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Prezidentas Harry S. Trumanas, pašalinęs iš pareigų 
gen. MacArthurą, pareiškė, kad “tai jis padaręs su dideliu 
apgailestavimu”.

Tu ir anas Pašalino MacArthurą
I

Trumanas gelbsti taikę
Prezidentas Trumanas, visomis komunistų agre- 

atleidęs iš pareigų Mac
Arthurą, savo nusistaty
mą paaiškino visuomenei 
per radiją ir televiziją. 
Jis kalbėjo balandžio 
mėn. 11 d. vakare, kai vi
si buvo susijaudinę dėl 
netikėtos žinios. Prezi
dentas pradžioje nušvie
tė Korėjos padėtį ir nu
rodė JAV vyriausybės 
tvirtą nusistatymą tą 
konfliktą lokali z u o t i. 
JAV visą laiką siekė tai
kos ir durys bet kokioms 
deryboms buvo ir tebėra 
atviros. Tačiau jis nuro
dė tris sąlygas taikai Ko
rėjoje: 1. turi būti su
stabdyti mūšiai karo lau
ke, 2. turi būti duota 
tvirta garantija, kad ka
ras neprasidės iš naujo, 
ir 3. turi būti baigta su

Balandžio mėn. 11 d. 
vidunaktyje iš Baltųjų 
Rūmų buvo paskelbta ži
nia, kad prezidentas Tru
manas atleido iš pareigų 
gen. MacArthurą. 
nusiųstame rašte 
dyta, kad jis “ 
suteikti 
ramus JAV vyriausybės 
ir Jungtinių Tautų poli
tikai”. Prezidentas tai 
turėjęs konstatuoti ir 
imtis atitinkamų veiks
mų didžiai apgailėda
mas, kad turi atleisti 
tautai tiek daug nusipel- 
nusį karį. Jo vietoje pre
zidentas Trumanas pa
skyrė gen. Matthevv B. 
Ridgway, vyriausi karo 
lauko vadą Korėjoje, o 
jo vieton — gen. Van 
Fleet, padėjusį malšinti, pasaulį, kaip pirmos rū- 
komunistus sukilėlius 
Graikijoje.

Nors buvo jau seniai 
žinomi gen. MacArthuro 
nesutarimai su Vašing
tonu, bet mažai kas lau- 
respublikonų atstovui

Jam 
nuro- 

nepajėgus 
nuoširdžios pa-

Martinui. Tame laiške, 
kaip žinoma, gen. Mac
Arthuras pasiūlė į trauk
ti į Korėjos karą nacio
nalistinę Kiniją ir bom
barduoti Mandžiūriją, iš 
kur teikiama parama ki
nų armijai Korėjoje. Po 
to, matyti, dar buvo ban
doma gen. MacArthurą 
patenkinti be n d r a j a i 
JAV politikai, bet tas ne- 
kė tokios staigios ir ne
tikėtos žinios. Ją pasku-

bino paskutinis MacAr- 
thuro laiškas, rašytas 
pavyko. Tuo reikalu pas 
jį buvo nuskridęs Gyny
bos departamento sekre
torius Frank Pace. Jo 
praneštas Vašingtonui 
pasikalbėjimas ir iššau
kė nelauktą , raštą. Gen. 
MacAr t h u r o pašalini
mas buvo padarytas su 
Valstybės departamento 
ir Vyriausiojo kariuome
nės štabo žinia.

PASITENKINIMAS IR
SUSIJAUDINIMAS

sijomis.
Savo kalbos pabaigoje 

jis užsiminė ir apie Mac
Arthuro atleidimą. Pre
zidentas nurodė, kad 
daugeliu atvejų generolo 
nusistatymas nesiderino 
su JAV vyriausybės po
litika, kurie siekė ir te
besiekia konfliktą lokali
zuoti.

Nepaisant raminančios 
prezidento kalbos, visuo
menės jausmai nėra at
slūgę. Į Baltuosius Rū
mus plaukia tūkstančiai 
telegramų, kuriose reiš
kiamas nepasitenkinimas 
arba pritarimas. Tiktai 
iš vieno Bostono miesto • _
balandžio mėn. 11 d. bu
vo išsiųsta 10,000 tele
gramų.

KONFERENCIJA MIRTIES
TAŠKE

Jau šešios savaitės Pa
ryžiuje vyksta keturių 
didžiųjų valstybių atsto
vų konferencija, kurios 
tikslas paruošti kelią tų 
valstybių užsienių reika
lų ministerių susitikimui. 
Dėl Sovietų Sąjungos de-

Administracijai TeL SO 8-2680

Gen. MacArthuras ir gen. Mattheu Ridgway paskuti
nį kartą buvo susitikę prie 38 paralelės. Dabar jiedu susi
tinka Tokyo. Gen. Ridgvvay prezidento įsakymu pakeičia 
pašalintą MacArthurą.

nes tiki- 
būdu ati- 

pavojus.

aukso kainos, 
masi, kad tuo 
tilintas karo 
Europai rūpi jos pačios 

šies sensacija. Nuotaikos- likimas daugiau negu A- 
yra įvairios ir pasidali- zijos. Tuo tarpu Ameri- 
nusios. Daugumoje Eu- koje girdisi daugiau ne
ropos kraštų tas sutikta patenkintų balsų, ypač 
su pasitenkinimu, ypač plačioje visuomenėje, iš 
Anglijoje ir Prancūzijo- respublikonų ir kaikurių 
je. Paryžiuje net nukrito demokratų tarpo. Buvęs 

prezidentas Hooveris pa- 
.i’ei&kė. kad “šiam kraš
tui tai gali virsti trage
dija, nes taikos su Sovie
tų Rusija ir Kinija vis- 
tiek nebus galima pa
siekti, o Azijoje išvers
tas stiprus atsparos stul
pas”. Šen Taftas tai pa
vadino “didele klaida”, o 
šen. Style Bridge “nau
juoju Pearl Harbouru”. 
Palaikantieji prezidentą 
Trumaną nurodo, kad jis 
yra vyriausias politinių ir 
karinių reikalų vadovas 
ir dėl to visi generolai 
jam turi paklusti. Jis pa
daręs gerą žygį gelbėda
mas taiką-

Žinia, kad MacArthu
ras pašalintas, žaibo 
greitumu apskriejo visą

KOMUNISTŲ APETITAI
AUGA

kokios bus 
instrukcijos.

A

jvCL’astos ŽINIOJ

legato Andrėj Gromyko 
laikysenos jokio susitari
mo nepasiekta. Vakari
nių valstybių delegatai 
išvažinėjo į savo sosti
nes naujų instrukcijų 
gauti.

Sovietų atstovas parei
kalavo vakarų valstybes 
sumažinti ginklavimąsi, 
bet išskyrė Sovietų sate
litus, nes jie esą negin
kluoti. Kokios nors kon
trolės už geležinės už
dangos nei minties nepri
leidžia, o vakariečiai rei
kalauja nuimti geležinę 
užuo^ida, 
pasikeisti 
mis, leisti laisva preky
bą, nes be to neįmano
mas nuoširdus bendra
darbiavimas. Taip ir ne
galima rasti su sovietais 
jokios bendros kalbos.

leisti laisvai 
informacijo-

Maskva taip pat buvo 
priblokšta nelauktos ži
nios ir savo žodžio neta
rė. Maskvos laikraščiai 
nepaminėjo nei paties 
fakto, tik jų satelitinė 
spauda perdavė gryną 
žinią be komentarų. Dar 
laukiama, 
Kremliaus
Jas kiek parodo italų ko
munistų partijos sekre
toriaus Palmiro Togliat- 
ti pareiškimas. Jis pa
brėžė, kad vieno tik Mac- 
Arthuro atleidimo dar 
nepakanka. “Jei norime 
taikos, — jis pareiškė, — 
tai turi būti radikaliai 
pakeista ir pasmerkta vi
sa imperialistinė Ameri
kos ir jos satelitų politi
ka”. Taip pat JAV ko
munistų partijos sekre
torius Eugene Denies, 
apsidžiaugęs, kad jau ne
bėra “Pacifiko Cezario” 
ir “karo kurstytojo”, nu
rodė ,kad tai tik pirmas 
žingsnis. Toliau visuome
nė turinti reikalauti, kad 
iš Korėjos būtų atšaukta 
JAV kariuomenė, Jungti
nės Tautos turi grįžti 
prie pirmykščio taikos 
darbo ir į jų tarpą turi 
būti priimta komunistinė 
Kinija.

Šitie pareiškimai su
tampa ir su anglų norais, 
kurie siūlo su kinų ko
munistais tartis dėl Ja
ponijos taikos, atiduoti 
jiems Formozą ir priimti

į Jungtines Tautas. Kai- 
kurie JAV laikraščiai 
nurodo, kad naujasis 
Britanijos užsienio rei
kalų ministeris Herber
tas Morrisonas yra lin
kęs būti tarpininku tarp 
Sovietų Rusijos bloko ir 
Vakarų pasaulio. Jung
tinių Tautų sferose pa
gyvėjo viltis, kad Korė
jos klausimą bus galima 
išspręsti taikiu būdu.

• v

MACARTHURAS RENGIASI 
GRĮŽTI Į JAV

Gen. MacArthuras tuo
jau ėmėsi tvarkyti savo 
reikalus ir nori kaip ga
lima greičiau grįžti į 
JAV drauge su savo 
žmona ir 13 metų sūnu
mi, kuris dar nėra Ame
rikos matęs. MacArthu
ras pareiškęs sutinkąs 
padaryti Kongresui pra
nešimą, bet tas klausi
mas dar neišspręstas. n? P° JAV, 
Greičiausia jis galės aiš
kintis tiktai uždaroje ko-

misijoje.
Mass. valstybės 58 res

publikonų atstovai įteikė 
generolui prašymą at
vykti ir padaryti prane
šimą pas juos Bostone. 
Amerikos patriotų orga
nizacija sutinkanti su
kelti vieną milijoną dole
rių ir apmokėti jo kelio- 

, ir taip pa
remti kandidatūrą į pre
zidentus.

GEN. MARSHALL’AS APIE 
PAVOJŲ JAV

Paryžiaus konferenci
ja dar neužsibaigė, bet 
pasitarimai nutraukti ir 
nežinia,,ar bus atnaujin
ti.

Vašingtonas. — Gyny
bos sekretorius gen. 
Marshall įspėja, kad A- 
merika yra dideliame pa
vojuje, kadangi Rusija 
visur stiprina savo bloko 
karines pajėgas. Pažymi, 
kad Mandžiūrijoje yra 
sutelkta 140,000 komu
nistiškai perauklėtų japo
nų belaisvių, kuriuos, ka
rui pasibaigus, nebuvo 
grąžinusi, stiprina kari-

nes pajėgas Balkanuose, 
ypač Bulgarijoje, Rumu
nijoje ir Vengrijoje. Ru
sija yra sutelkusi 72 po
vandeninius laivus Korė
jos vandenyse, kad ne
prileistų Chiang Kai-še- 
ko invazijos į Kinijos 
kontinentą. Į 
karo veiksmus 
siuntusi apie 
lėktuvų.

Korėjos 
yra pa- 
800 savo

A John Foster Dulles skubos keliu išvyko į Ja
poniją tartis su gen. M. B. Ridgway ir Japonijos vy
riausybe, kad galėtų paskubinti taikos sutartį.

A Demokratai puolė respublikonus kongrese, 
reikalaudami ištirti gen. MacArthuro veiksmus Ko
rėjoje, o respublikonai reikalauja ištirti jo pašalini
mo priežastis.

A Vakarų Vokietijos kancleris Kari Adenaur iš
vykęs yra į Paryžių tartis dėl anglies ir plieno pra
monės sujungimo. Tai pirmas vokiečių kanclerio vi
zitas prancūzams po praėjusio karo.

A Eric Johnson, ūkinio gyvenimo tvarkytojas, 
pareiškė, kad visi suvaržymai, kurie dabar padaryti 
krašto saugumo reikalui, gali būti nuimti po dviejų 
metų arba ir greičiau.

A Prancūzų maršalas Petain, kalinamas už ben
dradarbiavimą su naciais, serga. Jis turi jau 90 me
tų. Po pirmojo karo dėl Prancūzijos išgelbėjimo bu
vo laikomas tautos didvyriu, o dabar kaliniu.

A Atstovų Rūmai 44 procentais sumažino 843 
milijonų dolerių sumą, kurios prezidentas Trumanas 
prašė sekantiems 3 mėnesiams ypatingiems reika
lams. “Voice of America” numatyti 97 milijonai nu
pjauti iki 9. Kitoms įstaigoms taip pat prikirpta. 
Įstatymo projektas dar eina į Senatą.

A Valst. departamentas pranešė, kad pasiuntė 
11-ka lėktuvų į Iraną, kad sulaikytų lokautų grėsmę 
Viduriniuose Rytuose.

A Kinijos komunistai apkaltino prancūzų ir 
Vietnam pajėgas dėl pakartotino Yunnau Indokini- 
jos sienos pažeidimo. Sako, kad paėmę nelaisvėn 23 
prancūzus ir Vietnam karius, perėjusius sieną.

A Vak. Vokietijos ūkio ministeris prof. Ludwig 
Erhard pareiškė, kad turės būti gegužės pabaigoje 
pakeltos kainos javams, pienui, cukrui ir margari
nui. Tuo pačiu turės būti pakeltos ir įvairių rūšių 
pensijos.

A Vienas Kinijos komunistų batalijonas susi
jungė su Indokinijos Vietminh vadovaujamais komu
nistais šiaurės vakarų provincijoje.

A Balandžio 11 d. sprogo nedidelė bomba, prieš 
Vimitnale rūmus, kur yra Italijos premiero Alcide 
de Gasper’is oficiali būstinė. Didesnių nuostolių ne
buvo padaryta, tik buvo išmušti keli langai. Premie
ras tuo metu kalbėjo parlamente.

A Bethlehem Steel Co. pakėlė 10 procentų algas 
1000 savo darbininkų, kurie nepriklauso darbininkų 
unijoms.

A JAV skiriamos lėšos atominės energijos ga
mybai šiemet siekia pusaštunto bilijono dolerių.

A Netoli Santa Barbara, Kalifornijoje, nukrito 
“Southwest Airvvays” linijos lėktuvas su 22 kelei
viais. Visi žuvo.



Penktadienis, balandžio 13, ’51

Korėjos fronte
Sunaikino kinų įsitvirtinimus

Balandžio 10 d. sąjungininkų oro pajėgos ir ar
tilerija smarkiai puolė ir visiškai sunaikino naują 
kinų komunistų būstinę Chorwon. Prie Hwachon re
zervuaro komunistai fanatiškai gynėsi. Chorwon yra 
17 mylių už 38-tos paralelės, kur komunistai yra 
susitelkę kontrofenzyvai. 39-toji kinų komunistų ar
mija buvo atmesta už Pughan upės. Hwachon yra 
vienas labai svarbių komunistų atsparos punktų 
naujoj jų apsigynimo sistemoje. 8-tos armijos kores
pondentas William Burson pranešė, kad komunistai 
pradėjo trauktis iš Hwachon, bet smarkiai priešino
si prie reservuaro pylimo.

Dabartiniu metu dideli lietūs Korėjos fronte su
lėtino sąjungininkų žygį.

Didžiausios oro kautynės Korėjos kare
Amerikiečių lėktuvai nuvijo nuo Korėjos terito

rijos 80 raudonųjų, rusiškų lėktuvų, iš kurių 21 su
naikino ar numušė dviejuose mūšiuose virš Šiaurinės 
Korėjos teritorijos. Tie lėktuvai atskrido iš Mandžiū- 
rijos ir užpuolė JAV penktosios oro grupės lėktuvus. 
JAV lėktuvai B-29 vijosi rusiškus MIG lėktuvus tik 
iki Yalu upės.

m Gen. MacArthuro atšaukimas buvo sutiktas 
fronte su apgailestavimu, bet kariai gyrė ir generolą 
Matthevv Ridgeway, kuris perėmė vyriausiąją vado
vybę.

Gen. Matthew Ridgevvay balandžio 12 d. anks
ti rytą paliko Korėją ir išvyko į Tokyo perimti vyr. 
sąjunginių pajėgų vadovybės. Iki atvyksta jo Įpėdi
nis gen. James H. Van Fleet, laikinai 8-tos armijos 
vadovybę perdavė gen. Frank W. Milburn.

■i Pietinės Korėjos prezidentas Rhee pareiškęs 
apgailestavimą, kad MacArthuras buvo priverstas 
pasitraukti, bet kartu išreiškė ir pasitenkinimą, kad 
jo vietą užima pasižymėjęs karys ir administratorius 
Gen. M. B. Ridgway.

■b Gen. Countnei VVhitney, pirmasis MacArthuro 
patarėjas, daugiausia rūpinęsis Japonijos reikalais, 
išreiškę taip pat norą iš savo pareigų pasitraukti.

DIPLOMATAS PATVIRTINA MAC SUS'RG?M4
Hong Kong — Iš Indo

nezijos ambasados Pei- 
pinge žinios skelbia, kad 
diplomatams Peipinge 
buvo išdalytas oficialus 
žinių biuletenis, kuriame 
buvo pranešta, kad Mao 
Tse-tungas serga ir kad 
Liu Shaochi laikinai per
ėmęs jo pareigas. Tas 
biuletenis yra išleistas 
vyriausybės informacijų 
biuro. Nei Peipingo radi
jas nei spauda tų žinių 
nepaskelbė.

Trečiasis Indonezijos 
ambasados sekretorius 
Mr. Soemarto sako, kad

Nei Dievo nei žmoni n teisė 
neleidžia spausti didesnei savo 
naudai nepasiturinčiu ju ir 
vargšų ir lobti svetimu skur-

Nei teisingumas nei žmoniš
kumas neleidžia reikalauti 
tiek darbo, kad persidirbimas 
sužlugdytų žmogaus dvasią. 

LEONAS XIII

Maniloje, Filipinuose, kariuomenė kontroliuoja kelius, 
kad į miestą nepatekti! partizanai su ginklais.

jis prieš išvykdamas ko
vo 13 d. į Hong Kongą 
tokį pranešimą apie Ki
nijos diktatoriaus liga 
matęs. Diktatorius Mao 
yra 57 m. amžiaus turįs 
širdies priepuolius, inks
tų ir kitokius sutrikimus. 
Tačiau oficialiai tie su
sirgimai nepatvirtinta.

