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PRANEŠAME,
kad dėl geležinkeliečių 

streiko pereitos savaitės 
penktadienio numeris bu
vo grąžintas iš pašto, nes 
nebuvo galimybės jį pri
statyti skait y t o j a m s. 
Streikui pasibaigus, tas 
numeris vėl buvo nuvežtas 
į paštą. Šią savaitę išlei
džiame tik vieną numerį.

Linkime visiems malonių 
švenčių!

LDS SEIMAS I

Visiems yra žinoma, kad 
LDS organizacijos meti
nis SEIMAS įvyks birželio 
23 ir 24 dd., Šv. Juozapo 
lietuviu parapijoje, Water- 
bury, Conn.

Šiame seime turėtų da
lyvauti visų apskričių ir! 
kuopų atstovai. Apskričiai j 
turi teisę siųsti du atsto-i 
vu, o kuopos nuo dešimties 
narių vieną atstovą. Ta
čiau kuopa turinti mažiau 
kaip dešimt narių gali sių
sti vieną atstovą.

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis tos 
parapijos bažnyčioje 10 
vai. rytą. Po pietų prasi
dės seimo sesijos parapi
jos svetainėje. Pirmadienį, 
birželio 24 d., 8 vai. rytą į- 
vyks šv. mišios už miru
sius LDS narius. Po mišių 
pusryčiai, o po to seimo 
sesijos.

Vietinė Seimo Rengimo 
Komisija, kurios pirminin
ku yra ilgametis LDS na
rys, komp. A. Aleksis pra
neša, kad sekmadienio va
kare, birželio 23 d., įvyks 
šaunus bankietas Seimo 
atstovus pagerbti.

Kviečiame visus apskri- 
čius ir kuopas išrinkti at
stovus. Jeigu kurios kuo-! 
pos dar neturėjo susirinki
mų, tai lai sušaukia spe
cialius susirinkimus ir iš
renka atstovus. Labai 
svarbu, kad kiekviena 
kuopa tame Seime daly
vautų.

Seimas pradedamas sek
madienį, kad sumažinti 
kuopoms išlaidas atstovų 
pasiuntimui. Tikimės, kad 
visos LDS kuopos įvertins 
LDS Centro Valdybos ir 
vietinės LDS kuopos, LDS 
Garbės nario, vietinio kle
bono kun. J. Valantiejaus 
ir Seimo Rengimo Komisi
jos pastangas šį seimą pa
daryti gausiu atstovais.

Jeigu kurios LDS kuopos 
dėl svarbių priežasčių ne
galėtų išrinkti ir pasiųsti 
atstovų, tai kviečiame pri
siųsti įnešimus ir sveiki
nimus. Visais Seimo reika
lais rašykite LDS Centrui, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass. arba Seimo 
Rengimo Komisijos pirmi
ninkui komp. A. Aleksiui 
šiuo adresu: 76 Center St., 
Waterbury 18, Conn. Tel. 
WATerbury 5-0025.
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Šiomis dienomis atvežta iš Meksikos į Long Beach, Cal., laivu SS Ry- 
der Hanify 1,000,000 pėdų lentų naujų namų statybai. Tai didžiausias 
krovinys koks galėjo būti nuo pabaigos II Pasaulinio karo. Manoma, kad 
tas prisidės prie taip labai reikalingos namų statybos.

Jung. Tau-Londoną?
tų specialus komitetas iš
vietintų asmenų reikalams 
tvarkyti nutarė 10 balsų 
prieš 6, kad visi išvietinti 
ir pabėgėliai asmenys būtų 
laikomi tokiais ir jie ne
būtų verčiami grįžti į savo 
kraštus, jeigu jie nenori. ;

Rusijos atstovas gen. 
Ratov reikalavo, kad išvie
tinti asmenys būtų suskir
styti į grupes, būtent, kad 
būtų atskirta politinė gru
pė ir jai neteiktų jokios 
pagalbos. Bet tokį rusų 
reikalavimą rėmė tik Gu
dija, Čekoslovakija, Len
kija, Ukraina ir Jugoslavi
ja. Tų visų .valstybių at
stovai yra pilnoje Rusijos 
įtakoje.

—
Panaikino Mėsos. Meno 

Kainę Kontrolę

Washington, D. C. — J. 
V. Senato komisija panai
kino mėsos, pieno ir visų 
kitų pieno bei mėsos pro
duktų kainų kontrolę.

{spėja Mažumę Grupes 
Japonijoj

Tokio, Japonija, geg. 29 
— Jung. Valstybės aiškiai' 
ispė jo mažumų grupes, ‘ 
kurios siekia palaidoti de-i 
mokratiją Japonijoj.

Dvi savaitės atgal 
George Atcheson, Alijan- 

! tų tarybos Japonijai Ame
rikos pirmininkas, yra pa
reiškęs : “Mes nenorime 
komunizmo Japonijoj. Mes 
nenorime, kad japonai bū
tų vėl sustatyti kolumno- 
se, aprengti uniformomis 
ir regimentuoti bile kokio 
totalitarianizmo mintimis.

“Potsdam deklaracija 
reikalauja demokratijos 
Japonijoje. Nežiūrint kaip 
jūs neskaitytumėte žodžio 
‘democracy’ raides, jūs ne
galite padaryti iš devynių 
raidžių žodį ‘totalitaria- 
nism’.”

I

Domininkonas Alfonsas 
Gailevičius, studijuojąs 
Washington, D. C., gaus 
kunigystės šventimus bir
želio 6 d., o pirmąsias šv. 
mišias atnašaus birželio 9 
d., 11:30 vai. Švč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Cambridge, 
Mass.

Malonūs yra baigti dar
bai. Ciceronas.

I

I Katalikiška Spauda Tai Penktoji E- 
vangelija - Laikraštininkai Yra Šių 
Laikų Evangelistai - Daugiau Rūpin

tis Skriaudžiamaisiais
I registravo laike vykdomo
sios valdybos susirinkimo 
gražiame Copley - Plaza 
viešbutyj.

Tautinį Katalikų Spau- 
! dos Organizacijos Seimą 
: oficialiai atidarė Jo Eksce
lencija arkivyskupas Ri- 
Įchard J. Cushing, D. D. 
| pontifikalėmis šv. mišio
mis šv. Klemenso Eucha
ristinėje šventovėje. Ar
kivyskupijos Ganytojas 
sveikino ir laimino visus 
dalyvius.

Laikraštininko 50 m. 
darbuotė

Valdybos narių raportai 
buvo skaitomi prieš pie
tus. Laike skanių pietų į-

Prezidentas Truman Pasakė i
Griežtį Kalbą Prieš Stręikus

Tautiniame Katalikų 
Spaudos 35-tame Seime, 
gegužės 23, 24, 25 d.d. vie
šai pasirodė kokią pažan
gą yra padarius katalikiš
koji spauda ir koki tikslą 
yra pasišadėjus atlikti at

pelnančiais metais. Dalyvių 
‘ rimtumas ir pasišventimas 
.šiam kilniam apaštalvimo 
J darbui, būtent, meilės, tie- 
Jsos ir apšvietos platinimui 
iper spaudą, pakėlė visų 
j klausytojų ūpą ir atnauji- 
■ no atstovų jėgas dar uo
liau veikti ir platinti kata
likiškus leidinius bei laik
raščius.

Seimo sesijose dalyvavo 
apie 200 katalikų laikraš
tininkų ir daug svečių, bū-» _  __
tent, 2 arkivyskupai, 4 domją kalbą pasakė paty- 
vyskupai, ir didis skaičius veteranas laikraštinin- 

kas. Simon Baldus, Editor 
of Extension Magazine, a- 

įsurui- pįe savo penkiasdešimt 
kun. Pr. meįų darbuotę kaipo kata- 

į likų laikraščio redakto- 
29 — Šiandien Prezidentas1 natonis, A. F. Kneižys, re- po iet įvairių turi- 

kuri daktorius, ir A. Peldžius,, nkalbos ir diskusijos, 
užbaigė George Washmg-( administratorius. Suvažia- yjenj nurodinėjo kaip rei- 
ton universitetą, gavo, vo delegatai iš visų didžių-; ketų sėkmingai nugalėti
laipsnius. Prezidento dūk- j jų miestų ir įvairių valsty-

OO «««*« Ilgias noi io Tomnino

žiaus, gavo AB laipsnį, o J salos, 
jos tėvelis gavo dar vieną — 
LLD garbės laipsnį.

VVashington, D. C., geg.

pasaulionių. Taipgi daly
vavo ir laikraščio “Darbi
ninko” atstovai: L---- —
M. Juras, LDS Centro Pir
mininkas; kun. Jonas Ber-

Washington, D. C. —Pe- kieriai prieš valdžią būtų Truman ir joduktė, 
reitą penktadienį ir šešta- draftuojami karo tarny- 
dienį Prezidentas Harry S. bon. Prezidentui Truman 
Truman pasakė kalbas a- kalbant, atnešta ir įduota 
pie šio krašto vidaus pade- žinutė, kad geležinkelie
tį. Jis išėjo griežtai prieš čiai su kompanijomis sūsi- 
streikus, būtent, prieš ge- taikė. Streikas užbaigtas, 
ležinkeliečių streiką, kuris Gausūs aplodismentai pa
valdžiai perėmus geležin- lydėjo Prezidento kalbą ir 
kelius vistiek nebuvo nu- paskelbtą žinutę, 
trauktas. Tai buvo “strei-Į 
kas prieš valdžią”, sako' 
Prezidentas Truman.

laipsnius, rreziaento auK-.jų miestų ir jvairių vaisty- katalikų spaudos įvairias 
tė Margaret, 22 metų am-j bių^ buvo net iš Jamaica kHūtis sunkumuSf kitį

: aiškino kaip finansiniai iš- 
Treciadiemo vakare, geg. jaįkyti ir išplatinti katali- 

22 d., seimo atstovai uzsi- kų spaudą.
; Pats įspūdingiausias sei
mo įvykis — tai milžiniš
kas bankietas vakare. Virš 
tūkstantis žmonių susirin-^ 
ko į erdvę salę netik daly
vauti puotoje, bet ypač iš
klausyti dviejų svarbių 

i kalbų.

I

Angliakasiu Streikas UžsibaigęsĮ Prezidentas Truman sa- 
|Vo kalboje aiškiai pareiš- 
' kė, kad jis yra darbo žmo-' 
nių draugas ir užtarėjas. 
Bet geležinkeliečių strei
kas nebuvo vien iškovoti 
sau geresnes algas ir ge
resnes darbo sąlygas, bet 
buvo ir politinių sumeti- 

Truman ------------ -------------- ----------------------
aiškiai pasakė, kad gele-'dar likę kai kurie klausi- konai priešinasi 
žinkeliečių streikas tęsia- mai išlyginti. Į biliui.
mas tik dėl to, kad du va- t______ _______
dai yra užsispyrę laikyti nijos vadai kol kas atsisa- bininkU 
darbininkus streiko lauke, ko ką nors sakyti streiko Green ir 

Streikas baigias. Gele-' reikalu.
. žinkeliečiai laimėjo algų kinti Smith - Connally į- Prezidentą, 

puotą grįžusiems karo veteranams priimti. Tai ne koks pakėlimą. Valdžia vėl per-' i ------
balius, ne šokiai, ne kokia skani vakarienė, šampanu! vedė geležinkelius kompa- 
palaistyta, bet aukščiausios rūšies dvasinis pokylis, nijų kontrolėn. Traukinių 
būtent, “Šventoji Vyrų Valanda” prie įstatyto Švenč. judėjimas vėl sunormalė- 
Sakramento. Tai įvyks tyrame ore, erdvame baseball’o jo. Tačiau vienas geležin- 
parke, vadinamam Braves Field, Bostone, kur susėda | keliečių vadas, būtent, A. 
žaislo mėgėjų apie 55,000. Gi kuomet “baseballo” ne- į Whitney pareiškė spaudai, 
žaidžiama, visas tas žaidimo laukas gali dar lengvai ki-; kad jo vadovaujama unija 
ta tiek žmonių sutalpinti. Ta iškilmė įvyks sekm. 3:30 ateinančiuose 
v. po piet, birž. 2 dieną, taigi pačiu gražiausiu pavasa- sunaudosianti 
rio metu. Jei oras bus gražus, tai dalyvių skaičius gali: nūs dolerių kampanijai 
viršinti 100,000. Tai bus įspūdinga vyrų minia, kuri! prieš Prez. “ 
ryškiai paliudys, kad Amerikos vyruose religinis po-'prieš kiekvieną kongreso 
jūtis ne tik nėra užgesęs, bet veržiasi aikštėn parodyti1 atstovą, kuris balsuos už 
bedieviškiems agitatoriams, kad čia-bergždžia bei sau- Prez. Trumano pasiūly- 
sa dirva bedieviškai sėklai sėti.

Kviečiami visi grįžusieji šio karo veteranai tose 
pamaldose dalyvauti. Drauge su jais raginama atsilan
kyti ir visi katalikai vyrai, kad bendrose pamaldose iš
lietų prieš Aukščiausį dangaus ir žemės Valdovą savo 
dėkingumą ir meilės jausmus. Negana to, nes jiems 
teks prašyti gerąjį Dievulį, kad pasaulio išlaisvinimas 
pilnai būtų įvykdytas. Pusė darbo atlikta garbingai, 
bet antroji uždavinio pusė, už pirmąją svarbesnė, dar 
nebe išpildyta. Ant pirmojo slibino lavono įsikūrė ant
rasis, kurs gręsia dar daugiau žmoniją kankinti. Tad (baigtas, 
išsigelbėjimas nuo antrosios nelaimės ypatingos Dievo ‘ ir kitų taip pat turėtų pra- 
pagalbos reikalingas. K. I nykti.

šeštadienį Prezidentas 
Truman kalbėjo Kongre
sui. Jis reikalavo tuojau 
priimti įstatymus, kurie 
uždraustų streikus prieš 
valdžią. Vienas tokių rei
kalavimų buvo, kad strei- niu. Prezidentas

ninkus pramonei ir bausti 
tuos darbininkų 
kurie neatšauks streikų 
prieš valdžią.

Dėl tokio Atstovų Rūmų 
priimto biliaus Senate ki-

Didingos Vyrų Pamaldos
Mūsų uolusis Ganytojas, Bostono Arkivyskupas, 

Richard J. Cushing, D. D., sumanė labai gražią dvasinę

būtent,

Washington, D. C., geg.
29 — John L. Lewis turė
jo susirinkimą su United 
Mine Workers’ politikos 
komitetu. UMW’s Ohio 
distriktas pareiškė, kad 
angliakasių streikas yra lo smarkių ginčų. Kai ku- 
kaip ir užsibaigęs. Tačiau rie demokratai ir respubli- 

. “ 1 tokiam,
„ _ , ■ biliui. Jie sako, kad toks I

John" L. Lewis ir kiti u-bilius nereikalingas. Dar- 
vadai, William

vadus,

"Lai Būna Šviesa"
Pirmas kalbėtojas, advo

katas E. B. Hanify, LLD, 
visus sužavėjo savo ugnin
ga kalba prieš “valdžios 
slaptą diplomatiją ir val
džios tiksliai sulaikymą 

PhiliD Murrav i žinių nuo žmonių. ‘Lai bū- 
_ — • v • 9 T * 1 * * * •

Streikas baigtas. Gele- reikalu. Dar likę išsiaiš- taip Pa^ išėjo griežtai prieš • na šviesa’. Laikraščiai 
daug pasidarbavo nugalėti 
tautos baisius priešus lai- 

Įke karo. Dabar laikraščių
• užduotis yra pravesti tei- 
Į singą ir pastovią taiką. Vi-

rinkimuose
48 milijo-

Trumaną ir

mus. Kaip ten nebūtų, bet 
vienas laikraštis iškėlė 
viešumon, kad Whitney e- 
sąs surištas su komunistų 
ar komunistų pakeleivių 
organizacijomis. Supran
tama, kada eina kova, tai 
ir nekaltą asmenį galima 
įtarti. Šiaip ar taip, bet ge
ležinkeliečių streikas už- 

Kerštas ir vienų

statymas, kuris draudžia! 
asmenį ar asmenis kursty-j 
ti streikuoti ar daryti są-; 
mokslą streikuoti valdžios 
operuojamose kasyklose. I

Kaip žinoma, J. V. vai- Labor Committee praneša, 
džia yra perėmusi kasyk- kad iš p^n^inti
las. Angliakasiai streikuo- kijon 85,000 žydų Grįžu-Į^^f.^nn, 
ja. Tačiau streikas prasi- šiųjų tarpe yra 15,000 vai- 
dėjo kada dar kasyklos ne- kų. 
buvo perimtos. Taigi ir ky- Visų jų būklė yra sunki, 
la klausimas, ar angliaka
siai streikuoja prieš val
džią?

Kaip ten nebūtų, bet at
rodo, kad streikas bus 
greit užbaigtas, jeigu dar 
nėra užbaigtas.

85,000 Žydę Grįžo 
Lenkijon

New YoTk^Trhe Jewish sos’pasta,1fo.s š!uo tikslu
- remiasi ant šių dviejų pa- 

Rusijos grįžo Len.i«n",h",« P.rln.clP«: .
j o t visiems

išmonėms visuose kraštuo
se, kad jie yra Dievo kūri-

Tesinys 2-rame pusi.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

J. V. Atstovę Rūmai llžgyrė 
Prezidento Reikalavimus

Washington, D. C. — J. 
V. Atstovų Rūmai 306 bal
sais prieš 13 priėmė bilių, 
pagal kurį Prezidentas ga
li draftuoti vyrus darbi-

šeštadienį, birželio 1 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos ir muzika plauks oro bangomis į Jūsų, 
Gerb. Skaitytojai namus iš WESX stoties. Pasukite 
savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausykitės 
gražios radio programos.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS žinios
Katalikų Spaudos Seimas Amerikos Karininkui Nori 

KgelbeH Mkhailovlčiaus

Pradžia 1-mame puslapyj 
niai. sutverti Dievo pa
veikslu ir panašumu.

2) Pripažinti visoms pa
saulio tautoms paties Die
vo sukurtas joms teises 
tvarkytis pagal amžinuo
sius dėsnius ir įgyvendinti 
medžiaginį ir dvasinį ger
būvį be jokių kaimyninių 
tautų trukdymų.”

t

Kristaus Į Dangų įžengimas

I

i

Pagaliau, Kristui rūpėjo 
sustiprinti Apaštalus tikė
jime, pamokyti juos įsteig
ti Katalikų Bažnyčią, kaip 
busimąją Jo Karalystę ant 
žemės ir pažadėti jiems at
siųsti Šventąją Dvasią, ku
ri “išmokys jų visko” ir 
įkvėps jiems uolumo ir ne
palaužiamos drąsos “ap
sakinėti visoms tautoms” 
Evangeliją. Taip juos pa
mokęs ir suraminęs, Išga
nytojas garbingai nužengė 
į Dangų.

