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STALINO JAUNUOLIAI 
KELIA TRIUKŠMĄ

Luebeck, Vokietija — 
Praeitą sekmadienį apie 
10,000 vokiečių jaunuo
lių komunistų buvo nu
vykę į Rusijos zoną Ber
lyną dalyvauti komunis
tų masiniame susirinki
me. Išvažiuoti iš Vakarų 
Vokietijos buvo lengva, 
bet sugrįžti iš rytų Ber
lyno sunkiau. Vakarų 
Vokietijos policija prie 
zonų sienos pareikalavo, 
kad visi, kurie buvo nu
vykę saliutuoti Stalinui, 
užsiregistruotų ir leistų 
patikrinti jų sveikatą. 
Kai kurie iš jų sutiko, o 
dauguma atsisakė tai pa
daryti. Atsisakiusieji pa
siliko nakvoti už geleži
nės užlaidos nykioje sto
vykloje. Komunistų va-

dai skelbę, kad registra
cija ir sveikatos patikri
nimas esąs Vakarų “pro
vokacija”. Bet policija 
tvirtina, kad tai yra toks 
vokiečių vidaus ministe
rijos patvarkymas.

Grįžusieji iš rytų Ber
lyno norėjo patriukšmau
ti - padem o n b t r u o t i. 
Helmstedto miestelyj jie 
užtraukė internacionalą. 
Miestelio gyv e n t o j a i 
jiems atsakė senu Vokie
tijos himnu ‘Deutschland 
Ueber Alles’. Sugavę vie
ną komunistėlį, nuplėšė 
jo mėlynus marškinius ir, 
jei ne policija, tai jis bū
tų gavęs į kailį. Kai ku
rie jaunuoliai patys nusi
vilko mėlynus marškinius 
ir atidavė sudeginti.

Šveicarija kietai 
pasipriešintų

Zurichas, Šveicarija — 
Šveicarijos armijos va
das pareiškė, kad Šveica
rijos kariuomenė gins sa
vo sienas ir neleis ru
sams veržtis per jų teri
toriją. Per 48 valandas 
Šveicarija galinti sudary
ti 17 divizijų, tinkamų 
krašto laisvei ginti.

Nė viena Europos vals
tybė negali taip greit su
daryti tokios didelės ar
mijos, net ir Jungt. Vals
tybės.

SEKMINES BERLYNE PRAĖJO 
TAIKINGAI

Berlynas. Nors Berlyno buvo atėję ir kai kurie 
gatvėmis, lyjant smar- jaunuoliai pasidairyti, 

įi^tnL ir žygiavo kaip jis atrodo. Juos ate- 
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das vokiški “Stalino jau
nuoliai”, dainuodami ir 
šūkaudami “Kremliaus 
dievų” garbei, bet jokio 
didesnio incidento neįvy
ko ir vakarinio . Berlyno 
neužėmė. Policija iš abie
jų pusių buvo budri ir 
gana skaitlinga.

Įdomu tik tas, kad šeš
tadienį prieš Sekmines iš 
rytinės zonos pabėgo pas 
vakariečius apie 15 “liau
dies policininkų”, o iš vi
sos per tris dienas — net 
38. Į vakarinį Berlyną

bino didelės krūvos įvai
rių vaisių ir maisto. Jau
nuoliai teiravosi, ar tie 
vaisiai ir maistas nėra 
užnuodytas. Juos, mat, 
buvo įspėję pas vakarie
čius neiti ir iš jų nieko 
neimti, nes jie gali būti 
nunuodyti. •

Vakariečiai visą tą 
rengtą “jaunimo pučą” 
laiko nepavykusiu. Berly
nas laimėjo dar vieną 
kovą, ir laimėjo ją tik 
dėlto, kad šį kartą buvo 
rimtai ir gerai pasiruoš
ta visokiems nelauktiems 
atvejams.
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Nacionalistai paliko ■ 
pajūrio bazes

Hong - Kong — Nacio
nalistų* kariuomenė pasi
traukia iš visų Kinijos 
pajūrio bazių, išskyriant 
vieną. Chiang Kai - she- 
ko būstinė pranešė, kad 
paskutinių keturių dienų 
laikotarpyje buvo ati
traukta 150,000 karių iš' 
Chusan salos, jūrų ir oro 
laivyno bazė blokuoti 
Yangtze upės žiotis ir 
Shanghajaus mi e s t u i.

san, kuri blokavo Kanto
ną.

Peipingo komunistų ra
dijo paskelbė, kad jų ka
riuomenei pasisekę užim
ti Tungshan salą, esan
čią priešais Formosą. Be 
Formozos ir gretimos 
Pescadores salų, vienin
telė teritorija yra pasili
kusi nacionalistų ranko
se Quemoy sala. Nacio
nalistinė kariuomenės 
būstinė paskelbė, kad sa
la Quemoy bus ginama ir 
blokada tęsiama, nežiū
rint pasitraukimo iš kitų 
salų. Iš salų buvę pasi
traukta tuo tikslu, kad 
sukoncentravus jėgas ga
lingam smūgiui tinkamu 
laiku.

KUN. PR. M. JURAS

IŠVYKO IŠ JAPONIJOS SOVIE
TŲ KARINE MISIJA

Tokio — Sovietų kari
nės misijos 42 nariai su 
generolu Deriav i a n k o 
staiga išvyko iš Japoni
jos. Tuos misijos narius 
pakeitė 35 kariškiai, ta
čiau visi žemų laipsnių 
karininkai.

Gen. MacArthur’ui bu
vo pranešta apie misijos 
narių išvykimą tik ke
liomis valandomis prieš 
laivui išplaukiant. Diplo
matiniuose sluoksniuose 
šis sovietų žygis aiškina
mas tuo, kad jie rengiasi

naujiems politiniams žy
giams pietryčių Azijoje.

Valstybės Sekretoriaus Acheson 
pareiškimas Kongresui

Vakariečiai turi sujungti savo ka
rines pajėgas. - Karas tuo tarpu ne
gresia. - JAV nevetuos komunistines

A Prezidentas Trumanas pasiuntė senatui svars- * 
tyti sąmatą papildomų lėšų, kurios skiriamos parem
ti kraštus, kovojančius su komunizmu. Papildoma są
mata siekia $1,225,000,000 sumą.

A Pašto siuntų pristatymas adresatams dar bus 
sumažintas, jei Atstovų Rūmai neskirs tam reikalui 
daugiau lėšų. Tai pareiškė Donaldson, vyriausias 
paštų žinybos valdytojas.

A Chicagoje gegužės 25 d. susidūrus gatvėkariui 
su gazolino sunkvežimiu sudegė 33 keleiviai. Užsi
kirtus durims, jie nesuskubo pabėgti iš liepsnos ir 
dūmų.

A Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė arešta
vo 13 įžymių čekų pogrindžio vadų. Kaltinime sako
ma, kad jie su Vakarų valstybių diplomatų pagalba 
šnipinėjo ir sabotažavo.

A Rusijos spauda praneša, kad mirė 49 metų am
žiaus Maj.-Gen. Ivan Akhremenko ir du kiti įžymūs 
sovietų politikos vadai, F. Černov, 44, valstybės poli
tinės literatūros leidimo įstaigos direktorius, ir Alex- 
ander Boičenko, ukrainų komunistų partijos vadas ir 
rašytojas.

A Tito kalbėdamas 30,000 miniai pareiškė, kad Ju
goslavija nesidės nei prie rytų nei prie vakarų bloko.

A Jugoslavija visai uždarė savo atstovybes Alba
nijoje, kuri yra griežtose Maskvos rankose ir varo 
prieš Jugoslaviją stalinišką propagandą.

A Rusų karinės oro pajėgos, lakūnai ir sprausmi- 
niai lėktuvai, rengiasi padėti komunistams pulti For- 
mozos salą. Praneša amerikiečių stebėtojai, neseniai 
išvykę iš Shanghajaus.

ĮSAKE UŽDARYTI ČEKOSLO
VAKIJOS KONSULATĄ

Washington
Valst. pareikalavo Čeko
slovakijos vyriausybę 
dviejų savaičių bėgyje 
uždaryti paskutinį savo 
konsulatą New Yorke. 
Dabar lieka tik Čekoslo
vakijos atstovybė Wa- 
shingtone, kurios perso
nalo paliks tiek, kiek ir 
J. V. Pragoję, būtent 12- 
ka. Dar vienas žingsnis 
iš Čekoslovakijos pusės, 
ir bus privesta prie visiš
ko diplomatinių santykių 
nutraukimo.

Jung.

Smriė sovietiškų

Frankfurtas, Vokietija. 
— Amerikos ir Anglijos 
aukštieji pareigūnai Vo
kietijoje suvaržė sovietų 
kariškų misijų judėjimo 
laisvę, nes tai padarė ir 
Sovietai Amerikos ir

Anglijos misijų nariams 
savo zonoje. Dabar so
vietų zonoje Vakarinių 
valstybių misijų nariai 
turi teisę judėti tik tarp 
savo namų ir darbovie
tės. Vakariečiai pritaikė 
tokias pat priemones so
vietų misijų nariams, 
esantiems vakarinėse zo
nose.

Neleido raudonyjŲ 
demonstracijų

Tokio — Gegužės 30 d. 
Japonų policija vadovau
jama Amerikos MP, ap
supo stipria Imperato
riaus Rūmų aikštę gran
dimi ir sulaikė ten bepra
dedančius masines 
monstracijas 
komunistus.
Day apeigos įvyko, kaip 
buvo numatyta, tą pačią 
valandą.

Visiems japonams buvo 
uždrausta įeiti į impera
toriaus rūmų aikštę, kur 
buvo susirinkę apie 100,- 
000 komunistų demons
tracijoms. Susirinkusieji 
komunistai buvo iš ten 
policijos pašalinti jėga. 
Tas draudimas gen. Mac- 
Arthur buvo paskelbtas 
tuo tikslu, kad išvengtų 
nesusipratimų per Memo
rial Day iškilmes.

de- 
Japonijos 
Memorial

Kinijos įsileidimo
VVashington, — Grįžęs 

iš Londono konferencijos 
valstybės sekret orius 
Dean Acheson š. m. ge
gužės 31 d. padarė pra
nešimą Atstovų Rūmų ir 
Senato nariams, susirin
kusiems į Kongreso bib
lioteką. Pranešimas buvo 
užbaigtas klausimų ir at
sakymų formoje, kas ligi 
šiol nebuvo praktikuoja
ma. Tiktai 1934 m. vals
tybės sekretorius Hull 
darė pranešimą Kongre
sui, bet klausinėti ir re
plikuoti nebuvo leista.

Dean Achesonas savo 
pranešime nurodė, kad 
Londono konferencijoje 
buvo prieita išvados, jog 
karas tuo tarpu negresia, 
tačiau grasąs bolševiz
mas gali būti atlaikytas 
tiktai sujungtomis vaka
riečių karinėmis pajėgo
mis. Sovietų Rusijai 
esančios laisvos rankos 
bendradarbiauti su kito
mis tautomis ir siekti 
taikos, bet vakariečiai 
yra nusistatę stiprinti vi
sas savo pajėgas nelauk
tiems atvejams. Atlanto 
Sąjungą ir Londono kon
ferenciją jis laiko labai 
veiksminga ir “revoliuci
nės reikšmės” turinčia 
apsigynimo ir taikos 
priemone. Prancūzijos iš
keltą mintį sujungti Eu
ropos anglies ir plieno 
pramonę pavadino drąsiu 
ir girtinu dalyku. Taikiai 
praėjusios Sekminės Ber
lyne yra ženklas, kad va
kariečių ryžtumas pade
da taikai išlaikyti. Toli
mesnis jos išlaikymas

i UN.
A

kainuos nemaža pinigo ir 
sujungtų pastangų. JAV 
tam turi teikti stiprią pa
ramą. .

Paklausimuose, tam tu
ri teikti stiprią paramą.

Paklausimuose, tarp 
kitko, buvo iškelta Kini
jos ir UN klausimai. A- 
chesonas pareiškė, kad 
JAV nesipriešins komu
nistinės Kinijos įsileidi
mui į UN, jei tam daugu
ma pritars. Kai kurie at
stovai kritikavo tokį 
JAV vyriausybės nusi
statymą. UN ir jos ge
neralinio sekretor i a u s 
Trygve Lie misija Mas
kvoje buvo atstovų kelis 
kartus iškelta. Atstovas 
Rankin, iš Mississippi, 
pareiškė, kad Lie yra ko
munistas. Achesonas at
sakė, kad JAV vyriausy
bė nėra teiravusis, kiek 
Lie turi geros valios.

Achesono pareiškimas 
daugumos atstovų buvo 
priimtas palankiai. Tik
tai senatorius Mc Carthy 
išsireiškė, kad ‘‘VVashing- 
tono raudonasis dekanas 
yra dar formoje”. Gali
mas daiktas, tuo norėta 
pareikšti, kad JAV užsie
nio politika nėra dar pil
nai atsipalaidavusi nuo 
tam tikrų nuolaidų rau
doniesiems.

• Dedham, Mass. Gegu
žės 29, d. kilęs gaisras 
Savvtell Coal bendrovės 
anglinėje, sunaikino ang
lies sandelį su 2000 tonų 
anglies, mašinas, sunkve- 
žimus ir kitus įrengimus. 
Nuostolių $100,000.

SUSTABDĖ AUTO VAIRUO
TOJŲ STREIKĄ

Boston, Mass.— Guber
natorius Paul A. Dever 
turėjo pasitarimą su Eas- 
tern Mass achusetts 
Street Railway ir auto
busų vairuotojų unijos 
vadais. Jam pavyko be 
streiko sutaikinti darbi
ninkus su darbdaviais. 
Sutartis padaryta 19 mė-

nėšių. Autobusų vairuo
tojai gaus 5 centus į va
landą daugiau, taip pat 
didesnes pensijas ir tris 
savaites atostogų.
• švenčių metu per 4 

dienas žuvo 547 žmonės 
visame krašte. Iš tų 330 
žuvo automobilių nelai
mėse.
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Kviečiame į LDS seimę
Katalikų darbininkų organizacija savo visuome

nine veikla ir spauda turi nemažos įtakos mūsų gy
venime. Bet ta jos įtaka galėtų būti dar stipresnė ir 
gyvesnė, jei daugiau būtų judrumo ir pasiaukojan
čių veikėjų. Veikimui sustiprinti ir suaktyvinti pa
prastai ir yra šaukiami organizacijų seimai. Štai, 
laukiame ir LDS seimo, kuris yra šaukiamas S. Bos
tone š. m. birželio mėn. 4-5 d. Tai yra gera proga 
įvairiems sumanymams apsvarstyti ir jų vykdymui 
tinkamus asmenis parinkti. Bet tam reikia taip pat, 
kad kiek galima daugiau suvažiuotų žmonių, kuriems 
rūpi katalikų darbininkų reikalai.

To tikslo siekdami mes, žemiau pasirašę, LDS 
seimo rengimo komisijos vardu kviečiame visas LDS 
kuopas atsiųsti kuodaugiausia atstovų ir svečių, 
kaip čia senai gyvenančių, taip ir naujai atvykusių, 
kaip kunigų taip ir pasauliečių. Visi So. Bostone jau
sitės kaip namie, o kartu atliksime ir gerą darbą.

LDS Seimo Rengimo Komisijos vardu
Dvasios vadas Kun. Pr. Virmauskis

' Pirmininkas Mykolas Venis - 
Sekretorė Ona Šiaulienė



Penktadienis. Birželio 2. 1950

LDS Seimas So. Bostone : *
Ateinantį sekmadienį, birželio 4 d. 

prasidės LDS (Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos) metinis seimas Sv. Petro 
lietuvių parapijoj, So. Boston, Mass.

NAKVYNES IK 
INFORMACIJA

Seimo Rengimo Komi
sija, kuriai vadovauja 
kleb. kun. P. Virmaus- 
kas, yra pilnai pasiruo
šus priimti atstovus ir 
svečius. Atstovai ir sve
čiai, norį nakvynės, tesi
kreipia į V. Štakutį, V. 
Valatką, A. Sinkevičių ir 
J. Jeskevičių. Jie parū
pins rietas nakvynėms. 
Jeigu kas norės apsistoti 
riešbutyj, tai gali kreip
tis į HOTEL STATLER, 
Park Sq. Tel. HAncock 
6-2000. Kainos vienam 
asmeniui pradedant $5.00. 
HOTEL BRAD FORD, 
275 Tremont St. Tel. 
HAncock 6-1400. Kainos 
dviem asmenim viename 
kambaryj nuo $7.00. No- 
rinčiui gauti daugiau in
formacijų prašome kreip
tis į “Darbininko” admi
nistraciją ar redakciją 
asmeniškai arba telefo
nais : SOuth Boston
8-2680 arba 8-6608. (366 
W. Broadway. So. Boston 
27, Mass.).
SEIMO DARBOTVARKE

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. Mišiomis 
10 vai. rytą Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje. W. 
Fifth Street. Šv. 
atnašaus kun. Pr. M. Ju- Valdybos 
ras, LDS Centro 
ninkas. Pamokslą 
kys Tėvas Dr. Leonardas 
Andriekus, “Varpelio” 
redaktorius. Dalyviai ga
lės atlikti išpažintį ir

Mišias

pirmi-
pasa-

priimti šv. Komuniją.
11:45 vaL r. pietūs baž

nytinėje salėje.
1:30 vai. po pietų pra

sidės posėdžiai: atstovų 
registracija, seimo Ren
gimo Komisijos pirminin
ko žodžiu, malda ir LDS 
Centro pirmininko atida
romuoju žodžiu. LDS 
Centro pirmininkui pa
kvietus komisiją iššaukti 
atstovus. seks prezidiu
mo ir komisijų rinkimas. 
Po rinkimų — sveikini
mai ir paskaita.

6 vaL vakare sesijos 
užbaiga.

7 vaL vakare trumpos 
pamaldos bažnyčioje.

7:15 vaL v. meninė pro
grama. Programą išpil
dys p. Onos Ivaškienės 
jaunųjų šokėjų grupė, 
dainininkas J. Kazėnas, 
smuikininkė A. Plevokai- 
tė, p. Šimkiūtė ir svečias 
kalbėtojas. Bus taip pat 
$100 dovanų paskirsty
mas. Įėjimo mokesčio ir 
rinkliavos nebus.
Pirmadienį, birželio 5 d.
8 vaL rytą parapijos 

bažnyčioje šv. Mišios už 
mirusius LDS narius.

9:30 vaL r. posėdžių 
tąsa: atstovų patikrini
mas. praeito Seimo pro
tokolo skaitymas, Centro 

pranešimai,
nauji pasiūlymai, rezoliu
cijos, jų svarstymas ir 
priėmimas; Centro Val
dybos rinkimai Seimas 
baigdama? malda įj- him
nais.