Indonezijos ambasados 
pareigūno pareis k i m ą 
patvirtina ir šios aplin
kybės, kad prieš porą 
mėnesių Peipingo radijas 
buvo perskaitęs apie tris 
Maeo sveikinimų telegra
mas, iš kurių dvi pre
mjerui Stalinui ir vieną 
Vengrijos prezidentui 
Sandor Roai tautos šven
tės proga, bet nebuvo 
paminėta, kad būtų daly
vavęs pačiose iškilmėse 
Vengrijos ambasadoje 
Mao ar Liu. Tuo išaiški
nami ir visokie spėlioji
mai apie Mao dingimą iš 
viešumos.

DAR B INI N KAS

Paimti Į nelaisvę kinu komunistai varo mi toliau nuo fronto linijų.

Dt e Kazys Sruoga - Ver zykąs r

Dėl ko ginčijasi vakarai 
su sovietais?

• NE DĖL PAVERGTŲ TAUTŲ
• DĖL VOKIEČIU KAILIO
• DĖL DEMOKRATIJŲ FRONTO IŠARDYMO

NESUTARIA DĖL BIUDŽETO
Paryžius —Labai svar

bus dalykas Š. Atlanto 
pakto tautų gynybos or
ganizacijoje finansavi
mas ir jos vyr. armijos 
būstinės išlaidos. Finan
sų reikalams pareigūnas 
Guillome Bigot mano, 
kad šiems metams bus 
reikalinga vyr. būstinės 
išlaidoms 60 milijonų do
lerių, iš kurių vien tik 
2j/2 milijono pačios būs
tinės įrengimui.

Š. Atlanto pakto išlai
dos yra skirstomos į dvi 
rūšis: tautinio ir inter

VISUOMENES PINIGŲ ŠVAISTYMAS
Vašingtonas. — Buvęs 

Georgia gubernatorius 
M. E. Thompson, prieš 
kurį laiką paskirtas kai
nų tvarkymo įstaigos pa
tarėju, iš savo pareigų 
pasitraukė. Jiš pareiškė* 
kad jau praėjo 12 savai
čių, kai jis paskirtas 
toms pa r e i g o m s su 
$53.48 alga į dieną, bet 
ligi šiol dar neturėjo pro
gos savo darbo pradėti. 
Jis sako, kad ‘‘Vašingto
ne ir visoje AmerikojeNORWOOD, MASS.
Iš šv. Vardo draugijos veiklos

Sekmadienį, balandžio 8 d. 
Šv. Vardo draugijos nariai 
ėjo bendrai prie Šv. Komuni
jos. Po mišių įvyko prakalbos. 
Kalbėjo šv. Vardo draugijos 
viršininkas p. Q. Hughes iš 
Dedham, Mass. Jis džiaugėsi 
lietuviais, kad tiek daug narių 
ėjo prie šv. Komunijos. Nuro
dė šv. Vardo draugijos narių 
uždavinius. Antras kalbėtojas 
buvo P. Vervecka. kuris kal
bėjo apie šv. Vincento Paulie- 
čio gyvenimą, jo nuveiktus 
labdarybės darbus ir rodė pa
veikslus. Pažymėjo, kad ir 
šiandien šv. Vincento Paulie- 
čio draugija teikia vargšams 
našlaičiams ir neturtingiems 
įvairią pagelbą.

Kun. A. P. Kneižio primici ja
Sekmadienį, balandžio 15 d. 

šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje 11:30 vai. rytą 
naujai įšventintas kunigas 
Antanas P. Kneižys atnašaus

■ JUODOJI AIKŠTE
Bolševikai visur keičia pa

vadinimus gatvių, miestų, pa
statų. Viename Vokietnjos 
miestelyje buvo pati didžiau
sia aikštė. vadinama — 
“Schwartzplatz’’ — Juodoji 
aikštė. Tokį vardą ji turėjo iš 
labai senų laikų. Bolševikai, 
kaip didžiausią aikštę, ją per
krikštijo į “Stalinplatz”. Da
bar žmones tik pamini Stalino 
vardą ir juokiasi: matai, koks 
jis murzinas. 

nacionalinio popūdžio. 
Internacionalinio pobū
džio išlaidos yra susiju
sios su vyr. būstinės iš
laikymo reikalais ir pa
našios. Kariuomenės da
linių išlaikymo išlaidos 
tenka tiems kraštamss, 
kurių yra tie daliniai.

Siūloma, kad JAV., D. 
Britanija ir Prancūzija 
tarptautinio pobūdžio iš
laidoms mokėtų po 14%, 
o kitiems mažesniems 
kraštams tektų apie 
58%. Mažieji kraštai no
ri, kad didieji pasiimtų 

yra tūkstančiai tokių as
menų, neinančių savo pa
reigų, bet gaunančių at
lyginimą iš visuomenės 
sudėtų pinigų”.

Kainų stabiliza c i jo s 
viršininkas Michael Di- 
Salle spaudai ‘ nurodęs, 
kad kainų tvarkymo 
įstaiga tebėra organiza
cijos stadijoje ir dėl to 
nieko nuostabaus, jei 
vienas kitas asmuo nėra 
dar pilnai apkrautas dar
bu.

pirmąsias iškilmingas šv. Mi
šias. Jose dalyvaus prel. J. 
Minihan Šv. Kotrinos parapi
jos klebonas, kun. J. Naudžiū
nas iš Cambridge, Mass., kun. 
A. P. Janiūnas, klebonas kun. 
F. E. Norbutas ir kiti svečiai. 
Pamokslus sakys kun. J. Vai
tiekūnas Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas iš Pro- 
vidence, R. I. lietuviškai ir 
prelatas J. Minihan angliškai. 
Po šv. Mišių parapijiečiai ir 
Federacijos 10-tas skyrius 
suruošė kun. Antano P. Knei
žio pagerbimui bažnytinėje 
svetainėje 1-mą vai. p.p. ban- 
kietą.

Antanas P. Kneižys įšven
tintas į kunigus trečiadienį, 
balandžio 11 d. Šv. Kryžiaus 
katedroje. Boston, Mass. Jis 
yra "Darbininko” redakto
riaus Antano F. ir Alenos 
Kneižių vyriausias sūnus. 
Linkime jaunam kunigui Die
vo palaimos jo gyvenime ir 
darbuose.

Parapijos “Penny Sale”

Ketvirtadienį, balandžio 26 
d., 7:30 vai. vak. įvyks Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
"Penny Sale". Bus gerų daik
tų. kas turės laimės įsigyti. 
Klebonas kun. F. E. Norbu
tas. kun. A. P. Janiūnas ir 
komisija nuoširdžiai prašo vi
sus parapijiečius visokeriopai 
prisidėti prie šio parengimo 
pasisekimo. Be to. kiekvieno 
kataliko pareiga remti savo 
parapiją ir prisidėti prie baž
nyčios užlaikymo. Žvalgas. 

dar didesnę išlaidų naš
tą, kas pakeltų jų galią 
ir autoritetą. JAV parei
gūnai sako, kad JAV ne
norinčios tuo suteikti 
medžiagos komunistinei 
propagandai, kuri jas 
dėl to apšauktų Š. Atlan
to pakto gynybos orga
nizacijoje diktatoriumi.

Britų siūlymai
Balandžio 11 d. papra

šė JAV reviduoti Japo
nijai pasiūlytas taikos 
sąlygas taip, kad būtų 
perduota Formoza Kini
jos komunistams. Taip 
pat britai reikalauja, kad 
Amerika į taikos dery
bas su Japonija įtrauktų 
ir komunistinę Kiniją.

Atsakingi JAV sluoks
niai trumpai dėl tos no
tos pareiškė, kad nei vie
nas nei antras pasiūly
mas nepriimtinas, nes 
JAV nepripažįsta raudo
nosios Kinijos rėžimo ir 
palaiko santykius tik su 
nacionalistinės Kinijos 
vyriausybe, kuri kontro
liuoja Formozą.

Komunistiškas gyven
tojų išrūšiavimas
Varšuva. — Paskutiniu lai

ku Lenkijos gyventojai buvo 
suskirstyti į penkias katego
rijas. Pirmajai kategorijai 
priklauso aktyvistai ir ištiki
miausi komunistų partijos 
nariai; antrajai — į partiją 
įsirašiusiųjų masės: trečiajai 
— valstybinių įmonių parei
gūnai ir darbininkai; ketvir
tajai — taip vadinami “vals
tybei palankūs piliečiai"; 
penktajai — buvę kapitalistai, 
taip vadinami “liaudies išnau
dotojai”. visuomenės parazi
tai ir dvasininkai. Pagal šį 
padalinimą bus išduodami pa
sai, kurie žemųjų kategorijų 
piliečiams bus labai sunkiai 
prieinami.

- ■ ' ■'.

Atitaisymas
PLB Vokietijos Krašto 

Valdybos padėkos žodyje var
go mokyklų rėmėjams buvo 
nurodytas aukoms įmokėti 
banko adresas. Deja, šis ad
resas buvo nepilnas, todėl nu
rodytas bankas aukotojų pi
nigų negalėjo priimti. Gerbia
mųjų aukotojų už padarytą 
jiems sutrukdymą atsiprašo
me ir prašome ateityje vargo 
mokykloms aukas siųsti pa
taisytu adresu:
“Swiss Bank Corporation 15 
Nassau St. New York 5, N. Y. 
For account of Swiss Bank 
Corporation, Zurich in favor 
of Mr. Pranas Zunde — IJth- 
uanian National Committee. 
Bad Sateuflen’’ arba per 
BALF-ą Brooklyne.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba.
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CICERO, ILLINOIS. — Tarp sovietų ir vakarų demokra
tijų yra labai daug ginčo objektų. Net sunku ir susivokti, ku
ris iš jų svarbesnis ir kuris yra pats svarbiausias. Visą reikalą 
gerokai aptemdo gražūs ir labai patrauklūs žodžiai, išeiną iš 
diplomatų ir atsakingų valstybės vyrų lūpų, žodžiai, kad kovo
jama iš demokratiją, už laisvę, už geresnę ateitį visų tautų — 
nieko konkretaus nepasako. Daug ką net suklaidina. Daug kam 
pasirodo, kad visas reikalas sukasi apie sovietų pavergtų tau
tų išlaisvinimą. Sukeliamos iliuzijos, kurioms yra tik labai ne
tiesioginis pagrindas.

Juk visi, kas skaito ar klauso atsakingų valstybės vyrų 
pareiškimų, niekada niekada nėra girdėję, kad būtų kalbama 
apie tai, kad sovietai išsinešdintų iš jų okupuotų svetimų vals
tybių. Kalbama tik apie tai, kad sovietai nesilaiko su jais su
darytų sutarčių. Dar pikčiau: kalbama apie tai, kad sovietai 
nenori tenkintis tuo, ką jie jau gavo, bet patys nori dar daug 
daugiau sau pasiimti. Kalbama apie tai, kad reikia jiems ne
beduoti, reikia priešintis.

Tad ar reikia perdaug stebėtis, kad kovos prieš sovietišką 
agresiją organizavimas neina taip sklandžiai, kaip turėtų būt, 
neiššaukia to entuziazmo, kokio natūraliai tektų laukti. Kiek
vienas. kur ryžtasi į kovą pagalvoja, už ką kovojama, kieno 
interesai ištikrųjų ginami. Tai, žinoma, labai opi ir plati tema. 
Apie tą klausimą teks vėl dar atskirai pakalbėti.

Dabar konkrečiai. Ko gi dabar sovietai ir vakarai nori at
siekti toje konferencijoje, kuriai jau antras mėnuo vis dar ne
gali surašyti darbotvarkės. Gal ta darbotvarkė bus ir parašy
ta, gal konferencija ir įvyks? Gal ir neįvyks? O jei jau ir 
įvyks, gal ten nebus perdaug žalingų mažoms tautoms nutari
mų. Bet iš to, kas dabar jau kalbama, galima susivokti, kas 
ten galėtų būti sprendžiama.

Pirmiausia sovietams labai nepatinka, kad norima vakarų 
vokiečius apginkluoti. Sovietams, matyti, atrodo, kad tik vo
kiečiai jiems gali uždaryti kelią į Europą. Dar blogiau. Sovie
tai puikiai žino, kad vokiečiai niekada neužmirš, kur prieš ka
rą buvo sovietų ir vokiečių žemių sienos. Tai gi aišku, kad už 
laikymą vokiečių be ginklų, sovietai gali ir ką nors gero vaka
rams pažadėti. Pažadėti gali. O kaip jie savo pažadus vykdo, 
visi gi žinome...

Antras dalykas, kurs sovietams pradeda labai nesimpatiš
kai atrodyti, tai kitų Europos tautų ginklavimas, Amerikos 
ekonominių ir karinių resursų mobilizavimas. Pirmiau į tuos 
dalykus sovietai rimtai nežiūrėjo. Bet pamatę, kas dėjosi ir 
dedasi Korėjoje, jie “užplanavo” pamėginti visą tą suardyti. 
Gali jie net pasiūlyti nusiginkluoti. Kas iš tokio jų pasiūlymo 
išeitų, kitas klausimas. Bet vien jau pats siūlymas gerokai pa
kirstų priešsovietinio fronto organizavimą. Kam čia besigin- 
kluoti, jei jau kalbama apie nusiginklavimą?

O jau slaptos derybos su sovietais savaime įneštų didelį 
nepasitikėjimo jausmą į laisvųjų tautų tarpą. Ką jau ir bekal
bėti apie sovietų pavergtų tautų savijautą ir -mintis. Visi pui
kiai žino, kad tose konferencijose, kur sovietai dalyvauja, lais
vės, tautų apsisprendimo, demokratijos principai “laikinai” ati
dedami į šalį ir einama “praktiškumo” keliu.

Viena viltis bet gi yra. Tai Amerika. Amerikos karių pra
lietas kraujas Korėjoje nebus veltui. Amerika to lengvai neuž
mirš. Sovietai Amerikos neužmigdys.

X 
Sulfollc > 
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ATSIDARO PIRMADIENI, BAL 23
60 Įdomios Lenktynės — Bal. 23 iki Birt. 30

8 Lenktynės Kasdien, plūs Turf Raišai.
PRADŽIA 2:00 DOUBLE UŽSIDARO 1:40

Grandstand Įžanga $1.00 su taksais. MTA nuo Boston 
ir Bušai nuo įvairių vietų iki trekių.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. t
Grafton AveM * Islington, Mass.

ži Tei. Dedham 1304-W
PRANAS GERTLSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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KATALIKIŠKŲ PRINCIPŲ IR TAUTINIŲ 
i’ REIKALŲ SARGYBOJE

Trims savaitraščiams susijungiant

MacArthuras grįžta namo
Jau seniai jis nebebuvo namie — nuo 1937 metų. 

Visą tą laiką namai jo buvo Didysis okeanas su savo 
didžiosiomis problemomis, kol iškilo pati didžiausio
ji: mušti bolševikus iš peties ar su jais tik tampytis. 
MacArthuras niekada su priešu nesitampė, ligi pas
kutinės dienos, kai jį pasiekė prezidento Trumano 
raštas, sujudinęs visą pasaulį. MacArthuro pašalini
mas nuaidėjo daug skardžiau, negu prieš metus pra
sidėjęs Korėjos konfliktas. Tada iš karto nesusi
vokta, kas toliau bus, o dabar daug kas baiminasi, 
kad nebūtų išverstas stiprus pylimas raudonajai 
bangai lietis į visą pasaulį. Yra nepaprastai gundąs 
padrąsinimas sukilti maištingiems gaivalams ten, 
kur MacArthuras taip tvirtai stovėjo; sakysime, kad 
ir Japonijoje. Čia į MacArthurą atsimušdavo visi 
bolševikų kėslai prasiveržti su savo veto, penktąja 
kolona ir raudonosiomis bazėmis. Kai negalėjo pra
eiti pro tvirtą MacArthuro nusistatymą, tai bandė 
muštis per Korėją, bet ir čia sutiko kietą smūgį. Ar 
jis nebus dabar susilpnintas, laiko ženklai greitai 
parodys.

Ligi šiol buvo du ženklai, kurie rodė, kad Mac
Arthuras turi kristi, jei jo neparems tvirti Vašing
tono pečiai. Vienas iš jų buvo viso pasaulio komu
nistų įtūžimas, kad MacArthuras, užvaldęs Toli
muosius Rytus, nesitraukia iš kelio nei per plauką. 
Antras ėjo iš Londono. MacArthuras kliudė britams 
skraidyti su skėčiu ir leistis į kiekvienas derybas, 
kad tiktai savi namai liktų laikinai saugūs. Lanksti 
britų politika MacArthuro negalėjo apeiti. Vašing
tonas tada jį pats pašalino.

MacArthuras pašalintas už tai, kad generolo pa
reigas supynė su politika. Jei jau būtų tikras karas, 
kai generolai viską lemia, MacArthuras nebūtų nuša
lintas, o dar paaukštintas. Dabar žodį dar turi poli
tikai, kurie generolus laiko savo įrankiu. MacAr
thuras nepanorėjo juo būti, nes gerai pažino priešą, 
kuris nei taikos nei karo metais politikos ir karo ne
skiria. Bolševikai žino tiktai vieną politiką — visuo
tiną karą su visais. Atmušti juos gali tiktai tokia pat 
sukarinta politika. MacArthuras ir norėjo tuo keliu 
eiti, bet jo nuomonės su Baltaisiais Rūmais išsisky
rė. MacArthuras buvo paaukotas dar vienam bandy
mui rasti taikų sprendimą sudrumstoje viso pasaulio

Leisti laikraščius ir 
knygas Amerikoje, paly
ginti su kitais kraštais, 
yra gana brangu. Čia ga
li gerai laikytis tik tie 
laikraščiai, kurie turi la
bai didelį tiražą ir masę 
skelbimų, arba griebiasi 
įvairiausių sensacijų ir 
net kriminalinių aprašy
mų. Kad su tokiais laik
raščiais sunku išlaikyti 
konkurenciją, rodo ir 
bergždžios amerikiečių 
katalikų pastangos turė
ti ryškų savo dienraštį. 
Nors Amerikoje skaito
ma daugiau kaip 25 mi
lijonai katalikų, bet jie 
teturi lokalinius savaiti
nius ir mėnesinius žurna
lus.

Dar prasčiau yra įvai
riems tautiškiems, ne 
anglų kalba leidžiamiems 
laikraščiams. Nemažai jų 
yra leidžiama, bet visi 
vargsta. Pernai užsidarė 
net du vokiečių laikraš
čiai, leisti gana ilgą lai
ką. Be to, visi šie laik
raščiai nėra perdaug pa
trauklūs nei turiniu nei 
savo išvaizda. Verčiasi 
atsitiktinai gaudomais 
straipsniais, negalėdami 
išlaikyti didesnio ben
dradarbių skaičiaus nei 
skirti daugiau pinigo 
iliustracijoms.