Tačiau, nežiūrint paguo
džiančių Kristaus žodžių, 
apaštalai, labai nuliūdę, 
žiūrėjo į dangų ir jautėsi 
bejėgingais našlaičiais, 
paliktais šaltam, netikin
čiam neprietelingam pa
sauly, kurį jie, vargingi 
nemokyti praščiokėliai, 
turi atversti. Savo Moky
tojo padedami, jie nė va
landėlės nedvejotų, sektų 
paskui Jį ir pildytų visus 
Jo įsakymus. Gi dabar Jis 
vyksta į dangų ir daugiau 
Jo nebematys.

Jie buvo tiek nusiminę, 
kad Angelas atėjo juos su
raminti ir paguosti. “Gali
lėjos Vyrai, ko stovite, žiū
rėdami į dangų? Tas Kris
tus, kurį matote žengiant 
į dangų, vėl sugrįš čia pas
kutinėj dienoj”.

Ar apaštalai nusirami
no? Tur būt ne, nes po de
šimties dienų atėjusi Šv. 
Dvasia rado juos užsiraki
nus dėl baimės žydų... Tik 
Palinksmintoja savo sep
tyniomis dovanomis tiek 
atgaivino ir apdovanojo jų 
sielas, kad jie buvo pilnai 
pasiryžę atlikti Kristaus 
pasiuntinybę. K.

Po neįmanomai baisios 
kančios — dieviška garbė 
kurioje Kristus prisikelia 
ir žengia į Dangų. Tačiau 
Jis dar ne tuojau, ne be
tarpiškai į Dangų įžengė 
Dar užtruko ant žemės 40 
dienų. Tas buvo reikalinga 
dėl keleto priežasčių. Visų 
pirma, reikėjo įtikinti a- 
paštalus ir mokytinius, 
kad Kristus tikrai iš numi
rusių atsikėlė. Tikrieji Jo 
atsikėlimo liudininkai bu
vo Romos kareiviai - sar
gai, pastatyti daboti Jo 
karstą ir Kūną, kad kas jo 
neišvogtų. Pirmuoju įspū
džiu sargai nemelagingai 
liūdyjo prieš žydų dvasiš
kąją apie Kristaus atsikėli
mą. Bet paskui, papirkimu 
sugundyti, galėjo sakyti, 
kaip buvo įmokyti, kad 
jiems užmigus, “atėjo Jo 
mokiniai ir išvogė Jo kū
ną”. Tokia užmigusių liu
dininkų pasaka atrodė 
juokinga, bet ne visi žmo
nės galėjo susigrabalioti, 
ir tas gandas galėjo būti 
paskaitytas teisingu. Tad 
buvo reikalinga, kad Kris
tus keliais atvejais pasiro
dytų saviškiams ir jų abe
jones išblaškytų.

Antra priežastis buvo ta, 
kad Kristaus pasekėjai sa
vo akims pamatytų, koks 
buvo Jo Kūnas po atsikėli
mo iš numirusių. Jis buvo 
tas pats, bet jau nebetoks. 
Buvo apčiuopiamas, galėjo 
priimti maistą — dėl to Jis 
paklausė, ar neturi ką val
gyti, ir paėmęs žuvį, valgė 
— bet tas pats Kūnas įėjo 
į vidų pro užrakytas duris, 
reiškia, jau buvo, taip sa
kant, sudvasintas.

čiams, kurie dar lanko 
High School ir turi gabu
mų ir noro rašyti laikraš
čiams. Paaiškėjo iš disku
sijų. kad bile kuriam laik
raščiui rašytojas darbuo
jasi. jis visuomet gali įves
ti katalikų kultūrą savo 
raštuose ir tuomi padaryti 
žymią įtaką žmonių mąs
tyme.

Spauda Pasiekia Didesnę 
Minią

Laike pietų, viešbutyje, 
kalbėjo J. E. arkivyskupas 
John G. Murray i. St. Paul, 
Minnesota. Jis yra paskir
tas vyriausiuoju katalikų 
spaudos globotoju visoje 
Amerikoje. Vardu visų A- 
merikos vyskupų, jis svei
kino seimą ir skatino at
stovus platinti katalikybę 
ir dorybę per spaudą. Pa
žymėtina, kad arkivysku
pas yra vienas gabiausių 
mokslininkų ir visi aty- 
džiai jo klausėsi. “Ištiki
mieji, kurie lankosi bažny
čioje sekmadieniais, pasi
naudoja kunigų pamoks
lais, bet katalikiškoji 
spauda pasiekia didesnę 
minią žmonių, ir todėl Baž
nyčios ir Vyskupų pamo
kinimai ir įspėjimai būti
nai spausdinami laikraš
čiuose, kad atšalusiuosius 
ir netinkičiuosius j 
traukus prie 
Bažnyčios ir 
tų”.

Po pietinėse 
žymūs kalbėtojai nurodi
nėjo kaip katalikiškoji 
spauda gauna žinias apie 
pasaulinius įvykius per 
savuosius atstovus iš visų 
pasaulio kraštų. Tuomi iš
vengiama klaidų ir melo. 
Kasmet atstovų ir kores
pondentų skaičius augą 
stiprėja.

Katalikiškoji Spauda— 
Apaštalavimo Darbas

Jo Ekscelencija Arkivys
kupas Richard J. Cushing. 
D. D., aiškiai ir rimtai pri
minė visiems laikraštinin
kams plunksnos galybę. 
“Katalikiškoji spauda yra 
apaštalavimo darbas. To
kią spaudą galime pava
dinti ‘Angelu’, Dievo pa
siuntiniu žmonėms. Kaip 
senųjų laikų Gabrielius, 
taip spauda tebeneša žmo
nėms linksmas naujienas. 
Laikraštininkai yra šių 
laikų evangelistai. Visi su
pranta mano žodžius, kuo
met sakau, kad katalikiš
koji spauda tai Penktoji 
Evangelija, kurioje sura
šyta Kristaus ir Švento
sios Dvasios nuolatinis 
veikimas pasaulyje. Taigi, 
būkite ištikimi tiesai. Baž
nyčia draudžia vartoti me
lagystes įgyvendinimui 
pageidaujamas tiesas. 
Jums, brangieji, nereikia 
tokio įspėjimo — primena
me tokį nusistatymą vien 
tik tam, kad parodyti pa
sauliui, kad mes su Dievu 
Dievui dirbame ir kovo
jame”.

Antrą dieną, spaudos sei
mo sesijos prasidėjo kalba 
ir diskusijomis liečiant ju
damuosius paveikslus, ir 
kaip svarbu katalikų spau
dai įspėti žmones, o ypač 
jaunimą kaslink šlykščių 
paveikslų.

Žumalizmo Kursai
Buvo labai įdomu vi

siems išgirsti ir plačiau 
susipažinti su Katalikų 
Spaudos Institutu, kuris į- 
sikūrė ir įsigalėjo New 
Yorko mieste. Katalikų; 
Spaudos Institutas, apart. straipsnis 
kitų užsiėmimų, veda žur--Sytas, tas daugiau žmonių 
nalizmo 
mergaitėms ir ir jaunikai- Prie to gabi ir darbšti po-

I
I

tikėjimo, 
Sakramen-

New York — Kaip žino
ma, gen. Michailovičius, 
Jugoslavijos vadas, yra 
areštuotas ir kaltinamas 
“priešvalstybiniu veiki
mu”. Maskvos pastatytas 
Jugoslavijai vadas “gen.” 
Tito ir jo teismas kaltina 
gen. Michailovičių kaipo 
nacių bendradarbį. Tačiau 
visiems yra žinoma, kad 
gen. Michailovičius kovojo 
prieš nacius.

Visa eilė Amerikos karo 
lakūnų, kurie bombardavo 
vokiečius Balkanų valsty
bėse ir buvo priversti nusi
leisti Jugoslavijoj, liudija, 
kad gen. Michailovičius 
niekad nebendradarbiavo 
vokiečiams ir kad jis labai 
daug pagelbėjo alijan- 
tams. Šie liūdymai per
siunčiami valstybės 
partamentui.

I

de-

-i*

Toje pačioje stovykloje (Britų Zonoje) UNRRA 
atstovas ir stovyklos reikalų vedėjas lanko stovyklos 
mažų vaikučių darželį (Nursery). Deja, tokiems dar
želiams dabar prašo įvairių žaislų ir žaislelių.

I

Jung. Valstybės Siekia Visų
Tautų Nusiginklavimo

Hashingtm, D. C., geg. 
29 — J. V. sekretorius 
Byrnes pareiškė Kongre
sui, kad Jung. Valstybės 
darbuosis, kad visos tau
tos pasaulyj “sumažintų 
savo armijas ir apsigin
klavimą”.

“Mes norime matyti pa
saulį laisvą nuo baimės ir

į naštos, kurią bereikalin
gai uždeda ant pasaulio 

(žmonių didelės ginkluotos 
jėgos,” sako valstybės 
kretorius Byrnes.

Stalinas Pasidarė 
Nuoldidcsnis

se-

Washington, D. C., geg.
29 — Jung. Valstybės ir 
Prancūzija susitarė dėl 
karo kreditų. Amerika pa- 

___sižadėjo duoti $1,400,000,- 
pri-ĮOOO Prancūzijai atsistaty-

sesijose, į-

mui. *
Jung. Valstybės gaus 

nuo 2 iki 3 nuošimčio už 
teikiamas sumas atsista
tymui. Jung. Valstybės 
taip pat panaikino lend- 
Iease $1,800,000,000 Pran
cūzijai.

Yorko, Pennsylvania ir 0- 
hio valstybėse kai kurios 
upės išsiliejo ir užliejo di
delius plotus žemės. Tūks
tančiai žmonių, ypač ūki
ninkų, gyvenančių arčiau 
upių, liko be namų.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius ir kitos organi
zacijos nukentėjusiems at
ėjo į pagalbą.

Generalis Streikas 
Rochester'yj

t

ir

Daugiau Rūpintis 
Skriaudžiamaisiais

Kaip įgauti ir palaikyti 
skaitytojų dėmesį ir kata
likiškam laikraščiui pa
lankumą? Tas dalykas 
priklauso nuo rašytojų su
manumo ir gabumo. Kuris 
o ua cAiĮjomj įdomiau para- 
otH-oo 4-ocv rlniirrinii

mokslo kursus mėgiamas ir skaitomas.

Potvyniai New Yorko, 
Penu ir Ohio

Pranešama, kad dėl dide
lio ir audringo lietaus New

Washington, D. C. —
Drew Pearson praneša, 
kad Rusijos diktatorius 
Stalinas pranešęs J. V. se
kretoriui Byrnes, kad jis 
sutinkąs tartis su Jung. 
Valstybėmis įvairiais 
svarbiais reikalais. Jis su
tinkąs leisti Jung. Valsty
bėms naudoti Rytinės Eu
ropos uostus ir vandeny
ną, sutinkąs duoti J. V. 
teisę lėkti oru virš Rusijos 
teritorijos, jeigu tik Jung. 
Valstybės duotų jai pas
kolą.

Tokis Stalino nuolaidu
mas buvo netikėtas. Tas 
parodo, kad Stalinas ir be 
karo pasidarys nuolaides
nis, jeigu tik Amerikos ir 
Anglijos diplomatai griež
čiau pasistatys prieš jį.

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas bažnyčiose Sekm., geg. 26, 

ir primintinas Sekm., birželio 2 d.
Visiems Arkivyskupijos Katalikams Vyrams:
“Šventoji Valanda Vyrams”, vadovybėje Vienin

gų Švento Vardo Draugijų, įvyks Sekmadienį, birželio 
2 d., po pietų, Braves Field aikštėje.

Šįmet tą iškilmę pašvęsime nuoširdžiam priėmi
mui sugrįžusių namo Antrojo Pasaulinio Karo Vetera
nų, ir jų Kapelionų. Štai kokį mes aprinkome šiai iškil
mei šūkį: “Švento Vardo Draugija Sveikina Vetera
nus.”

Pusė tų narsiųjų vyrų jau sugrįžo iš visų Pasauly
je išsklaidytų karo frontų. Mes esame giliai jiems dė
kingi už jų didvyrišką dėl mūsų pasišventimą. Mes 
esame skolingi Dievuliui neišmokamą maldų skolą už 
jų laimingą sugrįžimą ir susivienyjimą su jų numylė
tomis šeimomis.

Mes negalime išgalvoti geresnio būdo pareikšti 
mūsų dėkingumo, džiaugsmo ir maldingų linkėjimų 
jausmų, kaip bendrai susirinkti ir vieną valandą pasi
melsti ir pagarbinti mūsų Viešpatį šventoje Eucharis
tijoje.

Ypatingai kviečiame veteranus į šias pamaldas 
atsilankyti; drauge su jais raginame ir visus katalikus 
vyrus, kad bendrai dalyvautų šioje didingoje “Švento 
Vardo Vyrų Valandoje”.

Nuoširdžiai jums ištikimas, 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

Rochester, N. Y., geg. 29 
— Vietinė Respublikonų 
organizacija, kuri valdo 
miesto rotušę, atsisakė ką 
nors bendra turėti su or
ganizuotais darbininkais, 
priklausančiais AFL ir 
CIO.

Dėl tos priežasties kilo 
generalis streikas. Unijos 
vadai sako, kad 26,500 
darbininkų nedirba.

Kas nori suprasti puiky
bės vertę, tepažvelgia į 
grabus, j sutrūnijusius 
kaulus ir teatskiria poną 
nuo tarno, mokytą nuo be
mokslio, turtuolį nuo varg
šo — viskas vien dulkių 
krūva, ir daugiau nieko!

Kun. J. Navickas.

nia, rusė, Baronienė De 
Hueck iš Chicagos, rimtai 
ir drąsiai pareiškė, kad 
katalikų spauda ir katali
kų vadai daugiau rūpintų
si skriaudžiamaisiais žmo
nėmis. Pažymėtina, kad 
Baronienė De Hueck yra 
priėmus katalikų tikėjimą 
ir daug nuveikė ir tebevei
kia negrų labdarybei ir jų
jų gyvenimo pagerinimui. 
Ji jau įsteigė negrams ka
talikiškus centrus netik 
Kanadoj, bet Chicagoj ir 
New Yorke. Ji važinėja į 
visas valstybes ir kovoja 
už pripažinimą negrams 
lygių teisių.

Visi atstovai tą vakarą 
buvo J. E. Arkivyskupo 
Richard J. Cushing, D. D. 
pakviesti į pajūrį vakarie
niautų gražiame New 
Ocean Ocean House vieš
butyje, Swampscott.

šeštadienį įvyko užbaigi
mo sesijos. Po to delegatai 
ruošėsi važiuoti į namus, 
deja, iš priežastieš trauki
nių streiko, dauguma link
smai pasiliko porai dienų, 
patenkinti netik įvykusiu 
Tautiniu Katalikų Spau
dos Seimu, bet taipgi dar 
daugiau pasinaudoti ir pa
sigerėti Bostono ir mūsų 
Arkivyskupo vaišingumu.

Lai katalikiškos spaudos 
rašytojų ir platintojų ne
palaužiamas pasiryžimas 
užkariauja kuodaugiau- 
siai sielų Kristaus karali
jai. J. B.

i

Ši šeimininkė tarkuoja bulves, kad pridėjus 
tik biškį miltų galima būtų kepti blynus. Tai bus 
ir miltai sutaupyti ir skanus valgis pagamintas.

Byrnes Atremia Molotovo 
Kaltinimus

Maskva, Rusija — Rusi
jos užsienių komisaras 
Molotovas puola Angliją 
ir Jung. Valstybes ir sako, 
kad jos vedė ofensyvą 
prieš Rusiją Paryžiaus 
konferencijoje. Jis sako, 
kad “jos nori užmesti savo 
valią ant Sovietų Unijos.”

Molotovas, kalbėdamas 
apie ‘keturių didžiųjų’ už
sienių ministerių 
renciją Paryžiuje, pareiš
kė, kad “Sovietų 
negali priimti J. V. sekre
toriaus James F. Byrnes 
pasiūlymo sušaukti dvi
dešimt - vienos tautos tai
kos konferenciją, kol Bri
tanijos, Sovietų, Prancūzi
jos ir Amerikos užsienių 
ministeriai neužbaigs pre- 
liminarės Europos taikos 
sutarties.”

konfe-

Unija

Vadinasi, Rusija bijosi 
didesnės konferencijos. Ji 
tikisi daugiau laimėti "ke
turių didžiųjų’ užsienių 
ministerių konferencijose.

Washington, D. C. — J. 
V. valstybės sekretorius 
James F. Byrnes, apsigin
klavęs oficialiais doku
mentais, atrėmė sovietų 
Rusijos komisaro Moloto
vo kaltinimus. Jis griežtai 
užginčyjo kokį ten Anglų- 
Amerikos bloką ir kvietė 
Rusiją kooperacijon.

Rusija, valstybės sekre
torius sakė, atsisakė daly
vauti bendrai su Jung. 
Valstybėmis, Britanija ir 
Prancūzija pasitarimuose 
ir išsprendimui dėl Vokie
tijos industrijos demilita- 
rizacijos ir militario nu
ginklavimo.

| MŪSŲ

I TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

\ SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

I dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
j jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- 
I menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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Prof. K. Pakštas
priešus. 

Vokietija 
prarado, 
Lietuva,

I

,— Politikų žlibumas pavertė Europą barbariš- 
prenumeratos kaina į fcos diktatūros kolonija. — Kelias į laisvę bus 

Amerikoje metams---------------- 84.00 j . „.
viena kart savaitėje metami— 82 oo sunkus ir kruvinas. — Per dešimtį metų Rusija 
užsieny i kart sa-tėj metams 82.50 • naikins kraštus pakeliui į Vokietiją. — Naujo 

karo pavojus. — Hitlerio kūnas mirė, o dvasia 
■ įsikūnijo Stalino gelmėse. — Badas Europai ga- 
rantuotas gal 25 metams. — "Girk Staliną kuo 

I labiausia, o bėk nuo jo kuo toliausia."

Lietuviai'galime pasidžiaug- mas Atlanto Čarteris, čia 
* ti turėdami žymų politinės' 

geografijos specialistą prof. 
K. Pakštą. Šiuo metu profe-

| sorius gyvena Santa Monica, 
Calif. Jausdami, kad šiuo 
momentu visiems būtų įdomu 
išgirsti jo nuomonė svarbiau
siais tarptautiniais, o taipgi 

! ir Lietuvą liečiančiais klausi
mais, patiekėme jam eilę pa
klausimų, į kuriuos atsiųs
tuosius 
duodame žodis žodin, tik pri
dėdami antraštelėles.