Iš LDS praeities
1915 m. Chicago lietu

viai darbininkai iškėlė 
sumanymą įsteigti lietu
vių katalikų darbininkų 
organizaciją. Tuo fhetu 
Chicagoje buvo ir nese
niai iš Lietuvos atvykęs 
kun. Fabijonas Kemėšis, 
kuris tam gražiam suma
nymui su džiaugsmu pri
tarė ir ėmėsi jį vykdyti.

Persikėlęs į So. Bosto
ną. kur tam darbui buvo 
palankesnės sąlygos, jis 
kartu su kun. Tarnu Ži
linsku sukvietė organiza
cinį susirinkimą 1915 m. 
birželio 10 d.

“Susirinkimą atidarė 
malda kun. F. S. Kemė
šis. Trumpai paaiškinęs 
sumanytos organizacijos 
tikslą, perskaitė laikinę 
konstituciją, kuri su pa
taisomis buvo vienbalsiai

priimta. Pasiūlyta ir 
vienbalsiai priimta įsteig
ti naują "organizaciją 
vardu Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga. Iš susirinku
siųjų įsirašė 25 asmenys, 
įmokėdami įstojimo mo
kestį po vieną dolerį.

“Nutarta išrinkti val
dybą, kuri iki pirmojo 
seimo užimtų vietą. Į val
dybą išrinkti sekanti as
menys: Dvasios Vadas 
kun. F. Kemėšis; 
ninkas Motiejus žoba; 
pirmininko pagelbininkė 
Marijona Juškienė; raš
tininkas Jonas J. Rama
nauskas : iždininkas My
kolas Venis; finansų raš
tininkas Petras Grinkevi
čius; kasos globėjai — 
Vincas Kudirka, Pranas 
Kuras ir Jonas Petraus
kas.

pirmi*

DA-RBI NINKAS
“Nutarta stengtis iš

leisti savo bukraštį. Kad 
tą kuogreičiausiai įvyk- 
dinti. nutarta rinkti nuo 
narių paskolas Sąjungos 
vardu dėl spaustuvės 
įsteigimo. Kun. F. Kemė
šis vienbalsiai išrinktas 
paskolų rinkimui”. (Iš 
protokolo).

Spaustuvė įsteigta 1915- 
m. rugsėjo mėn. pradžio
je <242 W. Broadway, So. 
Bo6ton). Pirmas “Darbi
ninko” numeris iš spaus
tuvės išėjo 1915 m. rug
sėjo mėn. 19 d.

Pradėjus leisti 
ninką”, ir LDS
valdyba persiorganizavo. 
Ją sudarė kun. F. S. Ke
mėšis, kun. Tomas Žilins
kas, Motiejus Žoba, Jo
nas J. Ramanauskas, F. 
Virakas, Mykolas Vesis, 
Jonas Petrauskas, Vin
cas Kudirka, Jonas Karo
sas, M. Ms teiks ir Anta
nas F. Kneižys.

Pirmas LDS seimas įvy
ko 1916 m. liepos 3 4 d., 
So. Bostone.

bnpMi
BALF pirmininkas, 

vo universitetinių atosto
gų laiką nutarė pašvęsti 
pasilikusių Europoje lie
tuvių tremtinių reika
lams ir tuo tikslu vyksta 
į Europą. Pirmininko pia
nas: 1) padėti tiems lie
tuviams, kurie dėl įvairių 
priežasčių, komplikacijų 
ir nesusipratimų neteko 
teisų emigruoti į kitus 
kraštus; 2) išrūpinti 
Klaipėdos lietuviams to
kias pat triaši, kaip ir 
kitų lietuvių: 3) išsiaiš
kinti, ar negalima būtų 
panaikinti ar bent suni

tų iš silpnos sveikatos 
asmenų; 4) pasirūpinti 
tais, kurie turės pasilikti 
Vokietijoje. Tais reika
lais BALF pirmininkas 
kan. prof. J. B. Končius 
lankėsi į Washington. 
kur turėjo visą eilę pasi
matymų ir pasitarimų su 
šalpos, imigracijos, IRO, 
ir daugeliu karinės ir ci
vilinės valdžios pareigū
nais. Nuvykęs į Europą 
jis tarsis su įvairiais vie
tiniais pareigūnais Pran
cūzijoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje ir 
Belgijoje. Pirmas svar
bus pasimatymas bus 
Paryžiuje birželio 6 d., o 
antras Ženevoje birželio 
8 d., pastyii Vokietijoje ir 
Austrijoje.

“Darbi- 
Centro

PBOF. KUN. FABIJONAS KEMfi&lS
rintnką Sąjungos ir “Darbininko“ laikraščio 
■Mb redaktorius. Prieš šį karą profesoriavo 
Cfcto Akademijoje, kur paliko ir tfttaevikams

RUMUNIJOS DIPLOMATAI 
GALĖS IŠVAŽIUOTI 

TIK 35 MYLIAS
tonas — Gegu- bartint Rumunijos val- 
ung Valstybės ūžia labai pablogėjo. U.S. 
-------- ----- di« ~

to
liau, kaip 35 mylias nuo 
Kashingtono. Norėdami 
toliau išvažiuoti turi 
gauti specialų leidimą iš 
Valst. Departamento.

Sekretoriaus pavaduo
tojas James Webb prane
šė, kad santykiai su da-

plomat
ą Buka- 
iškai ne-

2.'
Spaudos puslapiuose

Kaip “Laisve” savo skaitytojams 
muilina akis

“Laisvės" gegutės 26 d. nu
meryje R. Mizara šaiposi iš 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo Komiteto raginimo mi
nėti baisiąsias 1941 m. birže
lio dienas. Tomis dienomis, 
kaip žinoma, bolševikai įvykdė 
pirmąją šiurpią lietuvių de
portaciją į Sibirą, išgabenda
mi apie 40,000 nekaltų žmo
nių. R. Mizarai užkliūna tas 
skaičius. Jis rašo: “Girdi 1941 
m. birželio 14 d... vienu sykiu 
buvo deportuota mirčiai 
40,000 lietuvių... Kaip 
skaitlinė tirpsta: kadaise 
sakyta, būk deportuota 
000 
dar 
bar 
M
Weil, Komitetas tun ką nors

apie 
toji 

buvo 
500,-

lieturių, įgilau — 100,000, 
paskiau — 60.000, o da- 

“ Vyriausias Komitetas” 
nusmailino iki 40,000...

rašyti ir sakyti; už tai jis ima 
pinigus”.

Weil, už kokius pinigus R. 
Mizara meluoja ir “Laisvės“ 
skaitytojams muilina akis ? 
Kas ir kada tvirtino, kad per 
pirmąją deportaciją buvo iš
gabenta 500,000 lietuvių arba 
penktoji visos tautos dalis? 
Tokiai masei sugaudyti ir iš
vežti nebūtų pakakę nei bol
ševikinių skalikų nei jų gyvu
linių vagonų. Bet jie tą pada
rė ir tepadaro nuolatinėmis 
deportacijomis po antrojo ka
ro. R. Mizarai reikėjo, kad 
galvoje susimaišytų pirmoji 
deportacija su kitomis. Bet 
puodynė, o ypač molinė, ligi 
laiko neša drumstą vandenėlį. 
Su melu gali nueiti gerą galą, 
bet grįžti jau nebus kaip.

• Izraelis pareiš
kė sutinkąs, kad švento
sios vietos Jeruzalės 
mieste būtų efektyvioje 
Jung. Tautų kontrolėje. 
Kiek anksčiau Tel Aviv 
vyriausybė buvo visiškai 
atmetusi UN’o globą, bet 
kurioje miesto dalyje.

rėžte
tekę judėjimo laisvės ir 
likę uždaryti tik savo 
atstovybės patalpose.

James Webb sako, kad 
iš viso vedama prie visiš- . 
ko diplomatinių santykių 
nutraukimo ne tik Ru
munijos, bet ir Čekoslo
vakijos.

PRIEŠ VATIKANĄ VIENINGI
Jeruzalė — Gegužės 30 

d. graikų ortodoksų dva- 
siškija dalyvavo rusų or
todoksų bažnyčioje Jeru
zalėje. Tai buvo pirmas 
atsitikimas po 38 metų, 
kad graikai dalyvavo čia 
rusų pamaldose. Paskuti
nį kartą tai įvyko prieš 
pirmąjį karą. Po rusų re
voliucijos rusų ortodoksų 
bažnyčia neturėjo jokio 
ryšio su rytų ortodoksų 
bažnyčia.

Kai kas įžiūri šiame 
atsitikime viešą demons
traciją graikų - rusų or
todoksu vienybės prieš 
Vatikaną. Pažymėtina

dar, kad Sekminių pa* 
maldose, kuriose buvo 
laikomos rusų bažnyčio
je, lankėsi atvykęs iš Tel 
Aviv sovietų ambasado
rius ir taip pat Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Graiki
jos Jeruzalėje konsulai.

Kaspsąalėsdriejii 
leMSų setam?

Bremeno pereinamoje sto
vykloje, Vokietijoje, jau su
virs metai laiko dvi lietuviš
kos aeūnyno kenčia ir laukia 
progos išvažiuoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes apsigy
venti. Ala šeimos jau seniai 
turi beveik VISUS reikalingu-; 
emigracijai dokumentus, bet 
vos dar negali išvažiuoti. Prie
žastis — abejose šeimose yra 
nepajėgių ar sergančių asme
nų. už kuriuos Amerikos imi
gracijos inspekcija reikalauja 
po $1.000 užstato.

Kadangi BALKas tokių 
užstatų duoti negali, tai krei
piamės į Amerikos lietuvių vi
suomenę, kurios tarpe, galbūt, 
atsiras geraširdis asmuo ar 
organizacija, kurie tokias ga
rantijas galėtų duoti.

Pirmoji šeima: Agnieška 
Eibntytė - Dainiurienė. (su
paralyžiuotos kojos). 29 metų 
amžiaus, Alfonsas Dainius 29 
m. amž.. baigęs medicinos 
■mokslą (sveikas). Antrų me
tų sūnus Alfonsas - Algiman
tas (sveikas).

Agnieška Dainiuvienė prieš 
kelionę į U.S.A. staigiai su
sirgo paralyžium. Suparalyžia
vo abi kojas, bet paskutiniu 
laiku pradėjo sveikti ir dabar 
jau gali paeiti. Pagerėjus gy
venimo sąlygoms, gali visai 
pasveikti. Jos vyras Alfonsas 
Dainius užtikrina, kad į Ame-

Jis pasirūpins 
ir sūnaus išlai- 
skubios pagal -

am-

riką atvykus, ji nebus visuo
menei našta, 
savo žmonos 
kymu. Prašo 
bos.

Antroji šeima: Aleksandras 
ir Anielė Fedorovai, abu po 
42 m. amžiaus Jų vaikai: sū
nus Juozas — 19 metų am
žiaus (aklas), sūnus Jonas — 
16 m. amž., duktė Jonė — 14 
m. amž., dukterys Lionė 9 m. 
amž. ir Stasė — 7 m.
žiaus Viso penki vaikai. Vy
riausias sūnus neregys, dėl to 
imigracijos inspekcija reika
lauja $1.000 užstato. Šiaip ri
ša šeima sveika ir darbinga. 
Yra pavojus, kad dėl vieno 
tūkstančio dolerių užstato 7 
asmenys turi pasilikti Vokie
tijoje vargti.

Mes turime vilties, kad A- 
menkoje atsiras gerų žmonių 
ar kilnių taksių orgamBaciįa. 
kurie sutiks šioms šeimoms 
padėti atvykti į U.S_A.

Jų adresai: Alfonsas Dai
nius. (23) Bremen-Vegesack. 
Lager Grohn. BĮ. A. — 215 
Germany; Aleksandras Fedo- 
rovas. (23) Bremen-Vegesack. 
Interzonal Staging Center, 
Camp Grohn. Germany.

• Harvardo onhenitatas pa
gerbs valstybės sekretorių 
Dean Acheson. suteikdamas 
jam garbės laipsnį birželio 22 
d. Tą dieną vaMtybės sekreto
rius pasakys kalbą universite
te.

• Britanijoje yra panai
kintas gyventojų gerovei 
maisto racioną v imas. 
Maisto prekybininkai ir 
šeimininkės sutiko šį 
valdžios žygi su džiaugs
mu. Ligi šiolei pasiliko 
racionavimas tik arbatai.

MODERNUS
Casper's Grožio Salonas

Rytmečiais turi uupiginimų 
ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos

ryte, tos gaus $10. vertės

ĮTcrmanent už $8.

• MTffiam J. Day, 75 m.. So. 
Bostono teismo teisėjas. gyv. 
1780 Coiumbia road. mirė 
gegužės 30 d. Laidojamas 
penktadierų. birželio 2 d.. 10 
vaL rytą. Pamaldos bus Šv. 
Brigitos par. bažnyčioje.

Teisėjas Day buvo advoka- _ 
tu nuo 1902 m. Teisėju buvo 
35 metus. Paliko du sūnus 
vieną dukterį.

Avr Maria Valanda
Sekmadienį, birželio 4 

5:30 po pietų per WMEX ra
dijo stotį 1510 kik>cycies bus 
transliuojamas apsakymas iš 
Senojo Testamento apie Izra
elitų tautos heroję, našlę Ju
dita.

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos. įsigyk 
angliškai - lietuvišką 

V

ir

d.

English - Lfthuanian 
Dictknuiry 

• Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi. 
Papiginta kaina $3.m 

Užsakymas siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Dsrbtatekas

366 W. Broadnay,
Šiuomi siunčiu $._____  ir

prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką žodyną.
Vardas 
Adresaa

Priimame ir be apsintanestę.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.
V

Casper's Rady Šatai
• 738 E. Broadu ay

So. Boaton, Mass.
So. 8-4645

8 Mes hstatooJame Vkokta Rūšies Mejta I

TTMKE1V
OIL HEAT

r
>
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X

SKOMUS Einorius
Brocktou (N Iteut., hc.
27 I^gioa Parkway, 

Brockton, Mass. 
TeL Branktam 333 I
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L.D.S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Seimas įvyksta šį sekma

dienį. Visų pirma linkėtina, kad jis būtų gausus ir 
sėkmingas. Tam atsiekti labai pravartu prisiminti 
L.D.S. Seimai kiek tolesnėj praeity prieš — 25-30 
metų, kuomet Lietuvių Darbininkų Sąjunga buvo 
žydėjimo stovyje, būtent, turėjo apie 3,000 narių ir 
labai daug pakilios dvasios ir noro darbuotis organi
zacijos labui. Tais laikais L.D.S. buvo viena iš veik
liausių centrinių išeivijos organizacijų ir kartu su 
Vyčiais stipriai palaikė Amerikos lietuvių religinę ir 
tautinę nuotaiką. Jos organas “Darbininkas” stipriai 
stovėjo tų idealų sargyboj. L.D.S. Seimai buvo gau
sūs, daug gausesni kaip nūnai. Iškeliami klausimai 
bei reikalai buvo svarstomi dideliu dėmesiu ir atsidė
jimu — rimtai ir gyvai. Jaukūs buvo laikai ir malonu 
juos prisiminti.

Dabar... Na, žinome gi, kaip L.D.S. Seimai vyks
ta. O jei žinome, tai ir nėra reikalo minėti. Tik pa
geidautina, kad jie grįžtų į senovę (kai kada naudin
ga ir nuo “progreso” pabėgti, ypač kai progresuoja
ma į nulių) ir pasvarstytina, kokia gi susmukimo 
priežastis ir, jei tą neigiamą priežastį surasime, kaip 
ją likviduoti.

Sunegalėjimo priežastis visiems žinoma: tai se
natvė. Sensta individas, sensta ir organizacija. Nor
malioj šeimoj senatvės kaip ir nėra. Tėvai, tiesa, se
ni, bet jų vaikai auga, ir gyvybė šeimoj nenutrūksta. 
Taip ir organizacija tėvyniškoj dirvoj: seni nariai 
miršta, nauji į jų vietą stoja. Tai tėvynėj, bet ne iš
eivijoj, kur siautėja nutautimas. Kuomet iš tėvynės 
plaukia nuolatinė ateivių srovė, nutautimas tiek neu- 
tralizuojasi, kad jis mažai tepastebimas. Tačiau kai 
imigracija nutrūksta, tuomet išeivija, tarsi skęstan
tis laivas, arba ištraukta iš vandens žuvis, bejėgiškai 
žiopčioja: S.O.S. Mes ne iš knygų tai išskaitėm, negi 
iš pasakų sužinojom, bet ant savo kailio ištyrėm.

Amerikos lietuvių išeivija pilna krūtine (lietu
viška krūtine!) alsavo ne taip jau ilgą, bet gausų 
ateivijos laikotarpį 1900-14 m. Paskui pasaulinis ka
ras imigraciją nutraukė. Tačiau pirmiau įsisiūbavu
sio patriotizmo užteko gausiai paremti kovojančiai 
dėl nepriklausomybės Lietuvai. Ir ateiviai vėl pradė
jo plaukti, nors kur kas mažiau negu pirma, bet vis

dėlto daug mūsų išeiviją stiprino, atnešdami daug, 
dalig dvasinio gėrio iš nepriklausomos Lietuvos. Dėl 
to džiugesio beveik nepastebėjom, kad mūsų atžala— 
jaunimas tautiniu atžvilgiu — oi, kaip džiūsta.

Dėja, džiugesys buvo trumpametis. Tautažudy- 
bės ekspertas — bolševikas užgulė Lietuvą, smaugia 
ją ir smaugs, kol bus išvarytas. Lietuvos sūnūs ir 
dukros urmu bėgo nuo žnąogžudžių, vagių ir plėšikų. 
Didokas jų būrys ir pas mus atvyko. Nesavanoriška 
tai išeivija, bet nuo mirties pabėgusi Lietuvos švie
suomenė. Ji jau įsijungė į mūsų gyvenimą ir stebi — 
galvoja, kaip čia sueiti į tamprią lietuvišką bendruo
menę, kurios tapatingas interesas — išgelbėti lietu
višką elementą čia ir Lietuvoje. Jie, suprantama, 
daugiau žiūri į Lietuvą. Tai visai natūralu. Tačiau 
jiems, be abejo, rūpi ir atgaivinti džiūstančią Lietu
vos atžalą — senąją išeiviją, kuri karčia realybe pa
tyrė, kad jai, senajai išeivijai, be fizinio, tampraus 
susibendravimo su Lietuva — nebe gyvenimas. Tad 
abipusis susitarimas ir susijungimas yra būtina są
lyga tautinės gyvybės išlaikymo.

Tad visai neturalu pageidauti ir tikėtis, kad šis 
L.D.S. Seimas padarys rimtų pastangų sunaudoti šią 
Apvaizdos suteiktą progą susiburti su naujais atei
viais į vieną lietuvišką kūną. K.