Panašiai yra ir su A- 
merikos lietuvių spauda. 
Ji yra atlikusi ir dar te- 
beatlieka gražų darbą, 
bet darbą didelės aukos, 
nes retas kuris lietuvių 
laikraštis gali iš savęs iš
silaikyti. Reikia jam ir 
vajų, ir koncertų, ir pik
nikų. Kartais dar nau
jiems pastatams dides
nės sumos paaukojamos, 
bet labai retas palikimas 

politikoje. Vis dar norima tikėti, kad tai įmanoma, 
bet kas gerai pažįsta bolševikus, kaip gen. Mac-Ar- 
tliuras, tam mažai betiki. Nušalintas generolas su
tinka grįžti namo ir tai išaiškinti politikams pačia
me Kongrese, bet ar tai bus jam leista, nėra tikra.

L. Kn-va

tenka laikraščiui, ypač 
katalikiškam. Prenume
rata ir ta nelengvai su
renkama. O pakelk ją 
bent puse dolerio, ir jau 
neteksi dalies v skaityto  jų, 
kurie su senesne karta 
vis mažėja. Naujai atvy
kusieji tą mirštančiųjų 
skaičių kiek atsveria, bet 
ne tiek, kad lietuviški 
laikraščiai, ypač savait
raščiai, galėtų tvirčiau 
laikytis. Vienas kitas, 
bandytas naujai leisti, 
greitai suskurdo, o se
niau leidžiami savaitraš
čiai pradėjo vis labiau 
bristi į skolas.

Tad nenuostabu, kad 
jau senai buvo keliama 
mintis apjungti visus A- 
merikos lietuvių katali
kiškus savaitraščius ir 
išleisti vieną, stipresnį, 
kuris geriau galėtų lai
kytis ir būtų mielai skai
tomas visose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

Prieš penkioliką metų 
tokią savaitraščių su
jungimo mintį kėlė Du- 
bois lietuvių parapijos 
klebonas Kun. M. Urbo
nas, siūlydamas “Garsą” 
padaryti tokiu sujungtu 
laikraščiu. Prieš kelis 
metus Katalikų Federa
cijos konferencijoje New 
Yorke sujungimo mintį 
kėlė ir žymus visuomeni
ninkas ir katalikiškos 
spaudos apaštalas Kun. 
Pranciškus M. Juras ir 
tam tikslui siūlė konkre
čius planus. Deja, į šiuos 
pasitdynpis nebuvo krei
piama rimto dėmesio. 
Priešingai, buvo deda
mos pastangos sukliudy
ti savaitraščių sujungi
mo planą. Tuo tarpu 
laikraščiai vis silpnėjo 

finansiškai ir skurdo sa
vo turiniu.

į tai savo dėmesį at
kreipė Lietuvos Pranciš
konai. Išgelbėję kultūros 
žurnalą “Aidus”, kurie 
1949 m. jau buvo susi
jungę su “žiburiais”, lie
tuvių laikraščiu tremty
je, jie ėmėsi iniciatyvos 
padėti ir savaitraščiams. 
Tam tikslui TT. Pranciš
konai pasiryžo įkurti ge
rą modernišką spaustuvę 
ir spaudos darbams pa
ruošė savo brolius.

TT. Pranciškonų pa
stangos rado atgarsį 
praėjusių metų Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos sei
muose (birželio ir rugsė
jo mėnesiais), kur didele 
dauguma balsų jiems bu
vo perleistas laikraštis 
“Darbininkas” ir išsimo- 
ketinai “Darbininko” 
spaustuvė, bet su didelė
mis skolomis. Nežiūrint 
to, T.T. Pranciškonai ry
žosi naujomis mašinomis 
padidinti “Darbininko” 
spaustuvę ir Bostone 
įkurti katalikiškos spau
dos leidyklą, kur būtų 
sukoncentruotos stip

Kelias pro gimtąjį kraštą

riausios mūsų žurnalisti
nės ir literatūrinės pajė
gos. Kodėl nebuvo gali
ma to pasiekti per išti
sus septynis mėnesius, 
Bostone lietuviams gerai 
žinoma. Visdėlto, nepai
sydami šitų sunkumų, 
T.T. Pranciškonai, kad 
ir gyvendami už 80 my
lių Kennebunk Porte, 
Maine, kiek galėjo tvar
kė “Darbininko” reika
lus ir jo padėčiai gelbėti 
investavo jau nemažas 
sumas.

Tuo pat metu iškeltai 
minčiai leisti Amerikoje 
vieną stiprų katalikišką 
savaitraštį pritarė “A- 
merikos” leidėjai Brook- 
lyne, N. Y. ir “Lietuvių 
Žinių” leidėjai Pittsbur- 
ge, Pa. Abu laikraščiai 
perleisti T.T. Pranciško
nams. Netrukus ir išeis 
vienas, gausiai iliustruo
tas, katalikiškai tautiš
kos minties laikraštis du 
kartus savaitėje “DAR
BININKO” vardu.

Sujungtame laikrašty
je ypatingu būdu bus ke
liami socialiniai klausi
mai. Jis drąsiai stovės 
katalikiškų principų ir 
tautinių reikalų sargybo
je. Jis stiprins mūsų tau
tinės bendruomenės ryšį, 
gaivins tautinę sąmonę 
ir nuolat kūrens lietuvių 
širdyse tėvynės ilgesio 

ugnį.
Naujajame savaitraš

tyje tilps platūs praneši
mai ir korespondencijos 
iš visos Amerikos ir viso 
pasaulio lietuvių gyveni
mo ir veikimo. Didesnės 
lietuvių kolonijos turės 
savo apmokamus kores
pondentus. Laikraščiui 
redaguoti organizuoja
mas stiprus kolektyvas.

Susijungus trims laik
raščiams ir tuo pačiu pa
didėjus prenumeratorių 
skaičiui, sumažėjus trijų 
administracijų išlaidoms, 
suorganizavus visose lie
tuvių kolonijose stiprų 
platintojų tinklą ir laik
raštį spausdinant T.T. 
Pranciškonų spaustuvė
je, kurioje bus spausdi
nama nemaža įvairių 
žurnalų, kad ir sunkiose 
Amerikos sąlygose “Dar
bininkas” dar ilgus me
tus galės stipriai laiky
tis.

Katalikiškoji Amerikos 
lietuvių visuomenė kvie
čiama paremti T.T. Pran
ciškonų pastangas su
stiprinti lietuvišką kata
likišką spaudą Ameriko
je ir ypatingu būdu pra
šoma skaityti ir remti jų 
leidžiamą vienintelį ka
talikišką sava i t r a š t į 
“DARBININKĄ”.

T. M.

K. Teof. P.

AKYS, KURIOS MATO 
IŠGANYTOJĄ

(2)
1927 metų lapkričio mėnesio 

7 d. ji vėl sunkiai suserga. Dr. Seidl konsta
tuoja aklosios žarnos uždegimą. Kenčia bai
sų skausmą, ir vėl turi regėjimą. Balsas lie
pia keltis ir eiti bažnyčion dėkoti Dievui. Ir 
tikrai, liga praėjo. 1926 m. gavėnioj pajunta 
baisius skausmus galvoje ir vieną naktį regi 
Kristų Alyvų Darže. Skausmas krūtinėj, ir 
atsiveria žaizda. Kitą savaitę vėl regi Kris
tų plakamą, trečią — vainikuojamą erškė
čiais, ketvirtą — kelyje į Kalvarijos kalną 
puolantį po kryžiumi. Pagaliau D. Ketvirta
dienį vėl mato Kristų Alyvų Darže, o Did. 
Penktadienį visą Kristaus kančią ligi galo 
mato ir pati pergyvena. Anot Teresės, kry
žius esąs iš 3 gabalų medžio ir Y formos. 
Po kryžiumi matanti Jėzaus Motiną, “jauną 
vyrą” ir “j&uną moterį”. Visa tai matant, jai

Teresės Neumann gimtasis namelis. Kairėje, ant
rame aukšte, kryželiu pažymėtas dešinysis langas iš
eina iš jos kambario.

pradėjo tekėti iš akių kraujas. Savo žaiz
das parodo tik tada savo artimiesiems. Tai 
pirmoji jos ekstazė — 1926 m. Didž. Savai
tėj. Nuo šio laiko kiekvieną penktadienį, iš
skyrus Velykinį laiką ir džiaugsmingas 
šventes pasitaikančias penktadieniais, ji re
gi ir pergyvena Kristaus kančią ir pati ken
čia. 1925 m. lapkričio 5 d. atsirado žaizdos 
erškėčių vainiko galvoje. 1926 m. lapkričio 
19 d. buvo marinama, bet po ekstazės ir vėl 
pasveiko. Girdėjusi, jog jai dar reikės daug 
kentėti dėl sielų išganymo. Kristaus kančios 
regėjimai tęsiasi nuo ketvirtadienio vakaro 
ligi penktadienio 3 vai. po pietų. Per tą lai
ką ji visiškai nusilpsta ir netenka 2 litrų 
kraujo, šeštadienį žaizdos jau būna begyjan
čios, dar jaučia ryte silpnumą, o po pietų ga
li atsikelti. Sekmadienį jau gali eiti į bažny
čią. Gi ligi kitos savaitės ketvirtadienio ir 
vėl turi normalų kiekį kraujo. Taip kartoja
si kas savaitė. Įdomus dalykas, kad Teresė 
nuo 1922 m. Kalėdų dienos neima jokio kie
to maisto, o nuo 1927 m. rugsėjo mėn. net nė 
lašo vandens. Vadinasi, 20 su viršum metų 
be jokio maisto gyvena — tik šv. Komuniją 
priima. Regensburgo vyskupas norėdamas 
susekti, ar tai nėra apgavystė, buvo pasiun
tęs 4 prisaikdintas seseles pranciškones, ku
rios turėjo per 15 dienų Teresę sekti, ar tik
rai ji nevalganti. Seselės sekė be pertraukos 
dieną ir naktį ir įsitikino, kad tai tiesa. Ją 
tyrinėjo ir įvairūs daktarai, net Erlangen 
universiteto profesoriai. Jie neįstengia šito 
dalyko suprasti. Dr. Gerlik, protestantas, net 
perėjo dėl to į Katalikų B-čią ir gana šven
tai gyveno (nacių nukankintas Dachau sto
vykloje). Jis parašė 2 didelius tomus apie 
Teresę. Taigi, Teresės kančios ne vieną sielą 
taip paveikia, kad net atsiverčia, grįžta į 
Kat. B-čią.

Teresė regi ne tik Kristaus kančią, bet 

kartais ir kitus Kristaus gyvenimo momen
tus. Taip 1926 m. gruodžio 25 d. regėjo Kris
tų gimusį Betliejuje; 1927 m. kovo 25 d. — 
Apreiškimą Marijai; 1928 m. spalių 31 d. 
šv. Wolfgango, buv. Regensburgo vyskupo 
mirtį.

Karo audrai priartėjus prie Konners- 
reuth’o, naciai buvo pasiryžę Teresę nužudy
ti iš neapykantos. SS vyrai jos jieškojo, bet 
ji tuo laiku buvo pasislėpusi klebono kluone. 
Grąsino sušaudysią jos tėvą, jei neišduos 
Teresę. Jie buvo priversti iš Konnersreuth’o 
trauktis. Tada patys iš pykčio apšaudė Kon- 
nersreuth’ą.

Būdama sveika Teresė padeda motinai 
namų ruošoje, klebonijoje patarnauja, baž
nyčią puošia, o ypač pasižymi vietos ir apy
linkės ligonių lankymu. Tai ji gali daryti 
nuo sekmadienio ligi ketvirtadienio imtinai, 
kada vėl pradeda kentėti. Tiesa, ji eina ga
na atsargiai, nes kojų žaizdos, nors ir tomis 
dienomis jau nebeatviros būna, bet vistiek 
jas skauda. Tas pats yra ir su visom kitom 
žaizdom: ne ekstazės metu jos, tarsi, apgy- 
ja, užsidaro, bet žymės pasilieka. Pati Tere
sė, anot klebono liudijimo, yra natūraliai pa- • 
maldi, tai yra neturi kokio perdėto, davat
kiško pamaldumo, nėra prietaringa.

Tiesa, ji mėgsta nuolat tvarkyti vienos 
jaunos, 12 metų mergaitės kapą Konners
reuth’o kapuose. Tai buvo viena iš 9 vaikų 
vienoje šeimoje vyriausia. Motina buvo mi
rusi, o tėvas mirtinai susirgo. Tada ši mažy
tė nuėjo verkdama pas Teresę Neumann. Te
resė, ją išklausiusi, pasakė: “Jei tu sutiktum 
pasiaukoti ir laisvu noru mirti, tai tavo tė
velis pasveiktų". Mergaitė sutiko. Ir tikrai, 
mergaitė susirgo tuoj ir mirė, o tėvas pa
sveiko. Ant antkapio užrašyta, jog tai “bro
lių ir seserų meilės auka”. Dar įdomus vie
nas kapas čia kapuose. Tai jauno kunigo 

Rotschild kapas. Šis vyras kilęs iš net ir A- 
merikoje garsios žydų Rotschild’ų giminės. 
Jis, būdamas gydytoju, tyrinėjo Teresę ir 
atsivertęs net kunigu tapo. Jo giminės, gyve
ną Vienoje, per jo primicijas nudavė, jog 
pritarią jo žygiui, tačiau tikrumoje jo neap
kentė. Jam Teresė pasakė, jog jis būsiąs sa
vo artimųjų nužudytas. Taip ir įvyko. Tais 
pačiais po primicijų jo artimieji iš Vienos 
jam Kūčių dieną prisiuntė jo labai mėgiamų 
pyragaičių. Tie gi buvo užnuodyti. Užvalgęs 
tą patį Kūčių vakarą 1932 m. ir mirė.

Bendrai, Teresė jokiomis pranašystėmis 
dėl ateities žmonijos gyvenime neužsiima. 
Gal ką ir yra patikėjusi savo klebonui ar ki
tiems dvasiškiams, kurie buvo vyskupų siųs
ti jos apklausinėti. Tačiau abejotina, ar tai 
būtų kokios politinės pranašystės. Todėl ne
reikia tikėti, jei žmonės pasakoja, jog Tere
sė tą ar tą pranašavusi. Jos tikslas — kan
čia atlyginimui už nuodėmes, už nusidėjėlių 
atsivertimą. Ji dėl to ir nemėgsta būti žmo
nių lankoma iš žingeidumo, nes jos kentėji
mai esą kilnesniam tikslui.

Kat. B-čia irgi čia savo galutino žodžio 
netarė, kaip paprastai tokiuose atvejuose ji 
yra labai atsargi ir neskubi. Tiesa, vyskupo 
buvo kurį laiką uždrausta ją lankyti, tačiau, 
kai buvo tikrai patirta, jog čia jokios ap
gaulės nėra, ir vėl buvo leista lankyti.

Na, ir lanko ne tik vokiečiai, bet visi, kas 
tik atvyksta į Vokietiją. Klebono Naber pa
sakojimu, vien tik 1946 ir 1947 m. ją aplan
kę virš 12,000 amerikiečių karių. Netrūksta 
lankytojų ir iš užsienio, kurie tik tuo tikslu 
atvyksta, kad Teresę pamatyti. Ne vienas 
grįžta namo susimąstęs ir net pasirįžęs savo 
gyvenimą pakreipti kita linkme. Dievas vei
kia savo malone įvairiais būdais. Konners
reuth’o įvykiai ir yra ne kas kita, kaip dide
lė Dievo malonė ir dovana.
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Iš pavergtosios Lietuvos
Pasakoja pabėgęs iš sovietinės Lietuvos

tautietis

Iki 1944 m. gyvenau Lietu
voje, Marijampolės apskr.
1944 m. rugsėjo mėnesį mobi
lizavo į Raudonąją Armiją. 
Visus mobilizuotuosius mūsų 
apskrities surinko į Marijam
polę. Iš ten rytojaus dieną iš
vežė į Kauną.

Kaune praleidome tik vieną 
naktį. Iš Kaimo per Vilnių 
nugabeno į Jarcovą. Mūsų 
buvo visas traukinys — apie 
30 vagonų, vien lietuvių. Ža
dėjo mus palikti Lietuvoje. 
Todėl už Vilniaus vyrai su
pratę, kad juos veža į Rusi
ją, bandė šokti iš vagonų ir 
bėgti.

Jarcove patalpino mūsų pa
čių išsikastuose bunkeriuose 
miške. Mūsų dalinys skaitėsi 
atsargos pulkas. Viso mūsų 
buvo apie 600 vyrų, visi lietu
viai. Karininkai buvo rusai. 
Stovyklą saugojo rusų sargy
biniai. Jarcove išbuvome apie 
du mėnesiu. Visą tą laiką ne
šiojom iš gretimai esančių 
sandėlių į stotį, kuri buvo 
apie 7 km nuo mūsų stovyk
los, presuoto šieno naštas.

Iš Jarcovo grąžino į Lietu
vą prie Švenčionėlių, kur iš
davė ginklus ir prasidėjo mū
sų apmokymas, kuris tęsėsi 
du mėnesiu. Karininkai taip 
pat buvo rusai. Tarp jų keli 
1941 m. į Rusiją pabėgę lie
tuviai.

Kiek apmokę, rusai perkėlė 
mūsų dalinį į Katilovo kaimą, 
Lenkijoje. Katilovo kaimas 
yra netoli Lietuvos sienos. Iš 
ten trys mano draugai bandė 
pabėgti į Lietuvą. Juos visus 
rusai sugavo. Du sušaudė, 
trečias buvo atiduotas draus
mės kuopon. Buvome toliau 
apmokomi. Dėl kilusios šilti
nės epidemijos kurį laiką lai
komi buvome karantine.

1945 m. vasario mėn. išsiun
tė į frontą prie Frankfurto/O, 
kur mus po kelis vyrus iš
skirstė po rusų dalinius. Aš 
patekau į vieną pėstininkų 
pulką. Už savaitės prasidėjo 
didysis puolimas per Oderio 
upę. Mane sužeidė, ir mėnesį 
išgulėjau ligoninėje. Išėjus iš 
ligoninės, paskyrė prie sovie
tų komendantūros Berlyne.

