priėmė šv. Komuniją gegu- piniginę dovaną ----------
žės 25 d. per 8 vai. šv. mišias.
Po mišių įwko bendri pusrvčiai, . , . T* ' - ■ J ,nių kaimvnų, draugių ir drau-
Šv. Vardo dr-jos salėje. • - , • , .J J gų. uz kurias Juozas ir Shirley:

visiems pareiškė dėkingumą. 
5 Visi smagiai šoko prie sma
gios muzikos, dalinosi vakaro merikoje: motinos brolių, arba 
įspūdžiais, linkėdami jaunai po- šeimos narių — 
relei Dievo palaimos gyvenime. ,

Šioje puotoje taipgi buvo pa
kviestas kalbėti Vincas Šilkas,'

II _________ r_____________ '
Įsius atvyko iš Vokietijos. Jis skrityje, žvirgždaičių valsčiui,
jautriai apibudino mūsų brolių Paberžupių kaime.
ir seselių padėtį tremtyje.

Moterų Guildas Rengia šokius 
Šv. Kazimiero parapijos mote-‘

me.

yra
O.

Į

Geg. 25 d., 9 vai. šv. mišios; 
buvo laikomos padėkai už sėk
mingą, sujungtą Sodaliečių su
važiavimą gegužės 18. Sodalici
jos nariai-ės bendrai priėmė šv. 
Komuniją ir po mišių visi ben
drai atkalbėjo litaniją.

Pirmadienio vakare, gegužės 
26. gabi pianistė, Marija Slekai- 
tytė suruošė puikų koncertą 
Roosevelt School. Arlington, N. 
J. kurį išpildė jos studentai. 
Gražiai dainavo solo Eleanora rų guildas birželio 8 d., parapi- ’ 
Egan. Ji turi gražų lyrišką so- jos svetainėje rengia šokius, ku- 
prano balsą. A.E.S. rių visas pelnas yra skiriamas

NE* HAYEN, CONN.

Paieškojimas
Ieško giminių, gyvenančių

Gegužės 25 d. Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje įvyko šv.Dalyvavo šventoje Valandoje

i
Sekmadienį, birželio 1 dieną mišios katalikų veteranų ir au-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS Į

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

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 t

430 IIOAOWAY • IOVTII • ••!•«

Mt.WhSHINGTON
COOF’ERATIVE BANK l

pų ir vyskupų. Prelatų buvo 
tiek daug, kad pusę bažnyčios 
buvo užėmę. Šv. Tėvo atstovas 
Arkivyskupas Cicognani atna
šavo gedulingas mišias. Pamok
slą pasakė arkivyskupo padėjė
jas vyskupas McNamara iš Wa- 
shington. Kalbėjo apie pusva
landį. Pamokslas buvo turinin
gas; trumpai, bet gyvai nupasa
kojo mirusio arkivyskupo nuo
pelnus kaip Bažnyčiai taip Bal- 
timorės arkivyskupijai.

A-

Petraitis Justinas, Cleveland;
Petraitis Juozas. Chicago; 
Petraitis Antanas. Chicago. 

kuris dar tik prieš kelis mene- Visi gimę Lietuvoje, Šakių ap-

Pagerbė Juozą ir Shirley
Rumskus

Gegužės 25 d., parapijos sve
tainėje įvyko šauni puota pa
gerbti ponus Juozą ir Shirley , 
Rumskus. jų 5 m. vedybinio gy-1 
venimo sukakties proga. Juozas 
neseniai grįžo iš karo tarnybos. 
Taigi šia proga jų draugai-drau- 
gės ir giminės suruošė surprizą.

Vadovaujant puotos rengimo 
pirmininkei p-niai J. Kazlaus
kienei, stalai buvo skoningai iš
puošti. maistas skanus ir patar
navimas malonus. Visi kompli- 
mentavo šeimininkes. Prie gar
bės stalo sėdėjo kun. P. Prano
kus iš Waterbury, Conn., kuris 
pavadavo mūsų kleboną. Taipgi 
pp. Antanas ir Marijona Venc- 
kūnai iš New Britain, Conn., 
Juozo tėveliai Feliksas ir Ona 
Rumskai, ponios Rumskienės
teta ir kiti giminės, vietos biz- zika chorui pasirodyti, 
nieriai ir kaimynai. ■ ------------ -

Įžanginę kalbą pasakė M. Jo-, Dabar visi laukia parapijos 
kubaitė, sveikindama pp. Rums- metinio bazaro, kuris įvyks bir- 
kus ir linkėdama sveikiems su- želio 12. 13 14 dienomis, parapi- 
laukti sidabrinio jubiliejaus. Pa- jos svetainėje, šį metą bus kas 
kvietė kalbas pasakyti kun. P/tokio svarbesnio. Parapija ski- 
Pranckų; pp. Venckumis, kurie.ria dovaną naują 1947 metų 
taipgi tą dieną minėjo savo 20 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį; veikėją V. Norkūną, ku
ris yra Juozo krikšto tėvas; 
pramonininkus — J. Norkin, J. 
Vaičaitį, J. Markevičių; ponią

. parapijos naudai. Visi parapi- 
• jiečiai ir susipratę lietuviai 
; kviečiami savo atsilankymu pa- 
j remti šį jaunų moterų darbą. M.

BRIDGEPORT, CONN.