Dr. J. P.
— Kokios perspektyvos 

dėl Lietuvos nepriklauso
mybės?

i — Kun. Daktaras buvote 
I didžiausio ir įtakingiausio 
.Lietuvos politinio dienraš- 
jčio redaktorius ir šituo 
‘ spirginančiu ir tragišku 
i klausimu nusimanote ne
mažiau už mane. Tik gal 
kartais mes ne visi vieno
dai virškiname pasaulio į-

I
1 
I

bus daugiau laisvės, pa
žangos ir kultūros, o gi at
eity padaugės ir duonos. 
Taigi šis karas atnešė gra
žesnę ateitį Azijos tau
toms. Jos per kiek laiko la
bai sustiprės. O su galybe 
kartais gerai auga ir kiti 
apetitai. Tamsesnės odos 
pusė žmonijos gali pasekti 
baltųjų karingumu. Tuo- 

atsakymus čia pa- i met baltiesiems ateis labai

Kai kurie amerikiečių laikraščiai dabartiniam ge
ležinkeliečių streike įžiūri revoliuciją bei tiesioginį 
maištą prieš Jungtinių Valstybių vyriausybę. Štai kaip 
jie samprotauja: taika oficijaliai dar nepasirašyta ir 
nepaskelbta, tad gi yra galioje karo meto įstatymai, 

; pagal kuriuos Prezidentas yra vyriausias karinių pajė- 
! gų vadas ir turi diktatorišką valdžią. Kadangi paskelb
tas geležinkeliečių streikas gali iš padugnių pakirsti 
I viso krašto normalų gyvenimą ir gali įstumti visą šalį

nusprendė nubausti savo 
mažuosius draugus, bet ne 
didžiuosius savo 
Juk Japonija ir 
vis dėlto mažiau 
ne'ni I eiklia,
Latvi ia, Estija, Jugoslavi
ja ir k. Ir prisimena man 
Doeto Nekrasovo ironiški 
žodžiai apie didžiųjų vagių 
pasilinksminimą nubau- 
džiant 
šius: ___ „______ _____
vorvšek dlia ulovalstviia i katastrofinę nelaimę, tai Prezidentas, tam blogiui už 

** > _ __ii____ __________ ______—____  T____ 1_X1__ 1____1-_____1________ 1

bolšich” 
žuosius 
vagių smagumui”...

Mažuiu tautu svarbiau
sioji mažoji klaida buvo, 
kad jis nesusijungė į vieną į 
Centrinės Euronos Fede-1 
raciją iš kokiu 120 milijo-į 

I nų gyventoju. Kelias į lais
vę ir nepriklausomybę vi
sų Centrinės Europos tau
tu bus labai sunkus ir kru
vinas. Man rodos, kad dau
gelis prarado galvas ir dar 
neapmato savo nelaimės 

' didumo, baisumo ir klai- 
' kūmo. O"i šių laiku trasre- 
I • *

į dija yra tikrai apokalipsi
nio masto. Ją pridera svar-

ksminimą 
mažuosius vagi- 

“Bičujut malenkich

“Plaka jie ma- akiy užbėgti, pilnu teisėtumu paėmė geležinkelius į val- 
vagilius didžiųjų stybės kontrolę ir įsakė geležinkeliečiams eiti kaip ėję 

savo pareigas. Bet geležinkeliečiai paklausė ne Prezi- 
: dento, o savo unijų vadų ir streikuoti vis dėlto išėjo. Iš 
to susidaro išvada, kad darbininkai, streikuoją prieš 
valdžią karo metu, automačiai virsta maištininkais.

Protaujama lyg ir nuosakiai, bet čia tur būt kažko 
trūksta logiškam rezginiui suregsti, nes Prezidentas 
griežtai nesielgia ir streikierių maištininkais kol kas 

i (šiuos žodžius rašant) neapšaukia. Lyg lūkuriuoja iš 
i Kongreso kokio įstatvmo bei įgaliojimo. Matomai, jo 
mintyje neišsisprendžia klausimas: ar iš tiesų tebesi
tęsia karo metas bei padėtis. Taikos, bent oficijaliai, 
dar nėra, bet ir karo veiksmai jau nebe vyksta. Ar to- 

Įkiai padėčiai besant, galima pritaikyti karo teises? 
Prezidentas yrą skrupulingai teisingas ir nori tą klau- 

į simą juridiniai išrišti. Jei šis streikas tikrai būtų skai
tomas maištu bei revoliucija, tuomet klausimas savai
me išsiriša: paskelbti karo padėtį ir elgtis pagal karo 

styti* VI^SoloviovoArrti-1 istatymus> Tačiau labai sunku išnešti nuosprendį, ar 
vri«tn” nroompip č;- nra panašus streikas yra maištas prieš teisėtą vyriausybę, 
našimras veikalas rodos’ 0 Sal tik neapdairus įsikarščiavimas dėl neišpildytų 
buvo verstas ir lietuviškai darbininkų reikalavimų. Visi kiti streikuoja, tai ir ge- rrtn^rlXr ap“, ležinkeliečiai nori geresnes algas iškovoti.
1907-1909 m.). Būt labai į-1 , JTlesa' geležinkelių streikas yra be galo skaudus, 
domu jei kas turi jos kom- Jo dar negabma> techniškai kalbant, vadinti generali- 
plektą, kad dabar per- 
spausdintų “Antikristą”.

liūdnos valandos visuose 
kontinentuose, ogi ypač 
Australijoj ir Amerikoje, 
nes jos dar mažai apgy
ventos.

O štai Europos valsty
bės, kuriose išnyko ar jau 
baigia nykti daugiau negu 
keturios laisvės: Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Austrija, Rumu
nija, Jugoslavija, Bulga
rija ir beveik pusė Vokie
tijos. Rodos, sovietinimo 
procesas lėtesniu žingsniu 
eina Suomijoj ir Čekoslo
vakijoj. Tai tuzinas kraš- 

itų, kuriuose gyvena 145 
milijonai žmonių. Šios zo
nos prekyba siekdavo nor
maliai arti penkių bilijonų 
dolerių, taigi žymiai dau
giau, negu visos Lotinų A- 
merikos arba visos Azijos. 
Karo valdovų • ir politikų 
smulkumas ir žlibumas pa
vertė Europą, patį jos cen
trą, barbariškos diktatū
ros kolonija.

Hubaudė mažuosius drau
gus, o ne priešus

Tokiose aplinkybėse ne
lengva kalbėti apie mažų 

tautų laisvės 
Viena ais

ti bilijono žmonių geltono- ku, kad stoka tvirtų protų 
sios ir rusvosios rasės.; pas šių laikų valstybės vy- 
Šioje zonoje, kuri apima rus padėjo visai tikrus pa- 
beveik pusę visos žmoni-1 matus naujam pasauli- 
jos, po šio karo jau taiko- niam karui. Demokratijos

I 
I

I

Sunkiai, labai sunkiai, stumiasi karo laimėtojai 
prie bendros pasaulinės taikos. Iš šalies žiūrint, atro
do, kad jie tūpčioja ant vietos, o jei stumiasi, tai į prie
šingą pusę, būtent, nuo taikos. Po kiekvieno bandymo 
susitarti — ar tai Londone, ar New Yorke, ar Paryžiuj 
— lyg neužginčyjamai ryškėja, kad skylimo tarpas 
tarp “keturių didžiūnų” eina platyn. Iš vienos pusės 
Anglija ir Amerika, iš kitos — Rusija ir dalinai Pran
cūzija. Ši pastaroji, jei atsipalaidos nuo komunistinės 
slogos, taip pat prisijungs prie Vakarų, žodžiu, balta
sis pasaulis pamažėli, pažingsniui, telkiasi į dvi gru
pes: Vakarų civilizacija prieš pusiau azijatišką komu
nistinę Rusiją. Kiekviena pusė stiprina savo pajėgas 
galutinam, lemiančiam išsprendimui: ar laimės sena, 
amžiais sukurta, civilizacija, ar naujas, atkaklus, klas
ta ir smurtu besiverčiąs bolševistinis imperializmas. 
Tas klausimas nebūtinai turi išsispręsti ginkluotu su
sirėmimu. Susirėmimas gali įvykti ir pagreitinti ar 
toliau pastūmėti galutinį nuosprendį, bet pilną šio 
klausimo išrišimą galų gale nulems kultūrinė kova. Čia 
netenka abejoti, kad bolševistinę “kultūra”, ar verčiau 
kultūros stoka bei paneigimas, negali atsilaikyti. Tad 
mes turime laimėti, tik kyla klausimas, kiek skaudžių 
sukrėtimų dar teks išgyventi.

Kultūrinė kova prasidėjo, karui pasibaigus. Dali
nai jau ji ėjo ir karo metu, kai tik paaiškėjo rusų im
perializmas. Dabar ji verda visu smarkumu, ypač Vo
kietijoj, kuri, būdama Europos centre, sudaro labai
svarbų ir sunkų uždavinį išrišti, ir tai pirmiau, negu vykius. Todėl gal verta pa
bus pradėta rimtai apie taiką kalbėtis. Potsdamo kon< sidalinti politiniais sam- 
ferencijoj buvo susitarta padalyti Vokietiją į keturias protavimais, 
okupacijos dalis bei zonas. Suprantama, kad tai buvo' Kaip, matome, buvo du 
tik laikinė karo priemonė, netinkama normaliam vo- karai 1939- 1945 m.: Eu- 
kiečių gyvenimui. Tai supranta amerikiečiai ir anglai/ropoję ir Azijoj. Taipgi 
Tai supranta kiekvienas normalus žmogus. Netenka matome, kad demokrati- 
abejoti, kad ir bolševikai tai supranta, bet griežtai jos karą beveik pilnai lai- 
priešinasi Vokietijos suvienodymui. Jie nori turėti ją mėjo Azijoje, tačiau be-' 
suskaldytą, nevienodai tvarkomą, suskurdusią, t. y. veik pilnai pralaimėjo Eu- 
tokią, kokia sudaro vaisingiausią dirvą komunizmo ropoję. Tebeina karas dėl 
perams veistis. Turėdami sukomunistintą ir Maskvos turtingos Mandžūrijos li- 
valdomą Vokietiją, bolševikai jaustųsi Europos valdo- kimo ir varžytinės dėl Ko
vais. Jei dar jiems pavyktų suskaldyti Kiniją ir įsi- rėjas. Mes dar nežinom | 
steigti Mandžūrijoj ir Mongolijoj, tai dar carų išsva- kam šios dvi šalys atiteks: 
jotas pasaulinis Rusijos imperializmas būtų pilnai į- demokratijai ar diktatū- 
vykdytas. Visi Romanovai, išskyrus Nikalojų II, pada- rai. Betgi j pietus nuo 38- 
rytų bolševikų vadus “georginiais kavalieriais“.

Platūs Kremliaus užsimojimai. Tačiau reikia ne dvelkia demokratiniai 
tiktai tikėtis, bet ir žinoti ir nepamiršti, kad ir Anglija} jai: Kinijoj, Japonijoj, Fi- 
nesnaudžia. Kokiais keliais jos diplomatija dabar vin- ■ lipinuose, britų ir olandų■ pavergtų ly
giuoja, mažai kam suprantama, tik vėliau bus aišku, Indi jose. Ir jie gaivina ar-; perspektyvas, 
kad britai surado priemonių bolševikams pažaboti. Pa-j"' ’” ‘ 
galiau, ir bolševikai savo žioplu atkaklumu duobę sau 
kasa.

Nesnaudžia ir kitos bolševikų pavergtos tautos.
K.

tos paralelės jau visur 
vė-

• v

«

į

niu streiku, nes kiti susisiekimo būdai dar yra atviri, 
xx v bet visiems aišku, kad geležinkelių sustojimas priver- 

Bandyčiau ir savo komen- čia sustoti ir kitas priemonės šakas. Tuo būdu, gele- 
tarus pridėti.

Daug galima šnekėti a- 
pie Lietuvos nepriklauso
mybės perspektyvas, ta
čiau trumpo, aiškaus, įti
kinančio atsakymo aš ne
turiu. Esu linkęs pasakyti 
“fifty-fifty”. Vilčių yra ir 
reikia labai daug ir pla
ningai dirbti. Kaip Ameri
kos vadovai šneka, tai Vo- . . . .. ... .. . . _
kietiios okupacija truks to ^a'inai laimėję, nenorėjo eiti iki kraštutinumo ir 
bent dešimtį metų Reiš- Paklausė Prezidento. Visi patenkinti, išskyrus tuos 
kia, per tą laiką Rusija tu
rės teisę ne tik kariuome
nę Vokietijon vežioti per

žinkelio streikas stumte stumia į generalinį streiką bei 
visų gyvenimo reikmenų likviduotę. Neįmanoma, kad 
geležinkelių darbininkai, ar bent jų vadai, to nesupras
tų. Nejučiomis siūlosi įtarimas, kad kai kurie neatsa
kingi vadai kaip tiktai tiksliai stumia kraštą į tokią 
sunkią padėtį.

Čia tik viena išvada tebegalima: jei geležinkelie
čiai yra geros valios ir patrijotingi vyrai, tai jie ilgai 
netrukus grįš į darbą, nežiūrint, kieno žinioje bus gele
žinkeliai. Jei ne, — tai jau kitoniška pasaka.

1 Streikas baigtas. Geležinkelių darbininkai, vis dėl-

vadus, kurie planavo sukelti revoliucinį sąmyšį. Pre
zidentas pastatė juos tokioj nejaukioj šviesoj visuome
nės akyse, kad jie turėjo pasiduoti. Streikas abipusiš- 

Lietuvą ir per Lenkiją bet kai laimėtas: darbininkai gaus geresnį užmokesnį ir 
ir savo garnizonus bei po-1 visuomenės nuomonė parodė savo galią. Tai būdingas 
liciją tuose kraštuose lai-' demokratinio gyvenimo reiškinys._______________K.
kyti. Tad atrodo, kad per 
dešimtį metų Rusija turės 
galimybių valdyti ir nai-
kinti visus kraštus Pake- nrrif 
liui į Vokietiją. Kai bus Joj mane 
nutarta trauktis iš Vokie
tijos, tai Rusija nenorės to 
nutarimo pildyti. Prasidės 
didesni nesutarimai, o po 
kelių metų gal net tikras 
karas ne dėl mažos Lietu
vos laisvės, bet dėl įtakos 
didelėje 'Vokietijoj. Kas iš 
to bus, sunku dabar pasa
kyti...

Laisvės kovų programa
Kartą keli pažystami 

i čia Kaliforni
joj mane klausia, ką aš 
manau: ar Hitleris tikrai 
miręs. Aš jiems pasakiau, 

. kad Hitlerio kūnas tikrai 
: mirė, bet jo dvasia, pagal 
Rytų inkarnacijos mokslą, 

i įsikūnijo saugiai ir tvirtai 
i Stalino gelmėse, ir tas gru
zinas dabar jau kalba ru
siškai stipriu vokišku ak-

I

centu. Vadinasi, Hitlerio 
dvasia nei nemano dabar 
mirti: ji švenčia Maskvoje 
tikrąją pergalę, ji daug 
tvirčiau ir tobuliau įvykdė 
savo programą pavergti 
Centrinės Europos tuziną 
tautų ir išnaikinti jų krik
ščionišką ir liberališką ci
vilizaciją. Taigi Hitleris 
karą tikrai laimėjo sovie
tiškos armijos ir lend- 
lease pagelba. Jo destruk-

Tęsinys 8-tame pusi.

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

13. MARIJOS UŽGIMIMAS
Marija — yra figūruojama kaipo šv. mo

teriškė. Ji turi būti šventesnė už Rakėlę, Ju
ditą, Esterą ir kitas, kurios yra daug gero 
padarę žydų tautai ir daug sykių ją išliuosa- 
vę iš didžių nelaimių ir vargų. Marija per sa
vo Sūnų turėjo išliuosuoti viso pasaulio žmo
niją nuo amžinos pražūties ir skaudžios šėto
no vergijos. Tai tokios išganingos mintys pe
reidavo per šv. Onos širdį ir jausmus apie 
savo vienturtę dukrelę Mariją, busimąją Iš
ganytojo motiną!

Mes skaitome Katalikų Bažnyčios Marti
rologijoje, kad Marija užgimė šiame pasau
lyje rugsėjo mėn. 8 dieną, šeštadienio rytme
tyje, auštant, šioje dienoje žydų tauta ap
vaikščiojo Jeruzalėje savo didelę Šėtrų, arba 
kitaip Tabernakules, šventę. Visas miestas 
buvo labai iškilmingai papuoštas ir į jį su
plaukė didelė minia maldininkų. Kunigai, le
vitai, jaunos mergaitės ir skaitlingi chorai 
sykiu su didžiule minia dalyvavo šventės ap
eigose. Kaip tik šioje iškilmingoje dienoje šv. 
Ona, be jokių skausmų ir gimdymo kančių, 
pagimdė nekaltai pradėtąją dukrelę, arba gy

vojo Dievo ateinančią buveinę. Šv. Tėvai ir 
Bažnyčios rašytojai pasako mums, kad tos 
dienos rytas buvo taip puikus ir taip malo
nus, kuris tik kada nors buvo ant žemės pa
viršiau. Niekad dangaus skliautai nebuvo 
pasipuošę tokiu skaisčiu ir žydriai maloniu 
mėlynumu; niekad saulutė nespindėjo gra
žiau savo geltonai - ružavais spinduliais, ap
šviesdama apylinkės kalnus ir slėnys; niekad 
paukščiai, paukšteliai nečiulbėjo taip malo
niai, žavėjančiai ir tokių gražių melodijų, 
kaip tą palaimintos dangaus ir žemės Kara
laitės užgimimo rytą! Sykiu su regiamąja 
gamta, džiaugėsi ir pats’ dangus, nes apie pa
laimintos mergaitės lopšelį buvo girdimi ma
lonūs nematomų dangaus angelų balsai! Čia 
taipgi sykiu dalyvavo ir pats užgimimo ap
reiškėjas — garbingasis arkangelas Gabrie
lius.

Gražiai nusako palaimintasis Darvas, kad 
“Marija užgimė rudens pradžioje, rugsėjo 
mėnesyje, kuomet alyvų medžiai skleidžia 
savo aromatinį kvapą iš bežydinčių žiedų, 
kuomet daktilinės palmos savo plačiais la
pais pradeda puošti slėnys ir kalnelius, kuo
met visoje šalyje prasideda gausus vynuogių 
raškymo laikotarpis”.

Viešpats Jėzus yra pasakęs savo gražiuo
se pamoksluose: “Kuomet kūdikis užgimsta 
šiame pasaulyje, kiekviena motina yra bega
lo džiaugsminga ir laiminga”. Bet koks didis 
skausmas pervertų jos širdį, jei ji permaty

tų, kad šis mažas sutvėrimas ateityje bus jai 
pačiai ir visam pasauliui kančios, ašarų ir 
nelaimių šaltiniu! Marijai gi užgimus, Šv. 
Onos širdyje nebuvo tokios baimės ir pana
šaus jausmo. Ji pati, Šv. Joakimas, visa žmo
nija ir angelai vien tik džiaugėsi begaliniu 
džiaugsmu dėl jos palaiminto ir garbingo už
gimimo. Tai buvo pradžia, tikras šaltinis be- 
rybės garbės visai Švč. Trejybei, — tik vie
nintelis pragaras drebėjo iš baimės ir griežė 
skausmo dantimis dėl šios mergaitės galybės 
ir garbės amžių ateityje!

Pati šv. Ona buvo tvirtai įsitikinusi, kad 
Marija, panašiai kaip ir karalius Samuelis, 
yra daugiau Dievo malonės, negu gamtos kū
dikis; kad ji yra daugiau jos karštų maldų ir 
ašarų vaisius, negu jos kūno ir kraujo vai
sius. Toje dienoje ji jautėsi daug laiminges
nė, negu jos prosenelė dievobaiminga Ona, 
pagimdžiusi žydų karalių Samuelį. Ji galėjo 
panašiais žodžiais dėkoti Aukščiausiam: 
“Mano siela pradžiugo Viešpatyje ir mano 
balsas pakilo prie mano Dievo, nes aš pati 
dalyvauju savo išganyme. Nieko nėra šven
tesnio, kaip mūsų Viešpats ir nieko galinges
nio, kaip mūsų Dievas” (I Karai., Cant. 2).