Kadangi sergu chroniška 
širdies liga po didelių vargų 
man pavyko išsirūpinti iš gy
dytojo pažymėjimą, kad karo 
tarnybai netinku. Tuo pagrin
du paleido iš kariuomenės ir
1945 m. gruodžio mėn. grįžau 
Lietuvon.

Tėviškėje netrukus suėjau į 

Vienoje karinėje Japonijos bazėje pakraunamo j bombos

sąlytį su partizanais. Tai įvy
ko taip. Prieš man grįžtant 
vietos partizanai sulikvidavo 
mūsų kaimo seniūną, kuris 
buvo didelis komunistas. Tuo
met partizanai pasiūlė būti 
išrenkamam į seniūnus mano 
draugui Šakelei, kuris sykiu 
su manim tarnavo Raudonojoj 
Armijoj. Jo kandidatūra ko
munistams buvo priimtina, 
nes jo tėvas buvo vokiečių 
kaip komunistas sušaudytas, 
nors pats Šakelė buvo didelis 
lietuvis patriotas ir talkinin
kavo partizanams. Jis buvo 
paskirtas seniūnu ir pasiūlė 
partizanams talkininkauti.

Aš buvau paskirtas partiza
nų ryšininku. Man nepažįsta
ma mergaitė atnešdavo laiks 
nuo laiko laiškų ir siuntinė
lių, kuriuos aš turėjau išne
šioti į tris rietas: mūsų apy
linkės partizanų ūkio sky
riaus viršininkui Vyčiui ir 
Žalgirio rinktinės 4 ir 2 kuo
pų vadams.

Karts nuo karto partizanai 
atsilankydavo pas mane į na
mus, tačiau didesnių suėjimų 
nebūdavo. Tėvai paremdavo 
partizanus maistu. Seniūnas 
reguliariai rinkdavo iš ūki
ninkų partizanams maisto, 
šiltų drabužių ir kitų reikme
nų. Ūkininkai mielai aukoda
vo.

Partizanai buvo susiorgani
zavę ir veikė nedidelėmis gru
pėmis. Jų tarpe buvo nemaža 
karininkų. Susidūrimų su ru
sų kariuomene ar didesniais 
policijos daliniais vengdavo. 
Jų pagrindinis tiksiąs buvo 
kovoti prieš Lietuvos suko- 
munistinimą. Tačiau pasitai
kydavo ir ginkluotų susirėmi
mų.

1947 metų kovo mėn. parti
zanai, nuvyko į vieną dvarą 
prie Liudvinavo (įrengtą kol
chozą), pasiėmė daug maisto. 
Tuomet vežimas su maistu 
nuvažiavo į miškus, o partiza
nai įsitaisė už dvaro kalvoje 
ir pasiuntė vieną žmogų į 
Liudvinavą pranešti, NKVDis- 
tui Žemaičiui, kuris žiauriai 
engė visus apylinkės lietu
vius, kad partizanai esą kol
choze. Istrebiteliams su Že
maičiu važiuojant partizanų 
gaudyti į dvarą, pasislėpusių 
kalvėje partizanų jie visi bu
vo iššaudyti. Žuvo ir vienas 
partizanas, Juozas X.

Vietos komunistėliai parti
zanų buvo labai įbauginti. 
Perdaug aktyvūs komunistų 
veikėjai būdavo likviduojami.

1946 m. Bartininkų valsčiuje 
buvo nušautas kolchozo vedė
jas, raštininkas ir berods vie
tos viršaitis, dideli komunistų 
šalininkai. Būdavo ir daugiau 
panašių atsitikimų.

Labai aktyviai partizanai 
pasireiškė agituodami sabo
tuoti rinkimus į Aukščiausią
ją SSSR Tarybą. Buvo plati
nami ir viešai išklijuojami at
sišaukimai, kaip pav., “Lietu
vi, geriau sau dešinę nusi- 
kirsk, negu už išgamą bal
suok”. Apie 70% apylinkės gy
ventojų balsuoti nėjo. Balsa
vimo komisijos važinėjo po 
kaimus. Žmonės slapstėsi ir 
išsisukinėdavo. Komisijai at
važiavus pas mano močiutę 
Marę, apie 80 metų amžiaus, 
raginant ją balsuoti, ji atsa
kė: “Vaikeli, jau aš balsuosiu 
geriau kapinėse...” ir nebal
savo.

1947 m. seniūnas Šakelė, 
aš ir dar keli vyrai už bendra
darbiavimą su partizanais 
buvome NKVD suimti. Nors 
jokių ypatingų įrodymų 
NKVD prieš mane neturėjo, 
aš buvau nuteistas dešimčiai 
metų priverčiamųjų darbų ir 
nugabentas į koncentracijos 
stovyklą netoli Murmansko. 
Rugsėjo mėn. man su dar 
vienu lietuviu pasisekė iš ten 
pabėgti. Bendrakeleivis pake
liui žuvo. Man po didelių var
gų pavyko 1950 m. pradžioje 
pasiekti vakarų Vokietiją.

PANAIKINO KAUNO UNIVERSITETU
Bolševikinė spauda giriasi, 

kad “mokslo lygiui pakelti 
pertvarkytas Kauno universi
tetas’’. Iš buvusio universite
to padaryti du savarankiški 
institutai: medicinos ir tech
nologijos. Medicinos instituto 
direktorium paakūtas buvęs 
Kauno universiteto rektorius 
Dr. J. Kupčinskas, komunistų 
partijos narys. Amerikos bol
ševikinė spauda jį laiko “žy
miu mokslininku”. Antras 
toks pats “mokslininkas”, irgi 
partijos narys Baršauskas, 
paskirtas technologijos insti
tuto direktorium. Ligi šiol jis 
buvo technologijos fakulteto 
dekanas.

Šis “pertvarkymas” prime

ATVYKO VYSK. JUOZAPAS RANCANS
Grand Rapids, Mich., diece

zijos vyskupo Francis J. Haas 
kviečiamas, atvyko į Ameri
ką Latvijos vyskupas Juoza
pas Rancans. Jis buvo Rygos 
diecezijos general - vikaras ir 
visą laiką aktyviai dalyvavo 
Latvijos politiniame gyveni
me. Paskutiniu metu jis buvo 
Latvijos parlamento vice-pir- 
mininku. 1944 m. naciai jį iš
trėmė į- Vokietiją. Rusams iš
vežus Latvijos prezidentą Ul- 
manį ir parlamento pirminin
ką, vysk. J. Rancans liko tei
sėtas prezidentas tremtyje. 
Gyvendamas tremtyje, jis ak
tyviai reiškėsi latvių politi
niame gyvenime, dažnai važi
nėjo po įvairias sostines ir 
klibino latvių reikalus. Lat-

■ KOMPASO NEREIKIA
Užėmus Vengriją bolševi

kams. dingo ne tiktai laikro
džiai, bet ir kompasai — to
kie į laikrodį panašūs prietai
sai, kurie parodo, kur yra 
šiaurė, o kur pietūs. Vienoje 
mokykloje vaikai ir klausia 
mokytoją, kaip dabar galima 
būtų naktį, kai nėra saulės, 
sužinoti, kur yra vakarai ir 
kur rytai.

Labai lengvai.— atsako mo
kytojas. — Išeikite į stotį ir 
pažiūrėkite. į kurią pusę va
žiuoja traukiniai.
— Ar ant jų parašyta, kur 

jie važiuoja”

DARBININKAS

BALTIMORES ŽINIOS
Mažiesiems pasiklausyti

Alberto Juškevičiaus ir Juo
zo Ruzgo vedamas lietuviško
jo rądio pusvalandis paskyrė 
keletą minučių specialiai ma
žiesiems. Kol kas ėmėsi inicia
tyvos jiems programą pareng
ti ir perduoti Birutė Čaplikai- 
tė, paskaitydama ar papasa
kodama vaikučiams pasakų ir 
pamokymų. Pravartu tai pa
siklausyti ir didiesiems, ypač 
kad išpildoma taisyklinga kal
ba ir pavyzdinga tartimi. Lin
kėtina, kad šios programėlės 
amžius būtų ilgas, klausytojų 
daugėtų, programa įvairėtų.

Paėmus dėmesin, kad lietu
viškasis radio pusvalandis dar 
duoda gražių mūsų liaudies 
dainų ir muzikos ir mielai 
skelbia visus skelbimus, lie
čiančius lietuvių bendruome
nės visuomeninį gyvenimą, 
daro didelę kalbos pažangą 
Reikia džiaugtis ir radio ve
dėjų nuoširdžias pastangas 
sveikinti ir remti.

Vis tik pažanga
Poeto Kazio Bradūno įsteig

tas lietuviškosios spaudos 
platinimo kioskas pirmuosius 
ledus jau pralaužė. Prieš me
tus maža kas kreipė dėmesio 
į kioske išstatytas lietuviškas 
knygas ir dar mažiau kas jas 
pirko. Atrodė, kad lietuviškai 

na caro laikus, kai buvo užda
rytas Vilniaus universitetas 
1832 metais. Tada taip pat 
buvo paliktas tiktai medicinos 
fakultetas ir dvasinė akade
mija. Medicinos fakultetas 
buvo greitai panaikintas, o 
dvasine akademija perkelta į 
Petrapilį. Dabar bolševikai tą 
patį padarė, tik vietoje teolo
gijos pasirinko technologiją, 
nes ir vietoje dvasios jie yra 
pasirinkę medžiagą. Be to, į 
“pertvarkytus” institutus pri
varė daug Maskvos ir Lenin
grado partiečių rusų. Koks 
tada čia laimėjimas Lietuvai 
ir kokio pažanga, jei universi
tetai naikinami?

viams, kaip ir lietuviams, bu
vo popiežiaus paskirtas tauti
nis delegatas. Tiek su- latvių 
delegatu, tiek su lietuvių kan- 
F. Kapočium palaikė glaudų 
kontaktą. Ilgą laiką gyveno 
netoli Kircheimo, kur buvo 
mūsų tautinė *delegatūra. To
dėl įvairiais reikalais atvyk
davo pasitarti pas lietuvius. 
Vysk. Rancans moka gerai 
lietuviškai, pažįsta visus se
nesnius lietuvių kunigus ir 
visuomenės veikėjus. Į latvių 
visuomeninį gyvenimą jis išė
jo labai anksti. Jis turi ir 
Latvijos vidaus pasą, pažymė
tą 1 numeriu. Atvykus į A- 
meriką, vysk. J. Rancans pa
sitiko latvių delegacija.

— Kaikada būna ir parašy
ta. Bet jūs geriau žiūrėkite, 
ar jie tušti ar pilni. Jei tušti, 
tai važiuoja į vakarus, o jei 
prikrauti visokio turto — tai 
į rytus, į Sovietų Rusiją.

PLIKUS DAINININKAS

Kartą užsidegė vienas teat
ras, kuriame buvo krečiami 
įvairiausi juokai. Teatro di
rektorius išėjęs pranešė, kad 
visi turi tuojau eiti lauk. Pub
lika papliupo juokais ir nei 
nebandė salės apleisti. Tada 
išėjo vienas solistas ir pradė
jo dainuoti. Visi žmonės kaip 
matant išsiskirstė.

knygai lietuvių visuomenėje 
nebeliko vietos.

Dabar lietuviška knyga su
sidomėjimas labai pakilo. 
Naujos vertingos knygos 
greit išperkamos ir jų pa
klausa vis didėja. Tuo tarpu 
jau net trūksta “Lietuvos Is
torijos”, “Partizanai už gele
žinės uždangos”, “Nemunas’’, 
“Rinktinės poezija” Brazdžio
nio, “Lietuva Brangi” ir kitų. 
Tik “Lietuvių kalbos vado
vas” nepakankamai yra įver- 

. tinamas ir dėl to yra įšalęs. 
Žinoma, bus įvertintas ir jis, 
bet gal po laiko. Per kioską 
pereina gana daug gerų žur
nalų, kaip “Aidai’’, “Ateitis”, 
“Lietuvių Dienos”, “Karys” 
ir “Laiškai lietuviams”. Viąi 
greitai išperkami. Bene dau
giausiai įsipilietinęs yra ‘Dar
bininkas”, kurio kas sekma
dienis lengvai išeina po 130 
egz.

Taigi, lietuviškasis spaus
dintas žodis jau randa vietos 
savo visuomenėje. Šiuo reika
lu stiprus talkininkas yra šv. 
Alfonso bažnyčia, kurios kle
bonas, kun. d-ras Mendelis, 
lietuviškai spaudai teikia 
daug reikšmės ir pagarbos.

Blaivi pramoga
šeštadienį, balandžio 7 d., 

šv. Alfonso parapijos salėje 
tautinių šokių ansamblis ture-.
jo pasilinksminimą. Pramoga 
buvo uždara. Dalyvavo tik 
ansamblis ir keli svečiai, kaip 
klebonas Mendelis, Tremt. 
dr-jos pirmininkas Matas Bra
zauskas ir kun. Petras Patla-
ba. Klebonas ir dr-jps pirmi
ninkas pasakė kalbas lietuvių 
didesnio susiorganizavimo ak- 
tnali jomis. Ansamblio dalyviai 
ryžosi, kur galėdami ir yra 
reikalo, pritapti ir padėti.

Pramoga buvo labai kultū
ringa, jauki ir blaivi. Tremti
nių jaunimas jau nebe pirmą 
kartą visai lengvai išspren
džia pramogų klausimą be 
svaigiųjų gėrimų, nė kiek dėl 
to nenuobodžiaudami ir jų ne- 
pasigesdami.

Įvairenybių vakaras
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 21 d., Lietuvių Tremti
nių dr-ja rengia retą pramo
gą — įvairenybių vakarą, šv. 
Alfonso parapijos salėje. Bus 
įdomi programa. Įėjimas tik 
vienas dol. Visi lietuviai kvie
čiami šioje pramogoje atsi
lankyti.

Ir vėl palaidojom
KONSTANCIJĄ MARMIE- 

nę, 73 metų amžiaus, balan
džio 4 d. Holy Redeemer ka
pinėse. Mirė balandžio 1 d. 
Laidotuvių apeigos su 3 mi- 
šiomis buvo atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje.

PRANĄ DURĄ. 68 metų 
amžiaus, balandžio 7 d. Po il
gos ir sunkios ligos mirė ba
landžio 4 d. Laidotuvių apei
gos su Mišiomis buvo atlaiky
tos šv. Alfonso bažnyčioje.

Mirusiųjų palaikus į kapus 
palydėjo jų artimieji ir gra
žūs būreliai tautiečių. Laido
tuvių reikalus a. a. Konstan
cijos Marmienės tvarkė Juo
zas Kašinskas. o a. a. Prano 
Duros — Kazimieras Kučaus- 
kas, laidotuvių tvarkytojai 
Baltimorėje.

Mirusiųjų artimiesiems, 
jiems liūdini, lietuviai balti- 
moriečiai reiškia užuojautos.

■i Atominės bombos sunai
kintame Nagasaki mieste Ins
tituto "Jun Shin" mokinės, 
kurių yra apie 400, kiekvieną 
rytą susirinkę bendrai kalba 
šv. Rožančių už Rusijos atsi
vertimą. vykdydamos Fati- 
moj apsireiškusios Dievo Mo
tinos pageidavimą.
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Hehcopteris nusileidžia tarp kalnų paimti sužeistojo kario.

DRAUGE SU PAMINKLU NORĖTA IR 
KONSTITUCIJA SU6RIAUTI

New Orleans mieste, Lou- 
sianos valstybėje, buvo pasta
tyta statula vienuolei Pran
ciškai Ksaverai Cabrini, virši
ninkei Jėzaus Širdies seserų 
misionierių. Ji buvo gimusi 
Italijoje, Amerikon atvyko 39 
metų ir per sekančius 28 me
tus įvairiuose JAV miestuose 
įkūrė daug prieglaudų, ligoni
nių, mokyklų, globos namų ir 
apskritai pasižymėjo dideliu 
pasiaukojimu labdaros ir gai
lestingumo darbams. 1897 me
tais, kai New Orleans mieste 
siautė geltonojo drugio epide
mija, ji parodė karžygišką 
pasiaukojimą ir išgelbėjo 
daug žmonių. Paskui 1905 
metais tame pačiame mieste 
lankė ligonius bei apleistuo
sius vargšus ir organizavo 
jiems prieglaudos namus. Už 
tai ir buvo jai paminklas pa
statytas.

Niekam jis akių nebadė, 
kol Katalikų Bažnyčia, pripa
žino ją šventąją (1944). Tai 
pirmoji JAV šventoji — Mo
tina Cabrini. Tas jos šventu
mas ir užkliuvo protestan
tams. Jie surašė memorandu
mą ir įteikė miestui reikalau
dami, kad paminklas būtų nu
griautas. Memorandumas bu
vo paremtas konstitucijos pir
mąja pataisa, kuri kalba apie 
Bažnyčios ir Valstybės išsky
rimą. Vadinasi, prie to pa
minklo Bažnyčia ir Valstybė 
susijungia, o tai jau priešinga 
konstitucijai.

Byla šiomis dienomis atsi
dūrė teisme. Teisėju buvo 
Louis H. Yarrut, pats žydas 
ir 32 laipsnio masonas. Bet 
jis į sukeltą triukšmą pažiū
rėjo objektyviai. Jis nurodė, 
kad minėta konstitucijos pa
taisa pabrėžia ir kitą dalyką.

Atliekame Spaudos Darbus

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

Į 366 VV. Broachvay So. Boston 27, Mass.

būtent, kad niekas dėl savo 
rasės ar religijos negali būti 
diskriminuojamas. Nugriovus 
Motinos Cabrini paminklą, 
būtų suniekinta miestui nusi- 
pelnusi didvyrė tik dėl to 
kad ji katalikė ir paskelbta 
šventąja. Paminklas jai buvo 
statytas už jos gerus darbus, 
o ne šventumą.

Be to, teisėjas atmetė dar 
ir kitą, visai nevykusį argu
mentą. Buvo prikišama, kad 
ji svetimšalė ir dėlto netinka 
tokiems paminklai statyti. 
Teisėjas nurodė, kad tai joks 
argumentas. Šiam kraštui 
kartais gali daugiau nusipel
nyti asmuo, kuris svetur gi
mė ir net mirė, negu tas. ku
ris čia visas savo dienas išgy
veno.

Ši byla rado, kad kaikurių 
protestantų neapykanta Ka
talikų Bažnyčiai yra stipres
nė už jų skelbiamą toleranci
ją ir religinę laisvę. Jei yra 
religinė laisvė, kurią ir kons
titucija pripažįsta, tai turi 
būti laisvė pagerbti ir nusi- 
pelnusius asmenis nepaisant, 
kokiai religijai jie priklauso.