Feliksas Sodaitis, Gross Hessen
Lamboy Str. 84 27—4 

USA Zone, Germany.

vajus arkivysku- 
užlaikymui užsi- 
d. Arkivyskupo 
paprasta vajaus

Našlaičiams Labdarybės Vajus
Labdarybės 

pijos našlaičių 
baigė geg. 27 
mirties dėliai
užbaigimo puota buvo panaikin
ta. Vietoj puotos buvo daromos 
arkivyskupo atminimas. Pamal
dos įvyko trečiadienį, geg. 28 d. 
Kolumbo Vyčių ALCAZAR sa
lėje. Arti 2,000 kunigų ir pasau
liečių susirinko tam garbės ati- 

; davimui. Vyskupas Sheehan pa- 
i sakė tinkamą kalbą, o prel. Nel- 
įligan atkalbėjo maldas: semi- 

VĮnarijos klierikai giedojo.
Vajaus pasekmės parapijoj 

nebuvo pergeriausios. Parapijos 
kvota $4,625.00 nepasiekta. Ne

įžiūrint kunigų pastangų, pini
gai ir pasižadėjimai surinkta 
tik $3,000.00. Klebonas turėjo 
dadėti iš parapijos iždo $1,625. 
Tai pirmi metai, kad mūsų pa
rapija nesurinko jai skirtos su
mos. Kaip pirmininkas Julius 
Kastantinavičius, taip vajaus 
raštininkė p-lė Lilė Valčečkaitė 
įvairiais būdais bandė sukelti 
pageidaujamą sumą, tačiau ne- 

• nusisekė. Gal kurie vėliau atsiųs 
j savo auką, nes lietuviai nesisku
bina.

Lietuviai Legionieriai...
Lietuvių postas 154 Baltimo- 

rės legionierių, dėka Tomo Mar
cinkevičiaus rūpesnio, atminė 
kare žuvusius savo draugus ne 
tik ant kapų, geg. 30 d., bet ir 
bažnyčioje birželio 1 d. Gražus 
būrys legionierių ir gan didelis 
skaičius baltai pasipuošusių ka
rių motinų dalyvavo šv. mišiose 
sekmadienį, 8:30 v., kurios buvo 
užprašytos vietinio posto ir at
našaujamos už vėles visų žuvu
sių karių.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
gėrėjosi šiuo atminimu ir prane
šė, kad Tomas Marcinkevičius 
turi mintyje kitais metais, jei 
būsime gyvi, sutvarkyti dalykus 
taip, kad galėtume turėti mišias 
lauke ant kapinių. Gražus su
manymas ir turime viltį, kad 
bus įvykintas.

Moterims Rekolekcijos,
įvyks š. m. birželio mėn. 12, 

13. 14 ir 15 dieną Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Rekolekcijas ves Tėvai! 
Pranciškonai. Rekolekcijos pra-Į 

.sidės birželio 12 dieną (ketvir-l 
tadienį) vakare 
baigsis 15 dieną (sekmadienį) 
rylą pamaldomis. Po rekolekci
jų, kas nore, galės pasilikti ato-į 
stogų, poilsiui. Atlyginimas už 
rekolekcijų laiką $5.00.

Rekolekcijos rengiamos Švč. 
Jėzaus širdies garbei. Švč. Jė
zaus širdies šventės proga. At
siteisimas švč. Jėzaus širdžiai 
— vedamoji rekolekcijų mintis. 
Maloniai kviečiamos .kurios tik 
gali, katalikės lietuvės šiose re
kolekcijose dalyvauti, kad gi
liau susitelkusios maldautume; 
Švč. Jėzaus Širdį pasigailėjimo! 
Lietuvai ir visam kenčiančiam' 
pasauliui.

Prašoma kreiptis šiuo adresu:
Sister Superior

Immaculate Conception 
Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn. 
arba telefonu: Putnam 1451

8:30 vai. ir
I

Gegužės 27 d. parapijos mer
gaitės minėjo savo metinę šven
tę. 3 vai. po pietų įvyko P. Švč. 
karūnavimas. Gražus būrys 
mergaičių dalyvavo procesijoje 
ir gražiai lietuviškai giedojo.

________
Poros draugijų praėjo jubilie

jiniai minėjimo vakarai, būtent, 
Lietuvos Dukterų draugijos ir 
Lietuvių Balsuotojų klubo.

Parapijos choras gavo pakvie
timą dalyvauti Marianapolio 
Kolegijos dainų programoje lie
pos 4. Choras pasvarstys ar ga- 

| lės taip tolokai dalyvauti su dai-| 
nomis. Manau, kad būtų labai 
gražu su daina ir lietuviška mu- 

I

OLSMOBILE. Jaunimas ir pa
rapijos kunigai darbuojasi, kad 
viskas gerai pavyktų.

BALF 8-tas skyrius buvo nu
taręs laike šio vajaus surengti

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir1 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

i

Devintinės
Trečiadienį, birželio 4 d. 7:30 

vai. vakare prasidėjo gražioji 
Dievo Kūno iškilmė su pirmais 
mišparais. Per visas 8 dienas 
Švč. Sakramentas bus išstaty
tas ir viešai garbinamas. Sek
madienį, birželio 8 d. suma bus 
su išstatymu; mišparai ir pro
cesija 4 vai. po pietų. Tą rytą 
mišios 8:30 v. bus atnašauja
mos mūsų parapijinės mokyk
los graduantų intencija. Su Die
vo Kūno oktava ir Švč. Širdies 
atlaidais užsibaigs metų iškil
mės iki rudens. Pradedant bir
želio 15 d., sekmadieniais, visos

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmouinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Nakų.

P-----------

#>■

-S

W. J. Chishohn
GRABORrcS

“Asmeniškas Patarnavimas”

831 SmlthSt.,
PROVIDENCE, R. T.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
4

I
i



ES
>; DARBININKAS

Šie; paeina Raseinių, Betygalos. 
Žinantieji z prabešlyte į “Darbi
ninką”. ■'; '-į

/•

t

ŽINUTES ■ ■

■

Tremtinė Antanina Kaaakaus- 
kienė, buvusi Rūpeikaitė, ieško 
savo giminių Rupeikų Jono ir 
kitų. Taip pat ieško Balserų Ig
no ir Domicėlės, Pittsburge, Pa.

