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Irgi Politbiuras 
New Yorko “draugai” 
{spūdžiai iš SSSR 
Komisarai ir ubagai

•
Lietuviški stalincai, kaip ne

kalčiausi avinėliai pavasarį kei
sdami savo šerstį, Brooklyne 
neseniai įsteigė savo 13 narių 
Politbiurą, pavadindami jį De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Centru (427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.). Tas jų Po- 
litbiuras norėtų ir kitose Ame
rikos lietuvių kolonijose įsteigti 
“Veikimo komitetus ir balsuo
tojų kliubus”. Tuo tikslu N. An
glijoje baladojasi “draugas” 
Prūseika, prisidengęs permato
mu literatūrinės draugijos fy- 
gos lapeliu. Politbiuras, arba 
DAL Centras jau suskubo kon- 
gresmanus ir senatorius “pamo
kyti” tarptautinės politikos 
gudrybių, ir, tarp kitko, džiau
giasi gavęs Šen. Pepper ir kon- 
gresmano Marcantonio palaimi
nimus. “Draugams” su fygos 
lapeliais nepavydim...
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
f 4
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“Ten Darbo ir Vietos 
Yra" — Tai Kodėl Juos 
Negrąžina iš Sibiro?

JAV komunistų partija beveik 
pusę savo narių turi New Yor
ko mieste ir apylinkėje. Tai su
prantama, nes New Yorkas vie
nu atžvilgiu labai panašus į Pa
lestinos miestus. Jame veikia 
net kelios komunistų kadrų 
(smogikų ir propagandistų) 
paruošimo mokyklos, kurioms 
vadovauja Abraham Markoff. 
Pavyzdžiui, taip vadinama Jef- 
ferson School užima net 9 aukš
tų rūmus, kur kas metai paruo
šiama apie 4,000 kovojančių ko
munistų. “Mokyklėlę” įkurti 
bandė ir lietuviškai kalbantieji 
brooklyniškiai stalincai, tik jie 
dejuoja dėl “studentų” stokos: 
esą, vos vienas trečdalis užsira
šiusių mokyklą lanko, bet ir tų 
23 “mokinių” amžius labai mar
gas — nuo 10 iki 60 metų...

•

Kai kurie amerikiečiai laikraš
tininkai vis dar teberašo savo 
įspūdžius iš Sovietų Rusijos. 
Būdami svečiais Maskvos kon
ferencijoje nedaug ką galėjo at
virai parašyti. Nežiūrint Molo
tovo iškilmingų užtikrinimų 
duoti korespondentams laisvę, 
jie tos laisvės bolševikų sosti
nėje neturėjo. Bostono laikraš
čių atstovui, pavyzdžiui, cenzo
riai išbraukė pastabą, kad dau
guma namų atrodo kaip Ameri
koj kolonialiniais laikais — va
dinasi, pašiūrės. Negalėdami at
virai rimtesnių dalykų rašyti, 
amerikiečiai korespondentai iš 
Maskvos daug plepėjo apie vy
nus. artistes ir kates, kurių net 
nematė.

Sugrįžę amerikiečiai beveik 
visi rašo sutartinai: bolševikijoj 
jiems į akis krito didelis skur
das, prasti namai, netvarka, ne
lygybė. pragyvenimo brangu
mas, liguisti ir baimės prislėgti 
gyventojai.

Lietuvių komunistų dienraš
ty, “Laisvėje”, Nr. 103, A. Bim
ba rašo: “Kodėl Amerikos lie
tuviai turėtų aukoti sunkiai už
dirbtus dolerius užlaikymui tin-. 
ginių ir kriminalistų Vokieti
joj? i

“Pabėgėliai, kurie nėra tingi-' 
niai ir kriminalistai gali sugrįž
ti Lietuvon ir ten įsikurti. Ten 
darbo ir vietos yra”. Taip. Lie
tuvoje darbo ir vietos yra, tai 
kodėl negrąžinami tie šimtai 
tūkstančių lietuvių, kurie norė
jo Lietuvoje gyventi, nežiūrint, 
kad ir okupantas maskolius ir 
mongolas ten buvo įsibriovęs, 
bet jie prievarta buvo sukimšti 
į gyvulinius vagonus ir išvežti į 
baisųjį Sibirą lėtai mirčiai ir iš
nykimui. Kodėl šis “Stalino 
strielčius” nesirūpina apie tų iš
vežtųjų ir išsklaidytųjų po' 
taigas, ir katorgos lagerius lie
tuvių grąžinimą Lietuvon, o 
“sielojasi” pabėgusiais į vakarų 
Europą, kurie bėgo ir negrįžta.’ 
nes matė savo akimis kaip buvo 
gaudomi ir vežami Sibiran ju 
broliai, seserys, tėvai, giminės, j 
Jie bėgo ir negrįžta todėl, kad 
Lietuva virto vergų medžioklės* 
lauku, kur užplūdę totorių ai
niai medžiojasi sau vergus.

Be to, tur būt Bimba pamiršo, 
ką jis prieš kelis metus viešai 
Bostone (Municipal salėje) pa-' 
skelbė, kas Lietuvoje laukia1 
grįžusius pabėgėlius, būtent, vi-' 
si, pabėgėliai Švedijoj, bus grą
žinti Lietuvon,... nuteisti ir su
šaudyti”...

Nejaugi savo brolių kraujo 
troškulys, verčia šį iškąri jotą 
sielotis, kad pabėgėliai negrįžta 
budeliams į nagus. Juk neveltui 
Lietuva patapo, lig šalis ant ki
tos planetos — visiškai atskir
ta nuo civilizuoto pasaulio, 
nors jau treti metai kaip karas 
pasibaigė. Nieks iš ten neat
vyksta,niekas nuvykęs negrįžta.
Išimtis tik vienas Bimba — išti-. 
kimas (nors ne per gudrus)' 
“Stalino strielčius”. A.
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Potvynio vaizdas. Mississippi upei išsiliejus, šis Cape Giradeau, Mo. 
miestelis tapo užlietas. Jame yra 20.000 gyventojų.
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Churchill Ragina Sudaryti 
Jungtinę Europą

gatves, ku- 
užsienio rei- 

konferencijos

m lesto (Maskvos) 
riomis važinėdavo 
kalų ministerių 
delegatai. Iš čia juos veja polici
ja”. Kurgi elgetų nebus, jei už 
vieną kiaušinį, kam pasiseka jį 
rasti, mokama 1 doleris, kai dar
bininkas per mėnesį teuždirba 
tarp 10 ir 100 dol. Rūbų kainos 
pasakiškos, todėl juos nusipirk
ti gali tik aukštieji bolševikų 
ponai.

Kai taip yra “socializmo tėvy
nės” sostinėje, ką bekalbėti a- 
pie tos vergų imperijos užkam
pius... C.

To skurdo jau Lenkijoje ma- < 
tosi daug, bet juo toliau į šiau- J 
rę, juo giliau į Rusiją, juo bai- < 
siau ir vargingiau. Pačioje Mas- į 
kvoje didžiausi kraštutinumai: * 
aukštieji valdininkai ūlioja kaip > 
Indijos karaliukai. Jie sočiai 
valgo, geria brangius vynus ir 1 
likerius, važinėja šauniais limu
zinais, žiūri baleto, arba išva
žiuoja į savo prabangias už- j 
miesčių vilas, kai tuo pačiu me- i 
tu milijonai Maskvos darbinin- į 
kų vaikščioja nuplyšę, išdžiūvu- j 
siais pabalusiais veidais, po 4-5 
žmones gyvena susigrūdę viena
me kambarėlyje, ilgose eilėse 
laukia progos įlipti į tramvajų 
(streetcarį). Chicago Tribūne 
korespondentas rašo: "Elgetos 
visur, išskyrus svarbiausias*
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Truman Uždraudė Reikalauti 
Atlyginimo Nuo Vartų

Ragina Pakelti Minimumo 
Atlyginimą Darbininkams

IVashington, D. C., geg.i 
15 — Prezidentas Trumą-1 
nas pasirašė bilių, kuris 
draudžia darbininkams 
reikalauti atlyginimo nuo 
įėjimo vartų iki darbo vie
tos (portal - to - portal) 
už praeitį ir ateityj. Pre
zidentas Truman sakė,

kad jis tai padaręs dėl mū
sų tautos ekonominio 
stovumo.

pa-

Prezidentas Truman 
gina Kongresą pakelti 
nimumo atlyginimą darbi
ninkams nuo 40 iki 65 cen
tų į valandą.

ra- 
mi-

LIETUVIŲ TREMTINIŲ
GYVENIMAS FREIBURGE

Šiomis dienomis gavome duonos 20-25 RM, cukraus 
laišką iš Freiburgo, Vo- 150-200 RM ir tt... Apie 
kietijos. Tarp kitko rašo: grįžimą Lietuvon kol kas 

“Mūs lietuvių tremtinių atrodo netenka kalbėti.” 
čia yra apie 340 asmenų,- Toliau rašytojas prašo, 
daugiausia inteligentų ir kad kas nors prisiųstų 
laisvų profesijų žmonių: jam afidevitą. Jis ieško gi- 
advokatų, gydytojų ir ki- minių, kilusių iš Šiaulių, 
tų. Apie pusę to skaičiaus Jo motina kilusi iš Lapna- 
yra studentų, kurie studi- gių kaimo, Šiaulių valš- 
juoja įvairius mokslus vie,- čiaus. Ji yra nelietuviškos 
tos universitete. į kilmės vilnietė — Jadvyga

i “Pragyvenimo sąlygos Krušinskaitė nuo Ašme- 
yra menkos, ypač su mais- nos. Jos tėvo vardas Pran- 
!tu, nes visi gauname apie ciškus Krušinskas.
1,200 kalorijų, t. y. apie i Giminės ar kas kitas at- 
ipusę to kas reikalinga.'siliepkite šiuo adresu£_ 
i Birželio 30 d. UNRRAį 
baigs savo veikimą. Visi:

\ J kaip bus 
5 toliau, nes kol kas IRO ne- 

! perėmė DP aprūpinimo. 
Blogiausia yra studen
tams, ypač tiems, kurie 
smarkiai dirba. Dėl silpno 
maisto jų sveikata susilp
nėjo ir yra pavojaus, kad 

i bus džiovininkų. LRK mo
ka nereguliariai po 100 R. _______,______ .______
M. pašalpos, kas sudaro jos, nubalsavo streikuoti. 