—k

■ Katalikų laikraščiai, kurie 
iki šiol Lenkijoje galėjo būti 
leidžiami, pranešė savo skai
tytojams, kad nuo šio laiko 
jau negalės daugiau juos lan
kyti.

m Naujausiomis statistikos 
žiniomis Ispanijoj pilietinio 
karo metu buvo išžudyta 
7.300 kunigų. Tarp jų buvo 
13 vyskupų, 4,266 klebonai ir 
2,482 vienuoliai. Be to, raudo
nųjų aukomis liko 283 vienuo
lės ir 249 seminaristai. Šian
dien Ispanija turi 31,085 ku
nigus.

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,



---------
Penktadienis, balandžio 13, ’51

Ispanijos diktatorius Franco priima karinį paradą, kuris buvo surengtas Madride 
paminėti sukakčiai 12 metų, kai baigėsi pilietinis karas tu raudonaisiais.

KĄ MATE 1917 M. BEDIEVIŠKO LAIKRAŠČIO 
REDAKTORIUS FATIMOJ

Nepaprasti Marijos pasiro
dymai Fatimoj 1917 m. gegu
žės - spalio mėn. šiandie pla
čiai žinomi visame katalikiš
kame pasauly. Tačiau yra ir 
dabar tokių žmonių, kurie 
tiems pasirodymams netiki. 
Tokių netikinčių buvo ir pa
čioj Portugalijoj 1917 m., 
ypač Portugalijos laikraščių 
“Diario de Noticias” ir “0 Se- 
culo” redakcijose. Vieno tų 
laikraščio (O Seculo) redak
torius buvo žinomas laisvama
nis Avelino de Almeida. Rei
kia pažymėti, kad tie laikraš
čiai tais metais apie pasirody
mus Fatimoj labai mažai te
rašė, nes visų dėmesys buvo 
nukreiptas į Pirmąjį Pasauli
nį karą, į kurį ir Portugalija 
buvo įtraukta. Po paskutinio 
pasirodymo 1917 m. spalio m. 
13 d., “0 Seculo’’ įdėjo platų 
aprašymą apie Fatimos įvy
kius, o po poros dienų pats 
redaktorius Avelino de Almei
da aprašė, ką jis matė tą die
ną Fatimoje. Tas pats redak
torius už poros savaičių para
šė kitą straipsnį apie Fatimos 
įvykius ir 1917 m spalio m. 
29 d. atspausdino iliustruota
me laikraštyje “Illustracao 
Portugueza”. Ten buvo įdėta 
ir nuotraukų iš spalio m. 13 
d. įvykių Fatimoj. Tas 
straipsnis buvo atsakymas į 
jo draugo laišką, kuriame jis 
prašė nešališkai aprašyti, kas 
įvyko Fatimoj 1917 m. spalio 
m. 13 d. Kadangi tas straips
nis yra parašytas aiškaus lais
vamanio laikraščio redakto
riaus, kuris buvo Fatimoj lai
ke apsireiškimo ir savo aki
mis matė tuos nepaprastus 
įvykius su saule, tad tą 
straipsnį lietuviškai, paduosi
me ištisai:
“Atsakymas j laišką, prašant 
tikru žinių apie įvykius Fati- 
moj 1917 m. spalio mėn. 13 d.

Jūsų laiškas pertraukė virš 
20 metų mūsų tylėjimą. Jis
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MOTERIMS NAUJIENA!
Atspausdinta naujausia virimo 

knyga “Taupioji virėja’’. Knygoje 
daug žinių, kaip maistą pasirinkti ir 
kaip virti ir kepti. Yra platus sky
rius, kaip pagaminti ir papuošti 
įvairius užkandžius.

įdomūs skyriai apie sriubas, mė
sos ir pasninko valgių gaminimą. O 
kepimo skyriuje galėsit rasti labai 
naujų, niekur nematytų ir neragau
tų pyragų ir keikų.

Knygoje yra 300 įvairių valgių 
receptų ir daug naudingų patarimų 
namų šeimininkėms. Kaina $2.00.

gauti “Eglutės” administracijoje. P. O. Box 22, 
68, Mass. arba “Darbininke“, 366 W. Broadway,

Galite
Brockton
So. Boston 27, Mass. 

priminė man tą laiką, kai mes 
buvome geri prieteliai ir 
draugai, kai mes buvome ap
šviesti vieno tikėjimo ir sie
kėme bendrų tikslų. Dabar 
Jūs rašote ir manęs prašote 
suteikti tikrų ir nešališkų ži
nių, ką aš mačiau ir girdėjau 
Fatimos apylinkėj, tuo metu, 
kai pasklidusios kalbos apie 
įvyksiantį stebuklą sutraukė 
dešimtis tūkstančių žmonių į 
tą taip nuošalią vietovę. Aš 
manau, kad ten žmonės ėjo 
daugiau dvasiniais sumetimais 
negu tuščio smalsumo veda
mi, ar įtardami apgavystę 
esant. Katalikai priduoda di
delę svarbą tam, ką jie ten 
matė. Kai kas yra įsitikinęs, 
kad pranašavimas išsipildė. 
Kiti gi yra dar toli nuo įtikė
jimo į tikrą stebuklą.

Jūs jaunystėj buvote tikin
tis, bet dabar toks nesate. 
Jūsų giminės nutempė ir jus 
į Fatimą, kur jūs buvote da
lelė tos milžiniškos minios, 
kuri buvo susirinkusi spalio 
m. 13 dieną Fatimoj. Jūsų 
galvojimas sutiko didelį prieš
taravimą ir paliko didžiausia
me abejojime, kuris, manote, 
jums pranyks, gavus tikrj ir 
nešališkų paaiškinimų iš ma
nęs. Mūsų akys matė irr au
sys girdėjo tuos pačius daly
kus, bet, nežiūrint to, aš ne
galiu atsisakyti išpildyti jūsų 
prašymo. Daug žmonių ten 
stovėjo abejingi didingumu ir 
nepaprastumu tokių įvykių, 
kurie yra vieninteliai šiame 
krašte ir, šiaip ar taip yra 
reikalingi apsvarstyti ir iš
aiškinti.

Ką aš buvau anksčiau girdė
jęs apie Fatimą ir dėlko aš 

vykau tenai?
Aš buvau girdėjęs, kad Šv. 

Mergelė pasirodė trims vai
kams - dviems mergaitėms ir 
berniukui, kai jie vieną sek
madienį tuoj po Šeštinių ganė 
tėnai avis. Marija liepė jiems
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melstis ir pažadėjo pasirodyti 
ant to pat ąžualiuko kiekvie
no mėnesio 13 dieną iki spalio 
mėn., kada padarys stebuklą 
ir parodys kitus nepaprastus 
dalykus. Toji žinia pasklydo 
po plačią apylinkę, pasiekė 
net ir tolimiausius Portugali- 
ten susirinko virš 50,000 žmo
nių. Kai kurie anksčiau ten 
buvusieji tikintieji pasakojo, 
kad yra matę nepaprastus 
astronominius ir atmosferi
nius reiškinius, kurie buvo 
palaikyti tiesioginio Dievo 
veikimo ženklais. Kiti vėl pa
sakojo, pastebėję, kaip staiga 
temperatūra nukrito, dar kiti, 
kad matė vidurdieny žvaigž
des ir nepaprastai grražius 
debesius aplink saulę. Treti 
vėl pasakojo, kad Marija pra
šė visų daryti atgailą, kad ji 
norinti, kad Fatimoj būtų pa
statyta koplyčia ir kad spalio 
mėn. 13 d. Ji parodys visiems 
stebuklingą įvykį, kuris duos 
pažinti Dievo gerumą ir ga
lingumą.

Tai vis buvo kalbama apie 
tą su baime lauktą ir dabar 
taip išgarsėjusią dieną, ku
rioj dešimts tūkstančių žmo
nių susirinko į Fatimą iš ar
timų ir tolimiausių Portugali
jos vietovių, neatsižvelgdami 
į vargingos kelionės sunku
mus ir nepatogumus. Vieni 
ėjo pėsti po keliolika mylių 
saulei kepinant ar lietui ly
jant, kiti atvyko įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis: se
nais sukrypusiais vežimais ir 
naujais modemiškais automo
biliais; o daug atvyko trečios 
klasės traukiniais. Aš mačiau 
būrius vyrų ir moterų paleng
va žygiuojančius link Fati
mos, jie lyg sapne pasinėrę 
giedojo šv. giesmes ir kalbė
jo rožančių.

Ten staiga pasikeitė oras. 
Staigus lietus greit pavertė 
dulkėtus kelius į gyliausią 
purvyną, bet šis žvarbumas 
rudens laike, nepakeitė ir ne
sulaikė keliauninkų pasiryži
mo ir nusistatymo.

Aš mačiau žmonių minią, 
kuri apsupusi tą “stebuklin
gąjį” medelį, laužė jo šakas 
norėdami pasilaikyti atmin
čiai. Didelės žmonių minios 
taip pat stovėjo ant vieškelio, 
kuris ėjo iš Leirios miesto. 
Ten buvo įvairiausių rūšių 
susisiekimo priemonių ir įvai
riausių luomų žmonių, kurie 
tvarkingai, be jokios baimės, 
laukė pasirodant tų viršgam- 
tiškų įvykių, apie kuriuos iš 
anksto buvo kalbėta ir pra
našauta aš nepastebėjau jokio 
išgąsčio jų dvasioje. Jų pasi
tikėjimas liko gyvas ir karš
tas, neatžvelgiant pirmesnių 
trukdymų^ _

DARBININKAS
Šioj milžiniškoj minioj dau

giausia buvo ūkininku, tačiau 
jie elgėsi labai pavyzdingai. 
Jie apsupę tris vaikus laukė 
nepaprastų įvykių. Vaikams 
davus ženklą, kad jau atėjo 
“stebuklingoji” valanda, visi 
nusiėmė kepures, atsiklaupė 
ir pradėjo melstis. Visi laukė 
tos mistinės valandos, kai pa
sirodys ženklai, kurie, kaip 
buvo iš anksto pasakyta, bus 
ryšys tarp dangaus ir žemės.

Ir jau buvau bepradėjęs 
galvoti, kad aš nieko čia dau
giau nepamatysiu, kaip tik 
šią didžiulę, ramią ir gandais 
persiėmusią minią, kuri atvy
ko pažiūrėti viršgamtiškų įvy
kių. Staiga aš pamačiau tai, 
kas tikrai buvo labai nepa
prasta. Ir ką aš pamačiau? Iš 
anksto nusakytu laiku nusto
jo lietus, prasiskyrė juodi de
besys ir pasirodė vidurdienį 
saulė, kuri buvo išblyškusi, 
kaip sidabrinis diskas, kuris 
staiga pradėjo šokinėdamas 
suktis; žmones tą reiškinį pa
vadino saulės šokiu. Tuo pat 
metu pasirodė įvairių spalvų 
saulės spinduliai, kurie keitė
si vienas paskui kitą.

Ar tai buvo stebuklas, kaip 
žmones kalbėjo, ar tik natų-

LIETUVIAI
Planuojama Romoje sustip

rinti lietuviškų knygų leidimą. 
Pirmiausia bus išleista Mairo
nio raštai, paskui platus ka
tekizmas. Visus leidinius re
mia kun. P. M. Juras.

Traunsteino stovykla (Vo
kietijoje) jau pradėta likvi
duoti, nes patalpas perima 
kariuomenė. Jos iškėlimas bu
vo paskelbtas daug anksčiau, 
bet vis buvo, atidėtas. Dabar 
prieš Velykas 350 lietuvių 
išvežė į Berchstesgadeną. Ba
landžio mėnesio gale ji bus 
perduota kariuomenei.

Lietuviai kunigai: Vytautas 
Bičiūnas, Petras Butkus, Po
vilas Jakutis, Laurynas Ke
mėšis, Juozas Kungys, Pra
nas Vaseris, Petras Bašins
kas dirba Australijoje.

Tremtiniai Montrealyje, Ka
nadoje. susiorganizavo į savo 
draugiją.

Naujieji ateiviai Toronte, 
Kanadoje, pradėjo antikomu
nistinį sąjūdį, kuris kas kar
tą labiau plečiasi. Sakoma, 
kad Toronte yra 27,000 ko
munistų. daugumoje slavai 
ateiviai. Šis tremtinių sąjūdis 
smarkiai sukrečia komunisti
nę veiklą.

Dr. Frikas Meieris, Lietu
vos atstovas Brazilijoje, išlei
do dvi informacines knygas 
portugalų kalba apie Lietuvą. 
Pirmoji: O Baltico, išleista 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
lėšomis, supažindina su Pa
baltijo valstybių praeitimi ir 
klaikia dabartimi. Antroji — 
Lituania Ilustrada — ilius
truota, patiekia gausios infor
macinės medžiagos. Ją reda
gavo žymi Brazilijos poetė 
Rachel Portella - Audenis ir 
Petras Babickas.

“EI Dia’’ Montevideo dien
raštis įsidėjo visą eilę K. Čibi- 

• Kazė šventoraitienė, Neu- 
stadt/Holst., I^andeskranken- 
haus, rašo: “Esu mokytoja ir 
dirbau gimnazijoje iki 1950 
metų. Nepalankios darbo są
lygos atsiliepė mano sveikatai 
ir pasėkoje to, atsidūriau li
goninėje. plaučių skyriuje. 
Sveikimas priklausė nuo pa
kankamo maisto ir gerų sąly
gų. nors ligoninėje duodamas 
maistas buvo nepakankamas 
ir skūpus. Esu labai dėkinga 
BALF-ui už maisto pagerini
mą, kuris prisidėjo mano svei
katą sustiprinti. _. r.auur.

ralus reiškinys” Aš neapsiimu 
duoti į tai pilno atsakymo. Aš 
tik norėjau patvirtinti Jums, 
ką aš mačiau, o visą kitą pa
lieku spręsti mokslui ir baž
nyčiai. Avelino de Almeida”.

Tai taip rašė netikintis laik
raščio redaktorius, kuris pats 
buvo Fatimoj ir įvykius ste
bėjo savo akimis. Kas gi no
rėtų sužinoti kokį atsakymą 
dėl tų nepaprastų įvykių yra 
davęs mokslas ir bažnyčia, 
tas turėtų paskaityti tuo rei
kalu greit iš spaudos išeinan
čią knygą “Marija kalba pa
sauliui’’, kurią parašė Romos 
universiteto profesorius Dr. 
Gonzaga da Fonseca. Ji yra 
išversta net į 7 svetimas kal
bas. Knyga bus apie 260 psl. 
ir kainuos tik 2 dol., bet, jei 
kas, atsižvelgdamas į pabran
gusį spaudos darbą, paaukos 
5 dol. ar daugiau, tas bus lai
komas tos knygos Garbės Rė
mėju: gaus knygą ir jo pa
vardė bus atspausdinta kny
goj. Iš anksto užsakymus pra
šoma siųsti šiais adresais: 1. 
Rev. Myk. Vembrė, 122 Can- 
ton St., Stoughton, Mass. ir 2 
“Darbininkas“ (Fatimos kn.) 
366 W. Broadway, So. Bos 
ton 27, Mass.

PASAULYJE
ro - Verax straipsnių api> 
Lietuvą, bolševikinę okupaci 
ją, išvežimus. Šalia Lietuvos 
paminėta ir Latvija su Estija
• Kanadoje Quebecko pro

vincijos vyriausybė leido Mon 
trealyje steigti lietuvišką tri
klasę mokyklą. Pamokos bu: 
dėstomos lietuvių, anglų ii 
prancūzų kalbomis. Gaunamos 
specialios patalpos ir vyriau 
sybės apmokami mokytojai.
• Afrikoje, Turines, vietos 

gyventojai nužudė Liumilt 
Valiulienę.
• Iš Paryžiaus dail. A. Gal 

dikas. aplinkybių verčiamas 
rengiasi atvykti į Ameriką.

Transporto kainos žymiai sumažėja, kas
Amerikoje ekonomiškiausiu ’PICKUP" Nr. 1

50-million-mile Economy Rua x 
providas dramotic evidanca " 
that Ford Trucks wHh Powar Pilat 
do more for your dotlar!
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DARBO SĄLYGOS
T. KLEMENSAS Ž ALAUS, O.F..M.

Darbininkijos padėtis Leono XIII laikais, buvo apverktina. 
Popiežius aptaręs darbo klausimą, sprendžia ir jo sąlygas. Tais 
laikais nebuvo nustatytas darbo laikas ir pačio darbo sąlygos 
nepakenčiamos. Todėl Leonas XIII savo enciklikoje “Rerum 
Novarum", pabrėžia, kad darbininkija yra išnaudojama, lyg 
koks daiktas ar mašina. Kadangi žmogaus jėgos yra ribotos, 
tai ir darbas turi būti ribotas. Reikalingas poilsis, kuris pri
klauso, popiežiaus nuomone, nuo darbo kiekybės ir kokybės, o 
taip pat ir darbininko pajėgumo. Jei darbas yra sunkesnis, po
ilsis turi būti ilgesnis; jei darbininkas yra silpnesnės sveikatos, 
jam negalima užkrauti ilgesnio darbo valandų. Kaip taisyklę 
nurodo, kad reikia suteikti darbininkui tiek poilsio, kad jis at
gautų darbe prarastas jėgas.

Leono XIII laikais darbo valandos buvo labai ilgos: buvo 
dirbama nuo 12 iki 14 valandų į dieną. Šiandien darbininkai 
dirba tik 8 valandas į dieną, arba 40 valandų savaitėje. Sekma-' 
dienis, didžios darbininkų enciklikos mintimi, turi būti visada 
laisvas, nebent būtų tokie darbai, kurių negalima apleisti. Pa v., 
traukinių tarnautojai, elektros stočių darbininkai ir kiti, kurių 
darbas yra būtinas visuomeniniam gyvenimui. Jie už būtinai 
reikalingą sekmadienio darbą turi gauti kitą laisvą dieną. Sek
madienis turi būti laisvas, kad krikščionis galėtų atlikti savo 
religines pareigas. Jei turi dirbti sekmadieniais, reikia, kad ne 
visi šventadieniai būtų užimti — būtų daromos pamainos: vie
nas vieną sekmadienį dirba, kitas kitą. Į poilsio laiką įeina ir 
atostogos.