DAKTARAI
♦

I ŠOU 4476

Dr. JosephF. AntaneHs
OPTOMETRI8TA8
515 E. Broadvay

So. Boston, Mato.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais. I

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

4----------------------------------------------,

Bažnytinė eisena. Procesijos 
bei religinės eisenos bažnytinia- 
me žmonių gyvenime turi gilią 
reikšmę. Žmogus susideda iš 
sielos ir kūno. Graži ir skaitlin
ga procesija parodo į ką. žmo
gaus bei žmoiiių meilė linksta. 
Nesenai - Prancūzijoje katalikų 
eisena sumušė visus rekordus. 
Savo gražumu ir didžiumų su
mušė ji ir savo priešus, kurie 
savo demonstracijomis pasirodė 
nykštukais — be pasekėjų.

Šv. Petro lietuvių parapija 
rengiasi prie nepaprastos Dievo 
Kūno šventės procesijos. Šioje 
procesijoje bus nešamas švč. 
Sakramentas gatvėmis,
reikia specialaus Vyskupo leidi
mo ir ypatingo prisirengimo. 
Nes tai Karalių Karaliaus eise
na. Laimingi yra žmonės, kurie 
eina su Kristumi ir eina su Juo- 
mi toliau ir ilgiau nei minios 
pirmo Verbų sekmadienio.

Tam

i
i

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seyinora’
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. TROwbridge 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.

ĮVARUS skubai
i

S 
X

A, JNAMAKSYI
REAL ESTATE A 

INSURANCE

414 W. Bro8dway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948 I

Bes. 37 Oriole Street i
West Roxbury, Mm*.
T*l. P*rfcway 1238-W

Z

Keistučio Parke, Dedham, Mass.
Pradžia 2 vaL po plotų.

Programa: Parko paviljone bus įdomi muzikos,- 
kalbų, dainų ir kitokių įvairenybių programa.

&

SKUBĖKIME GELBĖTI MŪSŲ
'TPP’KTT'TNITT TQ į kenčiančius brolius lietu-
1KE1V111TUUO * j vius tremtyje. Tad kviečiu

-----. [visus lietuvius j darbą, o 
Bilius įsileisti lietuvius į [kad rusai pradėjo juos laimėjimas bus užtikrin- 

Štai ką rašo tas. - T
: “Nežinome nei* 

Kad jis turėtų ką daryti, nes čia pradėjo'
7—. Remkite tuo* profes'jonalu* ir biz- kimą, parašėme musų Se- tl J Rusiją. Taip 1S Rimini derlus, kurie savo skelbimais remia 

natoriams: Mr. Thomas išvežė vyrus, o moteris at-i ““yJi‘n,į5bkitės -Darbininke-. 
VVhite ■' '' ”------"*~~---------------- /Ti-----
Taipgi 
Rep. Earl C. Michaner, ukrainiečius. Iš Bagnoli ir 
chairman of the House ju-! Ricioni išvežė jaunus vy- 
diciary committee, Rep.1 rus, pabėgo tik du rumu- 
Frank Fellows, chairman į niukai. Vežant sunku pa- 
of the House subeommit- į bėgti, nes lydi stipri sar- 

Itee on immigration ir Mrs. gyba , net su tanketėmis. 
(Margaret Chase Smith. į Iš mūsų Katinėlis ir Jara-

Visi atsiliepė labai pa-: šūnas dingo. Aš jau gana 
i lankiai, pažadėdami viso-! stiprus nervais, bet visgi 
‘ keriopai paremti. Štai jų i verkiu kaip mažas vaikas, 
■bendra mintis duotuose at-'Beveik visi verkia, nežino- 
!sakymuose: “Thank you!darni, kas bus rytoj. Gal

Kviečiame visus — jaunus ir senus. Atvykę visi Maine valstybę . jau yra į- 'gaudyti.
turėsite malonų laiką, pakvėpuosite tyru oru ir atnaų- teiktas Washingtone ir ji. j tremtiniai: 
jinsite pažintis su savo senais pažįstamais. Bus skanių! svarstys. ] 
valgių ir gėrimų. Gros gera orkestrą, kuri gros kaip geresni ir tikresnį pasise- iš lagerių suminėti ir vež- 
amerikoniškus taip ir lietuviškus.

Nuoširdžiai visus kviečia, JAUNIMO 94 KUOPA.

Seserys mokytojos ir kunigai Į 
deda daug pastangų, kad šioji 
procesija būtų tikrai religiška ir 
įspūdinga. Bet reikia ir visų 
žmonių pagalbos.

Už tat yra kviečiamos visos 
draugijos dalyvauti šioje giliai 
religinėje eisenoje su visais sa
vo nariais, vėliavomis, ženklais 
ir visais papuošalais. Prašome 
tėvelių padėti Seserims moky
tojoms garbingai prirengti šiai 
procesijai savo vaikelius ir jau
nuomenę, prašome ir pačius tė
velius dalyvauti. Tuomet bus 
daug Dievui garbės ir žmonėms 
dvasinės naudos.

Procesija prasidės iš bažny
čios tuojau po Mišparų, kurie 
bus giedami paprastu laiku, 
2:30 v. p.p., birž. 8 d.

Ketv. birž. 5 d., 7:30 v. v., šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje prasi
dėjo Dievo Kūno Mišparai ir no- 
vena prie Saldžiausios Širdies 
V. J. Šventę. Šios pamaldos bus 
laikomos kiekvieną vakarą per 
visą Oktavą.

Kviečiame žmones pasinaudo
ti šiomis pamaldomis — pasi
melsti savo, Bažnyčios ir Lietu
vos intencija.

I
Pirma šv. Komunija. Birželio 

1 d., 8 v. r., 30 parapijos vaiku
čių, tėvelių, seserų ir kunigų 
prirengti, priėmė Pirmą šv. Ko
muniją. Seselės buvo parodžiu
sios vaikučius tikrai angeliškai.

i 8 f". • V ‘ ;> r ■ i ■ ■ —

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULUVAN, INC.
Petras JakabSnas, savininkas

323 W. Broadwoyf So. BetMo* Mass.
Tel. ŠOU 9772
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Kun. B. Mikalauskas.