Ijuodoj rinkoj pusę dolerio, Per 6 savaites vedė dery- 
o maisto kainos yra per- bas ir negalėjo susitaikin- 
aukštos: sviesto 300 RM,

Į 
iI 
jĮ I 
iŠ v. Pranciškaus parapijos 
įklebonas, La w re n c e,1 
Mass., keleto kat. organi
zacijų vadas, nenuilsta
mas visuomenininkas ir 
kultūrininkas šįmet, bir
želio 22 d. mini savo kuni
gystės 25 metų ir visuo
meninės veiklos 35 metų

, sukaktis. Jubiliatui pa
taikos šventyklos |gerbtį susidariusi Komisi-

Visuomenės Maloniam 
Dėmesiui UNRRAĮ 

.n Vie;!
i ________________ . —

Kun. Pranas M. Juras, susirūpinę

A. Čepulis, Stadfsh 72, 
Freiburg (French zone), 

Germany.

Žuvininkai Nubalsavo 
StreikuotiKomunistai Pikietavo Susirinkimąc i

I—
ir Italiją į Jungtinę Euro
pą, sakė jis. Rusija, Jung.i 
Valstybės, Britų tautų 
valstybės ir Jungtinė Eu- 
ropa turi būti svarbiau
siais 1 ... . . ’ Igei un juoiuanuoi iwnuoi-
pinoriais. ja faktą maloniai pri-į

Churchill tikrino, kad mena visuomenės žiniai. į 
šios kampanijos tikslas 
dėl jungtinės demokrati-; 
nės Europos duoti spren
džiamą užtikrinimą prieš 
agresiją.

Šiame susirinkime daly
vavo Įžymūs diplomatai ir 
dvasininkai. Kardinolas 15 
Griffin, Westminsterio ar- amerikietiškos veiklos ko- 
kivyskupas, kuris dabar mitetas tyrinėja kino ar- 
yra Romoje, prisiuntė tistus. 
raštą, linkėdamas tam su- Komiteto pirmininkas J. _ ~_____ ,
sirinkimui geriausių sek- Parnell Thomas pareiškė, maisto trūkumui 
mių. 11

Susirinkimas praėjo la- lor buvo priverstas 
bai tvarkiai. *“..................
grupė pikietavo. Policija ssia 
pažino, kad tai buvo ko- Tas veikalas yra grynai Amerikos ir Britų okupa- 
munistai. Komunistai ne Rusijos propaganda. Mr. cines zonas. Tas kiekis bus 
tik pikietavo. bet ir dalino Taylor protestavęs ir ne- pasiųstas iki liepos 31 d. 
lapelius su šūkiais, kaip norėjęs dalyvauti, bet pranPsama RPrlvno 
tai: “Išgelbėkite Europą OWI agentas, kuris buvo kad Jung Valstybių ir An-

Londonas, geg. 15 — 
Winston Churchill, kalbė- i 
damas 6 tūkstančių atsto
vų miniai, pareiškė, kad 
yra būtinas reikalas su-i 
daryti Jungtinę Europą,!; 
laisvą nuo tautinės neapy
kantos ir konkurencijos.

Suvienytos Europos tau
tos į vieną federaciją turi 
būti Jungtinių Tautų glo
boje.

Winston Churchill šią 
mintį iškėlė pereitą sausio 
mėnesį, bet tik dabar pra
dėjo viešą kampaniją už 
Jungtinio Europos Komi
teto sudarymą. Jis sako, 
kad Britanija ir Prancūzi
ja turi imtis iniciatyvos, 
kad išgelbėti Vokietiją 
nuo “ekonominio užtroški- 
mo”, kuris gali privesti 
prie “sukilimo ir keršto 
minties”.

Turi būti surastos prie
monės įtraukti Vokietiją

Gloucester, Mass., geg. 
15 — Šio miesto žuvininku 
unija,, priklausanti prie 
Amerikos Darbo Federaci-

ti.

Tyrinėja Kino Raudonuosius Jung. Valstybės Siunčia
Artistus—

Los Angeles, Cal., geg. 
• — Kongreso prieš -

1,200,000 Tonų Maisto

VVashington, D. C., geg.
15 — Susidarius dideliam 
_____ _______i vakari- 

kad artistas Robert Tay- nėję Vokietijoje, Jung. 
; vai-vaistybių Karo Departa- 

Tik lauke dinti veikale “Song of Ru- mentas praneša, kad siun- 
. Policija ssia” (Rusijos Daina), čia 1,200,000 tortų maisto į

Jung. Valstybės duoda 
daugiausia maisto Vokie
tijai. Tačiau vokiečiai ne
gali vien iš šio krašto ir 
Britanijos reikalauti. Jie 
patys turi pasirūpinti, kad 
nereikėtų badauti.

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 

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

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

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima 
daugiau atstovų ir svečių.

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

Du Žuvo Helicopter'iui 
Ekspliodavus

Dabar — Nuo Churchill.” 
Pikietieriai pa s m e r k ė 
Churchill kaipo Sovietų 
Rusijos ir taikos priešą.

atvykęs i Hollywood tuo 
tikslu, jį privertęs.

Paskola Graikijai Krašto 
Atstatymui, Sako 

Marshall'as

Budenz Knygos Antra 
Laida

glijos zonose sumažinama 
maisto kiekis, būtent, nuo 
dabar duodamų 1,550 ka
lorijų bus nukirsta iki 
1,200.

Į

Hoxsie, R. I., geg. 15 — 
Iškilęs apie 200 pėdų į auk
štį helicopter’is eksplioda- 
vo. Toje katastrofoje žuvo 
instruktorius ir mokinys.

Nevv York — Buvusio 
komunisto, Louis Budenz 
knygos — “This is Myi 
Story”, kuri nupasakoja 
kaip rašytojas tapo komu
nistu ir susipratęs grįžo į 
K. Bažnyčią, parduota 
25,000 egzempliorių. Ant
ros laidos bus atspausdin
ta dar 20,000 egzemplio- 
~ Viena geriausių kny-

— “This is My 
kuri nupasakojaVVashington, D. C. —

Jung. Valstybių sekreto
rius Marshall’as pareiškė, 
kad $300,000,000 paskola 
Graikijai yra skiriama to 
krašto atstatymui ir jo ge
rovei.

Amerikos tikslas suda- rių.
ryti vieningą, pastovią gų apie komunistų veiki- 
santvarką Graikijoje.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALEM, MASS,

mą Amerikoje.

šeštadienį, gegužės 17 d., 1:15 vai. po pietų Į- 
vyks lietuvių radio progratma. Pasukite savo radio 
rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausykitės gražių lie
tuviškų liaudies dainų, muzikos, pranešimų, sveikini
mų ir kalbų.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORnood 1449

r
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Centro
Bill H. R. 2910

tuvos kariuomenės unifor
mas. Buvo atsitikimas Vil
niuje, kur partizanai, apsi
rengę civiliškai, nuvyko 
nakties metu į miestą,

ĮVAIRIOS žinios
c

Senatas Priėmė Bilių 
Prieš Unijas

V, ashingtou, D. C. 
Jung. Valstybių Senatas 
68 balsais prieš 24 priėmė 
Tafto bilių prieš unijas. 
Kiek anksčiau Atstovų 

asmenys. Butas priėmė Hartiey bi- 
aišku- lių. kuris yra daug griež- 

bet tai tesnis. Dabar Atstovų Bu- 
suderinti su 

nėra susirūpinęs mens. Tai atlikę galėsime Senato bilium ir pašalinti

Gyvename momentu, ku- ir kaipo paskiri 
ris iš mūsų visų reikalauja Mums nebus sunku 1 
akylumo, organizuotumo tį, kitą parašyti, 
ir veiklumo. Retas kuris iš gali turėti lemiančio vaid- tas mėgins 
lietuvių 
savo tėvų krašto likimu ir jaustis pasitarnavę savo skirtumu. 
Lietuvos tremtinių, išblaš- artimui. krikščioniškos 
kytų po įvairius pasaulio meilės aktą padarę, 
kraštus, padėtimi. Besirū
pindami Lietuvos laisvi
nimu per Amerikos Lietu
vių Tarybą ir tremtinių 
šelpimu per Bendrąjį A- 
merikos Lietuvių Fondą ir 
beaukodami šiems svar
biems tikslams, žiūrėkime, 
kad ir visomis kitomis tin
kamomis priemonėmis pri
sidėtume prie didžiųjų 
šiandieninių tautos darbų.

Šiuo metu turime gali
mumų praktišku būdu pri
sidėti prie tremtinių įkur
dinimo.

Prezidento Trumano pla
nas įleisti Amerikon iš Eu
ropos 400.000 tremtinių 
(Displaced Persons) ketu
rių metų bėgyje, rado at
garsio Jungtinių Valsty
bių kongrese. Y’ra įneštas 
įstatymo projektas, kuris 
vadinasi Bill H. R. 2910. 
Labai yra svarbu, kad tas 
įstatymo projektas būtų 
priimtas ir * įgyvendina
mas. Juo remiantis ir lie
tuvių tremtinių kelios de
šimtys tūkstančių galėtų 
atvykti į Dėdės Šamo že
mę ir čia įsikurti. Tuo bū
du didele dauguma tremti
nių Įkurdinimo problema 
būtų išspręsta.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos apskritys, 
skyriai ir visos draugijos c
tepasiunčia savo rajonų daug esą girdėj ę apie ku- — 
kongreso nariams prašy- nigus. nes matė vėliausius’ 
mą. kad jie paremtų to i- judamus paveikslus apieĮ 
statymo pravedimą. To- kunigus, būtent. "Going 
kius paraginimus ir prašy- My Way” ir “Keys of the 
mus savo kongresmanams Kingdom”.—

Bill H. R. 2910 remia di
džiosios Amerikos katali
kų. protestantų ir žydų or
ganizacijos. Remia ir dar
bininkų unijos. Bet, reikia 
neužmiršti, kad yra ir 
priešų. Todėl yra reikalin
ga mūsų visų bendra akci
ja. Žiūrėkime, kad dėl mū
sų neveiklumo šiame rei
kale naudingas ir būtinai 
reikalingas įstatymas ne
būtų palaidotas. Jei taip 
įvyktų, būsime kalti visi 
tie. kurie šio darbo nebūsi
me prisidėję.