PREL. DR. K. URBONAVIČIUS — JONAS KMITAS, 

rašytojas ir publicistas, “Darbininko” redakcijos šefas, jau 

kelios dešimtys metę kaip pastoviai rašąs “Darbininko” va-
» ’ -

dairiuosius straipsnius.

Laisvės Žiburys
"Darbininko" 35 metų jubiliejaus proga

J. Kuzmickis
Ką tu, išeidamas iš tė

viškės pakluonių, išsinešei, 
kai žemę rykštė palietė 
skaudi — senolių kraują — 
vardą — laisvės žiburį šir
dy, — kaip amžiną pamink
lą visą šią kelionę, kaip di
dį turtą nešk širdy.

Be r n. Brazdžionis

apie

KAI lietuviškas laik
raštis švenčia 35 metų 
sukaktį ne laisvoje Tėvy
nėje, o svetur, — pravar
tu tokia gražia proga ne 
tik pasidžiaugti, bet ir 
susimąstyti apie mūsų 
LAISVES žiburį,
mūsų kovą spausdintu 
žodžiu dėl Tėvynės lais
vės.
I. Tėvynės šauksmas

LIETUVA yra mūsų 
Tėvynė. Vieni ją paliko
me anksčiau, kiti vėliau. 
Vieni ją atsimena seno
joje caristinės Rusijos 
priespaudoje, kiti — vo
kiečių ir sovietų okupuo
tą. Tačiau ir pirmieji, ir 
antrieji minime savo Tė
vynę Lietuvą kaip kraš
tą, kuriame gimėme, au
gome, į žmones ėjome, 
dirbome ar tai ūkiuose, 
ar fabrikuose, ar įstaigo
se, ar mokyklose ir buvo
me patenkinti ir laimin
gi-

Jeigu ne svetimieji oku
pantai, kurie per amžius 
kėsinosi ne tik į mūsų 
Tėvynės, bet ir į mūsų 
pačių laisvę, — dar ir 
šiandien būtume ten gy
venę, ištekliuje ir laimėje. 

Atsidūrėme svetimuose 
kraštuose. Rodos, apsi
pratome su svetima kal
ba, su svetimais mums 
papročiais ir gatvių 
triukšmu, tačiau vistiek 
visi girdime Tėvynės 
Lietuvos šauksmą. Girdi
me jį naktį sapnuose, 
girdime dieną vėjo gaus
me, paukščių giesmėse, 
girdime tą šauksmą savo 
kraujo gurgėjime.

beTėvynės šauksmas, 
abejo, mus ir įpareigoja. 
Tai jaučiame kažin kaip 
natūraliai, net giliai ne
svarstydami. Tas šauks
mas įpareigoja:

a) Palaikyti lietuviškus 
papročius,

b) ugdyti neiškreiptą 
lietuvišką charakterį,

c) gilinti gimtosios kal
bos ir savo krašto praei
ties žinias,

d) kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

Būtume labai nelogiški, 
jeigu, pasitraukę laiki
nai iš Tėvynės, užmirštu
me savo švenčiausias pa
reigas savo Gimdytojėlės 
atžvilgiu.

Ir šiandien Lietuvoje 
likęs Rūpintojėlį? . kužda 
mums, kad nepamirštu- 
me Dievo ir ragina:

a) rūpintis savo ir šei
mų doroviniu gyvenimu,

b) neapleisti religinės 
praktikos,

c) įsisąmoninti 
kėjimo tiesas,

d) budėti, kad 
vas, ir tikėjimas
pajuokiami, nuvertinami.

Būtume kalti Lietuvoje 
ir Rytuose kenčiantiems, 
jei, naudodamiesi nevar
žoma tikėjimo laisve, juo 
visai nesirūpintume. Jei 
nieko daugiau dėl Tėvy
nės laisvės negalime ge
ro padaryti, turime1 bent 
melstis.

kat. ti-

ir Die- 
nebūtų

pat

II. Rūpintojėlio 
kuždesys 

TfiVYNEJE nuo 
mažens buvome auklėja
mi katalikiškoje dvasio
je. Mūsų motutės nešė 
mus į bažnyčią, aukojo 
Aukščiausiajam, kvėpė 
mums Dievo meilės, mo
kė maldos, gerų darbų, 
gražaus elgesio.

Dėl savo brangaus ti
kėjimą mūsų proseniai 
liejo kraują Kražiuose, 
Kenstaičiuose, o sovietų 
okupacijos metu — viso
je Lietuvoje. Mes gerai 
žinome, kad ir šiandien 
Lietuvoje likę mūsų bro
liai ir seserys persekioja
mi, kalinami ir tremiami 
ne tik už Tėvynės, bet ir 
Dievo meilę.

Tikėjimas palaikė mū
sų protėvių jėgas dažnai 
beviltiškose kovose; • tikė
jimas stiprino mus trem
tyje, išeivijoje; tikėjimas 
ir šiandien mūsų stipry
bė ir pasididžiavimas. 
Katalikų tikėjimas, bu
dėdamas mūsų šeimų, vi
sos bendruomenės ir at
skirų žmonių sargyboje, 
padeda mums nenutautė- 
ti, nepakrikti, nenusi
minti.

III. Laikraštis — Lais
vės Žiburys

LIETUVIŠKAS laikraš
tis svetur — musų lais
vės žiburys. Jo leidėjai, 
redaktoriai ir bendradar
biai turi nusimanyti, kad 
laisvės žiburio pareiga 
budėti Tėvynės ir Dievo 
sargyboje.

Kai mūsų Tėvyne ken
čia svetimųjų priespau
doje, — tiktai išsigimę 
jos vaikai gali užmiršti 
jos skausmą ir tarnauti 
svetimiems atėjūnams. 
Kai dėl tikėjimo mūsų 
artimieji persekiojami 
pavergtoje Tėvynėje, — 
tik visai atbukusios są
žinės lietuviai gali imti 
plunksną į rankas ir su 
komunistais tyčiotis iš 
mūsų tautos tikėjimo.

Laisvės žiburys — lie
tuviškasis laikraštis turi 
visą eilę uždavinių:

a) objektyviai, neiškrai
pant tiesos, informuoti 
skaitytojus apie savo Tė
vynę ir svetimus kraštus 
bei juose pasisklaidžiu- 
sius lietuvius,

b) tautiniai ir religiniai 
sąmoninti skaitytojus, 
kad jie nepavargtų kovo
je dėl Tėvynės ir tikėji
mo laisvės,

c) nuolat ir planingai 
ugdyti sąmoningų lietu
vių eiles, kurios kovą dėl 
laisvės be pertraukos tęs
tų,

*

Perkelta j 4-tą pusi.
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------------ Jonas Gailius -----------

— Kodėl tyli? — klausia Klemas tylesniu 
balsu.

— Mąstau, Klemai!
— Apie ką?
— Apie viską. Žinoma, ir apie tave. Tu 

nesvyruok, broli! Eik ir toliau tuo pačiu ke
liu, Dabar ne laikas apie pramogas svajoti. 
Aukos visur reikia — ir Sibire vargstan
tiems, ir miškuose budintiems, ir tremtyje 
dėl duonos kąsnio besigrumiantiems. Jei 
mes, jaunoji Lietuvos karta, pristigsime 
idealizmo ir nueisime lenktis materijalizmo 
stabams, kas gins gyvybinius tėvynės reika
lus?

Karolis atydžiai įsižiūri į savo draugo 
veidą ir atsidusęs tęsia:

— Mes visi esame jauni, Klemai, visi tu
rime jautrias širdis. Mes nesame iš tų, kurie 
nori pabėgti į tyrumas. Priešingai — mes 
veržiamės pas savo žmones, ilgimės jų. Mes 
ir esame paskirti mūsų visuomenei: liūdėsi- 
me su jai ir džiaugsimės kartu. Nė vienas 
nežinos, ką mes išgyvename savo viduje, 
kokias aukas sudedame. Mes būsime kitų 
nekenčiami, juodinami. Tačiau mes žinome, 
kad yra gyvas Dievas, kuriam tarnauti — 
reta ir garbinga privilegija. Būkime stiprūs, 
Klemai!

Karolis ištiesia draugui ranką ir itin 
jautriai ją suspaudžia.

— Klemai, — prideda, — žinok, kad ir 
aš daug atsižadėjau.

— Ir tu? ‘.
, — Taip, ir aš. Bet apie tai nekalbėkime, 

nes geriau nutylėti tai, kas mums daug kai
nuoja. Kitaip, — viskas nustoja vertės.

Abu eina sodo takeliu, įsijungę į draugų 
malūną. Abu mato gėles, abu girdi paukščių 
giesmes.

— Geriausia tais reikalais pasitarti su 
savo nuodėmklausiu, — kalba Karolis. — 
Nieko neslepiant, nes nemo index in causa 
sua (niekas nėra teisėjas savo byloje).

— Bet naudinga ir tarpusavyje pasikal
bėti, — atsiliepia Klemas. — Žinai, draugas 
tai visai kas kita. Sakytum — antras aš.

— Be abejo, naudinga. Bet sakyk, Kle
mai, kaip tu čia atsiradai?

— Kur? "
— Nagi čia, seminarijoje.
— Labai paprastai, nes seniai apie ją bu

vau galvojęs. Dar Lietuvoje. Jaučiau šauks
mą viduje, tylų šauksmą. Vėliau, kai pama
čiau karo košmarą, kai įsitikinau, prie ko 
prieina supagonėjęs žmogus, nutariau nors 
dalele prisidėti prie žmogaus rehabilitacijos. 
Tam reikalui gi geriausiai tinka dvasiniai 
ginklai. Pagaliau, Karoli, aš gyvai jaučiu 
Dievą, daugelio niekinamą ir vėl kryžiuoja
mą Dievą, ir noriu būti Jo artimiausiųjų tar
pe. Noriu padėti žmonėms, kad Jį geriau pa
žintų, kad labiau pamiltų ir gyventų pagal 
Jo Evangeliją.

— Tu puikus vyras, Klemai! — patakš- 
noja jį per petį Karolis. — Tu — tikrai pa
šauktas kunigu būti.

— Gal ir pašauktas, jei esu ko nqjs ver
tas. Bet, žinai, kartais užpuola sielą naktis 
ir ramybės neduoda. Tada ir lūpos vidaus 
abejonėmis prabyla. Na, bet dabar ir tu pa
sakyk kai ką apie save. Dėl ko tu įstojai į 
seminariją?

Karolis nukaista ir valandėlę svyruoja. 
Paspiria koja akmenėlį, nusilaužia sudžiūvu

sią krūmo šakelę ir pradeda greičiau eiti.
— Dėl ko įstojau? — staiga paklausia, 

tartum pats savęs. — Anksčiau, rodos, žino
jau dėl ko.

— O dabar?
— Dabar? Dabar man atrodo, kad pats 

Kristus mane į vynuogyną pašaukė. Mums 
nesuprantami Jo planai., Klemai: Jis pri
krauna kliuvinių ant mūsų žmogiškojo ke
lio, kad panorėtume pakelti akis į dangų ir 
pamąstyti apie amžinybę...

Karolis nutyla. Klemas jaučia, kad neno
ri daug apie save pasakoti, nors, be abejo, 
turi ką.

Kai juodu atsiskiria, Karolis užsidaro 
savo kambarėlyje ir ilgai sėdi nejudėdamas 
už stalo. Jo veidas įkaista, akys prisimerkia. 
Knygos guli prieš jį, sutelkusios visą teolo
gijos išmintį, tačiau jis jų nejudina.

— Norėjau pamatyti tvirtą, pasiryžusį,— 
jo galvoje, tartum iš švino išlieti, Indrės žo
džiai. — Kitaip, — būčiau užsikamavusi...

Paskum jis panarina galvą ir pusbalsiu 
pakartoja seniai girdėtą sakinį:

— Jūs būkite man kaip brolis!..
Varpelis, šaukiąs visus vakarinėms mal

doms, pažadina Karolį iš sunkių minčių. At
sikelia, pataiso plaukus ir išeina į koridorių.

2.
Vasara.
Dangus giedras, pamėlęs.
'Žolynai, tartum pavargę kūdikiai, nulei

dę žieduotas viršūnėles, snūduriuoja.
Iš sausakimšai prisigrūdusios stoties pra

siveržia Karolis ir su mažu lagaminėliu atsi
duria miesto gatvėje. Skubiai žengia šaligat
viu, lenkia susigrūdusius praeivius, laikas 
nuo laiko nusišluosto prakaitą nuo kaktos.

Pagaliau užmiestis. Tačiau jis nesidairo 
į šalis: tvirtais žingsniais takuoja į pietus 

ir, primerkęs akis, žiūri į tolumas.
Po kurio laiko prieš jo akis iškyla barakų 

miestas.
Dar labiau paspartina žingsnius, tartum 

skubėdamas, kad nepasivėlintų ir negrįžtų 
tuščiomis rankomis.

Pereinamoji stovykla — kaip prekyvietė. 
Žmonės laksto uždusę, užsiėmę savo reika
lais ir niekas nemąsto apie kitų rūpesčius ir 
vargus.

Kai žmogui tenka susidurti su esminiais 
savo gyvenimo uždaviniais, jis pasidaro ego
istas ir kietas, kaip akmuo. Instinktyviai 
jausdamas, kad bet koks prašalaitis be jo
kio sąžinės graužimo išstumtų jį ne tik iš ei
lės prie gydytojo laukiamojo, bet ir iš emi
gruojančiųjų sąrašo, — jis kovoja už savo 
teises atkakliai ir šiurkščiai.

Ištisa eilė stovi prie gydytojo priimamo
jo. Kiti tekini bėga pas konsulą ir nervingai 
atsakinėja į užkalbinusių klausimus.

Kieme žaidžia vaikai ir griaužia liesus 
sumuštinius. Jie vieni, atrodo, nesirūpina sa
vo rytdiena. Ir nesiginčyja dėl savo teisių ar 
privilegijų.

Karolis įbėga į raštinę.
— Indrė Valinčiūtė dar tebėra stovyklo

je? — paklausia.
Budėtojas flegmatiškai dėbteli į atėjusį, 

peržvelgia jį nuo galvos iki kojų ir tęsiamu 
balsu atsako:

— Pažiūrėsim...
Kai jis varto popieriaus stirtas, Karolio 

širdis net įiergarsiai plaka. Su baime se' a 
budinčiojo veidą i? nekantriai ištiesia tai 
vieną tai antrą koją į priekį.

— Indrė Valinčiūtė? — tęsiamu balsu 
klausia budintis, prispaudęs dešinės rankos 
smilių prie ilgo sąrašo.

(Bus daugiau).
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DIDŽIAUSIOJI PASLAPTIS
Bažnyčia savo liturginiuose metuose garbina ne 

tik šventuosius. Pačias didžiąsias šventes paveda 
Dievui, iškeldama atskirus Švč. Trejybės Asmenis. 
Vieną sekmadienį, tuojau po Sekminių, skiria visai 
Švč. Trejybei Šv. Trejybės šventė yra gana sena. Ji 
siekia 1334 metus, kai popiežius Jonas XX įsakė ją 
švęsti visame pasaulyje. Prieš tai ji buvo švenčiama 
tik atskirose vietose.

LAISVES ŽIBURYS
Atkelta H 3-čio pusi

d) budėti patriotizmo 
ir religingumo sargyboje.

LINKIU KAIP TVIRTAM ĄŽUOLUI 
AUDROSE IŠSILAIKYTI

Dr. Alf. šešplaukis-Tyruolis.

Dievo esmės paslaptys buvo kiek praskleistos. 
Viena tų didžiausiųjų paslapčių yra Švč. Trejybės 
paslaptis. Nei pagonims nei senovės žydams toji pa
slaptis negalėjo būti plačiau apreikšta. Ji būtų bu
vusi lengvai iškreipta. Ji yra taip didelė, kad ir patys 
didieji protai negali jos suvokti, suprasti. Išminčiaus 
protas nėra didesnis už cukraus plytelės kvadratą, o 
juo dažnai norima išmatuoti dangaus platybes, su
sekti Dievo paslaptis.

jau 
budi di- 
vertybių

tuos me- 
Tėvynės 
lietuviai,

Švč. Trejybės paslaptis liečia pačią Dievo esmę, 
todėl niekada nebus mums suvokiama. Tarp žmogaus 
proto ir Dievo esmės visada bus didesnis skirtumas, 
kaip tarp kirmino ir žmogaus. Juo labiau žmogus 
veržiasi į Dievo paslaptis savo neramia siela, norin
čia viską žinoti, juo didesnis pavojus yra suklysti.

Dievo Apreiškimas yra pakankamai mums at
skleidęs žinotinų dalykų. Jobas, senojo Tęst, išmin
čius, ragino garbinti ir dėkoti Švč. Trejybei, nes Ji 
padarė mums savo gailestingumo. Mūsų smalsumas 
bus pilnai patenkintas, kai veidas Veidan susitiks 
su Pačia Švč. Trejybe. Turime sutikti, kad pats žino
jimas Dievo paslapčių ne visada mums būtinas ir 
reikalingas. Daug svarbiau yra Švč. Trejybei patik
ti, negu apie ją daug žinoti.

IV. Ilgiausių Metų!
DARBININKAS 

35-rius metus 
tižiųjų mūsų 
sargyboje.

Jis per visus 
tus ryškino 
šauksmą, kad
kur jie begyventų ir ką 
bedirbtų, nepamirštų sa
vo gimtojo krašto, savo 
gimtosios kalbos, savo 
papročių, nuolatinės ko
vos dėl jos laisvės.

Jis ryškino ir Rūpinto
jėlio kuždesį, kad lietu
viai laikytųsi savo tėvų 
tikėjimo, burtųsi apie sa
vo dvasios vadus, kad 
aukotųsi už didžiuosius 
idealus.

Ilgiausių metų DARBI
NINKUI!

Neseniai “Draugas” atšven
tė 40 metų gyvavimo, štai da
bar ir “Darbininkas” nedaug 
ką atsilieka amžiumi nuo savo 
kolegos, švęsdamas 35 metų 
gyvavimo sukaktį.

Tai dar buvo pirmojo karo 
laikais, kai jis pasaulio šviesą 
išvydo, o štai jau pasibaigė ir 
antras ir kybo trečiojo grės
mė. Bet jis vis lieka laikų sun
kumuose tikruoju darbo žmo
nių draugu.

Lietuvybę skleisdamas ir 
palaikydamas, jis vis šviečia 
savo puslapiais tiems, kurie 
jo šviesos ir paramos ieško. 
Mokslo populiarizacija ir lite
ratūros bei meno skiltimis, 
krikščioniškojo tikėjimo sklei
dimu, 
auklėjo 
ir senų

Savo

tik čia, bet nešė jos ir į ne
priklausomą Lietuvą ir trem
tiniams, kai jie spausdinto žo
džio buvo netekę ir jo ištroš
kę. Ir skaitė jį kiekvieno dar
bo ir verslo žmogus.