Nauja Laikraštininkų Valdyba
ir Mr . Brewster.; vežė pas mus (Reggio E- 

Kongresmanams: milia), daugiausia rusus iri
Visi akelbkitė* “Darbininke".

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

te». Šou. 3729 Šou 4618

Littiuanian FumitureCo.

ar pirkti 
prašoma 
adminis- 
Svilienei,

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

826 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Reikalingos Pianinas
Ieškomas išnuomoti 

pianinas. Šiuo reikalu 
pranešti “Darbininko” 
tracijai arba Birutei
6 Peter St., So. Boston.

nizations in Lewiston, tel- du pamišo ir juos patalpi- 
ling me of your interest in nome ligoninėje. Toks gy-' 
the bill, H. R. 2910, which[’"'—— 
would permit displaced

Naujos Anglijos Svetimkalbų Laikraščių Organi- persons to enter the Uni- 
zacijos nauja valdyba: iš kairės į dešinę — (sėdi) — ted Statės, without wait- 
James G. Mandalian, pirmas vice pirmininkas; Aiex- įng for their quota. 
ander Brin, prezidentas; Joseph J. Borgatti, sekreto- „j can, however, assure! 
rius - iždininkas. Stovi iš kairės į dešinę — Luiz Antu- y0U of my interest andį 
nes, Ernest A. Bournival, Stasys Michelsonas, ir direk- that I shall give the bill 
torių tarybos nariai. most careful study and at-1

Šios organizacijos metinis susirinkimas įvyko ge- tention when it comes be-i^JįJ^
oniŽAci d Hntol Statlm- Rnstnnc* kur nirmininkn f™.. »» .gerutei.

•■The DaIykas’ ^šiubus
būtinas, nes jie ten, Vokie- jej vįsį Amerikos lietuviai! 

. ___ > ir kiekvienas kiek!
išsigandę, galėdamas prisidės, užtik-

gūžės 26 d., Hotel Statler, Bostone, kur pirmininku fore us for action...” 
vienbalsiai išrinktas Dr. Alexander Brin, * 
Advocate” laikraščio leidėjas ir redaktorius. i

Dr. Brin yra plačiai žinomas švietimo ir visuome- tijoje ir Italijoje* gyvena Hi^b^ 
nes gerovės veikloje. Yra Massachusetts Board of Edu-desperacijoje, r ’ ' DS
cation senioru - nariu, ir taipgi kitose organizacijose. [------------- —----

Principaliu kalbėtoju šiame susirinkime buvo Mr.[ 
G. Allen Reeder, Carstairs Distilleries skelbimų direk-' 
torius ir Export Arvertišing Association’s Research 
Committee pirmininkas.

Joseph J. Borgatti yra šios organizacijos sekreto
rium - iždininku nuo pat jos susiorganizavimo. Jį gali
ma pavadinti tos organizacijos tėvu. Jis yra Joseph J. 
Borgatti Ine., 80 Boylston St., Boston, skelbimų agen
tūros ilgametis vedėjas, ir plačiai žinomas visuomeni
ninkas, ypač savo tautiečių (italų) tarpe.

venimas nebepakeliamas. 
Pasimelskite už mus, būsi-; 

■ me dėkingi. Rašant iš akių' 
plūsta man ašaros. Sudiev.; 
Z. Krasauskas”.

Iš tikrųjų yra tragiška 
tremtinių padėtis. Mūsų i 

[čia Amerikoje gyvenančių 
yra šventa pareiga juos! 

Šiandien reikia' 
Įveikti visais frontais ir 

rytdienai.

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

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

880y2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

ir kiekvienas kiek

Apsivedė Algirdas 
Masiulis

i Birželio 1 d., šv. Elzbietos 
bažnyčioje. Milton, Mass.. Mo
terystės Sakramentą priėmė 
Algirdas Jurgis Masiulis su p-le 
Elena Elzbieta Stanton. Jau- 
navedis yra sūnus žinomų kata
likiškų draugijų tarpe uolių 
darbuotojų, LDS narių ir visų 
gerų darbų rėmėjų, pp. B. ir K. 
Masiulių, gyv. E. 6th St.. So. 
Bostone. Savaitė prieš vestuves 
So. Bostone, jaunųjų pagerbi- 

", kuriame 
jaunimo dalVx’avo dau£ žmonių ir jau- 

gausiai apdovanojo, 
jauniesiems saulėto.

Mirė. Birželio 4 d., mirė, ilgai reikės mažiausiai 500 aukų rin- 
sirgusi, Ieva Peleckienė (Jaru-.kėjų. Nutarta atsišaukti į visas 
šaitytė), 61 metų, gyv. 255 E draugijas, ypatingai į mūsų 
St. Paėjo Nemaniūnų parapijos.1 jaunimą k. t., Lietuvos Vyčių. 
Amerikoje pragyveno 43 metus.; Gabi ją, Parapijos chorą, Dainos i'Jko, shower , 
Paliko vyrą Domininką, tris chorą, Susivienymo 
dukteris ir sūnų. Laidojama iš kuopas ir kitas. Čia bus darbo nuosius 
Šv. Petro par. bažnyčios, birže- ne tik jaunimui, bet ir vyrės- 
lio 7 d., 9 v. r., Šv. Mykolo ka- niems. Todėl visus nutarta ir laimingo šeimyninio gyvenimo! 
puošė. ! kviesti šion talkon. Tam paga-

Velionė pašarvota D. A. Za- minta ir dalinama pasižadėjimo 
letskų, laidotuvių direktorių blankos. Aukoms rinkti dėžutės 
koplyčioje, 564 E. Broadway, jau gautos iš Centro. To darbo' 
So. Boston. reikalu nutarta šaukti masinįreikalu nutarta šaukti masinį 

mitingą. Rap.