Taigi šis stebuklingas dukters užgimimas 
pripildė begaline laime ir ypatingu džiaugs
mu abiejų — Šv. Onos ir Šv. Joakimo — širdis 
ir jie abu karštai dėkojo Dievui už tą brangią 
dovaną. Jų pagarba, ir prakilni garbė žymiai 
pakilo visų tautiečių akyse; kurie pirmiau iš-

dryso juos žeminti, niekinti, kaipo didelius 
nusidėjėlius, beverčius Dievo akyse ir kaipo 
didį pažeminimą visai Izraelio tautai.

Taigi toji diena — Marijos užgimimas — 
yra pradžia begalinio džiaugsmo netik Šv. O- 
nai, bet ir mums visiems. Tas palaimintas kū
dikėlis yra mūsų pačių ir visos žmonijos 
skaisti aušra amžinosios garbės. Toje dieno
je užsibaigė visi mūsų dvasios vargai ir pra
sidėjo nauja, kilni, garbinga ateitis. Šv. Ma
rija yra mums visiems naujoji Ieva. Ji atėjo 
į šį pasaulį būti bendradalyve mūsų visų at
pirkimo ir todėl visos žmonių nedorybės, pa
pildytas per pirmąją Ievą, bus atitaisytos, iš
dildytos per šv. Onos dukterį, antrąją Ievą, 
Nekaltai Pradėtąją Mergaitę, Dievo Motiną, 
Mariją!

Marijos užgimimo dienoje šv. Joakimo 
nebuvo namie. Tačiau jam apsireiškė angelas 
ir pranešė, sakydamas: “Joakimai, aš atėjau 
tau pranešti malonią naujieną. Šiandieną tau 
užgimė paties Dievo žadėtas kūdikėlis. Būk 
užtikrintas, kad šioji diena tau pačiam ir vi
sai žmonijai bus amžino išaukštinimo prie
žastimi.” Angelui staiga išnykus, garbingas 
patrijarkas perpuolęs ant kelių karštai dėko
jo Dievui už taip jo širdžiai brangią dovaną. 
Paskui su didžiu džiaugsmu sieloje paskubo
mis ėjo į savo namus. Sugrįžęs, davė visiems 
griežtą įsakymą, kad niekas, išskyrus dievo
baimingas moterys - patarnautojas, nedrįstų 
įeiti į šv. Onos kambarį. (Bus daugiau)
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Už Poros Savaičių Pasirodys
Naujas Testamentas

Rusams komunistams okupavus mūsų brangią tė
vynę Lietuvą, jau nėra vilties susilaukti iš jos lietuviš
kų knygų, o ypač religinio turinio. Amerikos lietu
viams katalikams pageidaujant, kun. Pr. M. Juras, di
delis lietuviškos spaudos mylėtojas išleido Kauno ar
kivyskupo Juozapo Skvirecko II-ją pataisvtą “NAU
JASIS JĖZAUS KRISTAUS MŪSŲ VIEŠPATIES 
TESTAMENTAS” laidą. Knygrišykla prižadėjo kny
gas pristatyti birželio 15 dieną. Visos knygos bus su
krautos “Darbininko” knygyne. 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

Naujasis Testamentas popieros apdarais S2.00; 
audeklo viršeliais $3.00.

Nors knyga dar nepasirodė, bet jau užsisakė se
kantieji :
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Patikrinimas virtuvėje. — Britų UNRRA atstovas 
apžiūri lietuvių stovyklos virtuvę, kartu su stovyklos 
vedėju. Patikrinimo proga, britas (kairėje) ragauna 
tos dienos davinio sriubos. Už lango stovi eilė stovyk
los gyventojų.
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Kun. W. Savage, Detroit, Mich.
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Šv. Kazimiero Seserys, Chicago, III.
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Kun. B. F. Gauronskas, Hartford, Conn. 
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Kun. Jonas Bakanas, Athol, Mass.
Edv. Vyšniauskas, Elizabeth, N. J. 
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Po 2 egz.
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J. Zube, Chicago, III.
Kun. J. Ausevičius, Eynonn, Pa.

Po 1 egz.
Mrs. U. Gili, Worcester, Mass.
V. Aimontas, E. Orange, N. J.
Mrs. A. Bukauskas. Cicero, 111. 
Mr. A. Victor, Detroit. Mich.
Mrs. J. Yeselskienė, Brooklyn, N. Y. 
A. Balvočius, Hartford, Conn.
O. Bučinskienė, Roxbury, Mass. 
Mrs. A. Wilson, Lynn, Mass. 
Alena Lolienė, Brockton, Mass. 
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Pr. Brown, Methuen, Mass.
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Mrs. O. Monkus, Oak Park, III.
Miss M. Žilinskiūtė, Cleveland, Ohio.
J. Linikas, Pittsburgh, Pa.
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P. Motiejūnienė, Luzerne, Pa.
Mary’ Danisevičienė, Waterbury, Conn.
Mrs. A. Baywood, Rumford, Me.
Mrs. P. Čižauskas, Sheboygan, Wisc.
Mrs. Budris, Linden, N. J.
Sister M. Alphonsa, Troy, N. Y.
P. Kirvolavičius. Elizabeth, N. J.
Mr. Kvietkauskas, Grand Rapids. Mich. 
Mrs. Gielazis, Holyoke, Mass.
Mr. J. Swabas, Chicago. III.
Mrs. V. Butkewicz, Manteno, IU.
Mr. A. Baltoms, Argo, III.
Re v. Z. Sokelis, Sheboygan, Wisc.
Mrs. F. Unitis, Joliet, Pa.
Rev. A. Ezerskis, Wilkes Barre, Pa.
Mrs. M. Norkienė, Baltimore, Md. 
Alex Mickeliunas, Rockdole, III.

SIDABRO JUBILIEJAUS 
IŠKILMES 

Pittsburgh, Pa.
;aus mėlynus debesė-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99“ŽVAIGŽDĖJE
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jo sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Lai Dievulis laimina ir teikia 
tiek metelių, kiek skirta gyven
ti šiame pasaulyje, bet kad me
teliai neštų vaisingus rezulta
tus, labiausiai stiprios sveika
tos, kad galėtų ir toliau dirbti 
Vienuolijai ir Akademijai. Kiek
vienas atsilankęs į Dievo Ap
vaizdos Kalnelį negali atsigerė
ti gamtos gražumu, o vis reikė
jo sumanaus žmogaus viską su
tvarkyti, tad ir neprošalį pasa
kyti, kad susodinti medeliai tu
ri istoriją, — 1 
zo sumanumas
Lieka dabar sakyti — palai
mink, laikyk, ir globok toliau 
su šviesia ir gražia ateitimi.

AD MULTOS ANNOS!

Seselės visus pasitiko, malo
niai patarnavo ir pavaišino gar-, 
džiais pietais. Daug triūso ir 
vargo pridėjo Seselės, kad viską 
taip gražiai pagaminus. Didelė 
padėka priklauso Joms už visus 
parengimus.

ŠVENTO PRANCIŠKAUS 
SESERŲ VIENUOLYNE

Pirmadienį, 20-tą dieną. Jubi
liatas švenčia savo Sidabro — 
25 metų kunigystės sukaktį ir 
20 metų kapelionavimo sukaktį 
kuklioje ir ramioje vietelėje — 
Švento Pranciškaus Seserų 
Vienuolyne, Dievo Apveizdos 
kalne. Čia susirinko virš 30 ku
nigų, Seselės, Akademikės, gi
minės, draugai, svečiai. Švelnus 
varpo balsas lydi ilgą procesiją 

, į Seselių koplytėlę. Dešimtą va
landą rytą, kuomet šilta saulu
tė kaitino, už koplytėlės sienų 
prie artistiškai ir skoningai pa
puošto sidabro lapais ir gėlėmis 
altoriaus celebruoja iškilmingą
sias šv. mišias kapelionas kun. 
Juozas V. Skripkus. Seminari
jos klasės draugai asistuoja: 
kun. M. Rubicky iš Clairton, 
Pa., diakonas; kun. Ed. Istocin 
iš Canonsburgh, Pa., subdiako- 
nas; ceremonijų vedėjas kun. 
J. Zewe iš Pittsburgh’o; arch
priest pusbrolis kun. K. Skrip
kus iš Binghamton, N. Y. Gilų 
ir įspūdingą pamokslą pasakė 
kun. And. Pauley, vice-chancel- 
lor ir sekretorius, Pittsburgh’e. 
Galop perskaito nuoširdų svei
kinimą nuo Pittsburgh’o Vys
kupo H. C. Boyle, ir kas svar
biausiai sveikinimą ir palaimi
nimą nuo Šv. Tėvo Pijaus XII. 
Garbė ir pasididžiavimas mums 
lietuviams, kad vienam iš mūsų 
tenka toks pripažinimas ir pa
aukštinimas.

Akademikių choras tikrai an
geliškai giedojo, keldamas min
tis ir širdis prie Aukščiausiojo, 
kad laimintų ir teiktų gausių 
malonių, daug metelių darbuo
tis Seselių Vienuolyne. Iškilmės 
baigėsi Švč. Sakramento Palai
minimu.

LINK AKADEMIJOS
Visi sveteliai dalindamies į- 

. spūdžiais slinko pamažu nuo

moji programa, kuri susideda 
iš dainų ir kalbų.

Pilnas humoro, gyvai ir su
maningai veda programą pats 
šeimininkas kun. M. J. Kazėnas. 
Pirmiausiai Šv. Kaz. par. cho
ras. varg. K. Baziui vadovau
jant. sudainavo keletą linksmų 
dainelių. Gausus delnų plojimas 
lydėjo sudainuotas dainas.

Toliau kalba ir įteikia dovaną 
nuo par. komiteto Simeonas A- 
leliunas. Nuo Tretininkų ir Ro
žančiaus draugijos sveikina su 

į dovana rašt. Klimaitienė, o nuo 
' Mergaičių Sodalicijos — Ona 
į Tarnaitė. Paskui buvo įteiki* 
Į mas dovanų nuo pavienių asme-
■ nų ir nuo paties kleb. kun. M.
■ Kazėno.
i

Pro dang; 
liūs pasirodė šviesi saulutė, lig 
šypsodama ir vyliodama kiek
vieną geg. 19 d. į didžiulę Šv. 
Kazimiero par. bažnyčią, kurio
je įvyko taip retos ir nepa
prastos iškilmės kapeliono kun. 
Juozo Skripkaus. sidabro kuni
gystės jubiliejus. Galingai gau
džiant varpams, minia susirin
kus. laukia su nekantrumu di
džiosios procesijos, kuri susidė
jo iš ministrantų, kleb. kun. M. 
J. Kazėno, eilės kunigų, paly
dovų ir paties celebranto. Tas 

• momentas strigo į jubiliato šir-Į 
■ dį: primicijos diena buvo j 
džiaugsmo diena, o dabar sida-i 
bro iškilmės likosi dėkingumo' 
diena.

Iškilmingas šv. mišias cele-! 
bravo jubiliatas kun. Juozas; to Programos vedėjas su
Skripkus; archpriest pusbrolis į visa*s susirinkusiais svečiais 
kun. Kazimieras Skrypkus iš; dainuoja liaudies daineles. Ne 
Binghamton, New York; diako-: 
nas kun. Jonas Misius, ir sub- • 
diakonu kun. Edvardas Vasi-i 
liauskas; ceremonijų vedėjas 
kun. Vladas Karaveckis. Jaudi-’I 
nantį ir įspūdingą pamokslą | 
pasakė kun. J. Misius, apibu-; 
dindamas jubiliato nepaprastai j 
gražias ypatybes, jo kilnią širdį, 
pasišventimą, triūsą vienuoli-1 
jos labui, ir 14 metų darbuotę. į 
padedant kun. kleb. M. Kazėnui 
dvasiniuose reikaluose.

Šv. Kazimiero par. choras, 1 
vadovybėje muz. A. Bazio, la
bai gražiai giedojo. Tikras pa
puošalas bažnytinėse apeigose. 
Grausmingai sugiedojo per of- 
fertorium “Jubilate Deo”, ro
dos. ir jautėsi, kad siekia dan
gaus viršūnę, kartu reikšdama 
džiaugsmo ir palaimos kun. J. 
Skripkui už nenuilstančią dar
buotę Bažnyčiai ir tautai.

Artistiškas altoriaus ir sida
brinis papuošimas traukė visų 
akį. Vis tai mūsų lietuvių vai- 
delyčių — Seselių Pranciškie- 
čių — gabumas ir pasiaukoji
mas daro neišdildomą įspūdį. 

! Sanktuarijoje matėsi daugelis 
kunigų, kurie kartu dalyvauja, 
dalinasi džiaugsmu ir vienija 
savo maldas su jubiliatu. Ir 
taip Palaiminimu Švč. Sakra
mento baigėsi įspūdingos ir ne
užmirštamos iškilmės 
Juozo Skripkaus 25 metų Si
dabro kunigystės sukakties, Šv.! 
Kazimiero par. bažnyčioje, nu
manaus ir darbštaus kleb. kun. Jimui nebuvo Sal°- ,Gert»’ Jubi" 
Magnaus Kazėno vadovybėje, į batas labai sujaudintas taria

: padėkos žodį bei pareiškimą. 
PIETUS ■ Visus savo nuveiktus darbus

Jubiliatą kun. J. Skripkų pa- pavedė Dievo garbei ir dėkin- 
gerbti įvyko programas didžiu- gumą reiškė visiems susirinku- 
lėje parapijos svetainėje. Ir čio- siems, kleb. kun. M. Kazėnui, 
nai netrūko gerųjų draugų bei draugams kunigams, giminėms, 
prietelių kun. Juozo Skripkaus, draugams ir pažįstamiems, kad 
susirinkusių gausiai atiduoti padėjo tą jubiliejų padaryti is- 
pagarbą vadovui. Programos torišku ir neišdildomu. Malda 
vedėjas kun. M. Kazėnas kvie-1 lydės visus geradarius, kaip iš 
čia kun. J. Mišių atkalbėti mal-' toliau ir arti. Taip jubiliatas už
dą. šeimininkės, p. Kvederienės1 
vadovybėje, ir kitos pagelbinin- 
kės pasotina gausiai susirinku
sius svetelius gardžiais pietais. 
Pasisotinus, prasideda laukia-

I

vienam nuriedėjo ašarėlė, kuo- ; kalnelio link Akademijos rūmų, 
Į kur papuoštoje auditorijoje 
vien minint sidamro jubiliejaus 
ženklais, ilgi baltai nutiesti sta
lai — padabinti gėlėmis, žvakė
mis ir sidabro lapais, darė ma
lonų vaizdą. Už garbės stalo 
kiekvieno akį traukė ant sienos 
padabintas vaizdas išpuoštas 
kielikas ostija.

' met Lietuvos žemelė buvo ap- 
' dainuota. Tarpais liaudies dai- 
i nelių įpinta ir eilė kalbų. Visų 
■ kalbos nuoširdžios, rimtos ir 
! humoristinės, kas sukėlė sveiko 
juoko. Daug ir daug gražių 

: bruožų pabrėžta apie jubiliatą 
Į kun. J. Skripkų. Nemėginsiu su- 
Į rašyti visus nuveiktus darbus, 
nes vietos pritruktų. Kaip prie
žodis sako: “Darbai už save 

I kalba“.

I

t

Anglų kalba sveikino kun. E. 
. Wassel. Lietuviškas kalbas pa
sakė šie: advokatas ir einąs į 

j “Congressman” Edward A. 
į Schultz. kun. Valančiūnas, Šv.
Kaz. par., Philadelphia; “Lietu
vos Žinios“ — Juozas Stilsonas; 
kun. Dr. Martusevičius iš Šv. 
Jurgio par. Philadelphia; vei
kėjas ir Tarybos narys Antanas 
Mažeika; veikėja Mrs. Kaličie- 
nė; kun. V. Karaveckas iš Šv.

’ Norberto par., Pittsburgh; arti
mas giminaitis, pusbrolis kun. 
Kaz. Skripkus iš Binghamton, 
New York; kun. J. Herdegen, 
kun. J. Girdis, ir kun. J. Misius.

Baigiant, pakviestas patsai 
jubiliatas kun. Juozas Skrip- 
kus. Jo visi darbai, nuveikti iš 

j širdies su pilnu atsidėjimu, są
žiningai ir uoliai, visas gyveni- 

_  ! mas vien pasišventimas dėl 
; artimo — artimo meilės patys 
už save kalba. Todėl kun. J. 
Skripkui atsistojus, delnų plo- bU“ j

sipelnė tikros pagarbos ir ver
tas didelio prielankumo, kurį 
draugai parodė. Visi sustoję už
traukė jausmingai “Ilgiausių 
Metų Jubiliatui.”

PROGRAMA
Pasisotinus, seka programa. 

Toastmaster pakviestas Ed. 
Schultz, kuris gabiai ir suma
ningai vadovavo. Klasės drau
gai: kun. M. Rubinsky ir kun. 
E. Istociu pasakė kalbas. Solo 
dainavo net du kartu Julia An- 
drulionis iš North Sides. Kalbė
jo kun. J. Misius ir kun. M. Ka
zėnas. Pastarasis pasakė daug 
anekdotų. Eva Miller, uoli vie
nuolyno rėmėja, pareiškė linkė
jimus. Būrelis Akademikių tris 
kartus pasirodė su smagiomis 
dainelėmis. Dar keletą žodelių 
pratarė Jubiliato pusbrolis kun. 
Kaz. Skripkus. Dalyvavo visose 
iškilmėse Jubiliato brolis Kazi
mieras Skripkus su savo žmona
ir Mrs. Wagner, Skripkų uoš- ■ Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
vienė, visi iš Cleveland, Ohio. 
Veronika Katauskienė su duk- 
tere Maryte, ir Sophia Jurgaite, 
visos iš Chicagos.

Šiuomi ir baigėsi taip gražios, 
įspūdingos, retos iškilmės — 
kun. Juozo Skripkaus 25 metų 
Kunigystės sukaktis. Visi linkė-

tai vis kun. Juo- 
> ir darbštumas.

Chicagietė — Omega.

SV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis.

Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

H

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27. Mass.

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun, Pr, M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI:
■ Šiuomi siunčiu $4 00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas
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AntradieaM. Gegužis 25, 1946

Mirtis Sovietų Kaimuose
- Buvęs politrukas, raudonosios armi
jos kapitonas Kravčenko rizikuoja sa
vo gyvybę, kad atskleistų Rusijos žmo
nių kančias. - Našlaitis kas vakarą ap
eina tuščius tėvų namus. - Moteris de-| 
gančių šiaudų pluoštą užmetė ant sto
go ir suriko: ‘Negausite jų’. - ‘Mes su-! 
valgėme viską - kates, šunis, peles ir 
žieves nuo medžių’. - Ant lauko, plo- 
nai šiaudais pridengti gulėjo 17 lavo

nų. - Atsilankymai badaujančių 
trobose.