Žengiančiam į tolimesnius 
metus ir dešimtmečius, tam 
darbo žmonių tikrajam ir ne- 
apviliančiam draugui, linkiu 
kaip tvirtam ąžuolui audrose 
išsilaikyti ir kaip vasarvidžio 
liepai kvapniausiais ir našiau
siais žinių, krikščioniškojo ti
kėjimo, mokslo ir meno žie
dais žydėti!

J

i

BALF pirmininkas ir N.C.W.C. Resettlement Division di
rektorius kan. prof. <J. B. Končius ir War Relief Services parei
gūnas Mr. Mathew <J. Browne gegužės 14 d. New Yorko uoste 
pas»Unka ir sveikina M. Kavarską ir šeimą,

/ AKLASIS
Br. Brazdžionis

“Darbininkas” dailiai 
ir auklėja savo jaunų 
skaitytojų kartas, 
šviesos jis skleidė ne

Visi pasaulio dalykai, geri ir pilni malonės savo 
prigimtyje, atsiranda iš Švč. Trejybės ir į Ją gravi- 
tuoja, krypsta. Jie kila iš Tėvo per Jo Sūnų Kristų 
ir tampa pašvenčiami Šv. Dvasios. Visada turime 
jausti Švč. Trejybės akivaizdą, nes per krikštą esame 
gimę Trejybei, kaip Tėvo vaikai, Kristaus broliai ir 
Šv. Dvasios Bažnyčia.

Kai po kaitros užpuola žemę liūtys, 
Kai piktas žaibas skelia į namus, 
Pastogė, Dieve, Tu mažos miškų žibutės 
Ir Tavo rankos, Dieve, saugo mus.

Katalikiškoji spauda — 
evangelizacijos priemonė

Gerb. “DARBININKO” 
redakcija,

Kiekvieno darbo pradžia yra 
sunki, nors jam atlikti yra 
nemaža entuziazmo. Tačiau, 
praėjus keletai metų ir pa
žvelgus į darbo vaisius, per
neštas vargas jau nėra 
giamas. Per 35 metus 
bininko” leidėjai daug 
šventė, bet dar daugiau 
kė: davė tiesos žodį

Kai žemės vieškelius kurti tamsa apsiaučia 
Ir kai sudūžta visos viltys j
Mirties uolas, Tau himnus gieda griaučiai, 
Tu vienas toj tamsoj šviesus esi.

« BALTIMORĖS ŽINIOS

Šv. Trejybės šventėje, prisiminę savąjį krikštą 
pagarbinkime Švč. Trejybę ir, dėkodami Jai, aukoki
me save, prašydami tikėjimo palaimos savo kūno ir 
sielos sveikatai. K. L. J.

Tave maža laukų žolelė negi,
Tavęs kaip aukso kupinas dangus,
Tau stojo žemė, švietė saulė, žvaigždės degė, 
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

Kaunas, 1944.

įžvel- 
“Dar- 
pasi- 

atsie- 
lietu-

viams atvykusiems prieš pir
mąjį didįjį karą. Todėl šven
čiant šią sukaktį norėtųsi pa
linkėti tiek “Darbininko” lei
dėjams, tiek jo redaktoriams 
ištvermės kilniame darbe, 
skleidžiant evangeliškąją tie
są katalikų tarpe, -ypatingai 
šiais laikais, kada katalikiško
ji spauda yra tapusi pajėgiau
sia ir moderniškiausia evange
lizacijos priemonė.

Prof. T. Dr. KL Žatelte, O.F.M.
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DĖKINGI “DARBININKUI”
% 

/

Ed. KaraSnas.

Kaip visą Amerikos lietuvių 
spaudą, taip ir “Darbininką” 
pažįstu nuo prieškarinių lai
kų, kada Nepriklausomoje
Lietuvoje mūsų emigrantų • 
spauda buvo mielai skaitoma. 
Tik bendradarbiauti “Darbi
ninke” pradėjau 1947 m. 
tremtyje. Ir jeigu šiandien aš 
esu Bostone, o ne kur kitur, 
tai pirmoj eilėj galiu būti 
kingas per “Darbininką” 
gytiems ryšiams.

būti samarijiečiais artimo ne
laimėje, mylėti tėvynę, gimtą
ją kalbą, gerbti tėvus ir vesti 
dorą gyvenimą?

Turint galvoj, kokią didelę
įtaką į skaitytojus turi toks 
laikraštis, nesuklysiu pasakęs, 
kad visi namai, kuriuos lanko 
“Darbininkas”, yra ne tik ge
rų katalikų, bet ir tvirtų lietu
vių patriotų namai, kuriems 
visi lietuviško reikalai yra 
prie širdies taip pat, kaip ir% 
pačiam “Darbininkui”.

“Darbininkas” yra ne vien 
Bostono, bet ir visų Naujo- 

gedijos metu, už jo nuoširdų sios Anglijos lietuvių kolonijų 
rūpinimąsi tremtiniais ir sie- 
lojimąsi lietuvių tautos gy
vybiškais reikalais. Neparti
niame tremtinių gelbėjime ir 
kovoje dėl Lietuvos išlaisvini
mo “Darbininkas” 
iš ryškiausiųjų

Bet ir visi tremtiniai 
dėkingi “Darbininkui” 1 
aiškią poziciją

dė- 
įsi-

i yra 
už jo 

Lietuvos tra-

yra vienas 
veiksnių.

’ negalima skir- 
laikraščių. Jo 

padarė jį mie- 
kiekvienam lie-

“Darbininką” 
ti prie partinių 
katalikiškumas 
lu laikraščiu 1 
tuviui, nes kas gi daugiau, 
negu lietuvių daugumos išpa
žįstamo katalikų tikėjimo, 
mokina mylėti savo artimą,

gyvas veidrodis. Jame atsi
spindi organizuotos ir veiklios 
visuomenės gyvenimas. Be 
"Darbininko" negalima įsi
vaizduoti šių kolonijų judru
mo. Jis nėra vien tik įvykių 
registruotojas, bet jis eina 
gyvenimo priešakyje kaip lie
tuviškas vėliavnešys.

Švenčiančiam 35-sius metus 
“Darbininkui" palinkėkime bū
ti visada jaunam ir savo skai
tytojų šeimon įtraukti savo 
senųjų skaitytojų prieauglį — 
čia gimusį lietuvių jaunimą.

py *. A
L’■•*#**. gjįM ■h.

JAV paštu išleidžia 3 centų pašto ženklą skautams pa
gerbti. .

Prie Lietuvių Ąžuolo

Annapolio, 30 mylių į pietus 
nuo Baltimorės, yra Maryland 
valstijos sostinė. Valstijos ka
pitelio parke yra Lietuvių 
Ąžuolas, šiandien jau visai 
gražiai nuaugęs. Jį pasodino 
1936 metų gegužės mėn. 17 d. 
Baltimorės Lietuvių Taryba, 
pirmininkaujant Jurgiui ži
gui. “Šis ąžuolas, — savo kal
boj pasakė Antanas Drangi
nis, — vaizduoja lietuvių ko
loniją Maryland valstijoj. Jo 
šaknys, giliai įaugusios, min
ta šio krašto žemės syvais. 
Taip Amerikos lietuviai savo 
gyvybės kraują semiasi iš tų 
principų, kuriais remiasi visas 
Amerikos Suvienytųjų Valsti
jų gyvenimas. Šiandien, kai 
mūsų Tėvų Žemė yra naikina
ma, mes turime išlaikyti gyvą 
mūsų kalbą, papročius, tradi
cijas ir demokratinius idea
lus”.

Kas metai paminimos šio 
Ąžuolo pasodinimo sukaktu
vės. Baltimorės Lietuvių Ta
ryba, vadovaujant jos pirmi
ninkui J. Miceikai, šiais me
tais tas sukaktuves suruošė 
gegužės m. 28 d. Iškilmės vy
ko valstijos kapitelio posė
džių salėje.

11 vai. prieš piet už prezi- 
dijumo stalo — J. Miceika, 
gubernatorius Preston Lane 
ir Lietuvos įgaliotas Ministe- 
ris Žadeikis. Posėdžių salė, 
galerijos — pilnos svečių. Čia 
pat ir Br. Jonušo choras, ku
ris, pagerbus vėliavas, sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Minėjimo posėdis pra
dėtas malda, kuriai sukalbėti 
pakviestas kun. P. Dambraus
kas.

Pagrindines kalbas pasakė 
aukštieji svečiai. Ponas Gu
bernatorius džiaugiasi lietu
viais, kaip gerais piliečiais, 
pareiškė savo liūdesio dėl 
Lietuvą ištikusių nelaimių ir 
ragino tikėtis laisvos ateities. 
Ponas Ministeris priminė A- 
merikos Prezidento ir atsakin
gųjų politikų pareiškimus Lie
tuvos laisvės reikalu ir pažy
mėjo, kad tie pareiškimai yra 
tikras pagrindas mūsų vil
tims. Pirmininko kviečiami 
dar tarė žodį: adv. N. Raste
nis. Liet. Leg. Posto vadas A. 
Dranginis, kun. P. Dambraus
kas, J. Žigas, gyd. Virkutis, 
Tremtinių Draugijos pirminin
kas M. Brazauskas ir prof. 
Stanka, atvykęs su p. min. 
Žadeikių iš Vašingtono.

Pagalios, paklausėme tauti
nių lietuviškų dainų,* kurių 
penketą padainavo Br. Jonušo 
choras.

Mokyklos vaikučiai 
džiaugiasi gamta

Mūsų mokykla gegužės 
d. buvo 
Druid Hill parką.

Diena pasitaikė gana graži. 
\ iii! ipOviCtf p<ibto10J0

Mendelis. 
globėją 
pasakojosi

atlankė 
Vaiku- 

apspito, 
savo

gražiose parko pievose, pask
irstė valtimis ir stebėjosi zoo
logijos sodo gyventojais.

Užkandžius vaikučiai turėjo 
kiekvienas savo. Buvo gana ir 
gaivinančio gėrimo ar vaikų 
labai mėgstamų ledų, arba, 
kaip čia vadina, šaltos košės. 
Nežiūrint įtempto naudojimo, 
šių gaivinančių gėrybių dar ir 
atliko. Šios gėrybės buvo do
vana kun. dr. L. Mendelio, ku
ris nieko nesigaili savo mo
kyklos vaikučiams.

Vaikų ekskursiją 
kun. dr. L. 
čiai savo 
džiaugėsi, 
įspūdžiais.

Svečiai šv. Alfonso 
bažnyčioje

Gegužės mėn. 24 d. suėjo 50 
metų, kai buvo paskelbtas 
šventuoju Jonas de la Sali'1, 
didis liaudies mokymo apašta-

-^'las. Yra jo vardo mokytojų 
vienuolija, kuri visuose pasau
lio kraštuose laiko savo mo
kyklas.

Šios vienuolijos broliai turi 
savo gimnaziją ir Baltimorėje. 
Norėdama paminėti savo Glo
bėjo sukaktuvės, mokykla pa
sirinko šv. Alfonso bažnyčią. 
Pamaldose dalyvavo mokyklos 
broliai mokytojai ir 700 moki
nių, berniukų, šv. Mišias au
kojo ir pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. dr. L. Mendelis.
švč. Vardo Draugijos metinis 

susirinkimas
Susirinkimas prasidėjo pa

maldomis bažnyčioje 28 gegu
žės. Dvasios Vadas kun. dr. 
L. Mendelis plačiai nupasako
jo šios Draugijos tikslus.

Darbo susirinkimas vyko 
parapijos salėje. Išklausyta 
pranešimų apie Draugijos vei
kimą pereitais metais. Nusta
tyto nario mokesčio nėra. 
Draugijos nariai vieną kartą 
per metus savanoriškai duoda 
pagal savo išgales auką. Šiais 
metais Draugija turėjo 289.00 
dol. pajamų. Tais pat metais 
išleista 273.93 dol. Kartą per 
metus Draugija suruošia ois- 
terių puotą parapijos naudai. 
Šių metų oisterių puota davė 
2842.78 dol. pajamų ir turė
jo 1430.98 dol. išlaidų. Narių 
Draugija šiuo laiku turi dau
giau kaip du šimtu, 
kad į Draugiją stoja 
jakuriai.

Draugijos valdyba
ta senoj. Į ją įeina šie vyrai: 
J. Kašinskas, K Jurkšta. K. 
Vilčinskas ir trys broliai. Val
teris, Antanas ir Juozai. 
Strazdauskai.

Priimtas pageidavimas, kad 
ateinančiais metais kiekvienas 
narys prikalbintų į Draugiją 
bent po vieną naują vyrą.

Susirinkimą labai smagiai 
paįvairino pereitų metų ir šių 
metų gegužinės procesijos fil- 
mos. Viskas baigta draugišku 
p<xsicvec^v;yu<''> • -- ’• -L

Gražu, 
ir nau-

perrink-
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HDarbininkas" Lietuvoje
K. Mockus.

Lietuva 
ilgą laiką rusų 

grėsės rimtas 
raudonųjų bol- 
gali užlieti ir 
Lietuvos sava- 

mūšius su bol- 
reikėjo organi-

tybę. Tame darbe reikšmingą 
vaidmenį turėjo ir to sąjūdžio 
organas “Darbininkas”, įsteig
tas Kaune (1919 m.) paties 
Vytauto Endziulaičio.

Gaila, jis buvo silpnos svei
katos ir persidirbęs per anksti 
mirė.

Bet ir po Vyt. Endziulaičio 
mirties krikščionių darbininkų 
organizacija plėtėsi, augo, ko
vojo. Iš pačių darbininkų iš
augo nuoširdžių vadų, ir tie 
buvo stipriausi organizacijos 
ramsčiai.

Lietuvos demokratinių laikų 
politiniame gyvenime šis są
jūdis reiškėsi Darbo Federaci
jos vardu. “Darbininkas” buvo 
tos politinės grupės organas.

Ligi 1926 m. Lietuvos vals
tybė jau buvo tvirtai suorga
nizuota. Didele dalimi buvo 
jau įvykdyta ir milžiniškos 
reikšmės kraštui turėjusi že
mės reforma. Žemei reformos 
įstatymą pravedant ir ją vyk
dant krikščionių demokratų 
sąjūdžio žmonės dalyvavo la
bai aktyviai.

Kai 1926 m. pabaiga atne
šė į mūsų kraštą naują politi
nę tvarką, visi kiti politiniai 
sambūriai palengva buvo nu
slėgti, jų veikla paraližuota. 
Tat ir Darbo Federacija, kaip 
politinė organizacija, nebega- 

tik laikraš- 
Ejęs dar 
vadovybės 

su finansi- 
Teko imtis

Amerikos lietuviai katalikai 
darbininkai švenčia 35 metų 
sukaktį savo organizacijos ir 
laikraščio “Darbininko”. Ta 
proga noriu priminti, kad ir 
Lietuvoje ilgą laiką ėjo krikš
čionių darbininkų laikraštis 
tokiu pačiu vardu.

Kai kūrėsi Nepriklausoma 
Lietuva, Rusijoje jau siautė 
bolševikai. Kadangi 
ligi tol buvo 
valdžioje, tai 
pavojus, kad 
ševikų banga 
mūsų kraštą, 
noriai stojo į 
šėrikais. Bet
zuoti ir vidaus frontą — pasi
rūpinti, kad lietuvių darbinin
kai nebūtų įtraukti į raudo
nųjų pinkles, o suorganizuotu 
ginti savo teisėms krikščioniš
kai - tautišku pagrindu. Taip 
susidarė labai reikšmingas 
sąjūdis, sukurtas nuoširdžių 
darbininkijos veikėjų ir atlikęs 
didelį uždavinį ano meto mūsų 
krašto gyvenime.

Krikščionių darbininkų są
jūdžio prieky stojo tyraus ide
alizmo ir didelių organizacinių 
gabumų vyras Vytautas En- 
dziufaūtb. Tai buvo ateitininkų 
organizacijoj išaugęs nuošir
dus kovotojas už darbo žmo
gų, kuris visą savo neilgą am
žių paaukojo 'kovai už sociali
nį teisingumą, jo įgyvendini
mą Lietuvoje pagal krikščio
niškuosius artimo meilės prin
cipus.

Toks sąjūdis, be abejo, buvo 
pavojingas ne tik bolševikams, 
bet ir nuosaikesniems mark
sistams — socialdemokra
tams. Jau iš pat pradžių norė
ta sąjūdis suniekinti, atimti iš 
jo darbo žmonių atstovavimo 
teisę, visaip jį diskredituoti. 
Tačiau atgimstančioje Lietu
voje buvo giliai įleidusi šaknis 
krikščionybės idėja, tad ne
žiūrint niekingos propagandos, #buvo suorganizuota Krikščio- 
krikščionių darbininkų sąjūdis 
greitai išaugo į labai rimtą 
jėgą ir turėjo didžiulės reikš
mės atkuriant Lietuvos vals-

daitis, bolševikų išvežtas į Si
birą; Dr. Pr. Dielininkaitis, 
bolševikų kalintas ir greitai 
po to miręs; ir eilė kitų dar
buotojų.

Nemaža buvusių to sąjūdžio 
darbuotojų yra atsidūrę trem
ty ir emigracijoje. Esama jų 
Jung. Amerikos Valstybėse. 
Kiek žinau, šiame krašte jau 
gyvena ir aktyviai reiškiasi 
organizaciniame darbe buvę 
“Darbininko” redaktoriai 
Kuras (Lawrenfce, Mass.) 
C. Surdokas (Baltimore).«

Kai Amerikos “Darbinin
kas” švenčia savo 35 m. su
kaktį, Lietuvos “Darbininkas” 
kartu su visa baisiai kenčian
čia Lietuva turi minėti jau de
šimt metų sukaktį nuo to lai
ko, kai nuožmūs okupantai, 
peržengę Lietuvos sienas ir 
pavergdami mūsų tautą, už
gniaužė bet kokį laisvės 
reiškimą. Tikėkime, kad 
vėl laisvės dienos.

Lietuvos “Darbininko”
nės linki, kad Amerikos “Dar
bininkas” imtų daugiau domė
tis tais klausimais, kurie su
daro krikščionių darbininkų 
sąjūdžio esmę ir kad jis bent 
dalinai pavaduotų Tėvynėje 
prismaugtąjį “Darbininką”.