Rap.

rinus, kad didelę dalį mūsų 
tautiečių išgelbėsime nuo 
baisaus priešo, kuris tyko 
juos pagrobti.

Man labai patiko profj 
K. Pakšto iškelta mintis 
gelbėti lietuvius, bet čia 
tik teoretiškas dalykas,' 
kaip jis pats sako. Šian
dien jau reikia eiti prie 
konkretaus reikalo, bū
tent: sudaryti komisiją ir 

i steigti fondą imigracijos 
reikalams. Mano nuomone, 

■ visa tai reikėtų pavesti 
: BALFui, kuris sudarytų 
atskirą skyrių.

Jei Amerikos lietuviai 
praleistų šią progą ir ne
remtų visokeriopai šitos 

. kolonizacijos, papildytų

A. Granauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

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

GRABORIAI

Skelbs Bostono Lietu 
viii Mobilizacija

Draugijų Valdybų Adresai

UfaMąHleTMhePM Mm 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamose 

Myofia Club Beverage Co. 
Gratton An, Ulingten. Mato.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

j 
i

■

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markaienė.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass.
i Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

Bostono Lietuvių Dienoje — 440 E. 6th St., So. Boston. Mass.
_ _ — . . Finansų Rašt. — B. CūnienėL _

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė. 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

I ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Rinks Aukas Pasipuošu
sios Lietuviškais 

Kostiumais

S.BarasevičiusirSihK
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Soste* 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Geg. 27 d. Lietuvių salėje į-j 
vyko BALF’o 17-to skyriausi 
valdybos, direktorių ir komisijų! u- - , 90 , ,lIUu»ų <va»v.
susirinkimas. Pirmininkavo Pr.lTaS Day« birzcll° 28 d- I gatves 29 Gouid st.. w. Roxbury. Ma«. 
Razvadauskas, raštininkavo [auk« rinkti Pasižada eiti dauS 
p-nia Januškevičienė. Jame iš-[mūs^ jaunimo. Tai džiuginantis 
duota raportai ir nuodugniai! ^iskinys. Štai B. L. Tautinių 
apsvarstyta sėkmingesnis vie
šas Lietuvių 1_____ ______
“Tag Day” 
viešoji “Tag Day” 1 
lietuviai galėsime viešai išeiti į.
Bostono miesto gatves su dėžu
te iš kiekvieno paprašyti aukos 
savo nelaimingiems broliams ir 
sesutėms Europoje, įvyks šešta-tuoj po pamaldų, bažnytinėje 
dienį, birželio 28 d. Oficialieji. salėje yra šaukiamas visų lietu-Į 
žygiai dėl leidimo atlikti. Dabar.vįų Masinis Mitingas. Yra pa-į 
belieka tik visiems lietuviams kviestas įžymus svečias, nesenai 
tinkamai prisiruošti. Tuo tikslu Į ig Lietuvos atvykęs padaryti 
nutarta skelbti visų Bostono!pranešimą. Bus ir kitų kalbėto- 
Hetuvių mobilizaciją. Tinkamam'jų. Mitingą šaukia BALFo 17- 
sjo didžiulio darbo pravedamųjųs skynu*. Ka

- ■ je_l Šokių Grupės mergaites visos
Dienos’ Bostone ‘ išPildė pasižadėjimo lapelius, 

pravedimas. Toji!Jos auk4 rinkti eis pasipuošu- 
kada mes ;s’os Sėtuvių tautiniais kostiu- 

Arnais.

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

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

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

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

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

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

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

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mum 

Joseph V.Caner 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

Masinis Mitingas
Ketvirtadienį, birželio 12 d.,

! 
!

i
! Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir Į 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ' 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

Pristatome Alų ir Tonikų ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

80 U Boston 2808



Penktadienis. Birželio 6 d 194?

oCiteratura
1

Faustas Kirša.

Mano Malda
Mes gedime tėvų .sūnų ir partizanų
Tėvynės parblokštos žmonių kraujų klanuos. 
Bendros kančios žiedai vainikais laisvę puoš. 
O Dieve, nuodėmes atleiski jų ir mano...

Mes kritom lūžime, mes kylame j dangų 
Ir mūsų šauksmas palietė dausų skliautus. 
Mes drebinant šventoves ir uolų krantus, — 
Tesutrupie nelaisvės pragaro žabangai!

Ant amžinų pilių krankliai lavonais sotūs 
Užkeiktus burtus klykia žydintiems laukams, 
O himnai sklinda pakartųjų palaikams, — 
O Dieve, gelbėki tėvynės mano plotus.

Taip blankūs lūpų žodžiai, bet žmogaus esybė 
Spindėjimais praskrodžia gelmes ir šaknis. 
Tu. Dieve, tas, kurs padega visas ugnis.
Kurs vandenynui duoda veido tapatybę!

Tavep, tavep iškeltos rankos nekaltųjų
Prie kryžių rymančių, prie sugriautų namų...
Tu. Dieve, rūstume praamžių skaistumu
Malonės žvilgsnį kaip balandį leisk ant jųjų!

(Iš eilėraščių rinkinio "TOLUMOS")

LIETUVIU RAŠYTOJŲ 
PADĖKA

i;- ’ nvgų leidyklos 
premija 3000 

jaunam jioeim Heil
ui už eilėraščio 
- "Eilėraščiai”.

na” 
“Patrios 
RM 
riko i Na 
rinkini 
Neabejotina, kad literatū
ros premijos mūsų rašyto
jus tremtinius sustinrino 
dvasiškai ir medžiagiškai.