Antroji darbo sąlyga yra darbo laikas. Apskritai darbinin
kas gali dirbti per dieną 8 valandas. Laikas turi būti trumpes
nis tiems, kurie dirba sunkesnį ir sveikatai pavojingesnį darbą. 
Į šią darbo kategoriją įeina pagal Leoną XIII visi kasyklų dar
bininkai. Vasarį darbo valandos turėtų būti trumpesnės. Pa v., 
stiklo fabrikų ar geležies liejyklų darbininkams.

Ne visi gali sunkiai dirbti. Todėl sunkūs darbai tik suau
gusiems ir stipriems vyrams. Jeigu juos būtų leidžiama mote
rims ir mažamečiams dirbti, tai jau būtų prieš teisingumą.

Darbovietė neturi kenkti nei žmogaus sveikatai, nei doros 
atžvilgiu. Kas liečia paskutinį, reikia vengti, kad moterys dirb
tų kartu su vyrais tose darbovietėse, kur yra moralinis pavo
jus. Raštinės darbas paprastai yra suderinamas su abiejų lyčių 
pajėgumu ir kitais atžvilgiais.

Moterys negali dirbti vyro darbo. Priešingai būtų nusikal
timas teisingumui ir žmoniškumui. „

Nūdien reikėtų pridėti dar vieną darbo sąlygą: sumažinti 
žmogaus mechaninį darbą. Yra naudinga, kad mašinos beveik 
viską atlieka. Žmogui telieka tik paspausti mygtukas ar me- 
džiagą įdėti į mašinas. Bet tas darbo vienodumas diena iš die
nos nejučiomis paveikia į žmogaus psichologiją ir žmogų, kurį 
paverčia mašinos dalimi. Reikėtų darbą taip sutvarkyti, kad 
jame pasireikštų ir žmogaus kūrybingumas. Būtų gera idėja, 
jei darbininkams būtų rengiami specialūs kursai, kuriuose jie 
išmoktų ir kitokių darbų, negu tik paspausti mygtuką.

5000 drivers demonstrated that 
Ford Truckswith the Power Piurr 
save you money every mile? The 
Power Pilot, a Ford ezcluave in 
the low-price field, gives you the 

į most poioer from the least gos. 
Į It’s yours on the F-l and a/Z 
\ Ford’s more than 180 modcls!

trucking costs less 
because Ford Trucks
lašt longer!
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either of two new cabd. Thcre’e 
the 5-StaR—and the S-Srajt ’
Extra with many ertrns (at a 
slight added cost; —to reduce 
driving fatigue.



DARBININKAS

at-

vedėjas — kun. Bruno Kru
šas, Apreiškimo bažnyčios 
Brooklyne vikaras; lietuviškai 
pamokslą 
Lekešis, 
bažnyčios 
Dalyvavo 
pe Msgn.
Newark, N. J.

Kunigas Jonas 
taus Prisikėlimo 
didžiausioje džiaugsmo dieno
je. Duok Dieve jam amžiną 
atilsį ir priimk jo sielą į Ro
jaus džiaugsmų, į Amžinąją 
Tėvynę. Mik.

• Kompozitorius K. Banai
tis rengia naują lietuvių liau
dies dainų rinkinį. Rinkinys 
apims apie 100 naujų dainų 
mišriam chorui, duetui ir solo. 
Kompozitorius į naujų dainų 
rinkinį dedikuoja kun. Pr. M. 
Jurui jo 60 metų sukakties 
proga. Leidinys išeis prieš 
birželio mėnesį.
• J. Gibaitis Hartford BALF 

ir ALT skyriaus susirinkime 
išrinktas spaudos korespon
dentu.
• Lituanistikos mokyk, mo

kiniai Hartforde, norėdami 
padėti marijonų kunigų semi
narijai, ruošia š. m. balandžio 
mėn. 15 d. parapijos salėje 
koncertą.
• Kun. Jurgis čėsna, Sioux 

City, Iowa, lietuvių parapijos 
klebonas, mirė balandžio 6 d. 
vietos šv. Juozapo ligoninėje. 
Velionis yra buvęs Lietuvoje 
ir, sugrįžęs Amerikon, labai 
gražiai aprašęs Lietuvą Ame
rikos spaudoje angliškai.
• Lietuvos vyčių 25-toji kp. 

Clevelande nutarė savo lėšo
mis įdėti vieną spalvuotą lan
gą Nesiliaujančios Pagelbos 
Š. P. Marijos bažnyčioje.
• Kun. Antanas Sabaliaus

kas, misionierius salezietis, 
balandžio 8 d. grįždamas mi
sijų darbui Venecuelon, skai
tė atsisveikinimo paskaitą 
Chicagoje.
• Dainininkai Anna Kaskas 

ir Ipolitas Nauragis per At
velyki į Cleveland Public Au
ditorium 
lietuviškos
• Vincas 

jas, kurio
trukus išeina iš spaudos, pa
aukojo Literatūros Fondui 
$5.00.
• Kun. Petrūnas, kurį laiką 

studijavęs Romoje neseniai 
grįžo Amerikon ir dabar sve
čiuojasi šv. Kazimiero parap. 
klebonijoje Pittsburghe.
• Lietuvos vyčiai nuo ba

landžio 1 d. perėmė vadovau
ti Pittsburgh’o Lietuvių Ka
talikų radijo programai, 
transliuojama iš naujos 
ties WL0A.
• Lietuviai dailininkai,

mas Varnas ir prof. I. Šlape
lis, balandžio 1 d. dalyvavo 
atidaryme 22-jų tautų meni
ninkų parodoj Chicagoje. Pa
rodoje išstatyti 109 dailinin
kų kūriniai, kurių tarpe ir 
dviejų lietuvių, būtent: J. 
Pautieniaus ir M. Šileikio. Pa
roda tęsis iki spalio mėn.

23 St., New 
Tel. WAtkins

iš Grand Cen-
stoties va-

Lietuviai tremtiniai š. m. 
balandžio 14 d. vyksta į New 
Yorke įvykstantį lietuvių 
tremtinių atstovų suvažiavi
mą, patogią ir pigiausią nak
vynę gaus padoriam viešbuty
je “LEO HOUSE”, kurio ad
resas 332 W. 
York City 11. 
9-1010.

Į tą viešbutį 
tral geležinkelio
žiuojama IRT linijos požemi
niu traukiniu iki “Times 
Sęuare”, kur reikia persėsti į 
tos pat linijos požeminį trau
kinį einantį septintąja alėje 
(Seventh Avė.) down town 
kryptimi ir važiuoti iki 23- 
sios gatvės (trečias sustoji
mas nuo “Time Sąuare”). 
Nuo ten iki viešbučio reikia 
eiti dvi-tris minutes pėsčio
mis. Gi iš Pennsylvania gele
žinkelio stoties viešbutis pa
siekiamas pėsčiomis.

Atstovai iš vakaro atvykę į

Lietuvių tremtinių atstovų 
suvažiavimo dalyviams

NEW YORKą, prašomi
vykti į Angelų Karalienės pa
rapijos salę So. 4-th St. ir 
Roebling St. kampas (netoli 
nuo suvažiavimo posėdžių sa
lės), kur 7 vai. vakare bus 
suteiktos įvairios informaci
jos.

Į Angelų Karalienės para
pijos salę 
posėdžių 
HOUSE” 
ma taip: 
8-th Avė.
linijos požeminį traukinį, ku
riuo down tawn kryptimi pa
važiuoti vieną tarpstotį iki 
14-th St. Čia reikia persėsti į 
BMT linijos, 
NARSIE
traukinį ir važiuoti iki Bed- 
ford St.
mas) ir iš čia į Angelų Kara
lienės parapijos salę ar posė
džių salę 5-th St. ir Metropo
litan Avė. kampas einama 
pėsčiomis.

(tas pat kelias ir į 
vietą) 

viešbučio
23-sios gatvės ir
kampe įlipti į IND

iš “LEO 
važiuoja-

vadinamą “CA- 
LINE” požeminį

(aštuntas sustoji-

NEW BRITAIN, CONN.

sutraukė nemaža 
publikos.
Ramonas, rašyto- 
nauja knyga ne-

Iš Sąjungiečių veiklos
Balandžio 2 d. įvyko mėne

sinis susirinkimas, kuriame 
buvo aptarta pasiruošimas 
Motinos dienai. Nutarta už
prašyti šv. mišias ir bendrai 
eiti prie šv. Komunijos, po 
pietų surengti margumynų 
vakarą su lengvais užkan
džiais. Pirm. p. J. Valantienė 
pranešė, kad šiame vakarėly 
yra pasižadėjęs dalyvauti šv. 
Cecilijos choras, vadovauja
mas prof. V. Marijošaus. Iš
rinkta atstovės į apskričio su
važiavimą, kuris įvyksta ba
landžio 15 d. New Haven, Ct. 
Atstovėmis išrinktos P. Gra- 
deck, B. Mičiūnienė, A. Tamo
šaitienė, O. Jeninienė, 
čiūnienė.

Pristatyta nauja 
Makauskienė, kurią
narės sveikino. Šia proga yra 
kviečiamos ir kitos sesės lie
tuvės stotį į šią kilnią katali
kišką organizaciją. Dabar yra 
vedamas naujų narių vajus. 
Įstojimas be mokesčio. Na
riams teikiama pagelba, nelai
mei ištikus. Be to, sąjunga 
leidžia mėnesinį žurnalą “M.

Dirvą”, kuris teikia įvairių 
patarimų moterims. Mūsų kp. 
mėnesiniai susirinkimai įvyks
ta parapijos salėj kiekvieną 
pirmą mėnesio pirmadienio 
vakarą. Kviečiame susirinki
muose dalyvauti. B. M.

WORCESTER, MASS.

O. Bal-

narė S. 
senosios

kuri 
sto-

Ado-
• Woreesteryje mirė Tamo

šiūnas, tėvas Marijos Jan
kauskienės, Lietuvos vyčių N. 
Anglijos apskričio ritualo ko
miteto narės. Palaidotas ba
landžio 12 d. iš šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčios.
• “Voice of America” prog

ramą nuo kovo 15 d. lietuviš
kai pertransliuoja ir Anglijos 
BBC siųstuvas.

0. G

Tėvų Pranciškonų vienuolyne 
Greene, Maine,

gegužės 4 d. prasideda 
NOVENA UŽ MOTINAS, 

o birželio 8 d. —
NOVENA UŽ TĖVUS

Visi esame daug girdėję, o 
seniausioji karta dar atmena, 
apie herojiškuosius ir nepa
laužiamos kovos knygnešių— 
Aušros laikus. Kada nedidelė 
lietuvių tauta stojo atviron 
kovon prieš galingąjį Rusijos 
carą, ir spaudos draudimą. 
Šis mūsų tautos kovos etapas 
prieš prispaudėjus, prieš tau
tiniai gyvybinių reikalų engi
mą, turėjo didelės reikšmės 
mūsų tautiniam atbudimui bei 
tautinio susipratimo sustiprė
jimui.

Rašytoja S. Čiurlionienė 
savo dramoj “Aušros Sūnūs” 
puikiai atvaizduoja anuos 
mums itin reikšmingus laikus, 
kurie labai panašūs šių dienų 
lietuvių tautos padėčiai.

Meno Mėgėjų Ratelio
dramos studija Worcester, 
Mass., vadovaujama žymaus 
valstybinio teatro aktoriaus 
Henriko Kačinsko, jau kelin
tas mėnuo intensyviai ruošia
si šio veikalo pastatymui ir 
šių metų balandžio m. 15 d. 
6 vai. vak. Worcester, Aušros 
Vartų parapijos salėje stato 
“Aušros Sūnūs” scenoj. Šio 
veikalo pastatymas mums lie
tuviams dar įdomus ir tuo, 
kad dekoracijas piešia buvęs 
valstybinio teatro vienas žy
miausių dekoratorių V. An
driušis. šių dviejų scenos me
no meisterių bendradarbiavi
mas veikalo pastatyme 
rys jį gyvą ir vaizdų, 
galėsime pasijusti, kad 
teatre.

pada- 
Taigi 

esame
J. V.

Ir gegužės, ir birželio mėnesiais per devynias dienas 
i už gyvas ir mirusias motinas bei tėvus 7 vai. ryto bus lai- 
Į komos giedotos Mišios, o vakare atitinkamos pamaldos. 
Į Kitomis dienomis ta intencija bus laikomos skaitytos Mi- 
Į šios.

Norintieji šiose novenose dalyvauti tegul prisiunčia sa- 
I vo intencijas ir kasdien jungiasi maldoje.

)«•«••««***•«•••*(«•«**««

KsImi Am«rfk«> *aO0i kttor ■ 
Pinigu* Ir užsakymu* siųskite! 

KGLUTt, P. O. «ox a,
Montello Statlon, Brockton M, Mm

Velykų sekmadienį, kovo 
mėn. 25 dieną, po ilgos ligos 
atsiskyrė su šiuo pasauliui 
kun. Jonas Sitavičius.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje 1894 m. (Kulyčių k., Pa- 
kruojaus valsč., Šiaulių ap.). 
Baigęs Šiaulių gimnazijos 4 
klases, 1914 m. įstojo į Kau
no Kunigų seminariją. 1915 
m. buvo nusiųstas į Petrapi
lį. Tenai ir baigia teologinius 
mokslus. 1918 m. pavasarį 
grįžta į Kauną ir čia įšventi
namas į kunigus. Darbuojasi 
Šiauliuose šv. Petro ir Povilo 
parapijose, čia išgyvena bol
ševikų ir bermontininkų už
plūdimą. Už tai, kad nelaido
jo vieno laisvamanio su baž
nytinėmis apeigomis, turėjo 
apleisti Šiaulius. Buvo perkel
tas į Kauno vyskupijos kuri
ją ir čia kurį laiką ėjo vice 
oficiolu pareigas. Kaune dar 
lankė teologijos fakultetą ir 
įgijo licencijatą. Buvo geras 
pamokslininkas; turėjo tvirtą 
protą, bet... silpną valią. Dėlto 
pats visą amžių kankinosi ir 
kiti kentėjo.

1940 m. atvyko į JAV kaipo 
pabėgėlis nuo antrojo bolševi
kų užpludimo. “Tablet” rašo, 
kad čia 5 metus buvo kapelio
nu šv. Juozapo ligoninėje, 
Bronx. Vėliau, buvo prie V. 
Persimainymo bažnyčios vika
ru Brooklyne, prie šv. Marijos . 
Magdalenos, Springfielde ir 
šv. Monikos, Jamaica. Ligos 
suimtas atvyko į šv. Marijos 
ligoninę, Brooklyne, N. Y., ir 
čia mirė.

Antradienį, t. y. 27 kovo iš
kilmingai palaidotas šv. Mari
jos kapinėse, Flushing.

Šv. Mišias laikė Msgr. Jonas
Balkūnas, 
bažnyčios klebonas Maspeth; taip palūžusių pečių. Jei ne 
dijakonu buvo kun. Juozapas dosni brolių amerikiečių lietu- 
A. Aleksiūnas, šv. Marijos vių širdis, tai mūsų gyvenimas 
Angelų Karalienės Brooklyne sunaikintoje Europoje būtų dar 
klebonas; subdijakonu buvo sunkesnis.
kun. Antanas Petrauskas, šv. kad prie šių dienų kainų ir 
Jurgio parapijos administra- gaunamų kelių pašalpos gra- 
torius Brooklyne; ceremonijų šių, negalima išsimaitinti. Tad 

mes visuomet su šventu žodžiu 
atsimename mūsų globėjus už 
plačiojo Atlanto, ir linkime 
jiems daug patvarumo jų kil
niame darbe ir Sutvėrėjo pa
laimos”.

• Algirdas Vizbare, brookly- 
nietis, neseniai paskirtas Spe- 
rry’s Gyroscope bendrovės fa
briko perdėtiniu dėl jo 10 me
tų sąžiningo ir kruopštaus 
darbo milžiniškame fabrike, 
kuris gamina krašto apsau
gos ir kariuomenės reikmenis.

pasakė kun. Pijus 
V. Persimainymo 
Maspeth vikaras.

25 kunigai. Jų tar- 
Ign. Kelmelis iš

mirė Kris- 
dienoje —

MANCHESTER, N. H.
Aplankė pažįstamus

■t Kun. V. Paulauskas iš 
Lawrence, Mass. šiomis dieno
mis buvo atsilankęs Mančes- 
teryj Daugėlų ir Reivydų šei
mose, su kuriomis riša pažin
tys Vokietijos stovyklų gyve
nimo laikų. Jis tarėsi bažny
tinio Meno Parodai eksponatų 
paruošimo reikalu, ši paroda, 
kurios vyriausiu organizato
rium yra kleb. kun. Juras bus 
kilnojama po lietuvių koloni
jas.
■ Po dviejų mėnesių ko

mandiruotės prie skubių val
džios statybų, inž. K. Daugė
la grįžo į savo darbovietės 
Davison Construction Co. 
įstaigą. Koresp.

Mergynė ir meškiukas

HARTFORD, CONN.

• Klimas Miksiūnas, Hanno- 
ver - Stocken, Garbsener- 
landstr. 7, rašo: “Už gautą iš 
BALF maisto pašalpą, visų lie
tuvių vardu reiškiu širdingiau
sią ačiū! Juk visiems jau senai 
žinoma, kad mes, likę Vokieti
joje, išimtinai seneliai, ligoniai 
ir invalidai, nešame labai sun- 

V. Persimainymo kų vargo kryžių ant savo ir

Sėkmingai veikia statybos 
firma

Inž. J. Gibaitis jau antri 
metai, kaip atidarė statybos 
firmą. Atlieka namų ir gara
žų pastatymus, taisymus ir 
dažymo darbus, šiais metais 
atidarė išvažiuojamą grupę, 
kuri aptarnaus apart Hart
fordo dar ir New Britainą, 
Waterbury, Manchesterį, Put- 
namą, ir kitus gretimus mies
telius. Pavasariui atėjus jau 
gaunami užsakymai. Svarbu, 
kad dalį pelno nutarta skirti

Lietuvos vadavimo reika
lams, nežiūrint kad darbus 
žadama atlikti pigiausiomis 
kainomis.

Koncertas
Vietinis ALT ir BALFo 

skyrius, turėdamas mintyje 
šių dienų, rimtą tarptautinę 
padėtį, ir norėdami papildyti 
bei paremti savo centrus pini
gais, artimiausioje ateityje 
nutarė surengti didelį kon
certą, kuriame tarp kitko 
parodyti scenoje “Pupų Dė
dę”.