A.L.R.K. Federacijos 
Sekretorijatas

2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago .111.

t I
Šis naujas prieš unijas 

bilius. jeigu įsigalios, su
varžys darbininkų unijas: 
panaikins ‘‘uždarą dirbtu
vę”. būtent, leis darbda
viui priimti darban ir ne 
u.nijistus arba priklausan
čius kitai unijai: atims de
rybų teisę iš tokių unijų, 
kurių viršininkais yra ko
munistai arba jų pakelei
viai: valdžia turės teisę 
uždrausti 80 dienų strei
kus, kurie nukreipti prieš 
viešąją 
viams 
laisvę
ma tyrinėti unijų 
singą” elgesį: 
nepriklausoma 
kavimo taryba: unijos pri-, 
valo registruotis ir kas
met duoti finansinę apys- 

į kaitą.
Galimas dalyl 

Prezidentas Truman uždės j tydino. Susidarė 
i savo veto, nes šis bilius y-1 krizė. Raudonieji 
ra perdaug griežtas prieš;valdžios darbą. ’ 
unijas.

gerovę:
užtikrina 

derybose:

Dorchesterietis Kunigas 
Misijonierius Japonijoje
Japonija — Kai kun. Ed- 

mond Ryan, Maryknoll’ų 
misijonierius iš Dorches-Į 
terio. nuvyko į Yokkaichį.j 
Japoniją, misijonieriauti.į 
jis manė, kad Japoniečiaii 
jo nepriims ir sudarys ku
nigui daug kliūčių, nes jis’ 
pirmas kunigas aplankyti 
tą miestą. Tačiau, jis nu
stebo atvykęs į miestą, 
nes mayoras ir visi gyven
tojai sutiko kunigą su iš- phia įsakė < 
kilmėmis. Jie aiškino, kad;grįžti darban.

darbda- 
žodžio 

leidžia- 
“netei-;

įsteigiama 
tarpinin-

Si porelė, negalėdama susirasti 
nimui, nusipirko šį laivelį už $750 ir jį perdirbo 
gyvenimui. Perdirbimas kainavo §7750, bet jie 
patenkinti, kad turi nors tokius namus.

Italijos Kabinetas Atsistatydino

TolimO ■ SuSisiekimO Ope
rai/iriame kairė ftrirtirotoriams Įsakė Grįžti 

Darban

i

New York, geg. 15 —Dvi 
svarbiausios tolimo - susi
siekimo unijų skyriai — 
New Yorke ir Philadel- 

įsakė operatoriams

De Gasperi Gali Būti Vėl Paskirtas 
Sudaryti Ministerių Kabinetą

tybinių sandėlių, koopera
tyvų, pieninių ir mėsinių 
paima reikiamą kiek ap
rangos ir maisto. Paskui 
pasitraukia į savo tvirto
ves, nusigabendami su sa
vim vietos komunistų par
tijos aktyvą, komunistų 
partijos reikalams parsi
davusius tarnautojus bei 
jų turtą.

4. APRANGA
Partizanai apsirengę į- 

vairiai. Jie rėdosi pagal 
reikalą. Kartais užsideda

(Tęsinys)

Iš to matyti, kad lietuvių 
partizanų ginklai yra dvie
jų rūšių: vokiški ir rusiš
ki. Vokiškųjų ginklų at
sargos dėl dažnų suisdūri- 
mų su raudonąja armija ir 
enkavedistais labai suma
žėjo. Todėl šiandien parti
zanai daugiau ginkluoti 
rusiškais ginklais, ku
riems lengviau galima pa
rūpinti atitinkamų šovi
nių. Apsirūpinimas papil
domais ginklais ir munici-
ja ne visada esti lengvas: pilnai rusiškas uniformas 
kaštuoja pastangų ir su visais rusų kariuome- 
kraujo. Vienok partizanai nės ženklais, kad arčiau 
sugeba nugalėti kliūtis, prieitų prie karinio tikslo 
nes. gerai pažindami savo objektų. Taip pat yra dali- 
kraštą ir turėdami ryšį su nių, kurie nešioja dar Lie- 
gyventojų masėmis, jie su
žino, kur yra rusų polici
jos ar kariuomenės sandė
liai, staigiai užpuola ir pa
siima karinės municijos,

■kiek jiems reikia. Taip pat staigiai užpuolę sunaikino 
į vargiai pervažiuoja per vieną NKVD lizdą, paskui 
Lietuvą rusų karinis trau- greit išsiskirstė po miestą, 
kinys, nesumokėjęs dide- pasislėpdami bei grįždami 
lės duoklės partizanams.

3. APSIRŪPINIMAS
MAISTU

Maisto problema yra ne . 
taip sunkiai išsorendžia- sunkių auto mašinų, moto- 
ma. Kartais būna atsitiki- pilrl" dvir!uSi" 
mų, kad partizanai padaro 

j rekvizicijas, tačiau jas da-

I
I

Į

atgal.
5. RYŠIŲ PRIEMONĖS
Jos yra gana įvairios. 

Partizanai turi lengvų ir

ciklų, dviračių bei papras
tų vežimų. Kartais ištisi 
kovos daliniai, ginkluoti 
tik revolveriais, keliauja iš 
vietos į vietą traukiniais, 
apsirengę civiliškai ir ap
sirūpinę netikrais doku
mentais.

I Kovos vienetai turi ra
dijo ryšį, kas ypač paleng
vina pasiųsti pagalbą į 
mūšio lauką iš kitų vieto
vių atsarginius dalinius, 
bei orientuotis įvairiose 
kovos padėtyse.

Partizanai turi ir dides
nį trumpų bangų siųstuvą, 
kuris kartais girdimas net 
ir Vakarų Europoje. Taip 
pat partizanai yra apsirū
pinę rašomomis mašinėlė
mis. įvairiomis spausdini
mo priemonėmis. Jie lei
džia slaptus laikraščius, 
politinius biuletenius, ku
riuos plačiai išplatino po 
visą Lietuvą. Jų laisva 
spauda iškelia visas rau
donųjų okupantų blogy
bes, krašto fizinį, kultūri
nį, moralinį ir ekonominį 

l naikinimą, praneša apie o- 
kupantų vykdomus lietu
vių suėmimus, nužudymus 
bei ištrėmimus iš Lietuvos 
į Rusiją. Slaptoji spauda 
drąsina ne vien kovotojus, 
bet palaiko visos lietuvių 
tautos kovos dvasią ir įva
ro rimtos baimės okupan
tams.

Roma, Italija, geg. 15 —Ireigą. 
Italijos premieras Alcide’kad 

ide Gasperi ir jo visas mi-i sudarymas bus pavestas 
kas, kadjnisterių kabinetas atsista-Į Vittorio

valdžios do.
i trukdė 
Todėl mi- ja nori nusikratyti komu-,pjmįų susidūrimų 

misterių kabinetas turėjo nistų, kurie tik paraližuo-į kariUOmene 
atsistatydinti, kad paša-, ja valdžios darbą, 
pinti raudonuosius iš vai-;
■džios. - l_,___

Spėjama, kad naujas mi-; Valstybių. Tuo tikslu yra
i rw»Tl 1 Ir r* >-» «■» Lito ta «-»

vestas sudaryti tam pa- M. Lombardo 
čiam premierui Alcide de;Galima aiškiai permatyti, 
Gasperi, jeigu tik jis apsi-Įkad Italijoje bus sudary-i 
ims. Tačiau kairieji juo,tas ministerių kabinetas 
nepasitiki. Kaikurie ir iš dešiniųjų. 
Krikščionių partijos ma-- ------------------

j no, kad jis atliko savo pa- Vengrijos Premieras
Vyksta "Atostogoms”

; Budapeštas, Vengrija, 
Igeg. 15 — Valdžia prane
ša, kad premieras Ferenc 
Nagy vykstąs.į Šveicari
ją 3 savaičių atostogoms. i mis. Čia jie šeimininkauja 

Rusija reikalavo, kad į Jo vietą užims pagelbinin-j kokias dvi dienas. Iš vals- 
Palestinos tyrinėjimo ko
mitetą įeitų penkių didžių
jų valstybių atstovai, bet 
tas buvo atmestas.

Galimas dalykas,‘ro tįję Lietuvoje naujai ko- 
ministerių kabineto jonizuotų rusų arba vadi- 

> bus pavestas namuose valstybiniuose 
Emanuel Orlan- ūkįuose bcį įstaigų ar įmo- 

Inių pagalbiniuose ūkiuose. 
Visiems aišku, kad Itali-j Rekvizicijos praeina be 

į su rusų 
ar policija.

namuose valstybiniuose

■ja vaiazios aamą. Įneš ū^įų sargybos būna
Italija nori gauti pasxo-;negausios ir nepakanka-: 

lą S100,000,000 iš Jung. maį ginkluotos. Beveik vi-!I
-----------UGvvirk va-; 

sada pasiduoda ir šūvio, 
nisterių kabinetas bus pa-atvykęs į Washingtoną I. neįšleidę. Esant rimtam 

t įš Italijos, reikalui susidaryti didės-:

Senatas Užgyre Užsienių

VVashington, D. C., geg. 
15 — Jung. Valstybių Se- 

: natas 79 balsais prieš 4 už- 
gyrė Jung. Valstybių šal
pos sumą iki §350.000.000 
badaujantiems ir sergan
tiems žmonėms karo nu- 
iteriotuose kraštuose.
! Dabar tą bilių Senatas 
; grąžino Atstovų Butui, 
kuris balandžio 30 d. 225 
balsais prieš 165 sumažino 
šalpos suma iki §200.000,- 
000.

Galima tikėtis, kad At
stovų Butas šį kartą pri
ims, kaip ir Senatas.

Palestinos Tyrinėjimo Ko
misija Sudaryta Iš 

Mažųjų Tautų

Naujas Vyskupas Tik 31 
Metų Amžiaus

Kun. 
orde-

Durban, Afrika — 
D. E. Hurley, Oblitų 
no misijonierius, kuris gi
mė Afrikoje ir mokslus ė- 
jo Airijoje ir Romoje, bu
vo konsekruotas vyskupu 
ir Apaštališku Vikaru. 
Natai, Pietų Afrikoje.