— Tuojau po savo pabė
gimo iš Sovietų Užpirki
mo Komisijos aš pradėjau 
rašyti šią knygą, — pasa
kojasi Viktoras Kravčen
ko, autorius labai įdomaus 
veikalo ‘I Chose Freedom*. 
— Dirbau sunkiose perse
kiojimo sąlygose, kada

"Meskite šalin supuvusį 
buržuazinį žmoniškumą"
Jau gyvendamas Char

kove ir studijuodamas 
Kravčenko matė ilgas gy
vulinių vagonų eiles, ku
rias Rusijos valstiečiai bu
vo vežami į ištrėmimą.

nuolat jaučiau pavojų sa-! Kartą pasišaukė pas sa
vo gyvybei. Aš buvau pri- Į ve Kravčenką, ir eilę kitų,

DARBININKAS

Bikini gyventojai stebi, kaip Laivyno jėgos iškelia iš salos jų mažus 
laivelius. Matomai tų salų gyventojai yra dideli laiveliais plaukioti spe
cialistai.

nuo jo visą grūdų atsargą. 
Grąsino, bet jis vis laikė-! 
si ir kartojo: “Čia mano 
žemė, mano gyvuliai, ma
no namas ir jų aš neati-

verstas keliauti iš miesto į komunistų partijos centri-į duosiu vyriausybei”... Jis 
miestą, nuolat keisdamas • nio komiteto narys Hata- buvo apskelbtas “kūlo-į 
viešbučius ir privačius į jevič ir pranešė, kad jie kas’. Vakare jį areštavo.
butus, gyvendamas sveti- turėsią vykti padėti pra- 
ma pavarde ir nuduoda- vesti kolektyvizaciją: 
mas kitos tautos žmoguj — Savo pareigas pradė- 
surasdamas sau saugias į kitę be supuvusio liberaliz- 
“slėptuves” amerikiečių arimo; meskite šalin jūsų 
savo tautos žmonių na-1 buržuazišką žmoniškumą 
muose...” I ir veikite, kaip verti drau

go Stalino bolševikai. Kū- 
lokus sutrempkite, kur tik 
jie galvą bekeltų... Pasku
tinės pūnančio kapitalis
tinio ūkininkavimo lieka
nos turi būti nušluotos bet 
kokia kaina, — kalbėjo ji
sai. Jūsų darbas yra iš
gauti grūdus, nežiūrint 
kas bebūtų. Išpumpuokite 
juos, nežiūrint, kur būtų 

i paslėpta — krosnyse, po 
lovomis, rūsiuose ar už
kasti žemėse... Nebijokite

Tasai buvęs komunistas, 
buvęs kapitonas ir polit- 
rukas raudonojoj armijoj 
ne be reikalo turėjo slaps
tytis — jis žino daug slap
tybių apie raudonąją dik
tatūrą ir buvo pasiryžęs 
būtinai jas paskelbti pir
ma, negu Stalino slaptoji 
policija suskubtų jį likvi
duoti.

Keliais atvejais jam te
ko lankytis Rusijos kai- pavartoti kraštutines prie- 
muose ir matyti, kaip bu
vo pravedama, vadinamo-j 
ji, kolektyvizacija — ūki
ninkų suvarymas į komu
nistinius dvarus. Patsai 
Molotovas sukvietęs ko
munistų partijos aktivis- 
tus (veikliuosius), jiems 
tarė — sumanymas turi 
būti pravestas, 
kiekos žmonių 
tektų paaukoti, 
milijonai mažų 
vininkų krašte, 
liucija būsianti 
Karo atvėjuje jie galį su
sidėti su priešu, kad ap
saugotų savo nuosavybę. 
Kolektyvizaciją vykdant 
neturį būti vietos nei švel
numui, nei pasigailėjimui.

nežiūrint 
gyvastys 
Kol būsią 
žemės sa- 
tol revo- 
pavojuje.

pulkais traukė į javų lau-Į 
kus. Tvarte arkliai stovė
jo purve iki kelių, neturė
dami pašaro.

Kravčenko buvo nuvy
kęs į kaimą su visa komi-J 
sija, susidedančia iš trijų Į krovė iš valstiečių atimtus 
bolševikų. Jų pirmininkas 
buvo Aršinov. Vieną va
karą Kravčenko iš kelio
nės grįžo į kaimą ir pa
matė kieme, su revolve
riais rankose GPU vyrus 
besaugančius apie 20 kai-! 
miečių, jaunų ir senų, su 
rišuliais ant nugarų. Kai- 
kurie iš jų verkė, kiti sto
vėjo beviltiškai. Tai buvo 
“likvidavimas kūlokų”. 
Toliau Kravčenko rašo:
— Pamačiau du milici

ninku bevedančiu viduti
nio amžiaus kaimietį... Jo 
veidas buvo vietomis juo
das, vietomis mėlynas jo 
eisena — skausminga, jo

— Jie buvo apiplėšti ir partijos pareigūnus, Krav- 
palikti mirti iš bado, kiek- čenko vieną naktį išėjęs 
vienas savo namuose. Tą patikrinti, 
padarė politinis nutarimas 
pravestas toli sostinėje 
per konferencijas ar prie 
banketo stalų...

Lempelė prie ikonos r su
kryžiuotos rankos ant 

ukrainietiskos bliuskutės
Kravčenko, norėdama.* 

> turėti pilnesnį vaizdą, nu- 
I sprendė pereiti, aplankyti 
■ kaimo namus. Štai kaip jis 
i aprašo patirtus įspūdžius:

— Mes pasibeldėme į du
ris. Atsakymo nebuvo. 
Vėl pabeldėme. Su baime 
aš pastūmiau duris ir mes 
per siaurą prieangį įėjome 
į trobą, Pirma mano akys 
pagavo ikonos (paveikslo) 
lempelę, virš plačios lovos, 
kurioje gulėjo ištisęs kū- 1 
nas vidutinio amžiaus mo- farmų 

į terš, jos rankos sukryžiuo- dirba dėl savęs ir dėl savo 
tos ant bliuskutės su uk-| 

į rainiečių tautiniais pagra- 
; žinimais. Lovos kojūgaly
je stovėjo senyva moteris, 
o šalymais — du vaikai: 
apie vienuolikos metų ber
niukas ir apie dešimties 
metų mergytė. Vaikai ver
kė ir raudų balsu kartojo: 
“Mama, brangioji mamy-

atrado beke
liančius orgijas, kur buvo 
daug mėsos, vodkos ir 
pusplikių moterų.

Po propagandos kauke
Šitokia buvo tikrovė, o 

kokia buvo propaganda, 
galima matyti iš Stalino 
kalbos, pasakytos 1933 m. 
sausio mėnesyje, Partijos 
Centrinio komiteto posė
dyje:

— Kolektyvinių ūkių rė
žimas panaikino neturtą 
kaimuose... Dešimtys mili
jonų kaimiečių pasiekė 
saugumą ir aprūpinimą... 
Senajame režime kaimie
čiai dirbo dėl ponų, kūlokų 
ir spekuliantų..., dirbdami 
pusbadžiu gyveno, dary
dami kitus 
Naujajame

turtingais, 
kolektyvių 

režime kaimiečiai

nebegalėjo 
to nepakeliamo

ir priespaudos

Žmona ir vaikas ėmė verk
ti ir vyras nesutiko eiti. 
Tada jį sumušė kruvinai 
ir prievarta vilko iš namų 
per kaimą į valdžios na
mus. Žmona bėgo iš pas
kos dejuodama, raudoda
ma, šaukdamosi Dievo ir 
žmonių, kad gelbėtų. Visi 
valstiečiai išbėgo pažiūrė
ti, visi jį mylėjo, bet ką 
padarysi prieš ginkluotą 
sargybą! Jo nelaimingoji 
žmona šaukė: “Petrai, kas 
gi bus su mumis? Kur tie 
gyvuliai, tie netikėliai ta
ve velka?” Vienas iš GPU 
taip smarkiai pastūmė ją.L^^_
kad ta sudribo į purvą, o i drabužiai suplėšyti ir liū- 
vyrą užtraukė į gyvulinį1 dijo apie įvykusias grum- 
vežimą. Kur jis dabar, vie- tynęs.

rašo Kravčenko, matyt 
nusprendė geriau laukti 
bado namie, kaip eiti į ne
žinomą ištrėmimą. Kaimo te”. Aš apsižvalgiau ir pa- 
bažnytėlė buvo paversta mačiau nejudantį, sutinu- 
ta sandėliu, kur bolševikai j §į, vyrą gulintį prie kros

nies (pečiaus), ant tenai 
įtaisyto guolio. Ir seno
sios moters kojos buvo 
baisiai išputusios. Vyras 
ir vaikai buvo paskutinėj 
badavimo stadijoj. Aš 
greit pasitraukiau, susi
gėdęs savo to skubaus įsi
veržimo.

Apie badą, vodk^ ir 
moteris

Gretimame name mes

mones...”
Vienos šeimos istorija

Nuvyko trys iš jų į kai
mą vardu Podgorodnoje. 
Derlius ten buvo blogas ir 
valstiečiai rūpinosi — kas 
bus artėjančią žiemą.

Kravčenko apsigyvenęs 
vienoje valstiečių troboje 
rado jaunutį našlaitį. Ūki
ninkai apie jo tėvus papa
sakojo šitokią istoriją:
— Tai buvo laiminga šei

ma, dirbo sunkiai, buvo 
geri, turėjo porą arklių, 
karvę, kiaulę, keletą vištų 
— kaip ir kiti kaimynai. 
Juos pradėjo versti stoti į 
kolektyvinį ūkį, bet vyras 
vis atsisakydavo. Atėmė

nas Dievas težino. Žmoną 
mes nuvedėme į namus ir

Kai aš taip stovėjau nu
siminęs, susigėdęs, bet

i grūdus.
Badas kolchoze

Šios priverstinos kolek
tyvizacijos vaisiai buvo — 
mirtis. Artėjant piūties 

i laikui Kravčenko su dau
giau kaip šimtu tūkstan
čių kitų, buvo vėl išsiųsti į 
kaimą, prižiūrėti, kad ja
vai nuo lauko būtų nuimti 
ir grūdai atiduoti valsty
bei.

Bekeliaujant į paskirtas i atradome vyrą, apie 40 
vietas jau raudonųjų pa-i metų amžiaus, sėdintį ant 
reigūnai 
kaimuose žmonės badau
ja, esą atsitikimų kaniba
lizmo (žmonių lavonus iš 
bado valgė); žmonės, esą, 
mažai bevaikšto, nes tam 
jėgų nebeturi.

Atvykę į kaimą jie užėjo 
į valstiečių trobą apsigy
venti. Gyventojų veidai at
rodė lyg kaukės gyvųjų 
numirėlių. Kampe siauro-

bandėme nuraminti. Paga- nieko negalįs padaryti, iš- 
liau ji užmigo ir mes pali- gįrdau nežmonišką šauks- _ _ _

mą. Visi sužiurome, o po- je iovoje gulėjo du vaikai, 
ra GPU vyrų pradėjo bėg- taip ramiai lyg būtų nu. 
ti į tą pusę. Ten gi mo- mirę, tik jų akys judėjo, 
teris, palaidais plaukais jauna moteris pasakojo: 
laikė rankoje pluoštą de- _  šimtai l

gančių šiaudų. Pirma ne- mus badauja?

kolektyvinių ūkių...”
Kravčenko

pakęsti
Rusijos kaimiečių vargo, 
to teroro
Rusijoje ir metęs tarnybą 
raudonajam diktatoriui, 
nors žinodamas, kad sau 
pačiam užsitraukė mirties 
pavojų, ryžosi pasauliui 
paskelbti tikrąją Rusijos 
gyvenimo pusę, kurią už
maskuoja sukta bolševikų 
propaganda.

Dr. Juoz. Prunskis.

Kaip nelaimingas tas, kurs 
tebus mylėjęs tik kūnus, formas 
ir išvaizdas! Visa tai jam atims 
mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi
sada surasite. V. Hugo.

kome”.
Tą pasakojant dvi buvu

sios troboje moterys ėmė 
verkti, o vyras, užtrauk
damas namuose dirbtą ir 
dvokiančią cigaretę pasa
kojo toliau:
— Ryto metą kaimynė 

nuėjo pažiūrėti tos nelai
mingos moters, bet nega
lėjo rasti. Pašaukė ją var
du, bet niekas neatsiliepė. 
Tada ji nuėjo į daržinę ir 
pamatė taip baisų vaizdą, 
kad negalėjo susilaikyti 
nesuklykusi. Daugelis rik
smą išgirdę subėgome. Iš
vežtojo žmona kabojo kil
poje, parištoje po balkiu; 
ji jau buvo mirusi. To vai
zdo niekad nepamiršiu, 

(nors gyvenčiau šimtą me
tų... Taip mes ir priglobė
me jų sūnų našlaitį. Jis ty
li arba verkia. Kas vakarą 
jis eina prie nebegyvena
mo tėvų namo, apeina ir 
sugrįžęs, netaręs nė žodžio 
užmiega...”

teris, j
laikė rankoje pluoštą de-

Laukinė antis, Gertie, pastebėta jau antri me
tai taisant lizdą ir perint mažyčius po Wiscon- 
sin Avenue tiltų, Milwaukee. Jos draugas nepa
žįstamas.

Kruvinas kete j kolchozą
Kolchoze Kravčenko ra

do nykų vaizdą. Ūkio ma
šinos, padargai, kuriuos 
valstiečiai, jų savininkai, 
taip brangindavo, dabar 
gulėjo išmėtyti po atviru 
dangumi, purvini, surūdy- 
ję ir netaisomi. Liesos 
karvės ir arkliai, aplipę 
mėšlais, slankiojo po dar
žus. Vištos, žąsys ir antys

gu kas ją galėjo sulaikyti, 
ji metė degančius šiaudus 
ant išdžiuvusio stogo, kurs 
tuoj suliepsnojo. Ji atrodė 
kažkaip išsiblaškiusi ir 
šaukė:
— Netikėliai, žmogžu

džiai. Mes visą gyvenimą 
dirbome dėl šių namų. Ne
gausite jų. Liepsnos juos 
paims”.

Jos šauksmas greit per
simainė į pablūdusį juoką.

Moteris buvo išėjusi iš 
proto, 
gelbėti ką galima iš de
gančio namo, 
baisių įvykių sujaudinti, 
tik GPU žiūrėjo ramiai, 
lyg degantis namas būtų 
fejerverkai jų pasismagi
nimui.

Nakčia, su revolveriu prie 
smilkinio

Tie įvykiai taip baisiai 
paveikė ir vieną komisijos 
narį, studentą Seriožą, kad 
jisai norėjo nakčia nusi
šauti, bet Kravčenko laiku 
tą pastebėjęs jį sulaikė.

Po tų masinių areštų li
kusieji kaimiečiai “savu 
noru” įsijungė į kolektyvi
nį ūkį ir atidavė paskuti
nį pūdą grūdų. Tie žmonės,

Kaimiečiai puolėsi

Visi buvo

pasakojo, kad1 suolelio ir taisantį batus. 
Jo veidas buvo sutinęs. 
Klaikiai atrodąs berniu
kas, suliesėjęs kaip skele
tas, skaitė knygą, 

! džiūvusi 
trusėsi apie židinį.
— Ką verki, Natalka? — 

paklausė Kravčenką lydė
jęs pareigūnas.

— Žinai ką aš verdu! — 
atšovė ji, ir balse skambė
jo nežmoniškas įtūžimas.

Pareigūnas patraukė 
Kravčenką už rankovės ir 
jie išsiskubino lauk.

— Ji verda arklių mėšlą 
ir žoles, — pratarė parei
gūnas...

Per metus beveik pusė to 
kaimo gyventojų mirė iš 
bado ar nuo ligų, kilusių 
dėl išbadėjimo.

Kai nugaišo tame kaime 
gyvulys, nors jį apipylė 
žibalu, dvėsenos mėsą ra
do ir nakties badaujančių 
išnešiotą.

Tuogi tarpu sovietų.

o su-
moteris kažką

— Šimtai žmonių pas ' 
Nežinau, 

kiek miršta kasdien. Dau- ' 
gelis taip nusilpę, kad ne- 1 
beišeina iš savo namų. 
Protarpiais pervažiuoja 
vežimas surinkti lavonų. 
Mes suvalgėme viską, ką 
tik galėjome pasigauti — 
kates, šunis, peles, paukš
čius. Kai prašvys, pamaty
site rytoj, kad ir nuo me
džių nuluptos žievės, ir jos 
suvalgytos, ir arklių mėš
lą valgome...

Numirėliai turgavietėje j
Kitą dieną Kravčenko į 

išėjo su draugu per kai-' 
mą. Visur buvo neįprasta 
tyla. Pasiekė aikštę, kur 
seniau būdavo turgai. 
Staiga draugas taip stip- 

' riai griebė Kravčenkos į 
ranką, kad ta suskaudo: 
ant žemės, plonai šiau
dais pridengti gulėjo mi
rusių vyrų, moterų, vaikų 
lavonai. Kai jiedu stovėjo 
žiūrėdami, atvažiavo veži- 

, mas ir du vyrai sukrovė 
! lavonus lyg tai būtų mal
kų pliauškęs. Lavonų būta 

’ septyniolikos...
Kravčenko perimtas gi

laus skausmo dėl tokios 
rusų kaimiečių tragedijos 
rašo:

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

"VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES" kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lesington 8595 

Llmoslnai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

Pasirašytojas sėdįs prie stalo esąs be keturių 
galūnių. Jo keliamam fondui $100,000, jis pasi
rašo raštą, kaip tuo tarpu liudininkai seka. Tai 
Jimmy Wilson iš Philadelphia, _________



Antradienis. Gegužės 28. 1946 DARBININKAS 6

NORWOOD, MASS.

i
i 
»

«

GIRJDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Sekmadienį, geg. 26 d. įvyko 
Federacijos skyriaus susirinki
mas. Išklausyta valdybos ra
portai. Iškeltas klausimas apie 
pastatymą paminklo lietuviams 
kariams veteranams. Išrinkta 
komisija: A. F. Kneižys. A. Ka
valiauskas. Ieva Tvaskienė ir p. 
Smilgienė pasitarti su klebonu 
kur.. S. P. Kneižiu.

' gus. šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių, kurie 
aukojo apie 100 šv. mišių ir gė
lių.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną, dvi dukteris, du žentu 
ir tris anūkus.

Pažymėtina, kad a. a. Kazi
mieras Vilimas dirbo Canadian 
Car Foundry nuo 1909 iki 1945 
m. pabaigos ir užsitarnavo nuo 
kompanijos dovaną — brangų 
auksinį laikrodį.

Velionio šeimai reiškiame už
uojautą.

JURGIS SAVAITIS.

I Lolienė, Ona Gureckienė. Ona 
Chusas, Eva Yackevičienė, B. 
Žemeikienė, p-lė Ona Žemeikai- 

j tė. J. Juzėnaitė ir Valerija Ka-i 
' valiauskaitė.