Juk ne paslaptis,

N. Abington, Mass.
Serga Juozas Svintickas

Senas “Darbininko” skaity
tojas Juozas Svintickas iš 
North Abingtono, sunkiai su
sirgo ir yra nuvežtas Brock- 
tonan į Moris ligoninę.

Būdamas sveikas jis gyve
no prie sesers, buvo labai 
duosnus visiems aukotojams 
ir greitai padėti savo kaimy
nams, nemėgo ir nelankė nei 
saliūnų nei klubų. Ligoniu rū
pinasi jo sesers vaikai ir Pri- 
bušauskienė, kaip savo dėde. 
Linkime greit pasveikti. A.P.

Sta-
225

HfEDHAM, MASS.
Padėka

Kovo mėn. 29 d. mirė 
sys P. Roklanas, gyv.
Highland Avė. Palaidotas iš
kilmingai balandžio mėn. 2 d. 
9 vai. rytą su iškilmingomis 
šv. Mišiomis iš Šv. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Liurdo 
bažnyčios tos parapijos ka
puose.

Likę dideliame nuliūdime 
velionio žmona Elena (Kau- 
linskaitė) Roklanienė, sūnūs 
Jonas ir Stepas, dukterys — 
Veronika, Ona, Stasė, Marijo
na ir Lusija nuoširdžiai dėko
jame parapijos kunigam už 
dvasinį patarnavimą; dėkoja
me giminėms ir bendrai vi
siems už šv. Mišias, gėles, pa
reikštas užuojautas, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse. 
Dėkojame Juozui Kasperui— 
Casper Funeral Home, 187 
Dorchester St., So. Boston, 
Mass. už malonų patarnavi
mą.

Elena Roklanienė ir šeima.

HoDyvoodo žvaigždė Judy 
Holliday ginasi, kad ji nepri
klauso jokiai “subversyvinei 
organizacijai”, kaip ją kalti
na subversyvinei veiklai ty
rinėti Kongreso komisija.

Tuo tarpu vyriška žvaigž
dė Steriing Hayden prisipa
žino. kad 1946 priklausė ko
munistų partijai, bet paskui 
pasitraukė. Jis liudija, kad 
Hollyvoode yra tokių ex-ko- 
munistų tūkstančiai.

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos
METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų šventųjų Me

tų proga. Ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezre' 
Kainavo $2.50, parduodama . ............................ $1.00

KUR BAKŪŽE. SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina __ ________________________________ $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina _____________  50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina ___________________________  $1.00

KVIESLYS Į LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina ___________________________  $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys. 576 psl. ________________ ________ ____ $1.00

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido 
Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina __________________  $1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.
Herlitas. 400 psl. Kaina____________________$3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais ...............................................  $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAL Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra
šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais.
936 psl. Kaina ___________________________  $2.00

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos verte O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina —______________________ $2.00
PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 
O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su Šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psL Kaina---------------- 50c.
PRANCIŠKAUS PĖDOMIS. T. Pr. Bizauskas,

O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl. --------------------------------------------  50c.
ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai-------------- ------------------------------  $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina ........................... ............................... $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina ________________ ________  $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. 
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina _______________________________ $4.00

R.AMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras. 
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina .......................................................... $3.75

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGA — Kun.
P. M. Juras, 111 psl. Kaina ____________ ___ $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina -------- 25c.

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

ŠV.

ŠV.

ŠV.
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DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lanko ištisus 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi
ninko” leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau
dingą kiekvienam žmogui kalendorių. Šiais — 1951 — metais 
juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

es

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie: 
Antanas Zautra, Nashua, N. H..................
Steponas Urbonas, Nashua, N. H...............
Domicėlė Saramietienė, Nashua, N. H....... .
Teklė Kiselienė, Nashua, N. H...................
Jonas Bartis, Nashua, N. H.........................
Kazys Nadzeika, Nashua, N. H..................
J. Kulponas, Sįo. Boston, Mass........ . ........
Anna Wallent, Nashua, N. H......... ............
Petras Gaidis, Nashua, N. H......................
Mrs. Anastasia Antanaitis, Luzeme, Pa. . 
Mrs. J. Stirnienė, Rochester, N. Y..............
K. Valuckas, Waterbury, Conn...................
Mr. Benedict Knasas, Quincy, Mass..........
A. Chaplikas, Dorchester, Mass. ...............
Bronislava Banonis, Detroit, Mass..............
Magdalena Šilinienė, Otsego, Mich..............
John Raudelunas, Vallego, Calif..................
Mrs. P. Burokas, Cambridge, Mass...........
Antanas Slazas, Cleveland, Ohio ...............
Mary Kupchunas, Hudson, N. H.................
A. A. Žukauskas, Londonderry, N. H.........
T. Akstinienė, Brockton, Mass....................
V. Kiele, VVorcester, Mass...........................
George Urbas, Scranton, Pa.......................
M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass..........
Marijona Kristaponis, Dorchester, Mass. .
B. Masiulis, South Boston, Mass..............
John Traskey, Dorchester, Mass...............
Simon Blaskevičius, Detroit, Mich.............
Mrs. A. Kaunietis, Hartford, Conn.............
P. Ambrasas, Hartford, Conn....................
J. Bernotas. Hartford, Conn....... ...............
A. Simonas, Windsor, Conn...... . ................
M. Balukinas, Hartford, Conn....................
J .Manikas, Hartford, Conn........................
M. Tamošiūnas, Hartford, Conn................
Ant. Vaitkus, Hartford, Conn....................
k.
J. 
J.
J.
l.

%

Krikščiūnas, Hartford, Conn.........
Endriliūnas, East Hartford, Conn. 
Burbulis, Hartford, Conn. . ............
Juozapiančius, Hartford, Conn......
Grubinskas, South Boston, Mass.

K. Balčiūnas, Hartford, Conn............ .
S. Gtuchcs, Hartford, Conn................
Vkdas Norkūnas, New Haren, Conn.

.... 1.00 
___ 50 
___  50 
___ 50 
..... 1.00 
____ 50 
.... 1.00 
___  50 
___ 50

1.00 
___ 50 
..... 1.00 
..... 1.00 
..... 1.00

1.00
..... 1.00 
__ 1.00 
__ 1.00 
__ 1.00 
__ 1.00
_.... 1.00 
_.... 2.00 
__  1.00 
__ 2.00

2.00
__  1.00 
__  1.00 
___  50 
__  1.00 
...... 1.00
___ 1.00 
__  1.00 
__  1.00 
__  1.00 
__  1.00 
__  1.00 
___  1.00 
__  1.00 
___ T.00 
____ 50 
____ 50 
___  1.00 
____  50 
___1.00 
___ 1.00

----------------------* ■ • ' - ’ x - 
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J. Markelionis, So. Boston, Mass..............
J. Beleskas, Dorchester, Mass. ..............
Peter Sh.atas, No. Abington, Mass............
Joe Vasiliauskas, Du Bois, Pa. _______
J. Barauskas, South Boston, Mass...........
John Burokas, Watertown, Mass...........—
Mrs. M. Veizgilienė, Camden, N. J............
Mrs. K. Brilvitch, Bridgeport, Conn..........
John Karoty, New Britain, Conn. .............
W. Januškevičius, Phila., Pa----- ----------
Mrs. T. Dumsha, Dorchester, Mass. -------
Vladas Jakštas, South Boston, Mass.-----
Mrs. Monica Glėbas, Baltimore, Md..........
Jonas Tricys, South Boston, Mass.............
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa.......... -
Bronius Laurinavičius, Woodhaven, N. Y. 
William Birkelvis, Detroit, Mich..............-
F. Yenušaitis, Newton Falls, Ohio ..........
Mrs. Mary Koslosky, Newark, N. J............
Juozas Melynis, Keamy, N. J. ................
John M. Korsokas, W. Lynn, Mass............
J. Yucius, Nevvark, N. J............................
Mrs. Anna Lawrence, Newark, N. J.........
B. Budris, Freehold, N. J_____ ________
Mr. Simon Alinski, Westfield, Mass........ .
Vincas Yurgelis, Cleveland, Ohio ______
K. Čirbulėnas, Brockton, Mass..................
Mr. Michael Minkvitch, Norwood, Mass.
M. Sangavičius, Brighton, Mass. —..........
J. Abaris, Rumford, Maine --------- '.------
Cecelia Wiltrakienė, Detroit, Mich..........—
R.
O. 
R. 
O.
J.

T.
J. 
A.
K. 
P.

Pristatome Alų ir Tonikų................   Į

( 
dės turime U-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ! 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: S 

BOBZS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas £

220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. |

Čirukienė, Brockton, Mass. _____________
Stripinienė, Brockton, Mass____ __________
Eitavičiūtė, Brockton, Mass................. ............
Petkelis, Brockton, Mass............ .......... ...... .....
Radzevičius, Brockton, Mass.........................—

L. Šemeta, Brockton, Mass...... . ...........................
R. Bartkienė, Brockton, Mass....................... .......
Jonas Petkus, Brockton, Mass..............................
Joseph Andriulis, Scranton, Pa_____ ________
K. Germanavičius, Brockton, Mass......................
M. Mazgelis, Brockton, Mass................................
Joe Loncius, Brockton, Mass.................... —-

Kubilius, Brockton, Mass.................................
Kašėtienė, Brockton, Mass................................
Kvaracijienė, Brockton, Mass..........................
Grigas, Brockton, Mass.................... ...............
Mačernis, Brockton, Mass..................... -.........

Marijona Levickienė, Rochester, N. Y.................
John Strašunskas, Norwood, Mass.................... .....
Mrs. Mary Patrick, Taunton, Mass. ..... ...... —....
Anelė Ambrasienė, Detroit, Mich.......................
A. U., Baūges, Detroit, Mieli. .......... ....................į.
Petras Raznauskas, Lavrence, Mass................."
John Burnett, Bridgeport, Conn................... —
Mrs. Victor Scenna, Somerville, Mass.............
Sister of St. Casimir, Baltimore, Md................
Mrs. Ona Jakubauskienė, Lavvrence, Mass. ... 
Elzbieta Bakutienė, Baltimore, Md.............. .....
J. Petkūnas, Montello, Mass.............................
Mrs. Helen Stockūnas, Port Carbon, Pa......r.^.
Mrs. Margaret Yetovvta, Port Carbon, Pa. ....... 
Jonas Chester, Brockton, Mass..........................
Mrs. Helen Lutvinas, Broad Brook, Conn........
Antanina Sliterienė, Nevv Haven, Conn. ..........
Stasys Stepulionis, Detroit, Mich...................... .
Mrs. P. Sheporaitis, Cleveland, Ohio ------------
M. Bajorūnas, Kenoscha, Wis.......... . ....... ...... —
Martin Bogusinskas, Cleveland, Ohio ................
Anthony Baltutis, Nevvark, N. J. —............... .

(Bus daugiau)
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GIVE
TO CONOUtR

CANCER

AMERICAN 
CANCER 
SOCIETY

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Washington St., 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

stų
1.00

... 50
1.00

... 50

... 50
1j00

... 75
1.00
1.00

... 75
1.00

50
.... 50
.... 70 
. 1.00 
. 1.00
.... 50 
. 1.00 
.. 1.00

LIEPOS ŽIEDAI.,v»*. • 1 • • ». •
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi
šaldymų, ji sutei
kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą. 
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink-

(kidneys) ir pūslės ligų 
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos Žiedai, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose 
Liepos
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

ir vočių. Liepos Žiedai 
būti visada visų na- 
kaipo naminė gyduolė.

Žiedų svaras $2.50

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East B-oadvvay 
South Boston, Mass.

D. A. zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsarnuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

TeL A V 2-4026

L Repshis, M.D
TJetuvto Gydytojas-
495 Cohimbia Roa-i 
arti Uphams Come-
Dorchester, Mase

Ofiso Valanlc-s ? •z * .m

ĮVAIRUS SKELBIMAIA. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

409 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res.

WEST
TeL

37 Oriole Street,
ROXBURY, MASS
PA — 7-1233-W

AUTOMATIC LAUHDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.
396 W. Broadvvay,

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

Draugijų Valdybų Adresai
__ 1.00
__  5.00
___  2.00
__  1.0C
___ 1.00
...... 1.00
____  50
____ 50
__  1.00
__  1.00
____ 50
__  5.00
__ 1.00
__  1.00
__  1.00
___ 1.00

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iVt

■Trmininkė - Eva Markslenė,
625 E. 8th St, So. Boston. Masa 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
/lce-Plrmininkė—B. Gailiūnlenč,

8 Winfield St, So. Boston, Mass 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė,

555 E. 6th St, So. Boston, Masa 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt — B. Cūnienė,
409 Broadwav, So. Boston, Mass. Rašt.

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Masa. 
Tvarkdare — M. Matejoškienė,

866 E. 5th St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 v. 
v»kare, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

visais draugijos reikalais kreipkitės 
Dmtokolu raštininke

» . t- * f

ij

•V. JONO EV. Bl. PASALPINSS 
DRAUGUOS VALDYBA

PirmininKas — Viktoras Medoms
21 Sanger SL, So. Bcston, Ms-v 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St, So. Boston. Mass

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

~.... ~ — Aleksandras Ivaška
440 E. 9ixth St, So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 3. Seventh St, S. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zstkis,
22 Beethoven St., Roxbury, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E 7th SL, So Boston. Mass
Visais draugijos reikalais kreipk’ 

tfes nas protokolu raštininką

GRABORIAI
S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patari-.avimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580W A I T K U S I*

Funeral Hon>-
197 Webster Avė-, 
Cambridge, Mass

PRANAS VV AITRUS 
laidotuvių Direktorius it j 

Balsamuotojas 
iNotary Public.

Patarneviiuac dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer- > 
merams dykai. Aptarnauja Cam- : 

į bridge ir Bostono kolonijas te- • 
j miausiomis kainomis. !*

Kainos tos pačios ir 1 kiti.« 
miestus

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

W A I T 1
FUNERAL HOM»

80 Emersoa Avė 
Brockton, Marš 

Edw?rd j. Wai* 
(Waitekūnas) 

-aldotuvlų Direktorių: 
Balsamuotojas

t-a tarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dyka’ 

Tel. Brockton 33Sr

11

PARSIDUODA vartoti 3-jų 
kambarių rakandai. Naujas 
virtuvės pečius, miegamo kam
bario baldai ir frontrumio. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 
James Korshukas, 1426 Co- 
lumbia Rd. So. 8-5509.

(9-13-17)

Metinis Laikraščio “Darbininko” CITDTTM D T T D T T M 
Linksmas-Šeimyniškas □UKUn DUKUrl
Sekmadieni, Balandžio-April 22,1931, 6 vai. vakare

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos NAUJOJ AUDITORIJOJ
Kampas E ir Broadvvay, South Bostone

Gros Visų Mėgiama AL STEVENS RADIO ORKESTRASf

Širdingai visus kviečiame, kaip vietinius taip ir iš apylinkės, į šį linksmą, šeimynišką “Darbininko” metinę pramogėle - 
ŠURUM - BURUM. Čia bus malou visiems draugiškai pasilinksminti, pasivaišinti. Bus gardžių valgių ir gėrimų ir trum
pa įdomi programėlė. Vien dovanų bus išdalyta 0300.00 vertes. Todėl, kviečiame Jus ir laukiame.į RENGĖJAI
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TREMTINIU REIKALU

Kun. Pr. M. Juras,
Bostono arkivyskupo Ri- 

chard J. Cushingo paskirtas 
sekantiems trejiems metams 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 
Kongregacijos rėmėjų pirmi
ninku.

LDS 1-mos kp. Intencija 
šv. Mišios

Sekmadienį, bal. 15, 8 vai. 
r. Šv. Petro par. bažnyčioje 
bus atnašaujamos LDS 1-mos 
kp. intencija šv. mišios. Pra
šome visų LDS narių susi
rinkti į svetainę 15 minučių 
prieš 8 vai. iš kur visi “in 
corpore’’ sueisime į bažnyčią.

Valdyba.

pa-

Jėzaus Nukryžiuotojo
Seserų Rėmėju 
suvažiavimas

šiemet įvyks So. Bostone, 
šv. Petro lietuvių parapijos 
globojamas. Suvažia v i m a s 
šaukiamas birželio mėn. 3 d. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose. Paskaitas skaityti 
sutiko prof. kun. St. Yla ir 
Dr. A. Šidlauskaitė. Suvažia
vimo metu bus surengta reli
ginė parodėlė ryšium su Min
daugo krikšto minėjimu.

“Mikita” baigė programą
7-tasis Naujos Anglijos liau

dies šokių festivalis kovo 30- 
d., Massachusetts Institute 
Technology patalpose į sa- 
programos sesijas sutrau- 
apie 2000 žmonių, šešta-

iš kitų 
tik liko 
skaitlin- 
nelabai 

jei

ti.

LDS 1-mos kp. 
susirinkimas

įvyks sekmadienį, bal. 22 
2:30 vai. p.p., Šv. Petro par.
mokyklos kambaryje, 5th St., 
So. Bostone. Kviečiame visus 
narius skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.
- Avė Maria Valanda

Sekmadienį, balandžio 15 d. 
5:30 p.p. per radijo stotį 
WMEX — 1510 apie 19-to 
amž. poetą genijų Francis 
Thompson, kuris yra žinomas 
garsia savo poema “The 
Hound of Heaven”.

31 
of 
vo 
kė
dienį po pietinėje programoje 
dalyvavo Bostono lietuvių 
tautinių šokių grupės jauna- 
mečiai. Jiems buvo paskirta 
baigti programą. Pašoko Kal
velį, Suktynį, Gegutę ir baigė 
programą berniukai Mikita 
susilaukdami gausių aplodis
mentų. Vakare, grupės vyres
nieji taip pat buvo šiltai gau
siais aplodismentais sutikti ir 
palydėti. Jie pašoko Rugučius, 
žekelį ir Malūną, šokius api
būdino Milda Martinkiūtė. 
Toji grupė buvo pakviesta 
vykti į Fitchburg, Mass. Geg. 
5 d. ir į Harvardo tautinių 
šokių festivalį, geg. 12 d. Ba
landžio 10 d., grupė dalyvavo 
Cambridge miesto vakarinių 
mokyklų programoje, pašok
dami Rugučius ir Malūną, o 
jaunieji berniukai — Mikitą. 
Programoje dalyvavo ne tik 
mokyklų vadovybė, bet ir 
miesto majoras Crane. Rap.

Ar jau nusipirkai 
tikietą?