Naujas Vyskupas buvo 
'įšventintas kunigu tik 23

’inius kiekius maisto atsar
gi gų, ypač artėjant žiemai 

ar gavus žinių, kad rusų 
kariuomenė su NKVD 
(dabar — MVD) bando
mis rengiasi pulti partiza
nus, pastarieji okupuoja; 
kam tikrą teritorijos dalį, 
pav., valsčiaus miestelį ir 
apylinkęs, atimdami gali
mybes susisiekti šiai sri
čiai su kitomis teritorijo-

iš

1

kas komunistas. MatyasĮ----------------------
Rakosi. nizacijai (IRO)

Kalbama, kad premjero noje. Vokietijoje, 
atostogos užsitęs daug il
giau negu tris savaites. Jis užbaigia 
negrįšiąs į Vengriją kol želio 30 d. Tremtinių šelpi- 
nebus ratifikuota Vengri-i mui yra sudaryta Tarp- 
jos taikos sutartis, kuriItautinė Tremtinių Organi- 
pašalintų komunistų par-jzacija (IRO). Britų zono- 
tijos kontrolę, Rusijos jė- je yra apie 245,000 tremti- 
gų rėmimą.

Britų zo i

Kaip žinoma, UNRRA 
savo darbą bir-

Rusija Pasiūlė Suskaidyti 
Palestinų

nių, kuriems reikalinga 
pagalba. Tremtiniai yra 

I pavojuje. Jeigu Tarptau- 
Itinė Tremtinių Organiza- 
jcija negalės paimti šelpi-

_  mo darbą, tai visa našta 
: Anglijos. Jung.1 

Palestinos pro-i Valstybių ir Prancūzijos, i

New York, geg. 15
Jung. Tautų susirinkime, pu^s ant 
svarstant raiLomivo pi v-:

— įblemas. Rusijos atstovas; 
metų amžiaus, ir dabar su-j Andrėj A. Gromyko pa
kaukęs 31 metų, yra pats; siūlė padalyti Palestiną į į 
Jauniausias vyskupas vi-; dvi nepriklausomas vals- 
same pasaulyje. Reikėjo-ty bes, būtent, arabų ir žy- 
gauti specialų Popiežiaus; dų, jeigu negalima suda- 

30 balsų leidimą tokį jauną kunigą ryti “vienos dvilypės, de
mokratinės • arabų - žydų 

j valstybės”.
i Rusijos pozicija Palesti- 
’ nos klausimu žydai paten- 
! kinti. bet arabai nepaten- 

Prancšama, kad Vengri-! kinti.
r« ioii č'Anini ertici 1 ~

Jung. Valstybių; Britai Uždraudė IRO Veikti
Vokietijoje

Lake Success, N. Y. —
Jungtinių Tautų susirin
kimas priėmė ___
prieš 3 pasiūlymą, kad Pa-j konsekruoti vyskupu, 
lestinos padėties tyrinėji
mui būtų sudarytas komi
tetas iš 11 mažųjų tautų, 
būtent, Kanados, Austra
lijos, Čekoslovakijos, Gua- 
tamela. 
Peru, Švedija, 
Iranos ir 
Prieš šį pasiūlymą balsa
vo Rusija. Ukraina ir
Baltgudija. Kitos valsty- kupacinė valdžia neduoda;Geg. 15 — Britanijos val- 
bės susilaikė nuo balsavi- , :J1— * ------- ;—  ,x:- •i'’ —
f r)'

Rusai Neįleidžia CARE 
Atstovo 1 Vengriją

Indija. Olandija, jos valdžia jau seniai susi-;
Uruguay, tarė su

Jugoslavijos.'CARE organizacija teikti1.
to krašto gyventojams pa-; 
galbą. Tačiau Rusijos o- Lausanne, Šveicarija, —

leidimo tos organizacijosjdžia uždraudė veikti Tarp 
^tstov1” t tau^1’i’ii’ Tremtu1”!

Komunistai Hužudė Kinietį 
Kunigą

Kiniečiai 
kun.

kinieti, 
Yenan 

buvusioje komu- 
Prieš vie-

komunistai į- 
Liang. pirmą 

tame 
Lai-

Shanghai
komunistai nužudė 
Aloysius Liang, 
kuris darbavosi 
mieste,
nistų sostinėje, 
nūs metus, 
silcido kun. 
kunigą darbuotis 
mieste per 11 metų, 
kui bėgant. komunistai; 
užėmė visas bažnyčios’ 
nuosavybes tame mieste ir; 
pavedė kunigui tik dui 
kambariu mokykloje, ku-Į 
riiios jis perdirbo j koply-j 
u i> jj ‘1 '

Iš “Tėvynės Aidai”.
(Bus daugiau)

TOV OUN D1D IT—Gerai- 
dinc Coker, 22. holds dirna 
store toy plastic pistol which 
policc say shc used to hold 
up a liquor store in St. Louia 
for the sum of $90. Shc was 
caugh.t v it hm a half block 

of the store.
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Rusijos Religinė Laisvė 
Tikėjimo Naikinimas

imtKai Amerikos valdžia ir visuomenė pradėjo 
komunistus į nagą, tai jie pradėjo smarkiai gintis. Su-

Bolševikinis milžinas svyruoja iresnė karinė ir partizaninė 
; veikla. Tuoj po balandžio 
11946 m. susijungė į vieną 
■veikiantį organizmą: O. N.

. (Tautinė Ukrainiečiu
, P. Z. K. (Slap

toji Lenkų Kariuomenė), 
L. I. K. (Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas), šie vie
netai įvykdė didelius par
tizaninio veikimo uždavi
nius. Neminėsim L.I.K. 
veiklos, kuria jau mūsų 
laisvoji spauda gana smul
kiai aprašė, bet greta jo y- 
ra ir kitų pavergtų tautų 
akcijos, kurios ir mums y- 
ra įdomios. Bombergo a- 
pylinkėse, Vakarinėj Len
kijoj, išsprogdinta 70 so-

Geležinė užtvara, kuri bet nusistovėjus taikai, ju- įj 
skiria Sovietų Rusiją nuo'dėjimo eilės susibūrė ir su- Sąjunga) 

l likusio pasaulio, pralauž- stiprėjo. 1 —
i ta. Pro mažutį plyšį masi
nės geležinės juostos pra- name Slovakijos miške į- 
siveržė į pasaulį požemi- vyko antroji slapta konfe- 
nės revoliucijos judėjmo rencija, kuri paskelbė — 
žinios. į “Bendrą Tautų Antibolše-

21 lapkričio 1943 grupė
gėjo. Tarp jų buvo: rusai, 
Ukrainai, baltgudžiai, len- 

antibolševikinės ’ organč k,ai> lietuviai latviai, estai,
slovakai, čekai, vengrai, 
rumunai, kroatai, serbai, 
bulgarai, albanai, čerka- 
sai» totoriai ir baškirai; vįetų tankų. 13 gegužės 

susirinkimas, !"ai igaliotiniai visų rasių 1945 m išsprogdintas ge- 
jtris dienas buvo okupuo- ir tautų, kurias Stalino įm- iežinkelio tiltas per upę 
tas ir apsuptas ginkluoto PenJa turi sukausčiusi sa- Wague, svarbioje strategi- 
ukrainų dalinio, kuriam vo vergijos pančiuose. niu r-- - o------

16 balandžio 1946 m. vie-

Sekmadienis po Dangun Žengimo šventas (Geg. 18 d.) 
EVANGELIJA: Jono 15, 26—16, 4.

Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytiniams: Kai ateis Ra-ip-'rusų, ukrainiečių, baltgu- ^“‘1 „ Įgaliotiniai padau- 
to jas, kurį aš jums siųsiu nuo Tėvo, tiesos Dvasią, kurį iš Tėvo džių, lenkų ir čerkasų SUSI- 
eina, ji liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pat pradžios pinko nustatyti pagrindus 
su manim esate.

Tai aš jums kalbėjau, kad nesipiktintumėte. Jie išmes jus iš zacijos ,kuri turėjo veikti 
’ sinagogų; ateina net valanda, kad kiekvienas, kurs jus užmuš,' Rusijoje ir paruošti komu- 
tarsis tarnaująs Dievui. Tai jie jums darys, nes nepažino Tėvo, nėinistinės hegemonijos nu
manęs. Bet aš tai jums kalbėjau, kad atėjus tai valandai, atsimin-' vertimą. Miškas, kuriame 
tumėte, jog aš buvau tai jums sakęs. [įvyko Šis 1

LEKCIJA: šv. Petro Apaštalo laiško (1 Petro 4, 7-11)
Mylimiausieji: Būkite išmintingi ir budrūs maldose. Bet visų

visų rasių 1945 m> išsprogdintas ge-

____________ ________ niu atžvilgiu Slovakijos 
vadovavo gruzinas kari-i Grynai demokratiškų i- zonoje. Birželio m£n. buvo 
ninkas, raudonosios armi- dealų šviesoje konferenci- nuteistas Budapešte vie- 

, direktorius. Pa- ja įsteigė slaptąjį veikimo nas raudonosios armijos 
Sovietų Rusijos centrą, kuris 25 kovo 1946 pulkininkas ir tame pačia- 

’ tautų įgaliotinių konferen-1 m. pasiuntė Sovietų Są-me mieste išsprogdintas 
i ei ja tęsėsi nuo 21 iki 23 jungos vyriausybei tam raudonosios armijos kario 
lapkričio. Joje buvo nusta- tikrą raštą, kuriame buvo paminklas. Birželio mėn. 
tytos gairės paskelbimui pasmerktas komunistinis trys bolševikų karininkai 

! kovos engiamų po bolševi- režimas. Bendras paverg- nužudyti Budapešto gat- 
kiniu jungu tautų ir išvys- tų tautų įgaliotinių susi- vėse. Rudenį Baltgudijoje 
tyti tautinio pobūdžio re- rinkimas taip pat sufor- išsprogdintas raudono- 
voliuciją, kuri jungtų ne- mulavo atvirą aktą, apkal- sios armijos trupių trans- 
lygius Sov. Rusijos gyven- tindamas anglosaksų de- portas, kuris grįžo iš Vo- 

! ir buvo sustojęs 
ištvir- si su tironais ir kartu dir- tarp Bielostoko ir Barano- 
bloką bo su tikrais karo krimi- vičių stočių. Lenkų mies- 
ir ly- nalais. tuose Sanok ir Pračev bu-

1 Komiteto manifestas bu- vo užpultrusų garnizonai, 
įvykių vęs įteiktas Bvrnesui ir kurie turėjo didelius nuos- 

, laike ' Paryžiaus tolius. Wariadže ir Krilo- 
we buvo užpulti politinių 
kalinių kalėjimai ir išlais
vinti kaliniai. Wedžnicoje, 
Bukovinoje, Vidaus reika
lų komisariato įstaiga už
pulta ir sunaikinta.

Partizaninis karas ple
čiasi !