Namai buvo išdekoruoti ruža-
, vai ir sidabriniai. Buvo iškeptas 
didelis tortas. Stalas papuoštas 
puikiomis gėlėmis. Suteikta 
daug gražių dovanų.

P-nia O. Kavaliauskienė yra 
sesutė kun.
kaus, kuris prieš keletą 
čių atvyko į šią šalį, profeso
riauti Scrantono universitetan.

Pp. Kavaliauskai yra labai dė
kingi rengėjams ir visiems sve
čiams ir viešnioms,

i _____________r
Gražus Jaunimu Vakaras. —

Sekmadienį, birželio 16 d.. 7:30 
vai. v., šv. Roko par. svetainė
je parapijos jaunimas ruošia

Kiek-
i

Profesoriaus Venc- 
savai-

Rap.

F.D.

LAVRENCE. MASS

prieš keletą savaičių atvykęs 
šį kraštą, antradienį, birželio

7 vai. v., šv. Roko par. sa- 
pa sakys

Vadovavo 
apskričio 

rašt. - ižd.

Drusins-

išrinktas 
Kudirka. 

Griganavičius. 
p. Drusinskas. ižd. J. Gli-

Tą pačią dieną įvyko LRKSA 
apskričio suvažiavimas, kuria
me dalyvavo iš dviejų So. Bos
tono kuopų. Brocktono ir vieti
nės kuopos atstovai, 
apskričio valdyba: 
pirm. V. J. Kudirka.
J .Glineckis. Rezoliucijų komisi
ją sudarė pp. F. P,azvadauskas. 
.S. Griganavičius ir p. 
kas.

Apskričio valdybon 
pirmininku p. V. J. 
vice-pirm. S. 
sek r.
neckis.

Birželio 2 d. įvyksta šv. Var
do draugijos metinės pamaldos. 
Braves Field. Bostone. Visi ka
talikai vyrai turėtų dalyvauti. 
Yra išnuomuoti specialūs auto
busai. kurie išvyks nuo parapi
jos bažnyčios 2 vai. po pietų. 
Visi katalikai •vyrai dalyvauki
me ir vykime į tas pamaldas.

MONTREAL, CANADA
Gegužės 7 d. iškilmingai 

laidotas Kazimieras 
kurs pragyveno apie

Moterų Sąjungos. Maine. New 
Hampshire ir Massachusetts 
valstybių apskrities pusmetinis 
suvažiavimas įvyko sekmadienį, 
gegužės 26 d.. Šv. Pranciškaus 
parapijos salėje. Atstovės su
važiavo iš šešių apskrities kuo
pų. Vietinė Moterų Sąjungos 
kuopa maloniai priėmė atvyku
sias atstoves.

Sesijos prasidėjo pirmą valan
dą po pietų. Šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas, kun. Pr. M. 
Juras sveikino Sąjungietes ir 
savo turininga kalba gyrė Mo
terų Sąjungos darbuotę. Rim
tus svarstymai tęsėsi lig penk
tos valandos.

Po susirinkimo atstovės turė
jo kuklų bankietėlį. Sąjungietes 
savo kalbelėmis pareiškė nuo
širdų dėkingumą vietiniai Mote
rų Sąjungos kuopai ir klebonui 
už malonų priėmimą ir vaišin
gumą.pa- 

Vilimas.
40 metų 

šiame mieste. Palaidotas iš Šv.
Kazimiero par. bažnyčios.

. Velionis priklausė prie kata
likiškų draugijų, kurios aukojo 
šv. mišias ir nariai pasitarnavo 
laidotuvėse.

A. a. Kazimieras Vilimas bu
vo draugiškas ir ramus žmo-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,

l

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.

įI 

I. 
u 
i 4 d..
Įėję. Brockton. Mass.
kalbą. Mokytojas Jurgis Saval
tis .gimęs ir augęs Lietuvoje, 
pergyveno joje rusų komunistų 
ir nacių okupacijas, daug išken- 

i tėjo vargo ir skurdo. Jis gyvu 
žodžiu papasakos kas dedasi 
Lietuvoje ir kokį "rojų" atnešė 
komunistai mūsų broliams. Vi
si Brocktoniečiai ir apylinkės 
esate kviečiami dalyvauti.

Kavaliauskam Surprise Party

Gegužės 22 d. Lukas ir Ona 
Kavaliauskai. gyvenanti 22 
Blossom St.. minėjo 33-jų metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga artimiausios p-nios Kava
liauskienės draugės jiems neži
nant padarė tikrą surprize — 
surengė šaunų bankietą.

Šeimininkavo:

labai gražų vaidinimą — “Kara
lienės Esteros Sapnas", 
vienam verta pamatyti.
Gražūs Paveikslai. — Pereitą 

sekmadienį Šv. Vardo draugi
jos vardu, kun. Juozas Petraus-: 
kas parodė gražius ir pamoki
nančius judamus paveikslus iš 
Indijos gyvenimo. Publika kun. 
Petrauskui labai dėkinga.
Važiuoja į Viešas Pamaldas.

— Šv. Roko par. Šv. Vardo 
draugijos vyrai visu urmu ren
giasi vykti į viešąsias Šv. Var
do draugijos vyrams pamaldas, 
kurios įvyks Braves field parke. 
Specialūs busai išeis nuo bažny
čios 1:30 vai. p. p. Šventa Va
landa Braves field park prasi
dės lygiai 3:30 v. p.p. Būtų ge
ra. kad kuodaugiausia vyrų da
lyvautų. Šiai ekskursijai vado
vaus Šv. Vardo draugijos dva- 

p-nios: EI. sios vadas kun. J. Petrauskas.

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. An
tano Vienuolyno Ir Koplyčios Garbės Fun

datorių, Fundatorių ir Rėmėjų
PRIVILEGIJOS

Pirmam ir istoriniam Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 
Vienuolynui ir Koplyčiai Amerikoje pastatyti. Tėvai Pran
ciškonai suorganizavo Fundatorių ir Rėmėjų Fondą. GAR
BĖS FUNDATORIAIS tampa tie, kurie Vienuolynui ir Kop
lyčiai pastatyti aukoja — $500.00, FUNDATORIAIS — ku
rie aukoja — $100.00 ir RĖMĖJAIS — kurie aukoja kad ir 
mažiausią auką.

FUNDATORIŲ IR RĖMĖJU PRIVILEGIJOS YRA SEKANČIOS:
1. Už visus gyvus ir mirusius Lietuvos Pranciškonų Šv. 

Antano Vienuolyno ir Koplyčios Garbės Fundatorius ir Rė
mėjus kas antradienį 7:30 A.M. prie Šv. Antano yra atlaiko
mos iškilmingos Šv. Mišios.

2. Mirus Garbės Fundatoriui ir Fundatoriui už jų vėlę at
laikomos privelegijuotos gedulingos Šv. Mišios su egzekvijo
mis ir apvaikščiojami Kryžiaus Keliai.

3. Fundatoriai gauna kas mėnesį veltui “Šv. Pranciškaus 
Varpelį” ir kas metą — kalendorių.

4. Garbės Fundatorių vardai bus įamžinti marmorinėje 
lentoje, kuri nuolat kabės ant vienuolyno koplyčios sienos ir 
lankytojams primins G. Fundatorių duosnią pagalbą įku
riant Amerikoje pirmąjį paminklinį Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano vienuolyną ir Koplyčią.

5. Už mirusius Fundatorius kas penktadienį apvaikščioja
mi Kryžiaus Keliai.

6. Vėlinėse, Lapkričio 2 d., už visus mirusius Garbės Fun
datorius. Fundatorius ir Rėmėjus atlaikomos privilegijuotos 
gedulingos Šv. Mišios su egzekvijomis ir apvaikščiojami 
Kryžiaus Keliai.

7. Kalėdų Šventėje, Gruodžio 25 d. atlaikomos pirmosios 
iškilmingos Šv. Mišios už visus G. Fundatorius, Fundatorius 
ir Rėmėjus.

8. Už visus gyvus ir mirusius Fundatorius ir Rėmėjus 
Pranciškonai kasdieną meldžiasi ir aukoja savo nuopelnus.
Visas aukas Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios Statybos Fondan prašome siųsti sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERSMount St. Francis Greene, Maine.

Apreiški- 
novena ir 
birželio 4

Brooklyn, N. Y. — 
mo par., Šv. Antano 
Tretininkų vizitacija, 
— 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau-
ba, O.F.M.
Cicero, III. — Šv. Antano par., 

Šv. Antano noveną, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O. F. M.

birželio 
Vaškys,

Apvaiz-

i
i

i

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

X

l

iI
Matutis minėjo savo penkių me- • 
tų kunigavimo sukaktį. Jis į-Į 
šventintas gegužės 22 d., 1941 
metais. Šventimus suteikė J. E.

į Vyskupas Maurice F. McAulif- į 
fe, šv. Juozapo katedroje, Hart
forde. M. j

sirgo ilgą laiką. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną ir penkius 

Gegužės 26 d- Šv. Andriejaus' vaikus. Amžiną atilsį duog jam j 
’ • ’• • Viešpatie!- -

NEW BRITAIN. CONN. HARRISON-KEARNY, N.J.

padarom** į

VVORCESTER. MASS
275 Main St.. Webster. Mass.

J. M. ŠALTENIS 
Padavė Gailestingą Ranką

Chicagietis J. M. Šaltenis, ge
rai suprasdamas ir atjausda- 
mas savo brolius ir sesutes, e- 
sančius ištremime ir pasiilgu
sius lietuviškos knygos, gegu
žės 27 d. iš "Darbininko" admi
nistracijos Lietuvos tremti
niams užsakė sekančių knygų: j 

j "Šventųjų Gyvenimai". “Ramv- 
į bės Šaltinis" maldaknygę. Nau
jasis Testamentas ir Angliškai- 
Lietuvišką Žodyną. Taip-gi už- 

; prenumeravo metams "Darbi
ninką". Būtų gera, kad ir dau- 

i giau rastųsi tokių patrijotingų 
j ir atjaučiančių mūsų brolių 
į tremtinių vargus, kaip p. J. M. 
| Šaltenis.

Gegužės 16, įvyko “Shower” 
_________ ; dėl Antoinette • Mekionytės iš

Per pereitas dvi savaites bu- Kearny, N. J., o gegužės 18, dėl 
vo rinkliava prie bažnyčios du- Onos šeškiūtės iš Harrison, N.J. 
rų Vyskupo- Henry J. O'Brien Abi lietuvaitės dėkoja visom

Viešpatie!

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom gerinusį toniką 

Piknikams. Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visoki^^-? 

Parengimams 
Kainos prieinamos

M y opia Club Beverage Co.
♦

Grafton Avė., Islington Mass.
Tel Dedham 1304-W

par. bažnyčioje įvyko iškilmin- 
1 gas Šv. P. Marijos statulos ap
vainikavimas. Sodalietės ir Ma
rijos vaikelių draugijos narės 
dalyvavo procesijoj. Panelė O- 
na Valenčiūtė, Sodaliečių pirmi- vajui, kad ateiti į pagalbą Euro- už gražias dovanas, 
ninkė. apvainikavo Marijos sta- poje badaujantiems. Tretinin- ■ ■ - —
tūlą. Jai asistavo kitos Sodalie- kės aukavo $5.00. Sodalietės Kazys Vadeikas iš Harrison, 

jčių valdybos narės. Kun. Matu-( $11-00. Kiti parapijiečiai taip N. J. pasidavė operacijai gegu- 
ž^s u, įr yra gt Michael ligo- 

_________ ninėje, Newark, N. J.
Praeitą sekmadienį, Hartfor- i --------------

de. Švč. Trejybės par. svetai- ’ Gegužės 18, Marijona Latteri 
nėję įvyko Connecticut valsty- (Oneidukė), 
bės Sodaliečių metinis suvažia
vimas. Dalyvavo mūsų parapi
jos sodalietės. Sesutės Pranciš- 
kietės ir kun. Benesevičius.

tis priėmė naujas nares, kurios pat prisidėjo, 
iškilmingai pasižadėjo užlaikyti į 
draugijos piredermes. Savo pa- ’ 
moksle kun. Matutis pareiškė 
daug gražių minčių. Kun. M. A. 
Pankus, klebonas, suteikė palai
minimą Švč. Sakramentu. Jam 
asistavo kun. Benesevičius ir 
klierikas Pranas Matulis. Lai 
gyvuoja Sodalietės!

PRANAS (iERVLSKIS. Namų Tel Dedham ĮSOį-R

—4

IDEAL PHARMACY
i Lietuviška Vaistinė)

29 Kelly Sęuare
i Vernon Sęuare»

VVorcester, Mass.
Visuomet taupvkit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palengvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistus, kurie yra nuoširdžiai pa
gaminami Lietuviškoje vaistinėje.

Mūsų patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
gėrimų ir ledų. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais kad pažintis su- 

printi.
Savininkas

Vytautas Skrinska, B. S. 
Reg. Pharm.

Praeitą sekmadienį, bažnyčio
je skaitytas Vyskupo Henry J.' 
O’Brien laiškas, kuriame ragina 
visus katalikus dalyvauti birže-Į 
lio mėnesio pamaldose prie Sal- 

; džiausios Jėzaus Širdies. Visi 
I naudokimės proga įgvti atlai- 
I dus. teikiamus tiems, kurie da- I 
Į lvvauja tose pamaldose.

Mūsų bažnyčioje pamaldos į-’ 
. vyksta kas penktadienio vaka- 
i rą. 7:30 v., ir sekmadieniais po 
, piet. 3:30 vai.
i

Noveną prie Šventosios Dva
sios prasidės gegužės 31 d. va
kare ir baigsis birželio 8 d. Pa
maldos įvyks kas rytą po mišių, 
išskiriant penktadienio vakarus 
ir sekmadienio po piet.

Nesenai įvyko dvejos sutuok-' 
tuvės mūsų par. bažnyčioje, bū- J. 
tent, p. Sophie Karlonaitės su 
Edwardu Urase. ir p. Mae Kali
nauskaitės su William Kome- 
netsky. Linkime abiem porelėm 
geros kloties!

Praeitą savaitę mirė Jonas 
Krakauskis (Grane). Velionis^

Newark, N. J. — Švenč. Tre
jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2—11 d. — Tėv. 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo- 
tojoJėzaus Seserų Vienuolyne, 
Moterų rekolekcijos, 
23—25 d. — Tėv. Just.
'o.F.M.

Chicago, III. — Dievo
dos par., Šv. Onos noveną, lie- 

•pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis 
! Liauba, O.F.M.

Chicago, III. — Šv. Kazimiero 
Seserų Motiniškame Vienuoly
je, Seserų metinės rekolekcijos, 
rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba. O.F.M.
Chicago, Iii. — Švenč. P. Ma

rijos Gimimo par.. Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M.
Waterbury, Conn. — Šv. Juo

zapo par., Šv. Pranciškaus no- 
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba. O.F.M. ir Tėv. Ag- 

Inelius Krasauskas, O.F.M.
Sheboygan, Wisc. — Švenč. 

P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par.. misijos, rugsėjo 16—22 d. 
— Tėv. Justinas Vaškys. O.F.M.
Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie

ro par.. misijos, rugsėjo 29 — 
j spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
par., Šv. Pranciškaus noveną ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 
25 — spalių 4 d. — Tėv. Justi
nas Vaškys, O.F.M.
Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 

ir Povilo par.. 40 vai. atlaidai, 
spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena
lis Liauba. O.F.M.

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., 40 vai. atlaidai, spalių 13— 
15 d. — Tėv. Juvenalis Liauba, 
O.F.M.
New Britain, Conn. — Šv. An

driejaus par., 40 vai. atlaidai, 
i Tretininkų rekolekcijos ir Con- 
necticut Valstybės Lietuvių 
Tretininkų ir Šv. Pranciškaus 
Mylėtojų Konferencija, Spalių 

•20—27 d. — Tėv. Justinas Vaš- 
jkys, O.F.M.

Kingston, Pa. — švenč. P. Ma
rijos par.. 40 vai. atlaidai, gruo
džio 1
Liauba, O.F.M.

I 
I
I

I

Arlington. N. J., gegužės 22, iš 
Dievo Motinos Sopulingos baž
nyčios. Liko nuliūdime vyras 
Captain Francis Latteri — M. 
C. A. V. S., kuris yra gydytoju 
kariuomenėje, dukrelę Bernade- 
tte, 2V2 metų, motiną ir tėvelį, 
du broliu ir seserį.

I

30 metų amžiaus, 
mirė Mt. Sinai Hospital, New 
York, kur buvo Dr. Melchler, 
priežiūroj, kuris yra profeso
rium Columbia University.

Pašarvota namuose ir palai
dota Šv. Kryžiaus kapuose, No.

Velionės šeima dėkoja laido
tuvėse dalyvavusiems — kun. 
Vaicekauskui, kun. Artioli iš 
Mt. Carmel bažnyčios, Jersey 
City, giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems. Taipgi Moterų 
Sodalicijai, kurios jinai buvo 
narė. Nuoširdi padėka laidotu
vių direktoriui B. Shawkoniui 
už patarnavimą. A. E. S.

W. J. Chishi
GRABORIUS 

'Asmeniškas PatamavlmaM 

331 SmithSL, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

>lm

FRANCISCAN FATHERS 
Mouirt St. Francis, Greene, Me.Gegužės 22 d., kun. Juozas

—3 d. — Tėv. JuvenalisI 
I
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ŽINUTES

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
bažnytinėje salėje įvyko liepos 
4 d., apvaikščiojimo rengėjų su
sirinkimas. Sužinota, kad laiš
kai jau yra išsiuntinėti So. Bos
tono lietuvių draugijoms. Mano
ma, kad draugijos išsiuntinės 
kvietimo laiškus savo nariams. 
Sekamas rengėjų bendras susi
rinkimas įvyks šioje pačioje sa
lėje, birželio 12 d., 8 vai. vak., 
kuriame kalbės svečiai iš Euro-

pos. Kviečiame visuomenę susi
domėti šiais rengėjų susirinki
mais ir pačiu rengimu bei minė
jimu laisvės šventės.

šeštadienį, būrys vaikučių pri
ėjo prie pirmų šventų Sakra
mentų. Priėmę šv. Komuniją jie 
nusiėmė paveikslus ir turėjo 
pusryčius.

II
I
A

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTAB

515 E. Broadway
to. Boston, Masa.

Ofiso Valandos itakynu 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 Iki 9-tal.

------------------- lI 
Tą pačią dieną iškilmingai — 

su šv. mišiomis — kun. Alfon
sas Janušonis suteikė moterys
tės palaiminimą Kazimierui 
Karčiauskui ir Florencijai Gri- 
maitei. Daug žmonių meldėsi 
šiose iškilmėse naujavedžių nau
dai. Solistas Adomas Barauskas 
giedojo šiose iškilmėse.

Jaunavedžiai aukavo $10 pa- 
i rapijos salės taisymo fondan.