J.
ir

pasi- 
ateis

žmo-

Įėjo reikštis. Liko 
tis “Darbininkas”, 
keletą metų senos 
rankose, susidūrė 
niais sunkumais,
iniciatyvos naujiems žmonėms 
— gelbėti laikraštį ir mėgin
ti atkurti pačią oroganizaciją 
daugiau profesiniais pagrin
dais. Faktišką laikraščio re
dagavimą tuo metu (1934 m.) 
kaip tik teko perimti šių eilu
čių autoriui. Laikraštis išsilai
kė ir ėjo dar iki 1940 m. — 
bolševikų okupacijos, 1934 m. 
vietoj buv. Darbo Federacijos

nių Darbininkų Sąjunga, vei
kusi taip pat ligi bolševikų 
okupacijos. Tos organizacijos 
prieky buvo Prof. Pr. Dovy-
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35-KIŲ METŲ “DARBININKO” 
SUKAKTIES PROGA

Lie-

ilgą 
nie-

Ipolitas is

Šiemet sukanka 35 metai 
“Darbininkui”. Laikraščio am
žiuje 35 metai — tai jau ne
trumpas laikotarpis. Jis rodo, 
kad šio laikraščio tikslai ir 
idėjos randa pritarimo plačio
je Amerikos lietuvių darbinin
kų viauon^enėje. Be profesinių 
jų reikalų, “Darbininkas” rū
pinasi ir paliktos tėvynės ir 
šio krašto kultūra, religija, 
kalba ir papročiais, gina 
tuvos nepriklausomybę.

Per visą savo gana 
gyvavimą “Darbininkas”
kada nenukrypo nuo šio kelio. 
Jo neiškreipė nei savo pervir
tum blizgą, bet pražūtingi in
ternacionalai, tiek pačiai dar
bininkų klasei, tiek ir lietuvių 
tautai, kas atsitiko su vadina
ma “progresyvių” spauda, ku
rios gera dalis pasišovė ginti 
imperialistinį komunizmą ir 
kruviną diktatūrą Rusijoje ir 
mūsų brangioje tėvynėje Lie
tuvoje.

Toji tariamai Amerikos lie
tuvių “progresyvių” spauda, 
nėra lietuviška, o tik lietuviš-

ATVIRAS LAIŠKAS 
“DARBININKUI”

įįį, ’(35 m. sukakties proga)

Garbiningasis Sukaktuvininke,

Miela yra pasveikinti Tave, 
sulaukusį taip gražios savo 
gyvavimo sukakties. Tiesa, 
trisdešimt penkeri metai am
žių bėgyje — tai nėra peril- 
gas laiko tarpas, tačiau, turint 
galvoje sunkias lietuviškosios 
spaudos steigimosi sąlygas 
šiapus okeano ir, bendrai, 
grubų egzistencijos kelią, nu
eitą per tuos metus,—jau yra 
gaha. graši -sukaktis.

Juk Tu, mielas “Darbinin
ke”, išvydai šį pasaulį tada, 
kuomet dar gaubė Lietuvos 
žemę tamsi naktis, kuomet 
mūsų žmonės — lietuviai, bėg
dami nuo šiaurios caro prie
spaudos, ieškojo ramesnio 
kampelio ir kasdieninės duo
nos kąsnio Jungtinių Ameri
kos Valstybių aukso ar ang
lies kasyklose, triukšminguose 
fabrikuose arba kitose darbo
vietėse.

Ir kas’gi, iš tikrųjų, tada 
juos paguosdavo, suraminda
vo, grįžusius iš sunkaus dar
bo, jei ne lietuviškasis laik
raštis? Kas suteikdavo jiems 
žinių iš plataus pasaulio, iš 
brangios Tėvynės, jeigu ne 
jis? Kas primindavo nuvargu
siam lietuviui 
kės mėlynąjį 
skurdžią, bet 
pastogę ? Ne 
lietuviškai 
dis.

Todėl ir tenka didelė garbė 
Tavo garbingasis Sukaktuvi
ninke, pirmiesiems ir dabarti
niams Redaktoriams, Leidė
jams ir Bendradarbiams, ku
rie, didelės Tėvynės meilės ir 
prisirišimo prie lietuviškojo 
žodžio diktuojami, išlaikė 
“Darbininką” tiek metų, jį 
tobulino, gerino, pakol, nūdie
ne prasme, padare puikiu, tu
riningu ir dideliu laikraščiu.

Čia pat su džiaugsmu dar 
tenka konstatutoti faktą, kad 
“Darbininkas” niekad neapsi
ribojo vien savo “parapiji
niais” reikalais, bet jis nuolat 
melo josi ir tebesisieloja visų 
lietuvių ir- Lietuvos dalia. 
Prisimenu, “Darbininko” eg
zemplioriai užklysdavo į Ne
priklausomą Lietuvą, iš kurių 
sušinodavom ką veikia, kaip 
gyvena ,kuo džiaugiasi ir ko 
liūdi mūsų broliai ir seserys

Ru^iąpištb Ubtavojt aįapuą Atlanto.

dalią ir 
ir kituose 
ir kituose 
kraštuose.

■F

atsirado 
Vakarų 
Vakarų 
Ir ten

tremties

Adminis- 
parodyta

lis, 
ky 
ris ir tesiremia 

ir tautišku 
ir sociali- 

tebesivado- 
mokslu, įš-

kuriems “pa- 
Amerikos lietuvių 
aiškino socialinius 

pas i r e m d a m a

kai rašyta, rusiška, nes gina 
rusiškąją bolševikišką tyrani- 
ją. Kaip Rusijos carų imperia
lizmas buvo vykdomas per 
panslavizmą. taip dabartinis 
Rusijos diktatorių imperializ
mas vykdomas per komuniz
mą, tik daug žiauriau ir pla
tesne apimtimi. Jeigu komu
nistiniams diktatoriams tikrai 
rūpėtų darbininkų reikalai, tai 
jie būtų kitokie.

“Darbininkas" yra vieninte- 
Amerikoje lietuvių katali- 
darbininkų laikraštis, ku- 
visada rėmėsi

aiškiu katalikišku 
pagrindu. Darbo 
niais klausimais 
vauja Bažnyčios
dėstytu popiežių enciklikose ir 
katalikų sociologų raštuose. 
Ir šioje srityje jis savo skai
tytojų neapvylė: išlaikė juos 
ištikimus ne tik Katalikų Baž
nyčiai, bet ir savo Tautai. Ne
maža lietuvių, 
žangi” 
spauda
klausimus, 
Markso ir kitų socialistų teo
rijomis, nuėjo į III-jį interna- 
cijonalą, žuvo lietuvių tautai, 
tapdami atvirais jos Laisvės 
ir Nepriklausomybės priešais.

“Darbininkas" per 35 metus 
yra pasitarnavęs Lietuvių 
Tautai ir Bažnyčiai, nemaža 
nuveikęs kultūrinėje ir švieti
mo srityje. Už tai priklauso 
garbė pirmiausia susipratu- 
siems lietuviams darbinin
kams ir jų vadams. Palinkėti- 
na “Darbininkui” ir ateityje 
taip sėkmingai darbuotis Die
vo ir Tėvynės labui. M. L

dirbti “Darbininke”, nuolati
nai bevedant “Dabarties pa
stabų” kolumną.

Deja, nūdien visų mūsų są
lygos nėra lengvos, nes esame 
tik juodadarbiai darbininkai, 
todėl, kartais, nebegali žmo
gus sumegsti valandėlės laiko 
parašyti ir savo mielam “Dar
bininkui”...

Taip lygiai ir šiandien. La
bai daug norėtųsi rašyti, daug 
gražių žodžių įpinti ir nuošir
džiausių linkėjimų pareikšti 
mielam Sukaktuvininkui, ta
čiau nuvargęs po kasdieninio 
darbo, išblaškytomis fabriko 
mašinų ūžesio mintimis, nebe
gali žmogus net tinkamai su
sikaupti.

Baigiant, viena tik norėtųsi 
“Darbininkui” 
vuok, mielasis
ke, dar ilgus, ilgus metus! 
Šviesk ir džiugink lietuvį, kur 
jis bebūtų: drėgnuose kasyk
lų požemiuose, ūžiančią fabri
ko mašinų aplinkumoj ar prie 
kitokių darbų! Purenk ir 
piešk lietuviškosios kultūros 
dirvonus ir kovok, kaip ligi 
šiol, dėl mūsų brangiosios Tė
vynės laisvės!

Tavo bendradarbis
Pr. Alttnas.

Ipohtas Nauragis nuo 1928 
m. nuolat dainavo Kauno ope
roje, vėliau — Vilniaus opero
je, iki 1944 m. Taip pat yra 
dainavęs Colon operoj Buenos 
Airėse (1936), Puccini ir Liri- 
co Milano operoje (1932) ir 
Tautinėj Vienos operoj (1937).

Per paskutiniuosius penke- 
ris metus Ip. Nauragis apva
žiavo visą Vokietiją, sureng
damas virš 300 koncertų. 1949 
m. koncertavo Anglijoj ir Ško
tijoj, pakvietus Britanijos Me
no Reikalų Tarybos. Į J.A.V. 
atvyko 1949 m. spalių mėn.

Ip. Nauragio repertuarą su
daro apie 40 operų partijų. 
Labiausiai mėgiamas jis yra 
Boriso Godunovo, Mefistofelio, 
Don Basilio rolėse

Spauda Ip. Nauragį visada 
labai šiltai pamini. Štai kele
tas ištraukų iš anglų laikraš
čių:

The Times, Londonas, 
Vasario 21, 1949.

“...Ip. Nauragis turi dum- 
saus tembro, boso balsą; pa
prastai tas laikoma charakte
ringu bruožu tik rusų bosų. Jo 
dainavimas iš tikrųjų dažnai 
primena Šaliapiną...”
Chronicle - Echo, Northanip- 

ton, Vasario 28, 1949
“...Ip. Nauragio (boso) ari

ja iš Rossinio “Sevilijos Kir
pėjo” (itališkai) išpildyta tik
rai pasigėrėtinai; taip pat ir 
pakartojimui padainuota Mus- 
sorgakio “Daina apie blusą”.

Eveaiag Gaaette, Stockton. 
Vasario 10, 1949.

“...Maža tėra geresnių solis
tų kaip Ipolitas Nauragis. ku
ris taip labai primena Šaliapi- 
ną...
The Northern Echo, Stockton, 

Vasario 10, 1949.
“...Pažymėtinas Ipolitas Nau

ragis, puikus skambus bosas, 
ypatingai arijoj iš Rosinio

.» V’

Ipolitas Nauragis

dainuos Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seserų seime Brocktone, 
1950 m. birželio mėn. 18 d.

“Sevilijos Kirpėjo”...”
The Concett Guardian, 

Neucastle, Vasario 17, 1949.
“...Beklausant Ipolito Nau- 

ragio, prisiminė Šaliapino dai
navimas pačiam savo žydėji
me : buvo jaučiama ta pati 
produkcija ir beribė jėga. Iš
skirtina ypač arija iš “Sevili
jos Kirpėjo” ir puikiai išpildy
ta boso partija iš “Don Car- 
los”...”

The Teiegram, Toronto, 
Kanada, Gruodžio 5, 1949.
“...Rossinio "La Calunnia” 

(iš “Sevilijos Kirpėjo”) buvo 
padainuota Ipolito Nauragio, 
kuris dar bisui padainavo 
Mussorgskio "Dainą apie blu
są”. Atrodė tarsi Šaliapinas 
būtų sugrįžęs. O Mozarto due
tas. išpildytas 
Dambrauskaitės 
Nauragio, buvo 
operos deimančiukas...
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Antaninos 
ir Ipolito 

tikrai retas

Šaukia visus į kovą uz tikėjimą, 
tėvynę ir lietuvybę

palinkėti: gy- 
Sukaktuvinin-

paliktąjį Tėviš- 
dangų, nors 

savą, gimtinę 
kas kitas, kaip

spausdintasis *žo-

VP
Ištiko Lietuvą skaudus ir 

tragiškas likimas. Tūkstan
čiai lietuvių pasirinko liūdną 
tremtinio 
Švedijoj 
Šcedijoj 
Europos
“Darbininkas” juos surado. O 
kiek tuomet džiaugsmo mums 
būdavo, kai užklysdavo jo 
vienas ar kitas egzempliorius 
į niūrias tremties stovyklas 
Vokietijoj! _,Tie “Darbininko” 
numeriai eidavo iš rankų į 
rankas, pakol visai suplyšda- 
vo...

Čia kalbu dar apie tą laiką, 
kuomet, vos nustojus 2-rojo 
Pasaulinio Karo patrankų 
dundesiui, jokio normalaus 
paštinio susisiekimo nebuvo 
su Europa. “Darbininko” eg
zemplioriai pakliūdavo kariniu 
paštu, pas lietuvius, tarnavu
sius JAV armijoj. Pastarieji 
ir mums duodavo pasiskaityti. 
Vėliau, sunormalėjus pašto 
ryšiui, “Darbininkas” jAu bu
vo dažnas svečias 
stovyklose.

Iš “Darbininko” 
tracijos pusės buvo
daug nuoširdumo benamių ir 
beturčių tremtinių atžvilgiu. 
Labai daug kam laikraštis bu
vo siuntinėjamas veltui. Šio 
gražaus mosto tremtiniai nie
kad neužmirš, nes buvo laikas, 
kuomet dvasinis penas — 
tremtiniams bene svarbesnis 
buvo už duoną...

O kokį milžinišką vaidmenį 
suvaidino lietuviškieji laikraš
čiai, kartu ir “Darbininkas”, 
šiąpus okeano lietuvybės iš
laikymo srityje senųjų ateivių 
tarpe, sunku būtų ir pasakyti. 
Jeigu žmonės, išgyvenę sveti
moj šaly 30-40 metų, dar kal
ba gražiai lietuviškai, jeigu jų 
krūtinėse dar rusena senosios 
Tėvynės meilė ir prisirišimas 
prie jos, tai tik didžiulis nuo
pelnas priklauso lietuviškajai 
spaudai.

Malonus jausmas ir man ku
tena širdį prisiminus, kad ir 
aš turiu garbę skaitytis “Dar
bininko” bendradarbių šeimos 
nariu. Atklysdavo mano raštai 
į jo skiltis dar iš senutės Eu
ropos žemės, o dabar, jau gy
venant kaimynystėj “Darbi
ninko”, tenka taip pat jame 
bendradarbiauti ir reguliariai 
gauti patį laikraštį. Ypač 
praeitai teko daug

Jau vos beužmatomi atrodo 
tie metai, kuriais pradėjo eiti 
laikraštis “Darbininkas”. Ta
da siautė Pirmasis Pasaulinis 
karas, versdamas pelenais že
miškąsias žmonių gėrybes. Bet, 
iš kitos pusės, varguomenei 
buvo žadami aukso kalnai.

Amerikos lietuvių būrelis, 
nepatikėjęs tais pažadais, 1915 
m. susijungė Šv. Juozapo 
draugijon, kuri, stovėdama 
ant tvirtų Kristaus mokslo pa
grindų, išleido 
bininką”.

Jo reikšmė 
gyvenime yra 
Šis laikraštis
ugdė amžinuosius Evangelijos 
dėsnius žmonių sąmonėje, aiš
kiai nurodydamas, kur tiesa 
ir kur pavojai. Visi pripažįsta, 
jog “Darbininkas” yra griež
čiausiai pasisakęs prieš Mark
so skelbtus laimės pažadus ir 
tuo būdu daug lietuvių apsau-

laikraštį “Dar-

mūsų išeivijos 
be galo didelė, 
per 35 metus

gojęs nuo nekrikščioniškos 
marksizmo pasaulėžvalgos.

Dideli nuopelnai “Darbinin
kui” priklauso ir už pagelbą 
tėvynei. Nuo pat savo atsira
dimo šis laikraštis visomis jė
gomis kėlė nepriklausomos 
Lietuvos idėją, o ją realiza
vus nenuilstamai žadino tėvų 
žemės meilę išeivijoje. Šian
dien, kai toji Lietuva vėl pa
vergta ir brangi gimtoji kalba 
didžiame pavojuje. “Darbinin
kas” su tuo pačiu uolumu šau
kia visus į kovą už tikėjimą, 
tėvynę ir lietuvybę.

Todėl, švenčiant 35 sunkaus 
ir labai reikšmingo darbo me
tus, širdingai sveikinu laikraš
čio “Darbininko” leidėjus ir 
redaktorius, linkėdamas iš
tvermės Bažnyčios ir Tėvynės 
kilnioje tarnyboje.

T. L Andriekus, O.F.M.,
“Šv. Pranciškaus Varpelio" 

redaktorius.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ
VISUS KVIEČIA I

JUBILIEJINĮ

KONGREGACIJA

SEIM 4
MASS. (Thatcher Str.),karta šaukiamas š. m. BIRŽELIO MBN. 18 d.. BROCKTON, 

vienuolyno namuose, paminėti kongregacijos 25 METŲ SUKAKČIAI.

Pamaldos 10 vai. Svečiams pietūs 12:30 vai. Posėdžio pradžia 2 vai. 
p.p. Seimo dalyviai turės progos išgirsti Lietuvos operos solistą IPO
LITĄ NAURAGĮ.

Meninė programa bus dar paįvairinta Seserų vadovaujamų vaikučių 
iš Šv. Roko par. (Brockton), Šv. Petro parap. (So. Boston) ir Nekalto 
Prasidėjimo parap. (Cambridge, Mass.).

Visus vienuolyno bičiulius ir rėmėjus nuoširdžiai kviečiame birželio 
mėn. 18 d. rinktis į Brockton ir dalyvauti Jubiliejiniame Seime.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys

t



ŽIDINIUOSE)
Hartfordo Lietuvių parapijos 

Auksinis Jubiliejus

• Tėvas Petras Baniūnas, 
O.F.M., Greene, Maine vienuo
lyno viršininkas birželio 2 d. 
mini savo dešimties metų ku
nigystės sukaktį. Solenizan- 
t&s buvo įšventintas J. Eksc. 
vyskupo Arrezzo (Italijoj) 
.1940 metais birželio 2 d. ir 
manė tuojaus vykti į Lietuvą 
apaštalauti, bet Tėvynės ne
laimė jį sutrukdė. Pasiliko Ita
lijoje dar 4 metus, visiškai pa- 
sišvęsdamas tremtinių gelbė
jimui. Atvykęs į Ameriką, jau 
treti metai rūpinasi lietuviais 
tremtyje ir jų kvietimu į J. A. 
Valstybes. Linkime kogeriau- 
sios sėkmės.
• Muz. K. žižiūnas, gyv. 6387 

Dės Erables St., Montreal, 
Canada, parašė naują Velykų 
giesmę.
• Kur. dr. J. F. Boreišis, 

Detroito šv. Antano liet, pa
rapijos klebonas, buvo pagerb
tas 30-ties met. sukakties tos 
parapijos įkūrimo ir joje kle
bonavimo proga.
• Edv. Krasauskas, dailinin

kas lituanistikos kursų moki- 
tjįus Waterburyje supažindina 
SU lietuvių daile ir lietuvių 
meno paminklais. Norima, 
kad mokiniai patys prieina
momis priemonėmis imtųsi 
tautodailės darbelių.
• Polyna Stoska, Metropoli

tan Operos solistė, birželio 8 
d. išvyksta į Didž. Britaniją, 
kur dainuos ‘Telefono valan
dos” radio programoje.
• Vifius Bražėnas, buv. “XX 

Amžiaus” bendradarbis, įsi
kūrė ir gavo darbą Stamford, 
Conn.
’ • Chieagoje apsigyveno šie 
tremtiniai dailininkai: Ad. 
Varnas, Paulius Augius, Pet
ras Kiaulėnas, Viktoras Pet
ravičius, Kazimieras Varnelis, 
Ignas Šlapelis, Vladas Vijei- 
kis ir Povilas Kaufmanas.