Kas norėtų gauti įrody-

kurstė visą legijoną savo pakaliku, taip vadinamų Pirma turėkite vieni kitiems nuolatinės meilės, nes meilė priden- 
“bendrakeleivių” (“poputčiki”, kaip juos praminė 8ia nuodėmių daugybę. Būkite vieni kitiems svetingi be murinę ji- 
Trockis), kad organizuotų mitingus, rinktų parašus'mo- Patarnaukite vienas kitam, kiekvienas ta dovana, kurią jis 11 
(ir, žinoma, pinigus), rašytų laiškus į kongresmenus,! -vra gaves, kaip geri daugeriopos Dievo malonės užvaizdai. Jei į ‘ .
agituotų per spaudą ir prakalbas — žodžiu, išjudino kas kalba’ teSul kalba kaiP Dievo žodžius; jei kas eina tarnystę, * ų 
visą komunistinę ir prokomunistinę mašineriją, kad ji tai tedarai kaip Dievo suteikiamąja galia, kad visame būtų pagar- 
Stotų į atkaklią kovą prieš tuos, kurie darbuojasi iŠ- bintas Dievas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, 
laisvinti Ameriką nuo didžiausio jos priešo — komu
nizmo. O kadangi komunizmas yra vykdomas komu
nistų, t. y. penktosios kolonos, kuri griauna Amerikos 
gyvenimo pagrindą, kad ant jo griuvėsių galėtų įgy
vendinti komunizmą, tai tokiai žalingai priešo kolonai 
likviduoti, tikrieji amerikiečiai norėtų, kad Amerikos 
komunistų partija būtų visai uždaryta.

Komunistai ginasi ragais ir nagais. Jie vartoja 
savo eilinę išbandytą taktiką: ginti frontą tiesioginiu 
kontrpuolimu paveda savo ištikimiausiems rėmėjams 
“bendrakeleiviams”, o patys neva nejučiomis, iš pasa- 
lų, apsimetę nekaltais avinėliais, leidžia labai švelnius’ 
rašinėlius — brošiūrėles apie komunizmą: koks jis ge
ras, nekaltas, visai nekliudąs tikėjimo, tik kovojąs už 
darbininkų reikalus, norįs apšviesti mases, kad jos ži
notų savo teises prieš išnaudotojus — žodžiu esąs tik
ras žmonijos geradaris, užtarėjas ir globotojas, vargo 
bei skurdo gydytojas ir toks sėkmingas blogybių ir ne
laimių vaistas, kad tik prie žaizdos priglaust.

Graži pasaka, bet komunistų nelaimei, — tik pa
saka. Nieks jos realybei netiki. Priešingai, pasaulis jau 
žino, kad komunistų žodžius reikia kaip tik priešingai! 
suprasti. Bet jie nesiliauja melavę. Ką gi, už tokią pro
pagandą gerai užmokama. Už pinigus ir per akis me- džiausioji pareiga: “liudyti apie Kristų. Lengva 
luojama, net klausantiems žinant, kad tai melas. -----------------------------------------------------

Kovoje prieš religiją Rusijos bolševikai įsigijo labai užkenkė. Pasigarsino visame pasauly atkakliau- 
daug prityrimo. Trisdešimt metų kovota ir nieko ne- siais bedieviais, skaitančiais svarbiausiu savo tikslu 
pešta. Sunaikinta bei likviduota keli tūktsančiai cerk- panaikinti žmonijoje bet kokį religinį jausmą. Ir tebe- 
vių ir vienuolynų, išžudyta apie 30,000 dvasininkų (ta- sinešioja ant kaktos Judošiaus bei Kaino antspaudą, 
me skaičiuje keli tūkstančiai katalikų kunigų), ir ko- dėl kurio visa žmonija su pasibaisėjimu nuo jų šalinasi, 
kios tų žvėrybių pasekmės? Bolševikų atžvilgiu, labai Dabar jie supranta religijos galią ir yra priversti 
liūdnos. Karo metu cčrkvės ir bažnyčios buvo pilnos, skelbti, kad duoda religijai laisvę! Matyt, ne iš gero jie 
žmonių, bet komisarai neišdrįso jų išvaikyti nė cerk- įsako katalikų kunigui skelbti, kad Rusijoj yra trys 
vių uždaryti. Kilo tiesiog gaivališkas religinis sąjūdis, katalikų kunigai, kuriems leista viešai pamaldas lai- reikia juk visais laikais. Ir kiekvienas krikščionis yra pašauktas pos 1 d. ir kitus.
Ir visuose dabar okupuotuose kraštuose žmonės, pir- kyti. Kurgi jų protas? Juk užveda kiekvieną kataliką liudyti apie Kristų žodžiu, gyvenimu, darbu ir tikėjimu. Jis pa-j Vienas amerikiečių laik-
miau atšalę, dabar vien religijoj ieško suraminimo. Iš- prisiminti, kad Rusijoj yra buvę keli tūkstančiai kuni- šauktas liudyti tiek fabrike, tiek firmoj, tiek šeimoj, tiek moky- raštis, spausdinamas Mu-
eina, kad bolševikai nejučiomis kaip tik religijai pasi- gų. Kas juos išžudė? Bolševikai! Kas juos tebežudo? kk>j- Juk visiems krikščionims buvo ištarti Kristaus žodžiai:• enchene, abejojo dėl šios
tarnavo, nors iš visų pajėgų siekė ją sunaikinti. Ir sau .Bolševikai! Tai štai kokia pas juos tikėjimo laisvė. K. “Ir jūs liudysite... nes su manim esate”. G. I Tęsinys 4-tame pusi.

DIDYSIS UGDYTOJAS I
Žemė yra pilna liudytojų — gyvų ir negyvų. Kai pamatai 

sugriautą, sudaužytą miestą .sakai — čia būta gaisro, sunkių 
sviedinių ir karo. Griuvėsiai tuo būdu yra tie negyvi liudytojai.

Kai prieini pakelėj stovintį akmens paminklą, klausi, kas čia? 
Pažvelgęs randi įrašyta: “Čia ilsisi tūlas NN, žuvęs auto katastro
foj”. Taip tas paminklas yra liudytojas.

Kai pažiūri į kapus, ar gali nesakyti, kad tai tūkstančiai ak
meninių liudytojų? Galėtume pasakyti: net akmenys liudija.

Didžiausias betgi Liudytojas yra Dievas, Kuris kalba, liudija 
apie Amžinąją Tiesą per siųstus žmones — pranašus, apaštalus 
ir tikinčiuosius. Jo liudijimas yra nesugriaunamas ir nesuklasto- 
jamas. Žmogaus liudijimas gali būti klaidingas, papirktas. Yra 
miestuose kavinių, kur yra paskelbta: “Čia galima gauti liudyto
jų”. Tokie liudytojai, aišku, liudija ne pagal tiesą, o pagal pinigą. 
Dievo gi liudijimas yra Amžinosios Tiesos liudijimas, didesnis už 
žmogaus liudijimą. Kristus ir sako, kad Jo liudytojas yra Pats 
Dievas, “Tiesos Dvasia”, kuri “liudys apie mane”. Tas Dievo liu
dijimas apsireikš ypač per atsiųstą “Ramintoją” t. y. šv. Dvasią.

“IR JCS LICDYSITE”

tojus prieš Kremliaus te-'mokratiją, kad bičiuliavo- kietijos 
rorą, badą, vargą, 
kavimą, sudarytų 
tautų tikrai laisvų 
giy.

Paskutinė karo
eiga ir raudonosios armi- Bevinui, ] v __
jos pergalė sutrukdė ku-J konferencijos 1946 m. ge
riam laikui slaptojo išsi- gūžės mėn.
laisvinimo fronto veikimą,! Tuojau prasidėjo stip-

I
i

teisme, liudyti gi apie Kristų, Dievažmogj, netikinčiųjų minioms— 
sunki pareiga. Liudyti tada, kai tave meta lauk iš susirinkimų, 
grasina akmenimis, yra daugiau nei rizikinga; liudyti apie Dievą, 
kai tave žudo ir smerkia to paties Dievo vardan, yra didvyriška.

Kas šiandieną pakviestas iš Bostono ar New Yorko drįstų
Taip kreipiasi Išganytojas į mokytinius, kuriems teks di- būti tokiu liudytoju? Rizikuoti skrist lėktuvu aplink pasaulį atsi- mų dėl šio sąjūdžio buvi- 

būti liudytoju rastų tikriausiai ne vienas; būti Kristaus liudytoju, kaip pirmieji mo esame pasiruošę cituo- 
mokytiniai, ar daug kas eitų ? jti išsilaisvinimo kovos biu-

Pirmieji Kristaus mokytiniai buvo tie drąsuoliai liudytojai, I letenius, kurie pasirodė 
per kuriuos kalbėjo Dievo Tiesa ir kurie apie tą Tiesą liudijo. Ra- šiuose laikaščiuose: “Ba- 
mintojo (Šv. Dvasios) sustiprinti, jie liudijo ne tik žodžiu, bet ir sler Nachrichten” 11 bir- 
savo kančia, pasiaukojimu ir net krauju. Jie tapo kankiniais, o želio 1946, Pragos laikraš- 
kankiniai ir yra tie kraujo liudytojai, skelbę Dievo Tiesą. Graikų, ty “Provo Lidon” 27 birže- 
lotynų ir kitose kalbose kankiniai teisingai vadinami martyres lio 1946 m.; tas pats Bas- 
(angliškai martyr) ir reiškia liudytojai. ifer Nachrichten 8 spalių,

Liudytojų netrūksta ir šiandieną. Liudyti apie Dievo Tiesą “Klagenfurt Zeitung” lie-

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Rinitas

6.

Dičkio Pasaka
— Aš nesuprantu tavo būdo, Jurgi. Buvai 

toks akyplėša peštukas, dabar ramus kaip a- 
vinėlis. Ne kautynėse — ne. Tavo buožė triuš
kina priešų galvas po senovei. Bet namų san
tykiuose tarp saviškių esi visai kitoks. Tavo 
sieloje kažkas griežtai pasikeitė. Nemanyk, 
kad čia priekaištas. Priešingai, mes negalim 
tavim atsidžiaugti. Aš tik iš įdomumo klau
siu. Noriu išrišti psichologinį klausimą. Pir
miau nesuprantamas buvo tavo akypėšišku- 
mas, dabar kitą galvosūkį sudaro tavo švel
numas. Ir vienam ir kitam turi būti kokia 
svarbi priežastis. Aš manau, kad koks stai
gus sukrėtimas, bet koks?