Tačiau mes gerai žino
me, kad žymiai mažiau sa
vo sumanymu mes galėtu
mėm įvykdyti, 
BALF’as ir kiti 
lios Amerikos 
Šiuo atveju 
tremtiniai 
BALF’o

I 
j 
t 
I

t
I

i

BALF’o vardo 
literatūros pre- 

didžiausiu pasi- 
mes sekame Jū- 

kuri gaivina

Moderniškieji, nepriklausomybės laikais statyti, 
Kauno namai. t

Ateik

e
Kastytis Gliaudą

O Viešpatie, ateik, ateik dar kartą — 
pasruvo žemė potvyniu skausmų, 
pažvelk j mus, j kruvinąją kartą, 
nugrimzdusią gelmėj šlykščių geismų.

Ateik dar kartą, tu toks reikalingas, 
dar pereik žemę kankinio taku; 
paskelbk dar kartą žinią išganingą 
ir klystančių, o pagailėk, vaikų!

Ateik paguosk ir mažą tremtinei j, 
ir motiną, paklupusią kely — 
ateik ir būsim mes gyvieji vėliai, 
gyvieji vėliai šioj svečioj šaly.

Kada aplink tamsos nepraregėti, 
kada šėtonas skambina varpais, 
ateik ir tark, kad verta dar tikėti 
ir tavo žodžiais ir šviesiais darbais.

ir

jeigu ne 
geros va- 
lietuviai. 
rašytojai 

siunčia Vyr.
Valdybai savo 

nuoširdžiausią padėką už 
įsteigtą 
grožinės 
miją. Su 
gerėjimu
sų veikla, 
mūsų viltį ir tikėjimą švie-Į 
sesne lietuvių tautos atei-i 
timi. Ta proga mes prašom 
perduoti lietuvių rašytojų 
dėkingumą ir sveikinimus 
visiem tiem Amerikos lie
tuviam. kurie remia Jūsų 
sunkų darbą ir Jūsų rū
pesčius.

Jungdami Tamstoms sa
vo gilios pagarbos pareiš
kimą, mes reiškiame vilti, 
kad per BALF’o įsteigtą 
lietuvių grožinės literatū
ros premiją mūsų ryšiai su 
Amerikos lietuvių veikė
jais ir visuomene ateity 
bus dar gyvesni ir tam- 
presni”.

’ iš tikrųjų jų pagalba jūsų sušuko: Galų gale pada- 
šeimyninis gyvenimas bū- riau!
tų laimingas”. i Mat, ten sėdėdamas jis-'

Tarnaitė iš džiaugsmo sukūrė “Don Juano” ope-i 
nežinojo, kaip jam padėko- ros trečio veiksmo pabai-l 
ti. gą.

Viešpaties pasaulis

Tremtyje, drauge su grožinės literatūros 
tūkstančiais lietuvių trem-'mokslo knygų buvo sudė
tinių, gyvena didžioji lie- gintos ant laužų. Už ką? 
tuvių rašytojų dalis. Ra- Vien dėl to, kad jos netar- 
šytojams. kaip ir kitiems navo prievartai, melui ir 
tremtiniams, BALF sten- grobikų užmačiom, 
giasi pagelbėti, kaip tik 
galima.

Šiomis dienomis 
Valdyba gavo 
Rašytojų Tremtinių Drau- tumose, 
gijos laišką, kuriame A- mūsų dvasia, kad lietuvių 
merikos lietuviams reiš- kūrybinis žodis, lietuvių 
kiama padėką už teikiamą kalba ir lietuviškoji kul- 
paramą. Kadangi jų pade- tūra vėl nebūtų nustumta 
ka skiriama visiems Ame- į atžangą. Tuo ypačiai rū- 
rikos lietuviams, todėl jų pinasi Lietuvių Rašytojų 
laišką 
sai:

“Lietuvių grožinė litera
tūra ištremta. Laikantis 
Lietuvių Prašytojų Drau
gijos 1939 m. narių sąrašo, 
šiandien už Lietuvos ribų pranešam, 
gyvena per 60 '< lietuvių tremtinių 
rašytojų. Keli mūsų colle- mūsų pastangas 
gos jau persikėlė į USA., džiai parėmė 
k’ti vargsta
Italijoj. Švedijoj, o daugu- lūs (iš 33-iu tremty pasi- stebėjo verkiančią tarnai-; 
mą dengia pilkoji DP rodžiusių iki š. m. sausio 1 tę, kuri 
skraistė Vokietijoje. Vien d.) šiemet buvo oremijuo- viešbuty 
tai narodo. kok;a didelė ti. švietimo Valdybos pre-tarpe ir Paganinį, 
negimė ištiko mūtų tauti- mija 5000 RM paskirta uo
rę Uteratūrą. Deia, mes e- 
nm tie žmo^”s. kurie ma
tė n’sn ir vokieči” okupa
cijas Lietuvoje. Tai reiš
kia, kad mes matėm, kai 
buvo griaunamas mūsų Ii- fonsui Nykai - Miliūnui už siąs jų gyvenimas, 
teratūrinis ir kultūrinis eilėraščių rinkini “Prara- 
gvvenimas. kai buvo nie- dimo simfonijos”. Liet. R. prašė ją nusiraminti ir 
kinami. tremiami ir prie- Kr. premiia 3000 RM poe- prižadėjo kuo galėdamas 
vartauiami mūsų draugai, fui Kaziui Bradūnui už ei- pagelbėti. Nuo to laiko Pa
kai tūkstančiai, lietuvių lių knygą “Svetimoji duo- ganini. užsidaręs kamba

ry pradėjo kažką dirbti. 
Po kurio laiko Paganini 
paskelbė, kad neturtingos 
mergaitės naudai sureng
siąs koncertą, per kurį 
grieš savo paties iš klum
pės padarytu smuiku. No
rintieji į koncertą patekti 
mokėjo didžiausius pini
gus. kad tik išgirstų tų lai
ku pasaulinę garsenybę 
griežiant “klumpe”. Ir iš 
tikrųjų koncerto dalį Pa-Į 
ganini griežė tuo klumpi
nių smuiku. Likusią kon-, 
certo dalį atliko jau tik
ruoju smuiku.