•t

Birželio mėn. 4 d. Hartfordo 
Lietuvių Švč. Trejybės para
pija mini aukso jubiliejų. Tos 
laimės ji susilaukė klebonau
jant D. Gerb. Prelatui Jonui 
Ambotui. Apėmęs tą parapiją 
1912 m., GaHūngas Prelatas 
38 metus joj darbavosi iki ją 
apvainikavo 50 m. aukso ju
biliejum. Ir yra kas apvaini
kuoti, nes švč. Trejybės para
pija turi viską, kas gerai pa
rapijai turėti privalu: puikią 
bažnyčią, kleboniją, didžiulę 
mokyklą, seserų vienuolyną 
ir — gerą Ganytoją. Tas pa
starasis žodis atpasakoja visą 
istoriją. Ar gi be gero gany
tojo būtų galima turėti, kas 
atsiekta?

Jau tas faktas, kad Prelatas 
J. Ambotas išklebonavo vie
noj vietoj 38 metus, daug ką 
pasako. Jam parapija nenusi
bodo ir jis žmonėms neįsipy- 
ko. Ne tik neįsipyko, bet jį 
žmonės pamilo, ir ta meilė bu
vo abipusiška, nes ir jisai sa
vo parapijiečius pamilo, kaip 
tėvas savo vaikus. Jau tris 
kartus išauklėjęs, visus pažįs
tamus ir daugelį jų pakrikšti
jęs, dvasiškai su jais susigi
miniavo. Tai jau tikras gany
tojas, ne samdininkas. Gali 
su Kristum pasakyti: “Aš pa
žįstu savasias ir jos pažįsta 
mane”.

Tačiau kit kitą mylėti nebe 
užtenka. Parapijoj reikia dar* 
.bubtis, eiti pirmyn, dvasiniai 
progresuoti. Parapija tai svar
bi visatinės Bažnyčios dalis. Ji 
turi būt veikli Vynuogyno da
lis, kad neštų vaisių, nenu
džiūtų.

Dabartinis Hartfordo para
pijos stovis liudija, kad ten

Pirmasis įnašas literatūros
~ premijai

1 Lietuvių Rašytojų Dr-jos 
^įsteigtoji lietuvių grožinės li- 
‘teratūros premija už geriau
sią metų veikalą rašytojų bu- 
.Vo sutikta labai džiugiai. Susi
domėjimo ir pritarimo ji susi- 
laukė ir iš visuomenės pusės. 

I Pirmieji tan balsan konkrečiai 
atsiliepė iš Clevelando. J. Ri- 
mašauskas ir V. Rocevičius 

'(Spaudos kiosko savininkai), 
•■premijos fondan atsiųsdami 
•25 dolerių čekį. Tai gražus ir 
sveikintinas pavyzdys, rodąs 
visuomenės pritarimą lietuviš
kajam kūrybiniam žodžiui.

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ g

Užsimojimai ateičiai
Putnam, Conn.

— Nekalto PraaHėjhno Gil
dos Seimas įvykęs 1950 m. ge
gužės 21 d. išklausęs kun. P. 
Patlabos paskaitų, kun. P. M. 
Juro pranešimų ir kitų kalbų 
bei išdiskutavęs iškeltus klau
simus, priėmė šias rezoliucijas.

1. Seimas giliai vertindamas 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
lietuviško katalikiško ir apaš
talavimo darbus kviečia jau
nas lietuvaites, norinčias pa
sišvęsti artimo meilės tarny
bai, stoti į jų eiles.

2. Seimas matydamas N. P. 
Seserų Kongregacijos atlieka- 
bus ypatingus artimo meilės 
darbus, būdamas giliai įsitiki
nęs Kongregacijai koplyčios 
būtinumu, bei norėdamas pa-

Atholio Žmones rTn*S®®®®n| 
i; virs 100 metu * hOFIipSOn

465 MainSt.,
TEL. 204

Mass.

Patenkino Brocktoniecius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
I vedą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Bumerius

BROCKTON KEICOALCO.
; 27 Lawrence SL, Brockton, Mass.

Tel. 189

I

daug įtempto darbo buvo įdė
ta. Bendros klebono ir para
pijiečių pastangos atsiekė tai, 
kuo šiandien, aukso jubiliejų 
minint, tenka jaukiai pasi
džiaugti. Ir tai atsiekta, be 
jokios prievartos, be vaidų ir 
kivirčių. Prelatas pasakė, kad 
reikia; žmonės reikalą supra
to ir aukojo. Neaukojusiems 
Prelatas nedarė jokių prie
kaištų, jie susigėdo ir aukojo 
daugiau, negu jų pareiga. To
kia graži santaika ir jos di
dingi rezultatai tebuvo galimi 
atsiekti vien dėl gilios Prelato 
psichologijos: jis puikiai žino, 
kad gražumu su lietuviais vis
ką padarysi; griežtumas atneš 
mažai naudos ir daug piktu
mo.

DARBININKAS.
Sveikina LDS seims
HARTFORD, CONN.

Žinotina nariams
Šv. Jono Evangelisto Drau

gijos vasaros laiku susirinki
mai yra perkelti iš sekmadie
nio į antradienio vakarą. Tai 
bus daroma per 3 mėnesius. 
Pirmas vasaros meto susirin
kimas įvyks birželio 6 d. ant
radienį 7:30 vai. vakare.

LDS 6-to kuopa
turėjo savo prie šeiminį su

sirinkimą, kuriame buvo 
svarstyta delegatų seiman 
klausimas. Dėl kuopos finan
sinio stovio kuopa delegatų 
negalės atsiųsti. Linki seimui 
sėkmės jo darbuose.

Į susirinkimą * atsilankė po 
ilgos ligos pasveikęs narys 
Albinas Armaitis ir padėkojo 
kuopos nariams už užuojautas 
ligoje bei linkėjimus ir apsi
mokėjo savo prievoles.

Taipgi dalyvavo garbės na
rys Antanas Mašiotas. Jau 
antri metai kaip sirgfnėja, bet 
į susirinkimus, nors ir lazdele 
pasiremdamas, atsilanko. Rū
pinasi organizacijos reikalais 
ir veikla. Linkime jam sveika
tos.

kaip seniai. Klebonas kun. Pr. priklauso 
Strakauskas, tiesiog sužavė- ' choro, 
tas tvirtino, kad: “šis jauni
mas tai yra parapijos ateitis”. 
Tikrai Seserims didelis kredi
tas už taip didelį įdėtą darbą 
lavinant mažyčius ne tik vals
tybinės mokslo programos, 
bet ir lietuviško žodžio.

Liet. Vyčių perengimas
Woreester, Mass.

Liet, vyčių 116 kuopa “Auš
ros Vartų” parapijos i>enkta- 
cfienį, birželio 2 d., 8 vai. va- 
ka, ruošia "Military Whist”. 
Įėjimas 60 centų asmeniui. 
Kviečiami visi į šį įdomų pa
rengimą atsilankyti. Čia turės 
progos smagiai praleisti la^cą 
visi: jauni ir seni.

Rengimo komitetą sudaro: 
Theresa Kasper, Ruth Ciras, 
Helen Gvazdauskas, Cesnis 
Savickas, John Pūras, Robert 
Stevens, Ona Morkvenas, Fel- 
lix Jason, Edward Daunis.

Koresp.

prie šv. Cecilijos 
pasižymi tautiškuose 

šokiuose ne tik savųjų, lietu
vių, tarpe bet ir svetimtaučių, 
šokių gi-upelei vadovauja ir 
lavina por.ia K. Marijošieaė, 
buvusi Lietuvoj šokių mokyto
ja. Naujakūris A. Giedraitis, 
nežiūrint, kad jau nėra jau
nas, turi šeimą susidedančią 
iš šešių asmenų ir dirba fa
brike, priklauso prie choro ir 
sekmadieniais prie bažnyčios 
uoliai platina
spaudą: knygas bei laikraš
čius. Giedraičių
trys nariai apsidraudė ALRK 
Susivienijime. Tai pirmoji bu
vo mūsų naujakūrių šeima, 
kuri apsidraudė. Vėliau apsi
draudė Susivienijime dar 24 
asmens, atvykusieji iš trem
ties. B. M.

katalikišką

šeimos jau

Report.

F

pirminin- 
Okupavę 

iš tų pa-

nuo oku-

1933 m., kada buvo paskirtas 
Vyriausiojo Tribunolo Bau
džiamojo Skyriaus 
kaujančiu teisėju. 
IJetuvą, bolševikai 
reigų jį atleido.

Staškevičių šeima
pantų labai skaudžiai nuken
tėjo, ką velionis labai sunkiai 
pergyveno su neabejotinom 
pasekmėm savo sveikatai. Vos 
Lietuvą okupavę, bolševikai 
1940 m. liepos 11-12 naktį 
areštavo ir išvežė dukters 
Irenos vyrą, Domą Stankūną, 
kuris 1947 metų gale mirė 
bolševikų kąlėjime. Prasidėjus 
rusų - 
metais, 
o prieš 
šeimos
buvo bolševikų areštuoti ir 
ištremti į Sibirą. L.G.K.

vokiečių karui 1941 
žuvo sūnus Marijonas, 
tai visa eilė artimų 
draugų ir pažįstamų

Nevisada taip klojosi Švč. 
Jos pra- 
kaip, pa- 
lietuviškų 
Negausių

stoka lėšų,

Mokytoju Gildos 
susirinkimas 

Brockton, Mass.

Trejybės parapijoj, 
džia buvo varginga, 
galiau ir visų kitų 
parapijų pradžia, 
žmonių skaičius,
neįgudę pirmosios organizuo- 
tės bandymai — tai visiems 
žinomos priežastys. Gi pati 
svarbiausia priežastis — tuo
metinis trūkumas kunigų.

1898 m. New Britaino lietu
vių klebonas kun. Jonas Žeb- 
rys pradėjo organizuoti mažą 
būrelį Hartfordo lietuvių. 1900 
m. jau laikė jiems pastovias 
pamaldas, tiesa, įvairiose vie
tose, bet parapija jau skaitėsi 
įkurta ir gavo Švč. Trejybės 
vardą. 191£ m. į Hartfordą 
atvyko kun. Jonas Ambotas 
ir pastoviai pradėjo klebonau
ti Jo išmintingoj ir švelnioj 
vadovybėj švč. Trejybės pa
rapija išaiūgdė į labai rimtą 
katalikybės ir lietuvybės cen
trą Connecticut 
apylinkėje.

Valstybės
K.

brėžti didžią šv. Metų vertę 
su nepaprasta pagarba krei
piasi į visų lietuviškų parapi
jų klebonus ir prašo prielan
kumo ir paramos padėti N. P. 
Seselėms pastatyti koplyčią, 
šių šv. Metų paminklą.

3. Seimas, atsižvelgdamas į 
tai, kad N. P. Seserų Kongre
gacijos darbui koplyčia yra 
būtinai reikalinga, kad šv. Me
tams kitoks lietuvių vardu pa
minklas nestatomas, kviečia ir 
prašo visas katalikiškas Ame
rikos lietuvių organizacijas 
aktyviai dalyvauti Nekalto 
Prasidėjimo Seserų koplyčios 
statymo vajuje ir nuo savęs 
švęsta kaip lietuvių visuome
nės pastatytas paminklas 
šiems Šventiesiems Metams.

4. Seimas plačiai susipažinęs 
su N. P. Seserų Kongregaci
jos darbais lietuviškumo sri
tyje ir matydamas didelį ankš
tumą turimų Kongregacijos 
patalpų, o ypatingai koplyčios 
kreipiasi į visą lietuvių visuo
menę ir prašo atkreipti dau
giau dėmesio į N. P. Seseris, 
Putnam. Conn.
mis padėti pastatyti joms ko
plyčią. ši koplyčia bus pa- 
paskirti ypatingą auką.

! 
! 
!

Tėvų - Mokytojų Gildos 
riai susirinks sekmadienį, bir
želio 4 d., 4-tą vai. po pietų, 
mokyklos salėje. Tai bus pas
kutinis • susirinkimas šiais 
mokslo metais. Prašome visus 
tėvus atsilankyti. Dr. Francis 
Rinkus, vietos gydytojas, kal
bės lietuviškai ir angliškai 
apie užlaikymą mūsų vaiku
čių vasaros metu ir bus svars
toma kitų mokslo metų prog
rama.

— Sekmadienį, gegužės 21 d. 
po pietų, Šv. Roko parapijos 
draugijos išsirikiavo didžiulė
je ir garbingoje procesijoje 
gegužės mėn. Marijos statu
los vainikavimui, 
žiausio pipiruko 
senelio visi ėjo 
gerbti.

— Sekmadienį,
d., 7:30 vai. vakare, Šv. Roko 
parapijos mokyklos mokiniai 
turėjo savo mokslo metų už
baigimo parengimo programą. 
Čia didelio įspūdžio sudarė vi
sų skyrių artistai, 
drąsūs, 
išmokę 
savo

na-

Nuo ma- 
ligi seniausio 
Marijos pa-

gegužės 28

Frank The Florist
CALL

FOR

Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flowers

1407 Washington St 

Nonvood, Mass.

ir apie

pakenčiamai. 
jaučiamas di- 
daugumoj tos 
buvo valdžios 
kurie gavo iš

Iš mūšy kolonijos darbi
ninkų gyvenimo 
New Britain, Conn.

Mūsų kolionijoj lietuvių 
tarpe bedarbių neperdaugiau- 
sia. Nedirbantieji beveik visi 
yra senyvo amžiaus žmonės, 
kurie gauna šiokią tokią pa
šalpą iš įmonių, kuriose ilgus 
metus dirbo, ar iš miesto, o 
prie prisidėdami savo santau
pų pragyvena 
Butų trūkumas 
delis, nuomos 
pačios, kokios 
nustatytos. Kai
valdžios leidimus jas šiek tiek 
pakelti, bet tokių nedaug yra.

Žinoma, kai kurie namų sa
vininkai gudrauja: persikelia 
į butą, kurio kaina nustatyta, 
o savąjį išnuomuoja ir ima už 
jį nuomos, kiek pajėgia. Di
desnei šeimai, ypač su vaikais, 
beveik neįmanoma susirasti 
butą.

Atvykusieji iš tremties, ku
rių šioj kolonijoje priskaitoma 
arti šimto žmonių, visi dirba. 
Dažniausiai netik vyrai, bet ir 
žmonos. Yra visa eilė studen
tų, kurie mokosi žemesnėse ir 
aukštesnėse mokyklose. Kai 
kurie iš viengungių jau prasi
gyveno, įsigija savo automo
bilius. Dauguma naujakūrių

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė šaknis 

(Mušk Roots) auga 
ir Lietuvoje, ir ten 
ją vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų Lietuviai

Begaline šaknimi

LDS kuopos susirinkimas
Haverhill, Mass.

Sekmadienį, gegužės 21 įvy
ko LDS kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo apsvarstyta 
svarbūs reikalai ir išrinkti de
legatai į LDS seimą, įvykstan
tį biršelio 4 d. So. Boston, 
Mass. Delegatais išrinkti Ber
nardas Jurkevičius ir Petras 
Svirskas. Nutarta sekantį su
sirinkimą sušaukti birželio 13 
d., tai yra tuojau po seimo, 
kad nariai galėtų išklausyti 
delegatų pranešimą apie seimo 
darbus ir nutarimus 
ateities veiklos planus.

Narys.

Mirė žymus Lietuvos teisi
ninkas Jonas Staškevičius

Gegužės 18 d. Yonkers, N. 
Y. mirė, kelis mėnesius sun
kiai sirgęs, vos prieš metus iš 
tremties atvykęs teisininkas 
Jonas Staškevičius.

Velionis gimė 1879 m. sau
sio 28 d. Jordaičių km., Skais
girio vi., Šiaulių ap. Teisės 
mokslus baigė Petrapilio •uni
versitete 1907 metais. Iki 1914 
metų mobilizacijos dirbo Min- galinę ir nuo nuomario ir para- 
taujos Apygardos Teisme. Iš ližiaus. Pasidaryk begalinės ar- 
rusų kariuomenės buvo pa- batos ir gerk. Prisiunčiam į jū- 
leistas 1917 m. ir iki pat grį
žimo į Lietuvą dirbo Lietuvių 
Pabėgėlių Komitete Rusijoje. 
Grįžus Lietuvon, 1921 m. buvo 
paskirtas Kretingos Apylinkės 
Teismo Tardytoju, o vėliau 
Kauno Apygardos Teismo tei
sėju, kurias pareigas ėjo iki

gydydavosi
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja be-

sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

SO S-447S

kurie tiek 
tiek lietuviški, tiek 
savo roles, kad drožia 
įvairius pareiškimus.

ir savo auko-

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seyntor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas 
Naudoja valiausi, X-Ray aparato 

Pritaiko akinius

534 E. Broadvvay, 
South Boston, Masa

Valandos: 2 iki 4 Ir T iki 8.

■5 r

— Lietuvių Susiartinimo 
Šventė arba piknikas Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyno sody
boje šįmet įvyks liepos 30 d. 
(Putnam, Conn.).

— Kun. Prof. St Yla iš Vo
kietijos atvyksta laivu Gene
ral Black birželio 1 dieną. Jis 
apsigyvens Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne, Putnam, Ct.
— Kas pasiilgo Lietuvos tegu 

vyksta į Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyną, Putnam, Conn., 
ten girdės tik lietuvių kalbą 
ir atsigaivins artimoj Lietuvai 
gamtoje. Proga tam yra neto
lima. Š. m. birželio 15, 16 ir 
17 dienomis įvyksta uždaros 
moterims rekolekcijos, kurias 
ves Tėvai Pranciškonai. Re
kolekcijos prasidės ketvirta
dienį'vakare ir baigsis sekma
dienį rytą. Atsilyginimas už 
visą rekolekcijų laiką tik $5.

i 
! 
!

PARAMOUNT CLEANBISILAIMHBS
Vienintėfiai Brocktamo Dry Cletaers su Mothprooflng 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
580 Warren Ave^ 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St.

IŠMIERUOK jo kainą— 
smagumu* kuris jums duoda! 