Dičkis ne tuojau atsakė, tur būt rankiojo 
savo mintis. Pagaliau tarė:

— Atspėjai, vade. Čia būta sukrėtimų, ir 
tai labai smarkių. Juk pats žinai, kad aš su- 
švelnėjau nuo to momento, kai mane taip ne
tikėtai suklupdei. Tad man reikėtų klausti, 
kokiu stebuklu taip lengvai mane nugalėjai. 
Juk pažiūrėjus tai aš milžinas, o tamsta prieš

mane tik nykštukas. Matei gi mano pajėgu
mą — arklį pakeliu. Suduodu kam j petį, ir 
atsisėda. Gi vyrai čia ne kokie lepšiai. Kiek
vienas mažiausia trijų bolševikų vertas. 
Tamsta, rodos, dar į vyrą nepilnai suaugęs, o 
kai grybštelei mane už alkūnės, tai tartum 
perkūnas įtrenkė. Susimildamas pasakyk, 
kaip tatai padarei? Į burtus aš netikiu, bet 
tamsta tur būt burtininkas. Kitaip neišgalvo- 
ju.

Genys šyptelėjo.
— Ne, Jurgi, aš ne burtininkas. Matai, tam 

yra mokslas. Reikia gerai žinoti žmogaus kū
no sudėtį, vadinasi, sučiupti tokią gyslą, ku
rios palietimas visą kūną suparaližuoja.

— Tai parodyk, kur yra ta gysla.
— Jų yra ne viena. Tai gana painus moks

las, reikia daug pratimų. Bet tau to nebe rei
kia. Esi tiek stiprus, kad ir be mokslo gali bet 
ką suklupdyti. Tas reikalinga tik silpniems 
nuo užpuolikų apsiginti.

— Juk vadas neesi jau toks silpnas.
— Ne. Aš turiu stiprias rankas. Paprastas 

vyras prieš mane neatsilaiko. Bet prieš to
kius milžinus kaip tu, tai man labai naudinga 
priemonė.

— A! Tai nori mane pavergęs turėti!
— Na, jau ir nupiepė jai. Ar gi aš panašus 

į diktatorių?
— Ne. Tamsta esi visai sukalbamas.
— Taigi matai. O tuomet, kai buvai įtūžęs, 

labai gerai išėjo, kad tave suklupdžiau. Ir 
kraujo praliejimo išvengta ,ir tavo būdas su
švelnėjo. Ar ne taip?

— Tikra tiesa, vade. Turiu pripažinti, kad 
tokia priemonė labai vadui paranki drausmei 
palaikyti.

— Taigi matai. O jeigu tau tą paslaptį at
skleisčiau, tai gal mudviem tektų vėl susipeš

ti, ir laimėtojas būtum tu. 0 gal ir gerai išei
tų, nes tuomet į vadus iškiltum.

— Kur man! Dieve, gink nuo tokios nelai
mės! Vadovauk mums kaip vadovavęs.

— O vis dėlto tada prieš mane buvai smar
kiai nusistatęs. Tyčia ieškojai priekabių susi
pešti. Tai buvo taip aišku, kad nė nemėgink 
užginčyti. Kas nors pakurstė — eh ?

— Vadas kamantinėji lyg koks komisaras. 
Kas čia mane kurstys? Jie visi tamsta paten
kinti. Matei, kaip visi urmu stojo ginti? Gal 
viens kits ir žingeidavo pamatyti, kaip pasi
elgsi, bet visi buvo pasiryžę mane pulti. Kai 
čiuptelei revolverį, visi suprato, kad apsigin
si, bet kai pagriebei mane už rankos, ir aš, 
ne savo balsu surikęs, atsisėdau, tai visi tiek 
išsižiojo, kad jų gerklė buvo matyt. Nuo to 
laiko nors į ugnį juos vesk — eis! Ir jei kas 
kitas norėtų į vadus pasisiūlyti, tai vargu gy
vas beisliktų. Bet aš tuo momentu norėjau 
jus pulti, nes buvau susierzinęs.

— Dėlko gi taip ?
— Nė pats nežinau. Daugiausiai gal dėlto, 

kad negavau užtektinai progos bolševikus 
mušti.

— Ar dar tau mažai?
— Susirėmimų, rodos, nemaža, bet kad jie 

neilgai trunka. Vos pradedi įsismaginti, ir 
žiūrėk jau viskas baigta.

— Ar aš kaltas, kad bolševikai nuo tavęs 
bėga?

— Dalinai kaltas, vade. Perdaug smar
kauji. Duok ir kitiems progos.

— Ir už tai tada mane puolei ?
— Ir už tai ir ne už tai — pats nežinau. Bu

vau įtūžęs, ir tiek. Tokiais momentais bėda 
tam, kas man po kojų pasipainioja.

— Ir dabar nuo to išsigydei ?
— Tamsta mane išgydei. Tas sukrėtimas

grąžino man normalią sveikatą.
— Tu iš mažens nebuvai toks piktas?
— Iš prigimties aš ramus lyg tas rambus 

jautis.
— Reiškia, įvyko toks sukrėtimas, kurs ta

ve iš pusiausvyros išstūmė?
— Taip, — negarsiai, lyg pats sau suniur

nėjo Dičkis.
— Ar gali man tai papasakot?
Dičkis susimąstė. Per jo veidą perėjo neri

mo šešėlis. Pakratė galvą.
— Bijau, kad tie prisiminimai gali vėl ma

ne į pasiutimą įstumti.
— Tai dabar nepasakok. Kitą kartą, kai vi

sai sustiprėsi.
— Ne. Man rodos, kad pusiausvyrą išlai

kysiu. Tas perkūniškas sukrėtimas, kuri man 
tuomet suteikei, tur būt pastoviai mano 
dirksnius atitaisė. Juntu, kad mano valia sa
vo vietoj. Man rodos susivaidysiu.

— Na, tai papasakok. Degu nekantrybe ta
vo istoriją išgirsti. Tai tur būt bolševikai tą 
sukrėtimą padarė?

Dičkis niūriai suraukė skruostus.
— O kas gi daugiau? Jie moka ne tik įskau

dint ,bet ir iš proto išvaryt. Mane vien tik 
dėlto neišvarė, kad buvo jau beveik nužudę. 
Kai atsipeikėjau, protas dar sveikas teišliko, 
bet jį aptemdė nepasotinamas keršto trošku
lys. Todėl man niekad negana jų nužudyti.

— Ar gi dar permažai būtum nužudęs? 
Dičkis tik paniekinančiai ranka numojo.

— Gėda prisiminti. Vos retkarčiais po vie
ną suskaičiuoju.

— Norėtum daugiau? — šypsojosi Genys.
— Ką čia daugiau — visus! Kad tos smar

vės čia nė pėdsako neliktų!
— Kaip nors juos išrankiosim. Na. kokia 

tavo pasaka? (Bus daugiau^



DARBININKAS 4Penktadienis. Gegužės 16. 1947

MARIJOS GARBINTOJŲ 
IŠGANYMAS UŽTIKRINTAS

Koks didelis turi būti 
mūsų pasitikėjimas Mari
ja! “Kas mane randa, ras 
gyvenimą ir pasisems iš
ganymo iš Viešpaties.” — 
sako Šv. Bažnyčia apie 
Mariją. “Kas mane ran
da”, sako Marija, ir nuo
širdžiai meldžiasi, tas 
gaus malonių čia žemėje ir 
išganymą danguje. Šv. An
zelmas/ didelis Marijos 
garbintojas, šitaip kalba 
Marijai: “O palaimintoji
Mergele, kaip yra negali
mas dalykas, kad tas būtų 
palaimintas, kuris Tavęs 
negarbina, ir kurį Tu ats
tumi. kurį Tu neužtari, 
taip ir negalimas dalykas, 
kad tas žūtų, kuris Tau 
save paveda ir į kurį Tu 
maloniai žvelgi.” Šv. Anto- 
ninas štai ką skelbia: “Vi
si. kuriuos šita galingoji 
dangaus Karalienė gina 
bus išganyti.” 
ventūra sako, 
šioje žemėje

f Paulukaitytė, Rita Kasparaitė.’ 
Lucija Miškinytė. Darata Sin
kevičiūtė. Florencija Rūkštely- 
tė. Ona Morkvėnaitė. Rūta Jan
kauskaitė. Ona Stepšvtė, Juzė 
Kaliūnaitė ir Joana Polaskytė.

Ona Morkvėnaitė, Darata Sin
kevičiūtė. Filis Zakaraitė ir val
dyba pasisiūlė padaryti mėly
nus viršelius procesijų giesmy- 
nėliams.

i 

I

Naujosios Anglijos Sodaliečių 
rekolekcijos įvyks birželio mėn. 
13. 14, ir 15 dd. Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų motiniškame na
me Brocktone. Prasidės penkta
dienį vakare. Smulkesnį prane
šimą išsiuntinės Dvasios Vadas 
kun. Abračinskas.

REKOLEKCIJOS

Nekalčiausioji Marijos Širdie, išgelbėk žmoniją 
j nuo komunizmo pavojaus...* -- - - -I

• papuošimui aukoti gėles ir Dvasios Vadas Gerb. kun. K. A.
i Žvakes. Vasys; giedojimui dirigavo Wil-

5. Savo laiškuose kartais Mam Burdulytė. Iškilmingai bu- 
; rašyti apie Dievo gailės- vo priimtos į Sodaliciją šarlota 
tingumą, gerumą ir meilę. A- Mitchel ir Eleonora Lam- 

I 6. Išganytojo paveikslėlį butytė. Sodalicijos prefekte Ve- 
inešioti su savimi ir dažnai ronika Jurgelionytė atliko švč.
• Jį pagarbinti. Panelės statulos vainikavimo

7. Kartu su Jėzumi švęs- apeigas. Ji dėvėjo melsvą ilgą 
ti Jo Motinos Šventes. suknelę ir Karalienės Onos sti- 

r liaus apsiaustą, iš melsvo ir bal-
Vienas siurpryzas mūsų to satino. Iš šalies ėjo dvi paly- 

kad dovės baltai pasipuošusios. Ar- 
buvo So-

1932 m. gegužės mėnesyje so
dalietės prižiūrėjo Švč. Panelės 
altorių bažnyčioje. Katekizaci- 
jos mokyklos mokinės visos bu
vo sodalietės. Buvo bandoma 
leisti savo skyriaus laikraštėlį.