Paganini, įteikdamas di
delę pinigų sumą tarnai
tei, pasakė jai maždaug ši-: 
(taip: “Jei turte matai lai
mę, imk šiuos pinigus ir j 
mokėk jais naudotis, kad

Dabar, kai mes esam 
tremty, daugiausia mums 

BALF rūpi, kad mes išliktumėm 
Lietuvių pasiektose meninėse aukš- 

kad nesugniužtų

Nuotykiai iš gar 
šiųjų muzikų 

gyvenimo
Kaip Paganini išgelbėjo 
jaunavedžiu situaciją ir 

kaip buvo likviduotos jo 
piniginės sąskaitos

Garusis smuikininkas 
Paganini smuiko techniką 
pastūmėjo pirmyn tiek, 
kad tų laikų smuikininkai, 
jam nežinant, ji sekdavo, 
kad nugirstu, kuriuos pra
timus jis griežia.

Paganini buvo ne tik žy
mus smuikininkas virtuo-

♦ ♦ ♦

Kitas įvykis. Paganini 
pasiskolino iš vieno moli
nių indų dirbėjo pinigų. 
Bet suartu laiku jų negrą- 

Įžino, nors pinigų tuomet 
jam nestigo.

Skolytojas, matydamas, 
kad Paganini tyčia pinigų 
negrąžina, nutarė jam at
simokėti. Jis padarė visą 
eilę naktinių puodukų su 
Paganini atvaizdu ant 
dugno.

Paganini apie tai sužino
jęs, padavė puodžių teis
man. Teisme puodžius ap
gailestavo tą įvykį, paaiš
kindamas, kad tai padarę 
jo meisteriai, ir jis to visai 
nežinojęs. Puodžius paaiš
kinęs, kad tie puodai yra 
labai perkami, dėl to jam 
tekę labai daug jų padary
ti ir visi buvę parduoti.

I Teisėjas, išklausęs, už- 
I draudė toliau dėti į puo
dus Paganini atvaizdą, ir, 
jei yra neoarduotų puodų, 
juos sunaikinti ,o Pagani- 
Įniui už jo asmens įžeidimą 
į palikti visą pasiskolytąją 

puodžiaus pinigų sumą.

Bethovenas ir jo 
virėja

Begalinis Viešpaties pasaulis: 
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai. 
Šiapus saulės ir anapus saulės 
Šviečia vien tik Jojo spinduliai.

Gal maža kam yra žino
ma, kad garsus kompozi
torius Bethovenas mėgo 
kai kada vaidinti gerai nu
simanantį gastronomą, 
dargi ir virėją. Tačiau jis j 
tai darė daugiau iš užsi
spyrimo, negu palinkimo į 
šį meną.

Bethovenas turėjo virė
ją, kurios pavardė buvo... 
Šnans. Ta jo virėja taip 
Bethovenui įgriso, kad jis 
jos nebegalėjo pakęsti. Jis
nebežinojo, kaip nusikra- mas parodyti draugams 
tyti to jos nuolatinio kam- nepaprastus savo gabu-i 
i . . i Iznin TTimioc’ linlz-barių tvarkymo, nes po r 
kiekvieno tokio tvarkymo sma 
ant stalo viskas 1-------- ,

Begalinė upė Dievo laiko — 
Be pradžios, be galo, be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
Ir Jo rankoj esam — aš ir tu.

Bernardas Brazdžionis.

negu skanias ma- kompozitorius, sriubai
■ verdant, visą laiką įpildi- 
'nėjo vandens, dargi nevi
rinto, norėdamas, kad vi
siems jo svečiams užtektų.

,__—___ ________________ __ o .

Buvo labai laimingas, kad Iš visos pietaujančių 
galų gale nusikratė mo- kompanijos tebuvo tik vie- 
ters, dėl kurios grėsė dide- nas žmogus, kuris su di- 
lis pavojus visiems jo džiausiu malonumu viską 
rankraščiams ir be to dar girdamas valgė — tai pats 
labai apsidžiaugė galėda- virėjas.

nijas, 
zurkas.

Bethovenas, pašalinęs 
savo virėją, pasijuto esąs 
kaip septintame danguje.

mus ,kaip virėjas. Ta link-’ 
i proga Bethovenas 

būdavo nieko nelaukdamas, kitą 
taip sujaukta, kad dažnai dieną, sukvietė savo drau-

Atsiųstos Paminėti 
Spaudos Naujienos

iš

čia paduosime išti- Tremtinių Draugija. Be ei
lės kitų pastangų ir suma
nymų, mes ryžomės atgai
vinti grožinės literatūros 
premijas.

Su džiaugsmu Tamstom zas, bet dažnai ir didelis 
kad lietuvių juokdarys.
organizacijos Štai keletas atsitikimų iš 

nuošir- jo gyvenimo.
į USA., džiai Darėme ir 4 mūsų 

Prancūzijoj, grožinės literatūros veika- ką vienam

Kaip Mocartas
• pietaudavo

Daugelis įžymių vyrų 
gyvenime esti nepaprastai 
iškrikę.

Toks buvo ir Mocartas, 
aptarnaudavo Kartą, daug valandų dir- 

gyvenančius, jų bęs, jis pažiūrėjo į laikro-

Apsigyvenęs ilgesnį lai- 
viešbutyje, pa-

__ r __v______, ___ ________ .Lietuva. Kraštas ir tauta. Re- 
Bethovenas jokiu būdu ne- Sus> kad pavaišintų savo Pagavo dr. A. Stanys. Augsbur- 
galėdavo surasti savo pagamintais pietumis. ---- —- • -----
rankraščių.