Adv. Jonui Grigaliui 
gerbti bankietas jau prireng
tas, svarbūs svečiai, jau už
kviesti. Pasižadėjo bankiete 
dalyvauti gub. Paul A. Dever, 
miesto galva John B. Hynes, 
distrikto adv. Wm. J. Foley, 
gub. patarėjas Patrick (Son- 
ny) McDonough, senatorius 
John Powers ir kiti. Daug 
rengiasi atvažiuoti 
miestų klubų. Dabar 
mums bostoniečiams 
gai dalyvauti. Butų
gražu prieš kitataučius, 
savieji neužpildytume salės.

Šeimininkės pagamins ska
niausių valgių. Po vakarienės 
prie smagios muzikos bus ga
lima gerai patrepsėti. Todėl 
ne tik smagiai praleisime lai
ką ir pagerbsime mūsų pirmi
ninką adv. J. Grigalių, 
turėsime dar progos 
jinti pažintis su kitų 
veikėjais.

Tad visus prašome
madienį 5 vai. p.p. ateiti į Pi
liečių klubo salę. Parodykime, 
kad lietuviai moka tinkamai 
pagerbti savo veikėjus. Kurie 
dar neturite tikieto, tai nieko 
nelaukdami nusipirkite pas 
klubo šeimininką P. Dūmą ar
ba pas valdybos narius.

bet 
atnau- 

kolonijų

šį sek

Lodge pakviestas i lietuvių legionierių ren
giamą Brocktone išvažiavimą birželio 17 d.

savo atsa-

Tamstoms 
kovo mėn.

Lietuviai, karo veteranai 
susibūrę į Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Postą, yra 
nutarę pavadinti savo metinį 
išvažiavimą “Lietuvių Diena”. 
Jie pakvietė Jungtinių Valsti
jų Senatorių Henry’ Cabot 
Lodge, Jr. pasakyti kalbą tą 
dieną. Senatorius 
kyme rašo:

“Labai dėkuoju 
už laišką rašytą
19 d. Aš esu labai sujaudin
tas tuo, ką Tamstos prisime
nate apie mano senelį ir jo 
susidomėjimą Lietuva”.

“Tamstų kvietimas kalbėti 
išvažiavime Brockton Fair 
Grounds, sekmadienį, birželio 
17 d. yra labai įvertintas. Jei
gu aš žinočiau, kad būsiu 
Massachusetts valstijoje tuo 
laiku, tai aš tuojau apsiim-

čiau kalbėti. Gaila kad aš ne
galiu iš taip toli iš anksto tik
rai pasižadėti. Daug Senato 
nariij gyvena toli nuo Wa- 
shingtono ir savaitės gale ne
važiuoja namon. Dažnai turi
me labai svarbius pasitarimus, 
ir aš dabar negaliu pasakyti, 
kas bus man skirta. Jei Tams
tos man parašytumėte prieš 
mėnesį iš anksto, gal aš ir 
galėsiu duoti geresnį atsaky
mą.

Prašau priimti mano nuo
širdžią padėką už Tamstų 
laišką, kurį aš labai vertinu”.

Legionieriai tikisi, kad tą 
dieną Šen. Lodge dalyvaus 
“Lietuvių Dienoje” ir pasa
kys kalbą, kuri bus reikšmin
ga netik visiems 
bet ir Lietuvai.

lietuviams,

Bostono BALFo skyrius, 
kurio pirmininke yra K. Na- 
maksienė, o sekretorium A. 
Juknevičius, prisiuntė redak
cijai abiejų pasirašytą raštą, 
kuriame tarp kitko nurodo
ma:

“Yra žmonių, kurie nenori 
ko nors šelpti per tarpininkus. 
Jie nori betarpiškai susisiekti 
su šelpiamuoju, nori nusiųsti 
tai, ko jam labiausiai reikia. 
Sušelptojo betarpė padėka 
dar padidina dosnumą. Tat 
šalia tarpinio šalpos darbo 
yra naudinga ir betarpė lab
dara.

BALFo 
kiekvieną 
remti ir jieškoti galimybių ją 
įjungti į BALFą, kaip padarė 
Bostono skyrius. Atsiradus 
nemažam skaičiui žmonių, no
rinčių betarpiai sušelpti Vo
kietijoje esančius džiovinin
kus, BALFo Bostono skyrius 
įsteigė pas save džiovininkų 
adresų biurą, pakvietė jam 
vadovą, jo darbą parėmė ir 
sulaukė gražių rezultatų”.

Toliau iškeliami keli pasiū
lymai BALFo Centrui:

Centras turėtų 
gerą iniciatyvą

padėti. Tremtinių padėtis bū
tų parodyta iš kito, naujo 
taško. BALFas turėtų gali
mybę surinkti nemažą pinigų 
šalpos darbui.

2. Amerikoje esama įvairių 
ligonių globos organizacijų. 
Ar nevertėtų Centrui pamė
ginti per jas ką nors gauti 
skurde esantiems mūsų tau
tiečiams.
3. BALFas ir kitos mūsų 

organizacijos turėtų šiuo me
tu ypatingu būdu susirūpinti 
Vokietijoje likusių tautiečių 
ateitimi. Būtina kuo greičiau
siai visus tremtinius, ypač li
gonis, iškelti iš Vokietijos į 
Olandijos arba Prancūzijos 
pasienį. Ten jie būtų rames
ni, o ta ramybė teigiamai at
silieptų ir jų sveikatai. Jei 
Vokietiją valdantieji organai 
atsisakytų tai padaryti, tai 
reiktų peticijomis
kreiptis į Amerikos 
rius, į prezidentą ir 
stitucijas.

Mums, lietuviams, 
nas tautietis, yra

ir laiškais 
senato- 

kitas in-

1. “Daugumas Vokietijoje 
pasilikusiųjų tautiečių yra se
neliai ir ligonys. 
BALFo Centrui
“Ligonių Dieną” su 
mis, pamaldomis, 
bažnyčioje ir kitur, 
kūmas reikalauja
dėmesį atkreipti į ligonis. “Li
gonių Dienos” proga būtų ga
lima aptarti galimybės

kiekvie- 
brangus. 

Būtų įdomu žinoti, kokios yra 
kliūtys, kas yra kompetetin- 
gas šį reikalą spręsti ir kas 
darytina”.

Siūlome 
organizuoti 

paskaito- 
rinkliava
Žmoniš- 

ypatingą

CAMBRIDGE, MASS.
Lankėsi jūreivis Dirsa

Praeitą savaitę lankėsi pas 
savo žmoną inžinierius jūrei
vis R. Dirsa. Jūreivis R. Dir
sa tarnauja karo jūrų laivyne 
“The Verdin”. Linkime jūrei
viui R. Dirsai, pasisekimo 
tarnyboje.

Atitaisymas
Aprašant Cambridge lietu

vių katalikų klubo bankieto 
parengimą, buvo nepažymėti 
vardai: adv. J. Grigaliaus, ku
ris buvo vakaro vedėjas, p. J. 
Romano, kuris buvo garbės 
svečias ir pasakė turiningą 
kalbą. Vardai buvo praleisti 
per neapsižiūrėjimą.

Berniukams vasaros 
stovykla

Tėvai Pranciškonai ir šią 
vasarą ruošia lietuvių berniu
kų stovyklą, kuri prasidės 
liepos mėnesio pradžioje.

Visais stovyklos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

Franciscan Fatherš 
Kennebunk Port, Maine

Vasarnamis Kennebunk Port, Maine, tėvų pranciškonų vienuolyne, tarp gra
žaus parko ir jūros, kur ir šiemet bemiu kams rengiama vasaros stovykla
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Vestuvės
Sekmadienį, balandžio

N. P. bažnyčioje, susituokė 
p.p. P. E. Šidlauskų dukrelė, 

w. 
A-

8 d.

p-16 E. Šidlauskaitė su p; 
E. Ryan, kuris tarnauja 
merikos karo laivyne.

Pikniko nebus
Numatytas parapijos pikni

kas liepos mėnesyje, dėl susi
dariusių kliūčių neįvyks. Nu
matoma parapijos naudai, su
rengti keletas kitų parengi
mų. Būkite pasirengę 
paremti.

Teiks Sutvirtinimo 
Sakramentą

Penktadienį, balandžio 13 d. 
mūsų bažnyčioje bus teikia
mas vaikučiams ir keletai su
augusiųjų Sutvirtinimo Sakra
mentas.

«

juos

Mirė
Balandžio 9 d. Cambridge 

miesto ligoninėje, mirė a. a. 
Vincentas Baškis. Velionis ba
landžio 11 d. iš N. P. bažny
čios palaidotas Šv. Mykolo 
kapuose. Liko nuliūdusi žmo
na Izabelė (Stankaitė) du 
sūnūs, Jonas ir Povilas, ku
rie tarnauja kariuomenėje; 
taipgi dvi dukteris Julija ir 
Elena, 7 anūkai.

Kortu vakaras
Šeštadienį, balandžio 14 d., 

7:30 vai. vakare, 
klubo svetainėje 
tų vakaras. Bus 
nų, dalyvaukite 
skiriamas klubo

katalikų 
įvyksta kor- 
gražių dova- 
visi. Pelnas 
pagerenimui.

A. D.

BOSTONO LIETUVIŲ RADIJO VALANDOS

Automobiliu į Alaską
JAV aviacijos pirmasis lei

tenantas Albertas Audickas 
jau metus laiko kaip paskir
tas į Fairbanks, Alaska prie 
skraidymo operacijų. Tik ret
karčiais parskrisdavo savo 
šeimą ir tėvelius aplankyti. 
Prieš Velykas savo Packard 
automobiliu išsivežė i 
šeimą — žmoną Stasę 
levičiūtę, Albertą 4 m., 
ką 2 m. ir Romualdą 6 
šių. Kelionė trukusi dvi 
tęs. Velykas praleido kelionė
je, bet laimingai pasiekė Fair
banks. Nuvežė ašmeninių lin
kėjimų ten profesoriaujan
čiam dr-ui Juozui Pajaujui. 
Stasė Audickienė - Matulevi
čiūtė yra vietos seselių auklė
tinė ir buvusi veikli parapijos 
darbuotoja. Rap.

ir savo 
Matu- 
Jonu- 
mėne- 
savai-

Halina Mačiulytė-Daugirdienė,

prieš dvejus metus atvykusi iš 
tremties į JAV, kuri paruošė 
spaudai moterims įdomią ir 
naudingą knygą “Taupioji Vi
rėja”. Ją savo lėšomis išleido 
didelis lietuviškos spaudos rė
mėjas kun. Pr. M.
Knyga yra sukrauta 
tės” administracijoje, 
Box 22, Brockton 68,
Knygos kaina $2.00.

Juras. 
“Eglu- 
P. 0. 
Mass.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai vidudienio. 

WESX — 1280 kilocycles. Salėm, Mass.
šeštadienį, balandžio mėn. 14 d., 11 valandą rytą, Lietuviu 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Kalbės kun. Vaclovas Paulauskas.
Jeigu norite ką nors paskelbta ar pasveikinti, tai siųskite 

savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHU ANTAN RADIO HOUR

366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

South Boston 27, Masi

• Penktadienį, kovo 16-tą, 1951 m., tilpo “Darbininke” K, 
Mockaus analyza Bostono trijų radijo valandų. Kaip galima 
tikėtis ir suprasti, “Darbininke” patalpintas straipsnis pripa
žįsta buvusio “Darbininko” redaktoriaus vedamą programą 
mažiausia užsitarnavusią neigiamos kritikos. Be to, jau tūlas 
laikas nujaučiama, kad naujųjų ateivių išjuokimas ir niekini
mas čiagimusiųjų trūkumo lietuvių kalboje turėjo galų gale 
atsirasti spaudoje.

Bet ar to paniekinimo tikrai užsipelnė mūsų čia-gimiai? 
Pasižvelgus į Bostono lietuviško veikimo istoriją bėgyje praė
jusių 50 metų, lai kas pasako, kiek ir kokių progų mūsų čia- 
gimiai turėjo susipažinti su taisykliška bei gramatiška lietuvių 
kalba. Prie to prilyginkite, kiek ir kokių progų mūsų ateiviai 
turi ir turėjo susipažinti viešose naktinėse mokyklose su taisy
kliška anglų kalba. Po tam prilygykite čia-gimusių lietuvišką 
kalbą su ateivių angliška kalba ir be abejo sutiksim, kad mūsų 
ateiviai daugiau šlubuoja angliškoj kalboj negu mūsų čia-gi
miai lietuviškoje kalboje. Kaip ateivis trokšta išsilavinti ang
liškoje kalboje ekonominiais sumetimais, taip čia-gimis trokšta 
išsilavinti lietuviškai tėvų žemės pagarbai ir tautybės užlai
kymui, bet kaip sunku ateiviui turint mokyklą tokiam prasila- 
vinimui, tai dar sunkiau čia-gimiui neturint jokių mokyklų to 
atsiekti.

Senieji lietuviai - ateiviai gerai supranta šią problemą ir 
todėl jie neiškelia viešose diskusijose. Jie gerai žino, kad Povi
lo Lapėno kalba yra šios kartos čia-gimusiųjų pavyzdys. Ji 
nebiški neblogesnė, o dar gal daug geresnė, negu didžiumos sū
nų - dukterų mūsų žymiausių - patriotingiausių senųjų ateivių. 
Paimkime bile vaiką ar mergaitę iš veikliausių senųjų ateivių 
šeimų, ir prilyginus jo ar jos lietuvišką kalbą prie Povilo La
pėno lietuviškos kalbos, ir bus aišku, kad Povilui Lapėnui ne
reikės nebiški nusileisti nė atsiprašyti. Jis nekalba ne truputį 
silpniau lietuviškai, kaip vidutinis čia-gimis. Todėl visa Bos
tono lietuvių publika pageidauja Povilo Lapėno kalbos, išsky
rus tuos, kurie pilni idealogijos - troškimo, kad viską totali* 
nant ir čionai yra proga potobulinti viešai - tankiai - girdžia- 
mą kalbą. Bet didelė didžiuma radijo klausytojų gerai supran
ta tą istoriją trūkumo prasilavinimo progų, kuri stovi užpaka
ly Povilo Lapėno lietuvių kalbos trūkumų, ir maloniai priima 
jo kalbą ir joje nesigenda: tai balsas ir tarmė jų sūnų - dukte- 
rių, ir jei ji taisytina, lai skundai būna adresuojami tiem va
dam, kurių rankose Bostone lietuvybė buvo glaudžiama per 
pastaruosius 50 metų. Tikslas kalbos yra aiškiai perduoti min
tis, ir Povilas Lapenas tą atsiekia. Taip kaip visi jį supranta, 
lai ir visi taipogi supranta, kad pataisymas kalbos Povilo La
pėno, bei tūkstančių Povilų Lapenų perdaug pavėluotas. Jo 
amžiaus - gadynės nepermainysim. Tik saugokimės, kad nau
josios kartos jaunuoliams suteiktume tų progų išsimokinti tai- 
sykliškos lietuviškos kalbos, kokių Povilas Lapenas ir visi kiti 
Bostono čia-gimiai neturėjo.

O kas link mūsų trijų Bostono radijo valandų nėra ko iš
sigąsti. Mes lietuviai išskiriam taisyklišką nuo netaisykliškos 
kalbos. Mes neatsukam vieną programą pasimokyti geriau lie
tuviškai kalbėti, o antrą, kad sužinoti, kur geriausias gėles 
gaunama; per visas tris pageidaujam, kad jos lietuviškos ir 
jose stengiama platinti lietuvišką žodį bei lietuvišką dvasią. 
Jos per zedėjų geriausią supratimą ir norą atsiekia savo nu
statytus tikslus. Povilo Lapėno vedamas MELODY HOUR kuo 
mažiausia susiriša su piniginiu pasipelnymo; MELODY HOUR 
gaspadoriai kuo mažiausia pinigiškai pasipelno. Jų tikslas pa
linksminti mūsų išeiviją su lietuvišku širdingumu yra pilnai 
atsiektas “Valig” publikos prielankaus atsiliepimo. Jų turbūt 
populiariškiausias programas iš visų trijų: toks populiarišku- 
mas turi būti užsitarnautas.

Jeigu kas nori pasibarti ar paneigti MELODY HOUR nuo
pelnus, tai pasibarkite ir pasiskųskite tiem vadam, per kurių 
neapdairumą išsivystė Povilo Lapėno tipo lietuviška kalba. Jos 
pilna po visą Ameriką. Aleksandras Čaplikas

• Šio atsakymo tikslas, man rodos, taip pat bus pasiektas: 
“palinksminti mūsų išeiviją su lietuvišku širdingumu’’. Lietu
viai tikrai yra širdingi ir linksmi žmones, tai ne kokie lenkai, 
italai, vokiečiai ar prancūzai. Kai pasiklausai kitų tautų radijo 
valandėlių, tai ten tokios “linksmos kalbos” neišgirsti. Galimas 
daiktas, kad jie geriau ir rašo, negu čia parašyta; redakcijos 
dar reikiami ženklai sudėti.

Be to, kabinėtis prie ateivių, kad jie “šlubuoja angliškoj 
kalboj”, nėra jokio pagrindo. Kas nemoka gerai angliškai, tas 
viešai per radiją čia nekalba ir kitiems ausies negadina. Jis 
patenkintas tuo, kad “štore” pats vienas “balonės” nusiperka. 
O ko negali pasakyti, tai pirštu parodo — tokiu būdu jis 
“aiškiai perduoda savo mintį”. Darykime taip ir per lietuviš
ką radiją! Tada nebus pastabų, kas stovi užpakaly kalbos 
trūkumų, o kas priešaky. S.

LDS SEIMAS
Š. m. birželio 3 ir 4 d. (sekmadienį ir pirmadienį) Šv. Juo

zapo lietuvių parapijoje, Waterbury, Conn., šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis šv. 
Mišiomis 11 vai. rytą. Po pamaldų bus bendri pusryčiai atsto- 
vams-ėms. Apie 1:30 vai. po pietų bus posėdžiai parapijos sa
lėje. 6 vai. vakare bus vakarienė ir šokiai. Vakarienės metu 
bus graži meninė programa.

Kiekviena LDS kuopa siunčia vieną atstovą, jei nėra dau
giau dešimties narių, arba po vieną atstovą nuo kiekvienos de
šimties narių, jei yra daugiau; likutį virš dešimties narių laiky
ti pilna dešimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių valdybos (dva
sios vadas, pirmininkas ir sekretorius). Taip pat prašome iš 
anksto parengti ir prisiųsti’ savo sumanymus, pasiūlymus ir 
pageidavimus.

LDS CENTRO VALDYBA