1933 m. surengė Jog-Saw puz- aiškinimui gavo visą eilę 
zle vakarėlį, centinį kermošių ir dokumentų, pasirašytų to

I _ 1   _į _ X —
šokius.
skirtas
fondą.

j 1934
tas pramogų, 
minėjimas 
Nantasket Beach. Po kiekvieno 
susirinkimo buvo daromi trum
pi koncertėliai. Pasisekimas bu
vo neblogas.

1935 m.
kermošius ir pirmas Haloween zanai neveikia
Party. Sodalietės siuvėjos prisi-čių okupuotoje Vokietijos 
rašė prie altoriaus puošimo zonoje. Vadai ir kovojan- 

. tieji partizanai randasi
1936 m. sodalietės įsitaisė sa- savo kovos vietose: kal- 

Sodalicija vo uniformą: baltas sukneles ir nuošė, miškuose, stepėse,

BOLŠEVIKINIS MILŽINAS 
SVYRUOJA

i
i Pradžia 3-čiame pus), 
organizacijos buvimo Pa-

Visas pelnas buvo pa- paties bloko sekretoriato, 
į bažnyčios naujo lango kuris nurodė, kad turi rei

kalo su organizacija, ku
rios tikslas išlaisvinti rusų 
ir kitas Sovietų diktatūro
je esančias tautas. Taigi ši 
organizacija nėra antiru
siška, bet antibolševikiš- 
ka.

į Taip pat įdomus faktas, 
paskelbtas to paties fron- 

surengtas centinis to sekretoriato, kad parti- 
amėrikie-

m. buvo surengta kele-
Motinos Dienos 

ir išvažiavimas į

LOWELL, MASS.
Šiais metais sukanka 20 metų, draugijos.

kai mūsų Lovvellio Šv. Juozapo 
parapijos mergaičių I 
įsikūrė. Daug vandens nutekėjo šviesiai mėlynus apsiaustus. Su- kur ir vedamas Žūtbūtinis 
upėmis per tą laiką, ir Lovvellio rengta kelios pramogos. . laisvės karas.
sodalietės parodė daug veiklu-Į 1937 m. išleidžiamas Sodalici-' šis požeminis karas, kurį 

.J— ——~bolševikai nori nuslėpti 
i 1938 m. įkuriamas siuvėjų ra- nuo likusio pasaulio akių,

Marija yra galinga Dievu- 
je. Ir mes su pasitikėjimu 
dažnai meldžiamės: “Pana 
galingoji. melskis už 
mus”. Dievas, Kuris yra 
Visagalis, padarė Mariją 
galingą. “Didelių dalykų 
padarė man Galingasis”. 
Sūnui (Kristui) patinka, 
kai Motina Jį ko nors pra
šo. nes Jis nori viską duo
ki. ko tik ji paprašys, kad 
tuo būdu atsilygintų už tą,
ką Ji jam padarė tapdama 
Jo Motina”. Kai kurie Ma
rijos garbintojai vadina 

• Dangaus Karalienės užta
rimus ne tik galingais, bet 

i ir visagaliais, kadangi sa
ko: dėl Visagalio Sūnaus 
ir Motina tapo visagalė. 
Dievo Sūnus yra iš prigim- 
įties Visagalis, Motina iš 
malonės, kadangi ji iš Die
vo viską gauna, ko tik pa
prašo. Tai įvyksta dėl! 

j dviejų priežasčių: kadan
gi Marija yra ištikimiau- laukia 

i šia Dievo tarnaitė ir la- šventumą per Mariją gali- timiausios palydovės 
blausiai Jį mylinti. Todėl pja buvo taip lengvai įgv- dalicijos valdybos narės. Vaini- 
ir Šv. Ksaveras sako, kad tį, jeigu tik būtume Ją la- ką nešė Irena Keršytė. buvusio-j 

! Dievas myli Mariją labiau ,biau mylėję ir daugiau pa- ji prefekte, o pagalvėlės kaspi- 
kaip visus Šventuosius j sitikėję" Jos globa. w----'=
kartu. Taip pat ir Šv. Bri- ...................... ~ ...
gitą yra vieną dieną nugir
dusi. kaip Jėzus tarė Moti-; 
: ■ “Prašyk manęs ko no-i 

"’avo prašymai neliksi 
Kadangi Tu j

T

Šv. Bona- 
kad jau čia 

būdamas, 
kiekvienas Marijos vaikas 
yra priskirtas prie dan
gaus gyventojų ir pripa
žintas jųjų broliu ir kiek
vienas. kuris nešioja Ma
rijos vaiko žymę, jau yra 
įrašytas į gyvenimo kny
gą. Taigi jau patsai pamal- nai: 
durnas į Mariją yra išrink-iri. Tat 
tųjų žymė. šv. Tomas jū-'neišklausyti, 
ros žvaigždės titulą šitaip, žemėje būdama man visko i

Ir irs p • * ‘ A T n r»i-» o i" t” c? C 3 1 dabar Aš dangų- - _
žvaigždė, nes kaip žvaigž- je būdamas visko Tau duo-;men- 11 d - V1SO pasaulio Soda-

danguje

siu.”dė jūrininką į uostą paly
di. taip ir Marija visus 
krikščionis veda į dangų”.

Jei tikrasis Marijos gar-j 
bintojas būtų pasmerktas' 
į amžinąją ugnį, tai tas į-i 
vyktų todėl. ’ ’ ”
arba negalėtų 
retų padėti, 
galbos sielos 
Bet ne. i___
das. yra visiškai negalima? 
kad Marijos garbintojas 
žūtų, kadangi Marijai ne- bažnyčios pamaldžiai pri
trūksta nei jėgų nei norų klaupti, 
savo garbintojus užtarti.

Septyni būdai pareikšti 
mandagumą mūsų 

Išganytojui
1. Pagarbiai į 

kad Marija galvą išgirdus Jėzaus var- 
arba neno- dą ar Jį tariant.

suteikti pa-i 
išganymui? ... . -

nus — Rita Keršytė, Marcelė; 
(Iš kn. “Whisperings to God") Miškinytė, Aldona Vareskaitė. 

Rev. Stephen Sweeney, C. P. Ona Markvėnaitė. Elena Gvaz- 
dauskaitė ir Ona Leketaitė. 
Garbės palydovės buvo — Aldo
na Pauliukaitytė, Darata Sinke
vičiūtė, Florencija Rūkštelytė.

------------- Lucija Miškinytė, Marija ir Ire-
Praėjusį sekmadienį, gegužės na Balukonytės, Viktorija Gi

raitė, Antanina Švedytė, Pranė 
liečiai minėjo savo metinę die- Banįonytė. Antanina Leonarta- 
n4- vičiūtė, Marija Skamarokaitė,

Naujosios Anglijos Sodalici- joana Poiaskytė ir B. M. Au- 
jos taip pat turėjo tą dieną la- gUstaįtė. Vėliavą nešė Marijos

METINĖ SODALIEČIŲ 
DIENA

sodalietės parodė daug veiklu-■ 1937 m. išleidžiamas Sodalici-;
mo. nors ir nebuvo viešai skel-, jos laikraštis The Contact. 
biami jų darbai.

Pirmutinis mūsų Dvasios Va-;telis. Susirinkimai daromi kas turi jau savo daugybę 
das buvo gerb. kun. Pranciškus savaitę. 7' 
M. Juras. Jo klebonavimo metu keiias pramogas.
Sodalicija išaugo ir pasižymėjo' '
savo garbingais darbais ne tik valas. Klebonas pagamino juda- donosios 
parapijos dirvoje, bet ir lietuvių muosius paveikslus, 
tautiniame veikime. j 1941 m. pašventinta naujoji'

Dabartinis mūsų klebonas' sodaliečių 
kun. Pranciškus Strakauskas ekskursija 
taip pat daug yra pasidarbavęs Cambridge. Mass. 
tarp mūsų sodaliečių. j 1942 m. įvedamas klausimų ir bankietas.

Geriausiai imkime Sodalicijos aiškinimas per susirinkimus. Sunku būtų visą mūsų veiklą 
kroniką, iš ten geriau galėsime Gražiai paminėtos Motinos ir plačiau aprašyti. Mes dirbome 
suprasti Lowellio mergaičių vei-,Tėvo dienos. ir dirbame Dievui ir savo tėve-
klą. ■ 1943 m. sodalietės išmoko So- lių brangiajai tėvynei.

1930 m. Sodalicija dalyvavo dalicijos himną, Kalėdų proga
milžiniškame išvažiavime, kurį išsiuntė nemažai siuntinių para- pasižiūrime atgal, stačiai neno- 
surengė Naujosios Anglijos so- pijos kareiviams ir naujai klau- rime tikėti, kad pasišventimo 
dalietės. 100'į narių dalyvavo sykiai įtaisyti paaukojo $25. dirvoje tiek daug atlikome gera, 
išvažiavime. Į 1944 m. įsteigtas savas kny- Vien turime troškimą, kad jau-

1931 m. sodalietės nutarė su- gynėlis ir suruošta keletas pra- nosios sodalietės nepaleistų vei- 
rengti pikniką. Visą pelną —;mogų. 
$67.27 paskyrė įtaisymui naujoj 

Jango bažnyčioje. Be to. suruošė 
centinį kermošių, uždirbo $24., 
kuriuos taip pat paskyrė į nau
jo lango fondą. Gruodžio mėn. 
surengė vaidinimą.

Kasmet rengiama po kankinių. Tūkstančiai par-
• tizanų jau krito kovoda-

1940 m. buvo surengtas karni- mį prieš reguliarius rau- 
, —------ - armijos jungi
nius ir MVD.