Tabako rūšis iš kurios cigaras yra pa
darytas nustato kokybe• kainą ir duo
da Jums rūkant smagumą!

Kada perki Dexter, jūs užmoka
te už cigarą, kurio kaina yra pri
taikinta Havana Filler, Connecti
cut viršeliu ir Shade Grown Wra- 
peris iš kurio Dexter cigaras yra 
padarytas!

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Msss.

Ofiso Valandos Uskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki »-tai 
•ettadlemals nuo 2 Iki S-toL



Penktadienis, Birželio 2, 1950 l

BALF
Stelos 
“Mil-

KORESPONDENCIJOS PRDĖKIME PLYTELĘ
Lankėsi gen. J. Černius

Miluaukee, H’is.

Pereitą savaitę lankėsi
BALF’o reikalais gen. J. Čer
nius. Dėl ko ne tik pagyvėjo 
vietos BALF skyriaus veikla, 
bet ir buvo progos paminėti 
Lietuvą anglų spaudoje.

Naujai išrinktosios 
skyriaus pirmininkės, 

. Markūnienės rūpesniu,
vvaukee Joumal” įdėjo ilgą 
straipsnį pasikalbėjimo su 
buv. Lietuvos ministerių pir
mininku bei gen. štabo virši
ninku. Laikraštis įdėjo ir jį 
lydėjusio jūrų kapitono, inž. 
P. Labanausko fotografijų.

BALF’o skyriaus valdybos 
garbės pirmininku išrinktas 
vietos klebonas kun. J. Kup
revičius, pirm.-ke St. Morkū
nienė, sekretore — Margie 
Torganienė, ižd. — Ant. Obe- 
raitis.

Pažymėtina, jog beveik pusę 
narių skyriaus sudaro nese
nai atvykusieji iš tremties, ž.

Senatoriaus McCarthy 
laiškas Betariama

Wisconano senatorius Mc
Carthy nesenai atsiuntė Mil- 
waukės Lietuvių Kultūros 
Klubui laišką iš Washingtono, 
kuriame dėkoja už prisiųstas 
rezoliucijas ir praneša, jog jis 
yra jas persiuntęs JAV Sena
to Užsienių Reikalų Komisi
jai.

Naujas BAlFo skyrius
Kenaaee, Iii.

šių metų gegužės 21 d. Ke-
vranee, III. apsilankė genero
las p. J. Černius, BALF’o at
stovas. Ta proga parapijos 
salėje susirinko gausingas lie

tuvių būrys. Jų tarpe buvo SENKU 
keletas sumanių bizmenų. 
Svečias, gen. J. Černius, pa
darė platų pranešimą, nu
šviesdamas šalpos ir emigra
cijos reikalus. Kewanee kolo
nijos gyventojai lietuviai, at- 
jausdami savo brolių ir sese
rų tremties stovyklose Euro
poje pasilikusių sunkią būklę, 
pasiryžo, kiek galėdami pagel
bėti ir šaipos darbui organi
zuoti ir vykdyti įsteigė naują 
BALFo skyrių. Jo valdytam 
išrinkti: garbės pirmininkas 
Švento Antano parapijos kle
bonas, kun. S. J. Bartkus, pir
mininkas Andrius Pilipoais, 
sekretorius St. Bikulčius, iždi
ninkas Antanas Babrauskas.

Linkime naujam skyriui ge
riausios sėkmės artimo meilės 
ir gailestingumo darbe.

Dalyvavęs.

Atvyko iš tremties
Kewaaee, III.

Kanauninkas Paulius Juk
nevičius atvyko iš- tremties į 
Keeranee, III. Vokietijoje gy
vendamas buvo knygų leidyk
los “Lux” direktorius. Kun. S. 
J. Bartkus, Šv. Antano para
pijos klebonas, maloniai suti
ko priimti. Kun. S. J. Bart
kus yra didelis tremtinių glo
bėjas. Pas jį jau keletas 
tremtinių kunigų gavo prie
glaudą ir nuoširdžių globą. 
Parapijiečiai savo klebonui už 
tai labai dėkingi. T.M.

Kas veža, tą ir plaka.

Gen. Ceratas ir jūrų kpt inž. P. I ahanauskas susitinka 
po 10 metų. Pirmasis kalbėjo BALF susirinkime, antrasis 
dūsta) inžineriją MUwsukee universitete. Viduryje — BALF 
sekretorė Mrs. Edw. Torgan.

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus.

Urmu ir Betail
Mes įdedame apšildymui sistemą

* “Metered Service” j

574 H«. MenteHa St., Brockton, Mass. \
Tel. 6140 i

F.

r™* 
i CADILLAC

1782 Main St

WM. H. BASSETT CO
PONTIAC

33 Main St
BROCKTON; MASS. BRIDGEH ATER, MASS,

--- --- J

•%

MfMf StoityWte h Pla™W 1 katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

f

ATVYKSTA 19,000-Ush 
^LIETUVIS TREMTINYS 
‘Xaivu "General Blatchford’’ 

atplaukia 19,000 lietuvis. Viso 
pagal bilių tą dieną bus jau 
19,107 lietuviai atvykę į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Pereitų savaitę
♦

I
prie statybos fondo prisidšoj sekantieji:

Po 6100.00
Katarina ir Antanas Moneikai, Chicago, I1L

Po 625.00
Simonas Blaskevičius, Detroit, Mich., Edvardas S. Matelis, 

Baltimore, Md., Maldos Apaštalystėės Draugija, šv. Juozapo 
Parapijos, Scranton, Penna.

Po >26.00
S. Vaitkienė, Brockton, Masa., J. Gaidelis, Linden, N. J.

Po >15.00
Magdalena Kemešienė, Manchester, N. H.

Po 610.00
J. Griskauskas, West Chesire, Conn., Marcelė Sirvaitienė, 

Detroit, Mich., M. Marmokas, Pittsburgh, Penna., Anna Shay, 
North Andover, Mass., Beatriče Šidlauskas, Cambridge, Mass., 
J. Karnauskas, Tariffville, Conn., Paula Glugodienė, Cleveland, 
Ohio, Pranciška Plekavec, Chicago, III.

Po 65.00
Ona Čepaitienė, Scranton, Penna., G. Urbanienė, Scranton, 

Penna., Marijona Kašėtaitė, Waterbury, Conn., S. Šimkevičiū- 
tė, Chicago, III., Marijona Kancevičienėė, Haverhill, Mass., Ona 
Valauskienė, Kenosha, Wis., Teklė Balčaitienė, Kenosha, Wis., 
S. Bulgzzis, Joliet, III., J. Rožienė, Chicago, UI., K. Veckienė, 
Brooklyn, N. Y., Mikalina Milašauskienė, Brooklyn, N. Y., Ma
rijona Gailienė, E. Weymouth, Mass., Joanna Siepawick, Spring- 
field, UI., M. Nevronienė, So. Boston, Mass., A. Vakulsienė, 
Sioux City, Iowa, A. Gudeiauskienė, Tariffville, Conn., J. Gai
žauskas, Chicago, III., K. Kiselienė, Melrose Park, III., A. Kva- 
racejienė, Brockton, Mass., N. N., E. Chicago, Ind. Agota Sa
dauskienė, Cleveland, Ohio, B. R. Sarakas, Worcester, Mass., 
Marijona Bartkienė, Cicero, III.

Po >4.00
J. M. Shaltanis, Chicago, III.

Po $3.00
K. Yadvinskienė, Grand Rapids, Mich., Rozalia Starienė, 

Melrose Park, III., Anita Brucienė, Minercville, Penna., Ann 
Lugoski, WestviUe, I1L, J. Mascinskienė, Worcester, Mass., Ma- 
rian Bachanas, Kearny, N. J.

Po $2.00
Eilėn Lolis, Brockton, Mass., Gegeckienė, Shelton, Conn., 

Izabelė Norusevičiūtė, Montreal Canada, O. Gubauskienė, Ke
nosha, Wis., Eva Miller, Detroit, Mich., Marijona Ulinskienė, 
Port Washington, Wis., Eva Milukas, Richmond Hill, N. Y., K. 
Smalanski, Pittston, Penna., N.N., Bulpitt, III., M. Skelinskienė, 
Richester, N. Y., V. Markevičienė, Grand Rapids, Mich., A. 
Smigelskas, Richmond, Mich., B. Sabecky, Linden, N. J., Vero
nika Macėy, St Charles, IH., A. Janulis, Chicago, III., William 
Stawaris, Cranston, R. I., A. Peredna, Lowell, Mass., Jonas 
Baladavičius, Westfield, Mass., M. Benevičius, New Haven, 
Conn., K. Malinauskienė, Rockford, III., R. Šeštokas, Spring 
Valley, IH., V. Vameskas, Detroit, Mich., Rožė Kalinauskienė, 
New Britain, Conn., Katrina Paremskienė, Detroit, Mich.

Po $L00
Ona Kazaconis, Springfield, IU., Veronika Meilūnas, Sioux 

City, Iowa, M. Petrauskaitė, E. Chicago. Ind., E. Mastauskienė, 
Baltimere, Md., A.^Lesčinskas, Lorain, Ohio, Agota Paltanavi
čienė, Ansonia, Conn., D. Yocienė, E. Chicago, Ind., V. Shim- 
kienė, Scranton, Penna., J. Bankieta, FrackvUIe, Penna., Ona 
Sebastinas, Nevvark, N. J., H. Sakevičius, Baltimore, Md., J. 
Andruškevičius, Nashua, N. H., Peter E. Bobel, Rumford, R.I., 
A. Andrekus, Kenosha, Wis., Ona Pieslakienė, Lavrence, Mass., 
Petras Satrauskas, Pittsburgh, Penna., S. Visgaitienė, Hazle- 
ton, Penna., D. Kudienė, St. Louis, Mo., Albina Dragūnas, Bal
timore, Md., Marijona Mikelonienė, Du Bois, Penna., F. Stan- 
kauskas, Pittaburgh, Pema., A. Dzikas, Hartford, Conn., B. 
Santo, Chicago, UI., D. Adomavich, Sheboygan, Wis., Mr. & 
Mrs. A. Shimkus, Oglesby, IU., J. Vaichunas, Manchester, N. H., 
Monika Vasikonis, Camden, N. J., Marijona Pangonienė, Det
roit, Mich., M. Batzdaitienė, Cleveland, Ohio, Josephine Bush, 
Lavvrence, Mass., Magdalena Macijauskaitė, Cleveland, Ohio, 
A. Krauzlienė, Shenandoah, Penna., Eva Tallackienė, Worces- 
ter, Mass., P. Katauskas, Worcester, Mass., Marijona Dapkienė, 
Kenosha, Wis., P. VasUauskienė, Waterbury, Conn., M. Adiklie- 
nė, Cleveland, Ohio, N. N., Detroit, Mich., Morta Busauskas, 
Chicago, III., K. Noglienė, Gary, Ind., B. Micunienė, Nev Bri
tam, Conn., M. Navickienė, Wilkes Barre, Penna., A. Wiskaus- 
kas, S. Boston, Mass., E. Vaitolkmis, Elizabeth, N. J., T. Shil- 
kuskienė, Spring Vafley, III., Z. Kocemenė, Rockford, IU., J. 
Raudehmas, Brooklyn, N. T., T. Ragalskienč. Betoit, Wis., M. 
Vaiehaitis, Paterson, N. J., Jule Newerdowski, Gary. Imi.. S. 
Tvaronaitis, Hartford, Conn., V. Jashinicnė, Kenosha. Wis., A. 
Adomonienė, Phila., Penna., F. Lingis, So. Boston, Mass., Rože : 
Griska, Dės. Moines, Iowa, J. ir K. Biržietis, Phila., Penna., 
Anna Stantus, St. Charles, IU., Mary Vitkus, Northampton, 
Mass., P. Tuper, Northampton, Maus.

Visiems aukotojams ir aukotojoms nuoširdžiausiai dėko
jame. Lai Dievulis atlygina visiems .

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų vardu, 
Motina Ligori ja, < •

Vienuolyno Viršininkė.
(Bus daugiau)

A. J. NAMAKSV
Real Estate d 

Insurance
4M W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Offtoą TU. SOuth Boston 84)648 

Bes. m Oriole Street
WMt Roabury. Mano

TEL pa—7-tm-w

movers— 
Intured and

ĮVAJROS SKELBIMAI ■
. $

NAMŲ SAVININKAMS X
Mes namus taisome, pentį-' 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas.- # 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph; 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. SkrJ*. - 
Bostono ofisas, 409 Broadvvay 
room 4 nuo 5-7 vakarais. *-

! 
!
!
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Ušsisakyite Toniko Pas Mus
Pristatom genaus) toniką 

Piknikams, Vestuvėms
Krikštynoms Ir visokiem> 

Parengimams
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton 4ve^ Isiington. Maaa

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERUI .SKIS. Namų Tel Dedham 1304-h

! 
I
!
!
!

! 
!
! 
!
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REIKALINGA prie namų 

ruošos moteris ar mergina. 
Esu vienas be šeimos. Atsi
šaukite: Mr. J. Pask, 76 Lin- 
den St., W. Lynn, Mass. (26)

Albert UBuier
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

aido ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akla. 

Room 206 
Tai. 6-1944

207 P ARK BUILDING ■ 
Worcester, Mass.

275 Matai St, Webster, Mass.

f 4

GRABORIAI

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus Ir Įvairių tonikų. Mes at.- -z 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
tr piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

TeL SO 8-3141, So. Boston, Maaa*320 E St.,

I 
!

i
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S. BarasevidtB ir SinK I
Fanerai Hanse

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIdUB 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Fataroavtinaa Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
TU. SOuth Booton 8-2590 

AVenuo 2-2484

Amerikos Legi jono Stepono 
Dariaus Posto

»

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS

♦

Sekmadienį, Birželio 4,1950
ROMUVOS PARKE

Montello, Mass.

. t

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mate.

l Joseph W. Casper 
(KA6PBR A6) j

Laidotuvių Dkoktoriua '• 
Balsamuotojas 

t Phčunv^u^I^aą^rSfaktl "i 
I Koplyčia Šermenims Dykai 

Tat 60 8-1437 
SOuth Booton 8-3960

Bus militarės iškilmės laike kurių bus pagerb
tas vienas užsitarnavęs lietuvis veikėjas. Daly
vaus Baleto artistai ir bus kitų pamarginimų. 
Žinoma bus muzika, užkandžių ir gėrimų trošku
liui numalšinti. Pasaulinių Karų lietuviai vetera
nai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atvykti ir 
atnaujinti pažintis su draugais.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO6 

PO GLOBA MOTINOS IVC.
Pirmininkė — Eva Mnrknienė,

626 K 8& St, So. Boston, Maaa. 
TbL SOuth Booton 8-1298.

Vice-Ptrmlninkė—B. GaiBftnienė,
8 VVinfield SL, So. Boston. Maaa. 

Prot. RaSt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boaton, Maaa 

Finansų RaSt — B. CSnienė, 
29 Gould SL, W. Rozbury, Maaa.

TeL Parkway — 1844-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

SI Tampa SL, **“***Į****. Maaa 
Tvarkdarė — M. MatejoUdenė,

886 E. 5th St, So. Boaton, Mass. 
Kasos GL—iDabinta AskėtikateytA

110 H SL, So. Boston, Maaa. 
Draugija savo austrinkiaraa laflto kas 

antrą antndteid mtoeMo, 7:20 v. 
vakare. Parapijos salėja, 492 E. 
Seventh SL, So. Bątetm, Maaa.

Visais draugijos reikama kreipkitės 
pas protokolų raltflfflką.

•V. JONO EV. SL. FAtALFINt* 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonla.
21 Sanger SL, So. Boston, Mass 

Vics-Pirm. — Vincas Stakutta,
684 Sikth SL. So. Boston. Maaa 

Protokolų RaiL — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

Fin. RašL — AJakaandraa IvaMca 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh 8L, S. Boston, Maaa

Maršalka — Jonas Saikia, 
787 Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susi rinki mus kas tre
čią sekmadienj kMkvteao mėnesio, 

2 vaL po pietą. Parapijos saHJ, 
492 E. 7th St, So. Boston, Maso 
Visais draugijos reikalais kretpkl- 

tės pas protokolų raitininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

«r s: SmHi Boston, Mass.
MM6B innniBis ntMMMMhMMM

YAKAVONIS
■fanerai Rome *

741 No. Main St
Brookton, Maaa.

V. YAKAVONIS 
LaMatavIų Dlrekterlua «•

Balsamuotojas 

Patamavlmaa Dieną Ir Naktį
Koplyčia Šermenims Dykai

VAITKUS
FUNERAL HOMt

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATTKUS
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Pirmoji vaikų komunija
Šv. Petro parapijos bažny

čioje bus birželio mėn. 4 d. 9 
vai. ryto. Pirmosios išpažin
ties bus klausoma iš vakaro, 
birželio mėn. 3 d. 3 vai. po 
pietų.

Velykines išpažinties 
laikas

baigiasi Švč. Trejybės sek
madienį, birželio mėn. 4 d. Iš
pažinties yra klausoma rytais 
ir vakarais pamaldų metu.

Pakrikštyta
gegužės 27 d. Paulius Ed

uardas, sūnus Jono ir Anelės 
(Lugaitės) Narnatavičių, gyv. 
12 Peters St., ir gegužės 28 d. 
Paulina Elena, duktė Povilo 
ir Julės Bagdonų, gyv. 269 
Everett St., Brighton.

Kun. Pr. J. Juškaitis,
Nekalto Prasidėjimo parapi

jos klebonas Cambridge, 
Mass. ir LDS garbės narys- 
prie, tris mėnesius išvykęs į 
Romą ir Šventąją Žemę, po 
ilgos ir laimingos kelionęs 
grįžo š. m. gegužės mėn. 30 d. 
Savo įspūdžiai vėliau ketina 
pasidalyti su visuomene per 
radiją, parengimus ir laikraš
čius.

LDS Seimo pietuose
birželio mėn. 4 d., 11:45 v. 

r., kalbės kun. Jokūbas Šlikas 
apie Šventų metų įspūdžius iš 
Romos ir Liurdo. Kun. J. Šli
kas yra ilgametis Shebovgen, 
Wis., lietuvių klebonas. Savo 
primicijas laikė So. Bostone. 
Grįždamas dabar iš Romos 
lanko gimines ir pažįstamus.

Su kun. Šliku vieši Bostone 
ir jo bendrakeleivis kun. An- 
.tanas Zakarauskas iš Chica- 
gos.

Šeimininkei pigelbininkė
Tremtinė ieško darbo prie 

šeimos. Sutiktų dirbti už mais
tą, kambarį ir mažą algą. Šiuo 
reikalu prašoma kreiptis į 
Marę Janušauskienę 2nd floor 
1 Harrison Park. Dorchester.