Galų gale, nebetekęs 
kantrybės, Bethovenas pa
darė su savo virėja Šnaps 
sutartį, pagal kurią ji tu
rėjo teisę tvarkyti visus 
kambarius, išskiriant jo 
darbo kabinetą. Kada su
tartis įsiteisėjo, tai nuo to 
laiko Bethoveno kabineto Galų gale, atsivėrė durys

gas 1946 m. 62 pusi. Tas pats
Susirinkę svečiai labai gražiai paveiksluotas leidinys ir 

nustebo, pamatę Bethove- anglų kalba, 
ną prisijuosusį baltą žiurs
tą ir ruošiantis virtuvėj.
— Palaukit keletą minu

čių, kolegos, aš tuojau pa
vaišinsiu jus skaniausiais 
pietumis.

Pranas Alšėnas. Talismanas. 
Novelės. Bambergas 1946 m. 59 
pusi.

Vincas Jonikas. Trys margi 
laiškeliai. Pirmoji eilėraščių 
knyga. Išleido Povilas Abelkis 

Svečiai kantriai laukė. Freiburge. 1947 m. 80 pusi.
j Pėdsakai. Lietuvių kultūros ir 

grindis visada dengė viso- įp ant slenksčio pasirodė visuomenės
7*7 , ? ’ ______  '.Z7. . -c nys. 3-4 nr.

ir neskaityti laiškai, vokai nąs. Dėkingi svečiai pake- Wurzburgas.

i

kie popieriai, perskaityti Bethovenas bliūdą neši-
neperiodinis leidi-
1947 m. 64 pusi.

Komunizmas —ir tt. Palangėse stovėjo lė Bethovenui triumfą, ta-' K. Čibiras,
neplautos stiklinės ir lėkš- čiau triumfas neilgai tru- Antikristo religija. Paskaita. Iš- 
tės, kurios buvo užsiliku- ko, nes sriubos niekas ne- leido Kun. P. M. Juras. “Darbi- 
sios nuo paskutiniųjų ke- galėjo valgyti todėl, kad ninko” spauda. 1947 m. 64 pusi, 

dį ir pamatęs, kad jau pie- lių pusryčių. Tačiau visas
i kompozito-

i
Paganini klausia ją, ko tų laikas, nuskubėjo į vai- tas chaosas 

etui Bernardui Brazdžio- verkia? Ji jam atsako ver-!gyklą. Beeinant kelyje gi- riaus nuotaiką labai gerai 
njni už noeziios knv^ą kianti dėl to, kad ji esanti;mė jam naujų idėjų, ku- veikė, nes jis ramiai galėjo 
“Svetimi kaL<”. BALF’o įsimylėjusi tokį pat netur-'rios taip įsiskverbė į gal-dirbti ir labai retai kada 
premija — 3000 RM pas- tingą kaip ir ji, ir, kai juo-jvą, kad jis visai pamiršo, pažvelgdavo į kitus kam- 
kirta jaunam nnetui Al- du susituoksią, sunkus bū-;ko atėjo į valgyklą, ir au- barius, kur šeimininkavo 

...------ :----- tomatiškai užsakė pagal gerbiamoji jo Šnaps ir kur
valgių sąrašą pirmąjį da- viskas buvo pavyzdingai 
vinį. švaru ir tvarkoj.

Padavėjas atnešė jam Tačiau ir naujame rėži-' 
sriubą, bet jis jos nevalgė me vieną kartą įvyko ne- 
ir vis kažką galvojo. Pra- susipratimas. Bethovenas 
slinkus pusvalandžiui jis jokiu būdu negalėjo suras- 
staiga nutraukė tylą, už- ti tik ką parašytos simfo- 
sakydamas iš eilės antrąjį nijos. Padaręs nuodugnią 
■davinį. Po kiek laiko ant kratą savo kabinete, pėrė-; 
j stalo atsirado šeši įvairūs jo į kitus kambarius. Po- 
daviniai, 
vieno iš jų nebuvo lietęs.

Tarnas dėl to labai nusi
stebėjo, bet nedarė svečiui 
jokių pastabų, manyda
mas. kad turi reikalo su 
pamišėliu.

Tuo tarpu Mocartas nė 
nepajuto, kaip valgykloje 
praleido keletą valandų 
berymodamas ant rankos, 
kaip paprastai jis mėgda
vo daryti sėdėdamas.

Pagaliau pilnomis 
džiaugsmo akimis, lyg iš 
miego pabudęs, apmokėjo 
už nepaliestus valgius ir 
išbėgdamas greit namon

Gegužės Mėnesio Knygutė
Geaiižės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuo
se rinkdavosi j berželiais nukaišvtas sekly
čias ir ten suklav»>ę prie Dievo Motinos pa
veikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA. 
DIEVO MOTINA! Palaikvkime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darb’r.inke" galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra- 
ž's skaitvmai kiekvienai dienai per visą ge

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

“DARBININKAS’’,
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

Šiuomi siunčiu 50c .r prašau prisiųsti man "Gegužės Mėnuo’’ kny
gutę.

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

Paganini, tai išgirdęs,

bet Mocartas nė nia Šnaps prisiekdinėjo sa
vo gyvybe ir visu kuo, kad 
ji tokio rankraščio visiš
kai nemačiusi. Tačiau Be
thovenas, nepatikėjęs sa
vo virėjos priesaika, 

pradėjo kratą virtuvėj ir 
čia jis atrado savo simfo
niją. Visas rankraštis bu

vo supjaustytas j smulkius 
i šmotelius Velykų mazur

koms kepti.
! Tarp Bethoveno ir po
nios Šnaps įvyko aštrus 

i konfliktas, po kurio virė
ja tučtuojau turėjo palikti 
kompozitoriaus namus, 
kuris labiau mėgo simfo-

Šis 17 mėnesių amžiaus kūdikis, Christopher 
Brovvn kūdikių parodoje, West Town svetainėje, 
Londone, laimėjo sidabrinę taurę, su kur!a jis 
dabar žaidžia. Konteste dalyvavo 500 kūdikių, 
iš kurių buvo išrinkta 30, ir jis buvo vienas iš jų 
laimėtoju.