--  1,1 U1
Taųfų Festivale Bostoniečiai 

Gražiai Pasirodė
1 l L £ £ <*1 4

(šokis su lazdo- 
šokio iššaukė 
Lietuvių šo- 

pianas,

Dr. J. L Pasakantis 
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
273 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Minstrel Show Pavyko. Para
pijos jaunimas, vadovybėje Vy
čių vietinės kuopos ir jos labai 
uolaus dvasios vado kun. Alber
to Abračinsko, sunkiai ir stebė
tinai nuosekliai dirbdami įvyk
dė labai gražu spektaklį. 80 
jaunuolių įvairiai pasirėdę gra
žiai porą valandų juokavo ir 
dainavo lietuvių ir anglų kalbo
mis. Didžiulė spektantų minia 
buvo daugiau kaip patenkinta 
šiuo jaunimo taip sumaniu ir 
sėkmingu padaru. Daug kredito 
tenka visiems vaidintojams. 
Dar daugiau rengimo komisijai. 
O visų daugiausiai kun. Abra- 
činskui, direktoriui Matačins-' 
kui ir poniai Guzevičienei - Gus-' 
toff. Tikrai gražus vieningo 
darbo reiškinys. Valio!

Art. Viktoras Benderis, 
kuris dainavo Lietuvių Darbi
ninkų radio koncerte sekmadie
nį, gegužės 19 d. š. m., giedos 
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje, So. Bostone, birželio 1 d., 
10 vai. rytą, laike J. E. arki
vyskupo Richard J. Cushing, 
D. D. lankymosi ir Sutvirtinimo 
Sakramento suteikimą.

Art. Viktoras Benderis dai
nuoja ir vaidina Shubert teatre, 
Bostone. Jis bus Bostone iki 
birželio 16 d.

I 
I

Geg. 26 d., tapo pakrikštytas 
Povilas, sūnus Povilo ir Onos 
Ribokų, gyv. 391 E. 5th St. Jis 
gimė geg. 8 d.

Richard A., Antano 
dėtos Pažasių, gyv. 
mont St., Dorchester,

ir Berna-
41 Behu-
Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
f A. J. NAMAKSY

REAL ĖST ATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlce Tel. So. Boston OB4B

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mate.
TeL Parkvay 1233-W

k. Būtų gerai gauti didelė talka. 
Tuomet lengvai pataisytume ką 
reikia iki J. E. Arkivyskupo at
silankymui.

Jo Ekscelencija atvažiuoja į 
Šv. Petro parapiją, birželio 1 d., 
šeštadienį, 10 v. r., suteikti Su
tvirtinimo Sakramentą.

Art. V. Benderis. Sekančio
mis dienomis dainininkas art. 
Viktoras Benderis lankėsi Šv. 
Petro par. bažnyčioje prakti
kuoti su vargonais giesmių pro
gramą, kurią jis patieks šioje 

1 pat bažnyčioje, šį šeštadienį, 
birž. 1 d., 10 vai. r. per J. E. 
Arkivyskupo atsilankymą ir Su
tvirtinimo Sakramento suteiki
mą.

Taisos. Šiuom tarpu yra tai
soma ir maliavojama parapijos 
salė, E. 7th St. gatvėje.

Prie to norima šią savaitę 
nors iš lauko padabinti parapi
jos mokyklą šalę bažnyčios, ku
rios langai dar tebebuvo užkalti 
lentomis.

Keletas parapijiečių ketino 
padirbėti prie šių pataisų, kaip 
tai: ponai — Gaputis, Slanina, 
Paulauskas, Valungevičius ir

Casper's Beauly Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — T»L ŠOU4645

w

f
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Ivanauskaitė, Laimutė Balčiūtė, 
Rita Vaitkūnaitė, Dile Dvarec
kaitė, Rita Stakutytė, Evelyn 
Marcinkiūtė, Danutė Averkaitė, 
Alvyde Averkaitė, Milda Mar- 
tinkaitė, Marytė Prakapaitė, E- 
iena Barevičiūtė, Elena Janeliū- 
n.aitė, Lilija Janušaitė, Leonar
das Janusas, Rymantas Ivaška, 
Elena čenčiūtė, Marijona Va-

latkienė ir Ona Ivaškienė. Gru
pę lydėjo ir reikale pagelbėjo: 
Stela Averkienė, Ona Janušienė 
ir A. Ivaška. Rap.

Cleveland, Ohio, geg. 22 d., 
imponuojančiame Cleveland Pu- 
blic Auditoriume, (Music Hali), 
po pietų prasidėjo Tautų Festi
valis, kuiį ruošė Cleveland Ses- 
ąuicentennial Commision ir 
Westem Reserve University, o 
organizavo National Folk Festi- 
val Association. Jame buvo a- 
pie 1000 dalyvių. Apie 400 su
važiavo iš 25 valstybių ir 600 
vietinių. Iš tautinių grupių be 
lietuvių dalyvavo: Amerikos In- 
dijonai, Hawaiiečiai, Anglai, 
Škotai, Prancūzai, Ukrainiečiai, 
Jugo-Slavai, Lenkai, Rusai, 
Slovėnai, Vengrai, Negrai, Ki
niečiai, Aifiai, šveicarai. Rumu
nai, Čeko-Slovakai, Suomiai. 
Be daugelio įvairių grupių, k. t.: man i-zaiicc viruup nuiu dvssmju 
mainierių, geležinkeliečių, *Hen- delighted the audience”. Vedė- • 

* ’ ja Knott, perstatydama lietu-1
vius, gražiai apibudino, kaip iie-l 
tuviai po ilgų metų vergijos at
gavę laisvę atgaivino ir savo 
liaudies meną — dainą, muziką, 
šokius.

Dalyviai — Bostono liet, gru- 
versity, Chicago, Berea College, pėje dalyvavo 20 programos da- 
Kentucky Duquesne University lyvių, būtent: Pranė Baliukony- 
of Pittsburgh, Pa. ir vietinės. Ir tė, Lilija Romanskytė, Veronika 
tarpe tų skaitlingų ir įdomių 
dalyvių galima pasidžiaugti,' 
kad Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, vadovybėje p. O-; 
nos Ivaškienės, gražiai pasirodė 
įdomiais skirtingais nuo kitų,' 
lietuvių tautiniais šokiais ir ori
ginaliais kostiumais. Bostonie- 
tės su tais šokiais nuo mažens 
suaugusios puikiai juos skait
lingai publikai perstatė. Pradė
jo Suktiniu, šoko Jonkelį, o Ke
purinė, tai ypatingą įspūdį pa
darė. (Kepurinės šokėjos ‘Cle
veland Press’ atstovas nufoto
grafavo ir įdėjo jų gražų at
vaizdą savo laikraštyj). 0 2e-

I

maičių Mikita 
mis) tai vidury 
aplodismentus, 
kiams muziką sudarė:
akordionas, kanklės ir smuiką, 
kuria grojo Elena Čenčiūtė, ge
riausia So. Boston High School 
smuikininkė. Bostoniečiai tuos 
pačius šokius pakartojo su ly
giu, jei ne geresniu pasisekimu 
ir vakarinėje programoje. Kuo
met popietinės programos pub
liką (žiūrovus) sudarė didžiu
moje studentija — jaunimas, 
tai vakare — inteįigentija. Se
kančią dieną “Cleveland Plain 
Dealer” aprašydamas Festiva
lio programą apie Bostoniečius 
taip išsireiškia. ...“The Lithua
nian Dance Group from Boston

ry Ford’s Early American 
Dance Orchestra’ ir k., kaiku- 
rios aukštosios mokyklos turė
jo savo grupes, k. t.: University 
of Denver, Colorado, School of 
Organic Education. Fairhope, 
Alabama, North Western Uni- ■

šeštinės. Ketvirtadienį yra 
netik Amerikos šventė, bet taip 
pat didelė bažnytinė į dangų 
Žengimo V. J. šventė bei šešti
nės. Reikia išklausyti šv. mišių.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je šv. mišios atnašaujamos tą 
dieną šiomis valandomis: 5, 
7, 8 ir 9ų salėje 6 ir 7:30.

Bažnyčioje Palaiminimas 
paskutinių švš mišių.

ponia Drajėtienė $5, Kazimieras

6,

po

I
I

Kitas jaunuomenės gražus 
darbas. Mes džiaugiamės Vyčių 
Minstrel Show pasisekimu. Dra
mos ratelis puošia parapijos sa
lės kiemą ir rengia labai įvairią 
Gegužinę, geg. 30 d., 3 vai. p. p.
Aukos. Salės taisai aukavo

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA STITCHERS.

Išmoksite ir gausite $60. į 40 
vai. po 5 d. savaitėje. Darbas 
prie moteriškų bliuskų ir 
ir sportswear. The Davall Co., 
658’/j Washington St., Boston, 
Mass. (28)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

K Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
K toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
g ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, Šaukite: 
| BOJUS BEVERAGE CO.

| Pristatome Alų ir Toniką

J. ARLAUSKAS —- J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti* 
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

251 Vest Broadway, South Boston, Mass.
BUKKKKKKBB0tKKNS0DB00SS»KKKKKN9t»HKNKX»»KKXKKNaB

REIKALINGA COOPERS, 
kurie taisytų bačkutes ir stati
nes; geras atlyginimas. Atsi
šaukite: Whitney Barrel Co., 
117 Linwood St., Somerville, 
Mass. (28-31)

PARSIDUODA pigiai 8-nių 
šeimynų namas ant kampo 
Ames ir North Montello gatvių, 
Montello, Mass. Kambariai la
bai šviesūs, visi moderniški įtai
symai, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Taipgi prie šio namo parsi
duoda ir 5 kambarių namas su 
gražiu daržu. Namas turi steam 
beat ir kitus parankumus. No
rinčiam lengviau pragyventi ir 
turėti nuolatinių jeigu, pasinau
dokite proga, pasipirkite siūlo
mą namą. Kreipkitės pas: — 

ONA OKSIENfc,
36 Ames St., Montello, Mass.

Tel. Brockton 9359-M
(18)

pasižymėjęs savo tar-

tikras darbininkijos 
ir prietelius. Mr.

JOSEPH J. BORGATTI
Pereitą pirmadienį, birželio------- -----------------—---------

ir Florencija Karčiauskai $10,! 27 d. Statler viešbutyje Naujo- 
p.p. Sadonis _ir Vosylius po $10, | sjos Anglijos 49 svetimkalbių 

į leidžiamųjų laikraščių leidėjai 
i pagerbė Joseph J. Borgatti, jo- 
| jo 30-ties metų darbuotės pro- 
; ga. Bankiete dalyvavo virš 200 
• svečių ir viešnių. Jų tarpe buvo 
j aukštų svečių, kurie pasakė 
karštas kalbas. Buvo graži mu- 
zikalė programa. Vakaro toast- 
masteriu buvo G. Longarini. 
“Darbininką” atstovavo redak
torius A. F. Kneižys ir admi
nistratorius A. Peldžius. Rap.

Ona Brown-Petkienė $5.
Badaujantiems aukavo Vero

nika Pocienė $2.
Bažnyčios taisai aukavo po; 

$100: Liudovika Saveikienė ir į 
Augustinavičių šeima; Ona ir 
Jurgis Baliukoniai $30, Jonas j 
Sutkus $18; po $10, Amelija 
Paulauskienė ir Palmira - Juo
zapas Aliukoniai; po $5, Ameli
ja Marcinauskaitė ir Jonas-Ona 
Baltušiai; po $2, p. Viesulą, Pr. 
Lingis, ir N.N.

Nuoširdžiai ačiū už visas au
kas.

Repres. Patrick J. McDonough 
“Sonny”

Representative Patrick J. 
McDonough — “Sonny” yra la
bai populiarus ir žinomas South 
Bostoniečiams, ypač demokra
tams. Mr. Patrick J. McDon
ough yra jaunas ir gabus politi
kierius ir 
nyboje.

Jis yra 
užtarėjas
McDonough Statė House dirb
damas labai daug kovoja už 
darbininkų būvio pagerinimą. 
Jis gina darbininkų teises.

Jis įnešė bilių vadinamą — 
į “McDonough Bill”, kuriuo su
mažino 331/3% ant mažų pa- 

! skolų .Pirmiau bednuomenė pa- 
į siskolinus mažas sumas pinigų, 
į tūrėjo mokėti neapsakomai di- 
‘ edlius nuošimčius.
' Patrick J. McDonough yra 
į demokratų kandidatas į Gover- 
i nor’s Councillor. Lietuviai; pa- 
' remkite jį, nes jis yra didelis I
(lietuvių draugas ir prietelius. 
■Jis su lietuviais So. Bostone už- 
' augęs ir gerai žino jų reikalus.

Kada Patrick J. McDonough 
■ 1935 m. buvo Demokratų Statė 
Komiteto pirmininku, jis pasky
rė lietuvaitę M. Jankauskienę 
kaipo savo viena iš sekretorių. 
Tai buvo pirma lietuvaitė pa
skirta Demokratų Statė Komi
tete. Už tai, lietuviai, paremkite 
p. McDonough kandidatūrą. 
Reikalui atėjus jis mums padės.

SkL

f '

LANKĖSI

Pirmadienį, geg. 27 d. “Darbi
ninke” lankėsi stud. Konstanti
nas Klybas. lydimas p. Tuiny- 
los. Stud. Klybas pasišalino iš 
Lietuvos, kada į Lietuvą grįžo 
Rusijos raudonoji armija. Jis 
kartu su kitais lietuviais mažu 
laiveliu pasiekė Švediją.

KAM DAVEI
Kam man Tu, Viešpatie, davei 
Tą karštą širdį vien kentėti ? 
Kodėl aš negaliu blaiviai 
Šaltai, kaip dauguma, žiūrėti ?
Norėčiau lygiai aš visus 
Prispaust prie degančios krūti

nės,
O balsas sąžinės grasus 
Mani sielą griaužia bekankinęs!
Išplėšk man širdį kruvinai. 
Kad jos negundintų ta žemė. 
Kur vienos kovos, kur sapnai 
Galų gale tik kančią lemia.

uniformos ir valgis. Atsišaukite j 
asmeniai, Childs’ Old France,! 
258 Huntington Avė., Boston.

(24-28-4) f

REIKALINGA dirbti prie če- 
verykų Russet Repairer; dar
bas pastovus. Taipgi reikalinga 
merginų prie pekiavimo. Atsi
šaukite: French, Shriner
Umer, 63 Melcher St., Boston. Į

(21-24-28-4-7-11)1

REIKALINGA 
patyrusi virėja ir antroji 
pagelbininkė dirbti Bosto

ne ir Nantucket.
TeI.COM. 0049. 

Mrs. De Menocal.
(29)

REIKALINGA Waitresses,

Ros. Bou 3729 Bou 4818

Lithuanian FumtturtCo.
MOVERS — 
Insured and

Bondod 
Local A Long 

Distanoo 
Movlng

336.328 W. Broadw«y
So. Boston. Mass.

i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR.JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gaįliūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th. St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkvvay—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BL. PABALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagždya, 
601 6th SL, Sp- Boston, Maaa

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelldo
702 E. 5th SL, So. Boston, Maaa

Prot. Rait. — Jonas Gllneckla,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. SUth St., So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SL, So. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikls, 
787 E. Broadway, so. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mtaesto 
2 vai. po pietų. Parapijos saM) 
492 E 7th St. So Boston Maas

17c.

33c.

>• i

Šeštadienio Lenktynės
The CONSTITUTIOH

Handicap — $10.000 Pridėta
Daily Double užsidaro 1:55 P.M 

Prasideda 2:15 P.M. 
8-tos lenktynės 5:45 P. M. 

Įžanga 
Grandstand 83c. Taksų 

Viso 81.00 
Clubhouse $1.67. Taksų 

Viso $2.00 
Vaikai neįleidžiami.

Ketvirtadienio Lenktynės
The TOMASELLO

Handicap — $10,000 Pridėta

PARSIDUODA — ant W. 8th 
St., So. Bostone, namas su vie
na krautuve, dviem butais po 4 
kambarius ir kitas namas trijų 
šeimynų, 4, 5 ir 5 kambarių. 
Trys garadžiai. Neskaitant 
krautuvės duoda $120.00 paja
mų į mėnesį. Parsiduoda pi
giai. Telephonuokite BLUe Hills 
6872.

REIKALINGA moterys po
pietiniam - naktiniam šiitui 
dirbti kaipo pakuoto jos.

Iš pradžių mokama 75*4»c. į 
valandą. Patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite:
THE AMERICAN SUGAR 
REFINING COMPANY, 

47 Granite St.,
So. Boston, Mass.

(28-3-7-10)

Palengvink Kančias Nuo 
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO 

su skania kramtoma guma 
vidurių liuosavimui o Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal

vą skauda? Be gyvumo? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti 
— kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

ram-A-MM*• ••••••••••••

So. Boston Fumitare Co.
Visoki baldai, lovos, matrosai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380^ West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Prūtatymaj afatbiu.

GRABOBIAI

IBaraseviSisirSanB
MOTERIS FAGELBININKB 

Lietuvių Oratorius Ir 
BelramurtejM 

Tufi Notaro Tetos

254 W. Broadway
SO. BQSTON, MAS8. 

Tel. SOŲth Beetoi 2980 
BOaaus gyvenamoji vieta — 

83B DorcMrtar A*S. 
TsL COLumMa 2337

CASPER
FUNERAL NOMB
187 Dorohester Stretl 

South Boston, Hm.L^assIs W josepn w. tisptr 
(KASPERAS) ' 

Laidotuvių Oiroktsrius ► 
Balsamurtsto

NOTART PUBUC 
Patarnavimas Dieną *r Makt] 

Koplyčia šermenims Dytafl 
TsL BOU Bartos 1437 

BOU Bsston 39B0
—į fcyi . M V A II la^BĮto—

I ZALETSKAS
OUNOOALFUNERAL NOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MAML

D. A. Zatetokao, F. S. Zaletskaa 
Oratoriai fr Baloamuotsjal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Kaplyeia termsnlms dykai 

NOTART PUBLIC 
TsL ŠOU Boeton 0B19 

ŠOU Boston MN

TeI.COM
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neracijoi vis dar skverbia
si i kartuosius tropiku 
Tikimasi, 
technika 
šilumos 
sveikatą
Čia būtų per platu kalbėti 
apie šiuos ir kitus tolimus 
kraštus, tinkamus tik drą
siems ir tvirtiems pionie
riams, bet gal nelabai tin
kamus miestelėnams ir 
orofesionalams.

Norint ruošti tinkamą 
kolonizacijos planą, reikia 
žinoti:

1. Kiek ir kurio amžiaus 
ir lyties turime žmonių, 
norinčių tropikuose gy
venti.

2 Kiek turime žemdirbei 
:r kiek įvairiu kitų profe
sijų, ypač statvbininku.

Dabar tokiu žinių aš dar 
neturiu. Žinau tik tiek, kad 
vidutinių klimatų kraštai 
naujų kolonistų nebenori, 
iu neįsileis, ogi imigrantų 
jie prisiims tiktai po labai 
mažučiutę porciją, kad bū
tu lengviau juos greitu 
laiku suvirškinti.