O. Siaurienė
LDS sukaktuvinio seimo ren

gimo komisijos sekretorė.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, birželio 3 d., 1:15 vai. po pietų įvyks Lietuvių
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
locvcles. Salėm. Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinijnus šiuo adresu:

LITUI ANIAN RADIO HOUR
SG6 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

LDS Seimo parengime

sekmadienį, 7:30 v.v. kalbės 
kun. Pranas Juškaitis apie 
Šventąją Žemę.

Parengimo programoje dar 
dalyvaus ir vyrų kvartetas, 
vadovaujamas p. Kazėno iš 
Cambridge.

* Kazys Škėma,
pasižymėjęs šachmatininkas, 

leidęs Vokietijoje žurnalą 
‘Mūsų šachmatai”, atvyko 
su savo šeima į Bostoną, ge
gužės 26 d.

Liet. Inž. ir Archit. D-ja 
Bostone

metiniame susirinkime ge
gužės 20 d. išrinko naują val
dybą sekantiems metams: Br. 
Galinis, Jonas Mikalauskas ir 
Vyt. Sčesnulevičius. Prieš me
tus steigiamajame susirinkime 
dalyvavo 6 inžinieriai, dabar 
yra 26 d-jos nariai. Turėta 6 
susirinkimai, su referatais. 
Suaukota $16 savišalpos rei
kalui, $20 Balfui (ūkininkamc 
atgabenti) ir $20 mirusio 
prof. inž. Jakovicko antkapiui 
Vokietijoje sutvarkyti

Dvejos sutuoktuves

Gegužės 27 d. naujakurys 
Vytautas Valantinas susituo
kė su Emilija Juodkaite, gyv. 
8 Vinfield St. Jaunosios tėve
lis ir brolis priklauso Šv. Pet
ro parapijos chorui. Adolfas 
Juodka, jaunosios tėvelis, cho
re yra jau 30 metų. Dar bū
damas Raseinių burmistru 
(mayoru), Lietuvoje visą lai
ką taip pat dalyvavo bažnyti
niame chore. Jaunojo . tėve
liai yra atvykę iš tremties ir 
įsikūrę Philedlphijoje, iš kur 
buvo atvykę į sūrtaus vestu
ves. Savo naują gyvenimą 
jaunieji pradėjo šv .Mišiomis, 
kurių vienas atgiedojo kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, o antrą
sias iš Hartfordo atvykęs 
kun. Dzegoraitis.

Tą pačią dieną apsivedė 
Adolfas A. Galinis su Paulina 
Kapčiūnaitei, iš Nashua, N. 
H. Jaunojo motinėlė ir abu 
jaunieji pradėjo šv. Mišioms, 
tuvių tarpe.

Abiems gražioms poroms 
Įlinkime gausios Dievo palai
mos.

Mirė Antanas Jaku
bauskas

Gegužės 28 d., ilgai sirgęs 
birė Antanas Jakubauskas, 43 
metų. gyv. 67 w. 7th St. Gi
męs buvo So. Bostone. Pali
ko nuliūdime motiną. Seserų ir 
brolį' Tėvas taip pat neseniai 
mirė. (bal. 7 d.) Pamaldas at
laikius šv. Petro bažnyčioje, 
geg. 31 d., palaidotas šv. Be
nedikto kapinėse.

Mini“tiine genocido aukas
So. Bostono lietuviai rengia

si m.neti juodąsias birželio 
14/15 dienas, kai rusai bolše
vikui išvežė Sibiran bei išžudė 
dešimtis tūkstančių nekaltų 
mūsų tautos brolių ir seserų.

AL Tarybos ir Tremtinių 
Ratelio Valdybų susitarta mi
nėjimą surengti birželio 18 d. 
Minėjimas numatytas dviejų 
dalių.

Birželio 18 d. sekmadienį, 
12 vai. dienos bus s]iecialios 
šv. Mišios ir pamokslas šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. 
Šioms pamaldoms minėjimo 
rengėjai per kleb. kun. Pr. 
Virmauskį užkvietė Jo Eks. 
Arkivyskupą Richard J. Cu- 

• shing, D.D.
Po pamaldų bus susirinki

mas Municipal salėje. Kalbės 
tiktai vienas prelegentas, pri
mindamas lietuvių tautos 
šventvagišką žudymą ir jai 
daromas skriaudas. Susirinki
mui bus patiekta priimti ir 
atitinkama rezoliucija.

Dėkui!
Iš paskutinio pikniko reng

to LRKSA Romuvos park#, 
tenka prašnekti, kad man 
kaip tautosakininkui pavyko 
gauti 50 labai senų ir įdomų 
dainų. Taip pat vienas pikniko 
dalyvių p. Gerulskis net parė
mė pinigiškai mano darbą. 
Džiaugiuos ir nuošifdžiai dė
koju dainininkėms ir p. Ge- 
rulskiui Taip pat p. Kapočiui 
ir p. Jakučiui, aukojusiems 
dainoms užrašyti.

J. Žiegela.

M. Venis
LDS sukaktuvinio seimo 

rengimo komisijos pirminin
kas.

Kun. Jokūbas Šlikas,
Nekalto Prasidėjimo Švč. P. 

Marijos parapijos, Sheboygan, 
Wis., klebonas, grįžęs iš Ro
mos, apsistojo' pas kleb. kun. 
Pr. Virmauską ir, jo lydimas, 
ketvirtadienį, birželio 1 d. ap
lankė “Darbininko” redakciją. 
Kun. Jokūbas šlikas dalyvaus 
LDS seime ir pietų metu pa
sakys įdomių žinių iš Romos, 
Liurdo ir kitų vietų.

Visi į pikniką!
šį sekmadienį, birželio mėn.

4 d.. Bostono lietuviai legijo- 
nieriai ruošia pikniką - gegu
žinę. Romuvos parke, Brock
ton, Mass. Visi lietuviai — že
maičiai ir aukštaičiai, dzūkai 
ir zanavykai, mokantieji lietu
viškų dainų, prašomi atvykti 
ir padainuoti į recordus. Čia 
išgirsite užrekorduotų dainų 
ir lietuviškos muzikos, skaniai 
pavalgysit, pagersit ir pasi
šoksite.

t
KUN. PR. VIRMAUSKIS

pastoviai teikiąs informacijų “Bostono Žinioms”, LDS su
kaktuvinio seimo šeimininkas ir rengimo komisijos dvasios va
das.

Baieto koncertas Bostone
Gegužės 28 d., So. Bostono 

High School auditorijoje įvy
ko labai gražiai praėjęs bale
to koncertas. Lietuvos baleto 
atstovai T. Babuškinaitė ir A. 
Liepinas atliko eilę klasinio 
baleto numerius tikrai meniš
kai Publikos buvo sutikti la
bai šiltai Šalia jų pasirodė 
taip pat jauna ir gabi ameri
kietė šokėja R. Onigman.

Operos solistė J. Krištolai- 
tytė turėjo nelengvą uždavinį 
— dainuoti beveik po kiekvie
no baleto numerio. Tačiau vis
kas pasisekė puikiai.

Reikia linkėti mūsų baleto 
menininkams ko greičiau pra
siskinti kebus į platesnę ame
rikiečių visuomenę. Taip pat 
netenka abejdti, kad įvairios 
lietuvių organizacijos kvies 
šiuos menininkus į savo pa
rengimus.

Koncertas, tiesa, sutraukė 
nepakankamai publikos. Gal 
dėlto, kad baletas yra nauja 
meno šaka šio krašto lietu
viams, o gal ir pavasario oras 
nuviliojo daugelį į gamtą. Ne
abejokime, kad kitą sykį bus 
pilnutėlė salė.

CAMBRIDGE, MASS.
Rengiasi paminėti liūdnąsias 

birželio 14-15 dienas.
Cambridge Federacijos 16- 

tas skyrius rengiasi paminėti 
birželio 14-15 d.d. t. y. Lietu
vos liūdesio dienas, kuriomis 
rusams okupavus Lietuvą, bu
vo jų pradėtas kruvino teroro, 
lietuvių trėmimo Sibiran ir 
kitokiu būdu lietuvių tautos 
naikinimo darbas.

Atsilankykime
Sekmadienį, birželio 4 d. 3 

vai. p.p. Cambridge lietuvių 
klubo patalpose, įvyksta mūsų 
parapijos klebono kun. P. J. 
Juškaičio sutikimo, jam su
grįžus iš Romos, parengimas. 
Prašome visus dalyvauti šia
me padengime, sutikti savo 
kleboną ir išginti iš jo įspū
džius iš kelionės ir Romos. 
Įėjimas nemokamas: •

Buvo išvykę | Vyčių pikniką
Sekmadienį .gegužės 21 d. 

Cambridge Vyčiai buvo išvy
kę Marianapolin į vyčių di
džiulį pikniką, kur visi turėjo 
progos linksmai praleisti lai
ką.

Vaikučiai pasirodė
Sekmadienį, gegužės 21 d., 

mūsų mokyklos vaikučiai, da
lyvavo gegužinėje procesijoje. 
Šįmet procesija, gal ne taip 
buvo skaitlinga, bet vis tik 
vaikučiai gražiai pasirodė.

Pirmoji vaikučių šv. 
Komunija

Sekmadienį, gegužės 28 d. 
mūsų bažnyčioje buvo vaiku
čių pirmosios šv. Komunijos 
diena. Ėjo prie pirmosios šv. 
Komunijos gausus vaikučių 
būrelis, kurių tarpe buvo ir 
atvykusiųjų iš tremties.

Susirgo
Praeitą savaitę sunkiai su

sirgo p. S. Tamkutonienė. Li
gonė laikinai buvo patalpinta 
ligoninėje, bet, nesant ligai 
pavojingai, grįžo, ir gydosi 
namuose. Linkime p. Tamku- 
tonienei greitai pasveikti.

švente gimtadienį
Gegužės 30 d. p-lė A. Urbo

navičiūtė šventė savo gimta
dienį. P-lė A. Urbonavičiūtė 
yra veikli mergina, buvusi pa
rapijos choristė, daug kartų 
yra gražiai pasirodžiusi sceno
je su Alumniečiais. Linkime 
jai susilaukti daug laimingų 
gimtadienių. A.D.

Naujos knygos ir furna/m
Vaičiulaitis, Žvejų duktė Ban-AIDAI >950 m. gegužės mėn. 
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Pavasarinis “Aidų” numeris 
išėjo iš spaudos su dangiško 
melsvumo aptaisu ir M. K. 
Čiurlionies ' “Pavasario sona
ta” viršelyje. Stambus ir turi
ningas, pasiekęs jau 240 pus
lapių nuo metų pradžios, šia
me numeryje randame straips
nių, beletristikos ir poezijos: 
T. Br. Grauslys, Viešpats su
tvėrė mane savo kelių pradžio
je; Vysk. V. Padolskis, V. 
Krėvės “Dangaus ir žemės 
sūnūs” teologo akimis; Faus
tas Kirša, Iš knygos “Šventie
ji akmenys” (eil.); Mykolas 
Biržiška, XVI amžius povy- 
tautinės , Lietuvos tautinės 
kultūros raidoje; M. Vaitkus, 
Ežero mergaitė (eil.); J. Ais
tis, Apie laiką ir žmones; K. 
Grigaitytė, Lietuvos miškų ži
butei, Trys seserys (eil.); A.

Revoliucija iš viršaus ar apačios?

▼ Visos didžiosios paskutiniųjų laikų revoliucijos yra ne 
tiek politinės, kiek socialinės. Jų pagrindo yra darbo ir darbi
ninkų klausimai, kuriais daugiausia kalbėta ir rašyta, ginčyta
si ir kovota kaip tik per paskutinį šimtą metų. Tie ginčai ir net 
kruvinos riaušės mūsų laikais yra pasiekusios tokios didelės 
įtampos, kad pasaulį jos skelia į du frontus — Rytų ir Vakarų.

Rytų pasaulyje, komunistų apsėstam, nerasi valstybės, ku
ri vergišku darbu nečiulptų darbininko kraujo ir prakaito. Ko
munistai žada darbininkams laisvę ir lygybę, o atneša vergiją 
ir pasibaisėtiną nelygybę. Vakarų pasaulyje taip pat nėra vals
tybės, kurios neslėgtų streikai, nedarbas ir darbininkų kovos 
su darbdaviais. Vakariečiai duoda darbininkams laisvę, bet 
dažnai prispaudžia kapitalisto kišenę. Abejose pusėse yra ne
gerovės. Vakarų negerovė dar pakenčiama, o Rytų — jau nebe
pakenčiama.

Bet Rytuose bolševizmas įsigalėjo kaip tiktai dėlto, kad 
pasišovė darbininkų reikalus ginti Juos apvylė ir prigavo, ta
čiau darbininkų vardu kalbėjo ir tebekalba, ir vis dar randa 
sekėjų. Nemaža darbininkų, ir kas svarbiausia, krikščionių, 
mielai klauso komunistų vapaliojimų apie žemės rojų, lygybę 
ir brolybę. Nenorima tikėti, kad Rojaus palaima žemės niekada 
nebegaubs ir kad vienintelė lygybė ir brolybė tegali būti ta, 
kuri remiasi Kristaus mokslu.

V “Nei vienas socialistas, komunistas ar kitoks koks revo-
liucioniernis negali kilniau už Kristų kalbėti apie lygybę ir 
brolybę. Tarp Kristaus iš vienos pusės ir Markso su Leninu iš 
antros yra esminis skirtumas. Šitie nori revoliucijos iš apačios 
į viršų. Kristus įsako perversmą iš viršaus į apačią. Anie nori 
dalyti, ką kiti turi. Kristus reikalauja, kad mes dalytume, ką 
patys turime. Revoliucionieriai šaukia: Dalyti!, ir galvoja apie 
tuos, kurie daugiau turi. Kristus taip pat įsako dalyti, bet jis 
turi galvoje tuos, kurie mažiau turi. Turtuolis, kuris yra krikš
čionis, turi sakyti: “Dievui dėkui, kad yra vargšų, kuriems ga
lima duoti”. Beturtis, kuris yra socialistas, sako: “Gerai, kad 
yra turtuolių, kuriuos galima plėšti”. (Čia visai negalima tei
sintis tuo, kad daug turtuolių to ir yra užsitarnavę, nes jie sa
vo amžiuje nieko kito nedarė, kaip tiktai kitus plėšė. Vistiek 
krikščioniui pagal visą jo nusistatymą plėšimas yra svetimas 
dalykas, o vagystė nepasidaro dar geru darbu, jei ir iš vagies 
vagiama). Krikščionis privalo sakyti: “Duoti, ir kartu žiūrėti 
į apačią ir ieškoti tų, kuriems galėtų duoti. O ant visų revoliu
cijos plakatų parašyta: Imti!, ir jie žiūri į viršų ir ieško tų, iš 
kurių jie galėtų atimti. Kristui turtuolis nėra joks neapykan
tos objektas, o dar mažiau — pavydo. Jis tiktai sukelia jam 
pasigailėjimo. Čia ir atsiveria bedugnė tarp Kristaus ir visų 
revoliucijos skelbėjų” (Emil Fiedler).

▼ Bolševizmas yra aiškus ir grąsus ženklas, kad nuo Kris
taus mokslo yra didžiai nutolta. Ir nutolo ne kurie pagonys, 
nieko negirdėję apie Meilės evangeliją, o kaip tik krikščionys, 
kurie tai žinojo, bet nesilaikė. Nesilaikė Dievo evangelijos dėl
to, kad jiems labiau patiko Žemės evangelija, kuri pasaulį pa
daro ėdalų loviu. Prie jo grumiasi turčiai ir beturčiai, užmiršę, 
kad gali būti ir kitoks gyvenimas. Dėlto jie ir skiriasi tarp sa
vęs tik tuo, ką vieni apžioja daugiau, o kiti mažiau. Bolševikai 
neva gina tuos mažesniuosius, bet kai nestumia nutukusius, 
patys ima tukti Sugyvulintam pasaulyje visada yra taip: kas 
įgauna aštresnius ragus, tas ir būna sotesnis. Visas kalbas 
apie laisvę, lygybę ir brolybę jis supranta tiktai taip, kad jo 
ragai pasmailėtų.

Tiktai Kristaus mokslas gali juos aplaužyti. Bet tas pri
klauso nuo mūsų pačių. 8.

guolė. Literatūros klausimais 
pasisako: A. T. — Trumpa 
pokarinės vokiečių literatūros 
apžvalga, ir Pr. B. — Knyga 
apie naujosios literatūros pro- 
meteizmą. Iš knygų ir žurna
lų aptarta: F. Neveravičiaus 
apysakos (J. Grinius), Dr. 
J. Balio “Istoriniai padavi
mai” (Ben. Babrauskas), A. 
Vilainio “Žmogus, kuris am
žinai keliavo (A.V.), Meškui- 
čio “Kunigas Mykolas” (Aug.
R.). Religinį gyvenimą palie
čia: A. Jasm. — Grąžinkime 
šventiesiems metams jų pras
mę, Am. — Bergsono santy
kis su lietuvybe, Bgd. — Nau
jo pobūdžio religinė knyga. 
Mokslo skyriuje rašo St. 
Barzdukas apie “Lietuvių kal
bos vadovą”, o politiką už
kliudė A. K. rašiniu “Politika 
be nugarkaulio”. Iliustruota T. 
Valiaus “Rūpintojėliu”, Leo

nardo da Vinči “Uolų Marija”, 
Vilniaus Akademijos ir Pilies 
gatvės rūmais, K. Binkio at
vaizdu, P. Kiaulėno “Skaityto
ja”, P. Augiaus ir V. Petrevi- 
čiaus “Iliustracijomis” ir T. 
Valiaus vinjetėmis. Kam pir
mieji “Aidų” numeriai savo 
iliustracijomis atrodė per mo
derniški tai šiame jau ras 
daugiau pusiausvyros tarp 
“modernaus” ir “nemoder
naus”. 8.

"Darbininko" Redakcijai
Gerbiamieji, •

Siųsdamas pinigus už pri
siųstą man knygutę, turiu ma
lonią progą pasveikinti “Dar
bininką” jo gražios sukakties 
proga. Aš linkiu “Darbinin
kui” ištvermės ir sėkmės dir
bant aukštos vertės tautiškai 
kultūrinį darbą. “Darbinin
kas” namuose yra visad malo
nus svečias.

Jūsų Vytautas RuteHonis.
Potsville, Pa.

stori, ivyks id- nūs parengimas. Programą išpildys p. Onos Ivaškienės jaunųjų šokėjų grupė, dainininkas J. Ka-W. Fifdi S:., So. Boston, įvy!
zonas, r nuikininko p. Al. Plevokaitė, p. Ši nkaito ir svečias kalbėtojas. Bus £100 dovanų paskirstymas. Jokios įžangos nei rinkliavos ne
bus. Visi kviečiami atsilankyti.
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