Kolonizacijos ir net emi
gracijos klausimams nu
šviesti toli gražu neužteks, 
kad ir ilgoko interview. 
Tam reikia visos serijos il
gų straipsnių.
— Kokie Tamstos dabar

tiniai darbai ir ateities 
planai?
— Čia tai daug papras

tesnis ir trumpesnis klau
simas. Pagal oficialinę ter
minologiją aš esu dabar 
bedarbis ir nesitikiu savo 
specialybėje to darbo greit 
gauti. Reikės palaukti. Ta
čiau be darbo tik retą va
landą išbūnu. Daug skai
tau, renku geografines ži
nias apie įvairias tolimas 
šalis, sakau prakalbas ir 
šiek tiek rašau. Kol kas 
turiu parašęs šias knygas:

The Problem of the Lith- 
uanian Boundaries.

The Modern Lithuania.
The Problem of Lithua

nia Minor.
Rašau dar bent dvi, bet 

nesiskubindamas, nes kny
gos man© temomis negali 
tikėtis nei leidėjų, nei skai
tytojų. Jos gali suintere
suoti tik labai mažą žmo
nių skaičių. “The Modern 
Lithuania” vis dėlto jau 
spaustuvėje. Ji buvo su
rinkta jau prieš Kalėdas. 
Trečią knygelę (apie 85 p.) 
čią knygelę (apie 85 pusi.) 
apie Maž. Lietuvą ir jos ri
bas pradėjau mimeogra- 
fuoti ir pagaminti jos nors 
100 kopijų.

Visai konkrečių ateities 
nlanų neįstengiu susidary
ti: laukiu laisvo kelio Lie
tuvon. Jei jo neatsidarytų, 
priderėtų man vykti kartu 
gyventi su grupe kolonis
tų kur nors tropikuose. 
Nesinorėtų dar skirtis nuo 
savo tautos begalinių var- 
gy-_____ _____________

Queen For A Night

iiems grūmoja arabai. Ogi 
ir vietos ten mažoka. Tad 
žvdai labai interesuojasi 
kolonizacria. Jie buvo išsi
rinkę seotvnis milijonus 
akru sausos žemės Aus
tralijoj. Užklausiau vieną 
Australijos valdininką a- 
pie tą žydu projektą kolo- 
nizuotis Vakarų Australi
joj. Jis Dasakė, kad Aus
tralija nėra linkusi vienoje 
vietoie ateivius kolonizuo
ti, bet išbarstvti juos ma
žutėmis saujomis po mil- 
ž:nišką savo valstvtę. Žy
dai koncesijos kolonizaci
jai nedavę. Kitą bandymą 
San Domingo resnubūkoje 
žvdai jau pradėjo ir įstei
gė savo kaimą iš kelių 
šimtų gyventoju.
e5" n savotiškas

S. 
kad mokslas ir 

padės nugalėti 
prasta įtaką į 
ir darbingum?.

šoki ir žaiski.
Lyg marių vilnis.
Žvr’i?-’dės tau vaiskiai 
Nušviečia naktis.

Dienos be galo
Užbūrė tave.
Dūsta žiogeliai
Žoles tirštame.

linkus ir užsakams išėjus,! 
pirmadienio vakarą prasi-’ 
dėjo vestuvės. Pakviestieji1 
svečiai suvažiavo, jauna
sis taipgi atvyko, parva
dintas skripkorius, kad 
pradėjo čirškinti. Petro
nėlė meldė, kad tėvai pra
dėtų šokimą.

I susikibusiu 
striobą, tuojau visi šokti 
i pradėjo ir žudės per kiau
rą naktį.

Antradienio rytą visi
1 svečiai valgė, tiktai jau- ’ 
nuoju nė snapo nekišo, nes 
ketino eiti išpažinties. Iš- 
važiuodamu prie šliūbo,' 
meldė tėvų ir visų svečių, 
kad laimintų, ką tie ir da
rė. Jaunoji drauge su se- 
sere ir piršliene sėdo į ra
tus ir visų pirma važiavo. 
Jaunasis sėdo ant gražaus niją užsirašyti. Jaunuoju 
žirgo ir jojo greta vežimo tuojau skubėjo bažnyčion 
jaunosios. Paskui to va- išpažinties. Po išpažinties: 
žiavo visi vestuvininkai, atėjo kanauninkas Kalėda 
šaudydami ir dainuodami.' duoti šliūbą. Jaunąją prie 
Neapsistojo nė prie vienos to nuvedė sesuo Veronika,

i karkiamos.
viešnamyje pasipuošė, 
mergelės šokti pradėjo.

Piršlys, Kazimieru, Pet
ronėle, dešimčia liudinin
kų vedinas, nuėjo į klebo-

(Tęsinys)

šeštadienį, piršlys Anta
nas Vaištara, į Kempelius 
atvažiuodamas, atsivežė 
gėrimų. Su juo drauge at
vyko jaunasis su kitais 
svečiais. Visų pirma pirš
lys stiklą pripylęs tarė: 
“Sveikas, tėvai!” paskiau 
“Sveika, Kotrina”. Pasodi
no jaunąjį užstalėje, o jau
nąją už ypatingo stalelio. 
Tuojau klausė tėvo: “Ar 
leidi dukterį?” Tas atsa
kė: “Leidžiu”. Klausė mo
tinos: “Ar leidi?” Ta vėl 
atsakė: “Leidžiu.” Klausė 
jaunojo: “Ar imi Petronė
lę už moterį!” Kazimieras 
atsakė: “Imu”. Klausė jau
nosios: “Ar tekėsi?” Ši at
sakė: “Tekėsiu”. Dar pirš
lys davė rublį motinai, ku
ri kibusi už Petronėlės 
rankos tarė: “Šitai atiduo
du mano vaiką, imk sau.” 
Tuokart piršlys stiklą pri
gožęs sušuko: “Sveika, 
jaunoji!” Beregint ėmęs 
rūtų vainikėlį padėjo į lėk
štę, apdengė balta skepeta 
ir nunešė jaunąjai, kurį 
jaunosios sesuo Veronika 
prisegė prie galvos Petro
nėlei, o piršlys ėmęs ją už 
rankos pasodino užstalėje 
greta jaunojo ir tarė: ‘Štaii 
yra jauna pora, nori gy-; 
venti, bus naujokais, aš’ 
aniem dviem duosiu žąsi-i 
ną, o kiti svečiai, ką žada-. 
te?’ IJuozapas Vaištara atsi-J 
liepė: /Ivirvciii nucnar-
šį”. Pranciškus Kairys ta
rė. Aš duosiu avį . nėmis Vilnius, Varšuva,

Selvestras Norbutas iš Budapeštas, per kurias ei- 
Laurių sakė: “ 
veršį iš žardžio.”

Vincentas Norbutas ta
rė: “Aš duosiu du pūru ru
gių”.

Kitas kaimynas tarė: i 
“Aš duosiu du pūru mie
žių, kad turėtų iš ko putrą 
virti”, ir taip toliau.

Mergaitės
stuomenį, kita rankšluos- šaulio šalyse. Kai visi 120 nentuose.

Vos tuodu‘ 
perėjo per

Meilė mūs dūsta 
Gilybėj naktų. 
Gera ir rūstu 
Tarp vyšnių baltų.
Kloniuose graudžiai 
Nutyla daina.
O. siaudžia, siaudžia 
Širdis mylima!

Čiauški ir žaiski. 
Lyg jūra žalia.
Tavo nūn laikas 
Ir tavo valia.

A. V-tis.

-ii V’
Nuvažiavę o jaunąjį piršlys su broliu, 

o Šliūbą duodant jaunoji 
■raukės ir verkė, bet neno
rėdama, dėl to maža tebu
vo ašarų.

(bus daugiau)

Ret ten 
vietinės 

diktatūros raketas (suk
tybė) pritraukti ten pasi
turinčiu žydų ir pratuštin
ti jų kišenes. Geroka dalis 
kolonistų jau išbėgiojo. 
San Domingo i;ems patogi 
vieta laikinai apsistoti, kol 
suras kokią snra^a Šiau
rės Amerikon ar kur kitur.

T enkai tikimi Er tu Impe
rijos ribose kur nors įsi
kurti. Rodos, anie 18,000 

T . T . ....... .v. • T • . ju vra Britu Afrikoje. Iš-Laisvos Lietuvos laikais lietuviskasis Lietuvos jau-p • f , k cVairiai tn.
- *rikie dideli, kad iiems bus

savo žemę..._______________________ .___________  labai sunku kur nors su-
„ A x tilpti, ypač kad jokia šalis

-Ką esate patyręs be- vienintelis būdas padidin-į nenor-g d tūkstančiu 
---- - .. „ Wuvių kultūros saugu- vienog tautog žmonių įsi.

Apie tai reiktų atski- ieįst;
ir nlarian nnkalhėti t • 7 • • i i i - •.. ’ | Lietuviai kol kas rupma- 

S1S ■ si tik apie emigraciją. Tam 
.: tikslui yra šis tas daroma

Apie Tarptautinę Padėti Ir 
Apie lietuvių Reikalus

Pradžia 3-čiame pusi. , bendruosius teisingumo 
Aš duosiu Į>uspar-[ci a valdo tj vidurį Eu- <J.rlnSip}IS’ <»?anizuotis, 

-i— J .*'*>. 4 .. i steigti bendrą biurą ir ben-ropos su istorinėmis sosti- • , ® ,dr« pavergtųjų žurnalą, 
ieškoti paramos krikščio- 

. . , . „ . . - „ ' niškoje ir humanistinėje
... ,. . visuomenes daly šioje gar-garkauhs Jis valdo tas bingoje ša,y ir įitur _8to- 

tautas, is kurių Europa kiaBtuJrėtų būti laisvės ko- 
galėjo tikėtis netolimoje programa. Jei
ateity didžiausios ™esos,„* įme krikal,
naujų idėjų ir atgimimo. Ichaotiškai _ tai 'gal nei 

Britanijoj pradėjo orga- nei savų kraštų neišgelbė- 
nizuotis Centrinės Euro- sime, o gal net visą Euro
pos federaliniai klubai, pą prarasime. O tai būtų 

'Manau, kad jų turėtų dau- tikros sutemos visų baltų-' 
viena žadėjo giau įsisteigti įvairiose pa- ’ jų kultūros visuose konti-1 

, Žuvus Europai, 
tį, kita įtiestuvę, kita pirš- milijonų pavergtųjų, išnie- ogi mes esame jos pati šir- 
tines, kojines ir tt. į kintų ir nužmogintų su- dis, palengva žus ir visa

Tą patį šeštadienio vaka- jungsime savo laisvės pa-j Vakarų krikščioniškoji ci- 
rą padarė jaunieji sutar- stangas Vakarų Kultūrai 
tuves ir atbuvo pintuves, gelbėti, tai mūsų nepri- 
Per kiaurą naktį šoko. , klausomybės perspekty-

Sekmadienio rytą jau- vos įgaus naujos dinamiš- 
nuoju nuvažiavo į Viduklę, kos jėgos. Bet veikti rei- 
užsirašė, atliko poterius ir kia greit. Užmiršti mažųjų 
padavė užsakus. I savitarpinių skriaudų pa-

Dviem savaitėms pras- sėtą neapykantą, rasti zuoto melo karalystę.

svarstydamas iš tėvynės ti lietuvių kultūros saugu- 
išblokštų lietuvių koloni- mą. .
zacijos problemas? rai ir plačiau pakalbėti,
-r Šį klausimą atsakant kai bus tam progos.

pirmiausia pritinka pa- karas pilniau šiai įrodė ma-' 
tiekti 
skirtingų sąvokų: emigra
cija ir kolonizacija.

Emigracija aš vadinu iš- dar bus šam įrodinėti nu
vykimą svetimon žemėn ir sų mažutėje šalelėje, 
lėtą (antroj kartoje už-: Daugelis lietuvi Euro_ 
baigiamą), bet visišką su- ®

; aušimą su kita tauta, už- 
' leidžiant šeimoje vis dau

giau vietos naujai kalbai 
ir kitiems papročiams bei 
kultūrai. Amerikoje ir 
daug kur kitur šitas pro
cesas vyksta nesąmonin
gai ir jis paliečia inteli
gentijos vaikus dargi grei
čiau, o aukštesnės civiliza
cijos tautos (skandinavai, 
vokiečiai, olandai) grei
čiau ir pilniau ištautėja 
negu lietuviai. Iš emigraci
jos lietuvių tautai esti tik 
laikinos naudos, o dideli 
nuostoliai labai ilgam atsi- į 
liepia kraujo nuleidimu, 

į tautos smulkėjimu. Todėl 
aš nebuvau emigracijos 
šalininkas.

Kolonizacija vadinu per- • 
sikėlimą į naujus kraštus 25 metams. Bado norint iš- 

i su apgalvotu tikslu lietu- vengti reikia rūpintis kuo- 
viškai sudvasinti kur nors greičiausia atitraukti cha-

definiciją dviejų no tezės teisingumą, ogi Eu je ; New Yorke
n TT/'ilri i • nm 1 ("YVO _ *-* 4- z~x IMT n i n Irn X V cjatominiai ateities karai i 

dar aiškiau tai įrodys, jei ALT turi savo Sočiai Ser
vice prospektyvių emi
grantų patarnavimui: 233 
Broadway, New York.

- - - -)VI ■ | V.f ••augelis f . IŽLULZtUnpoje galvoja apie emigra- KUr pTlSIųlaUS ISDiOKSTICjl 
ei ją, bet nežinau jokio ko
miteto ar organizacijos 
kuri rūpintųsi apie koloni- 

izaciją, nes ją sunkiau vyk
dyti. Negaudamas jokių 
leidinių iš Europos, neži
nau ką ten lietuviai apie 

j kolonizaciją galvoja. Kai 
kurios kitos tautos, rodos, 
ruošia ir kolonizacijos 
planus, ne vien emigraci
jos.

lietuviai?
Daugumas lietuvių sva

joja apie Šiaurės Ameri
ką: U.S.A. ir Kanadą. Ta- ' 
čiau gal dar ne visi žino, 
kad į šiuos kraštus bus y- 
patingai sunku patekti. 1 
Lietuvos kvota į U.S.A. 
yra 386 per metus. Bet į- 
važiavimas yra sujungtas 
su kiniškais - mandariniš- 
kais formalumais, kuriuos 
atlikti lengviau gali tik 
nepaprastai puikiai orga
nizuotos ir finansiškai sti
prios tautos. Tad pastarų
jų 12 metų praktika rodo, 
kad du trečdalius tų kvotų 
gauna žydai, ogi tik treč
dalį krikščionys. Neturiu 
pagrindo kitokius spėji
mus ateičiai daryti. Ma
nau, kad per metus atvyks 
Amerikon tik apie 130 —- 
ar 150 lietuvių. Prie to, 
dar gal keliolika artimų 
giminių, kurių šeimų da
lys čia seniau gyvena. Ka- 
nadon prasiveržti galės 
tur būt tik tuzinai, bet ne 
šimtai. Gražion žemėn 
Naujon Zelandijon beveik 
nieko neįsileis. Australija 
žada būti kiek mielaširdin- 
gesnė imigrantams. Be
veik vienų baltųjų apgy
ventos Argentina, Gili ir 
Urugvajus tik po truputį 

grija, Rumunija, Jugosla- i pavienių žmonių prisiims.
. h 
ne

pravers ateiviams durų. 
Net gi tuščios Alaskos le- 
gislatūra atmetė projektą 
duoti žemės net tokiems 
ateiviams, kurie tarnavo 
sąjungininkų armijose.

Rodos prieinamesnį kra
štai būtų tai Andihiško- 
sios respublikos nuo Pana
mos iki Bolivijos ir Para
gvajaus. Jei būtų pinigų, 
tai platūs Rytų Afrikos 
plokštakalniai gal taptų 
mums prieinami. Baltieji 
šiaurės pionieriai šioje ge-

Aziatiška tvarka Europoj
Rusijai užvaldžius Euro

pos aruodus, taukines ir 
pienines ir toje zonoje ga
na pastoviai suardžius ū- 
kio produktingumą, man 
rodos, kad badas Europai, 
garantuotas gal kokiemsvilizacija. Tad kovas už 

laisvą Lietuvą aš vadinu 
kovomis už laisvą Europą,
Ameriką ir laisvą pasaulį, kad ir nedidelį žemės vei- osą ir badą reprezentuo- 
Tik susijungę laimėsime sklypelį. Tuomet ^tas jančią kariuomerę mjioli- 
karą prieš didžiojo organi-

Lietuvoje buvo iš senovės mylimas žirgas ir apie jį randame daug dainų. Buvo 
mylimas žirgas ir laisvoje Lietuvoje ir šis paveikslas parodo tikrą žirgų šventę: 
Žirgelis kario draugas, žirgelis sporte ir kiekvieno ūkininko jėgos ramstis.

sklypelis virsta nauja Lie- ciją atgal į jos 1938 m. ri- 
tuva su lietuviškais ap- bas. Labdarybe Amerika 

_ gyventų vietų vardais. Ar- neišgelbės Europos. Tai I 
klo, dirbtuvės, laboratori- tuščios pastangos. Europa 
jos, poeto ir kunigo sutar- turi gauti progų vėl dirbti 
tinis darbas sukūrė daug savus laukus ir naudotis 
naujų tėvynių, tad turime savo darbo vaisiais be ru- 
New England, Nouvelle sų priežiūros; tuomet grei- 
France, Nueva Espana, tu laiku trys Baltijos res- 
Nova Scotia ir tt. šitokią publikos ir Lenkija parū- 
kolonizaciją aš propaguo- pins Europai mėsos, svies- 
ju jau nuo 1927 m. Bet ji to ir kiaušinių, ogi Ven- 

: galima tik pionierių kraš- į, “ J , “ o " a____ t x
tuose, ir tai ne visuose, ku- vija ir Bulgarija priaugins ■ Jokios mūsų pastangos, 
riuos aprašo Amerikos žy
mus geografas 
Bowman knygoje

; Pioneer Fringe”
York, 1931), ir A. Grenfell nės be žinios dingsta ver- 

i Price. knygoje “White Sėt- gų stovyklose toli Rytuo- 
tlers in the Tropics” (New se, ogi kiti bėga į Vakarus. 
York, 1929). I Ypač bėga žydai. Jie yra

Šio kolonizacijos klausi- visos padėties barometras, 
mo aš visai nejungiu su Jų pirmiausias tikslas pa- 
Lietuvos artimu likimu, bėgti iš rusiškos tvarkos 
Tai visai atskiras klausi- pagal šūkį: girk Staliną 
mas. Lietuvai svarbus bet kuolabiausia, o bėk nuo jo 
kuriose sąlygose, bet ku- kuotoliausia. Bet jie ne
riais laikais, nes jo tinka- mato geros ateities ir vi- 
mas išsprendimas būtų gal sai Europai. Palestinoje

gana grūdų. Bet aziatišką i ypač U.S.A., plačiau 
tvarką užvedus Europos 
pačioje širdy, ne tik mais-

bet ir žmo-

Isaiah
“The
(New tas prapuola,

Lovely Lulu Belle, westem war- 
bler on the National Barn Dante, 
is all aglow over the grfts she has 
received as Queen For A Night. 
Jack Bailey, queen crowner on 
Queen For A Day, presents the ncw 
ruler with a hotne and butter as 
Joe Kelly, National Barn Dane* 
emcee, looks on enviously.