.—Bet kova tęsiasi!
surengta' J. Va-nas.
Muziejų,........ .................. ■ «

; grįžusiųjų kareivių priėmimas I . i ! .

vėliava ir 
į Aggazi

Metai greitai slenka... ir kai

i

.bai gražias iškilmes. Sodaliečių Vaikelių prefekte Shirlev Mile-j
. veikime tai viena brangiausių ir

palenkti įspūdingiausių dienų metuose. kevjčiūtė
rytė, o kaspinus — Julija Sin- 

. Irena Butkevičiūtė. 
ir RitaJi skiriama bendrai viso pašau- Marija Klimkaitytė 

lio sodaliečių maldai ir jų Globė- skamrokaitė 
! 2. Einant pro bažnyčią jos — Dangaus ir žemės Kara-į Po iškilmių buvo arDatėlė So- 

sako Šv& Bernar-jPasveikinti Jėzų Švč. Sa- Menės garbei..............................daliečių motinų ir ištekėjusių
Per Šv. Mišias ir Šv. Komuni- Sodaliečių garbei. Vaišių šeimi- 

ją mūsų Sodalietės ir Marijos ninkės buvo F M Zakaraitė ir 
t aikeliai jungėsi su Marijos Albina Matačinskaitė, buvusios 
garbintojais visame pasaulyje. lprefektės. o patamavima tvar- 

4. Išganytojo altoriaus'.. mūs\ta^os ^au',kė Neli Smotekytė. Stalo papuo
šia tamsus debesys, kai pašau- §imai buvo sukombinuoti iš so-! 
pyje tiek daug dorinio pakriki- (jaiječių spalvų, baltos ir mels-' 
jmo ir dvasinio bei medžiaginio vog 
skurdo, kai žmonija sumišusi: Gegužės mėn. susirinkimas! 
klaidžioja, lyg tamsioje girioje buvo vieRa savaitę anksčiau 
paklydusi, nerasdama išeities i klausyta keletas pranešimų: a-i 
taikų, kūrybingą ir solidarų gy- pįe buvusj bazara pranešė Pra- 

; venimą. ši vieninga^ jaunų šir- nė Banionytė. peino gauta]

[kramente esantį.
3. Įeinant ir išeinant iš

SUSTABDYKIME
AUKŠTUS

Pardavimo Taksus!
Kitas pasikėsinimas dabar daromas uždėti neteisingus 
pardavimo taksus ant Massachusetts gyventojų. Tas 
prisidėtu prie dar didesnio pragyvenimo sąlygų apsun
kinimo, priverčiant jus mokėti steitui 2% taksų nuo 
kiekvieno dalyko, kurį pirksite.

Tas paliestu jus ir jūsų šeimą, sumažinant dolerio vertę. 
Pas taipgi labai apsunkintų mažu namų savininkus. 
Ir jūs leisite politikieriams be reikalo mėtyti pinigus?

MASSACHUSETTS PILIEČIAI
štai jūsų Kova.’

Jūs turite kovoti dabar savo saugumui.

džių malda šviečia mums skais- 54 davė pelno 61
čiu vilties spinduliu. į pįnjgaį skiriami parapijai.

Baltais ir melsvais šilkais pa*:nešimą apie beano padare 
sidabinusių mergaičių eilės, me-'Keršytė 
niškai susigrupavusių procesi-į ^^8 mėn. atstovės į 
joje, naujų narių i” “ 
pasiaukojimas T* 
bai, bendras įžadų atnaujinimas 
ir Marijos statulos vainikavi
mas jaudino kiekvieną širdį ir! 
traukė drauge su savimi prie 
Marijos kojų.

Pagrindinė šios dienos prog
rama visur maždaug buvo ta 

1 pati. tačiau ją vykdydamos 
kiekviena sodalicija turėjo pro
gos įdėti daug savo kūrybos, 

j skonio ir skonio ir sugebėjimo 
organizuoti.

I

i

Pra-
Rita

Kat.
iškilmingas Federaciją yra Elena Švedytė ir 

Marijos tamy- gemjee Sprikaitytė.

Rašykite ar telefonuokite Stato Senatoriui ar 
Reprezentantui ir pasakykite jiems, kad jūs 
norite, kad Pardavimo Taksu Kilius būtu pa
neigtas. •

Massachusetts Women's Committee 
r tiesinusi Pardavimo Taksams 

I PAKK STREET, boston !», MASS.

HORCESTER, mass.
Aušros Vartų parap Sodalici- 

ja ir Marijos Vaikeliai Šv. Mi
šias ir šv. Komuniją gegužės 
mėn. 11d. turėjo 8 vai. r. Po 
piet 3 vai. buvo procesija ir 
Švč. Panelės Marijos statulos 
vainikavimas. Pamaldoms, nau
jų narių priėmimo ceremoni
joms ir įžadų atnaujinimui va
dovavo klebonas ir Sodalici ios

Prefekte padarė pranešimą a- 
pie buvusį prefekčių susirinki
mą. balandžio mėn. 13 d.. So.' 
Bostone.

Išrinkta komisija iš buvusiųjų- 
prefekčių nustatyti taisykles 
dovanoms, kurios duodamos ku-' 
riai nors narei ištekant. Į šią 
komisiją Įeina: Pranė Baniony-j 
tė, F. Zakaraitė. Irena Keršytė, j 
Albina Matačinskaitė ir valdy-; 
bos nariai.

Lucija Miškinytė ir Irena Ker-Į 
šytė pasižadėjo darbuotis para-1 
pi jos piknike. Kitos mergaitės,1 
kurios sutiks 
lės įsirašyti 
rinkime.

Savaitinis 
dieniais, po gegužinių pamaldų. 
Pelnas bus skiriamas už busą į 
Sodaliečių Seimą Norwoode.j 
Komisiją sudaro: Filis Zakarai-) 
tė, Virginija Pečiulytė, AldciiiJ

1945 m. paminėti dalykai yra 
lieutvių kalbos pamokos, kėglių 

I ratelio suorganizavimas ir iškil
mingas Švč. Panelės statulos 
vainikavimas.

1946 m. surengta iškilmingas!

;kimo vairo, bet energingai tęstų 
savo darbą ir keltų Švč. Panelės 
vardą.

Lowellio sodalietės nesnau
džia. Jos kaip bitutės savo avi
lyje užsidariusios dirba savo 
darbą. E. V.

TAIPGI!
Jūsų Fordo Dyleris Žino Jūsų Fordų Geriausia, Dėlto

I. FORDO
IŠLAVINTI 
MECHANI
KAI

z' 
č

pagelbėti dar ga- 
birželio mėn. susi-

beano bus trečia-

Jos yra padarytos 
tų. kurie padarė da
lis, kurios yra pa
mainomos. Jos ge
riau tinka, geriau 
dirba ir ilgiau tve
ria.

3. TIKROS
FORDO 
DALYS

Jie Fordo išlavinti 
pataisyti jūsų karą 
trumpiausiu laiku, 
kad sutaupius pini
gų.

2. SPECIALŪS 
FORDO 
ĮRANKIAI
Yra įrankiai, kurie 
Fordo inžini erių 
pritaikinti Fordo 
aptarnavimui.

4. FORDO— 
UŽKIRTOS 
METODOS
Mes naudojame me
todas. kurias dirb
tuvės inžinieriai y- 
ra suradę, kurios y- 
ra tinkamiausios 
Fordo aptarnavi
mui greičiausiu lai
ku ir pigiausia.

LENGVI IŠSIMOKĖSIMAI 
NĖRA ORESNĖS VIETOS KAIP "NAMAI" FORDO APTARNAVIMU!

GREITAS APTARNAVIMAS. .
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nacijonalas, jis apėmė 
3,366,400 darbininkų iš 10 
kraštų. Stipriausi jungt

iniai buvo Italijoje ir Vo- 
___________________Į kieti joje (po 1% milijono 

.T P“*"**““*!*, atsisveikinimai su utimai-j™ Itštovaujaml Olandija! 

siais. Šimtas vienuolika grabą stojo liūdimn- Belgija, Prancūzija, Ven- 
kais. — Likimas Lietuvos darbininkijos vadų. — gr i ja, Ispanija, Austrija, 
Lenkijos krikš. darbininkų sąjungos pirminin- i Čekoslovakija ir šveicari- 
kas yra raudonųjų kalėjime. — Krikšč. darbi-1 Ja:___
ninku kongresas. — Kokie vėjai už geležinės ru- 
sų uždangos. — Laisvųjų tautų frontuose žy- kriklčionių°dėmokrat7šą- 

giuoja krikšč. darbininkų sąjūdis. ----- ----- - -

Angliakasių laiškai prieš mirtį ir...
krikšč. darbininkų internacionalas

PASKUTINIS LAIŠKAS 
ŽMONAI

Po baisios kasyklų eks
plozijos , Centralijoje, kur 
giliai po žemėmis buvo pa- 

• laidota dešimtys angliaka
sių, kada vėliau buvo pri
sikasta prie jų lavonų, bu
vo atrasta nuostabiai jau
trių laiškų. Štai keletas iš
traukų iš jų:
— Manajai žmonai. Jau

čiu, kad artėja mano pas
kutinieji atodūsiai. Aš ta
ve myliu, brangioji, labiau 
net negu savo gyvastį. Jei
gu aš nesugrįšiu, tvarky
kis kaip geriau, palaikyk 
mano atminimą ir mylėk 
mane visada. Tu esi ge
riausia iš viso pasaulio 
moterų. Sudie, mano bran
gioji žmona ir mano mie
las sūneli...

Tačiau — Italijoje įsisti
prinęs Musolinis uždarė

;jūdį; 1929 m. ūkinė krizė 
pakirto daugelį darbinin-

na, kad tie anglėti, pajuo- gų sąjunga, o 1933 m. atė- 
dę, puišinąis drabužiais jęs prįe valdžios 
vyrai yra žmones su jaut- sunaikino krikščionių dar- 
ria širdimi, kurie, nūsipel- bo sąjungas Vokietijoje, 
no musų simpatijos ir mei-į 
lės, kaip ir visi' darbinin-į 
kai.

Prieš tris savaites pirmi 
baisiosios <

Hitleris

S
PAVYZDINGI

LIETUVIAI
Geg. 15 d. sukako 25 moterys

tės gyvenimo metai labai įžy
miems šios kolonijos lietuviams, 
pp. Edvardui ir Eleonorai Čio- 
čiams, Providence, R. I. Jie abu 
yra tikrai nenuilstami šios vie
tos darbuotojai.

P. Ciočys yra ilgametis para
pijos trustistas ir nuolatinis fi
nansuotojas. Jis taip pat yra se
niausios Šv. Jono Kr. dr-jos pir
mininkas. Lietuvių Kat. Kliubo 
pirm., BALF skyriaus ižd.. Lie
tuvių Kolegijos Rėmėjų vice 
pirm, ir dar kitų dr-jų labai vei
klus valdybų narys. Jam suma
niai pirmininkaujant Liet. Kat. 
Kliubas pernai labai puikiai iš
taisė Klaipėdos Parką, kur vi
sos vietinės dr-jos ruošia vasa
ros pramogas.

P. Ciočienė yra 
jos pirmininkė. Ši 
da iš visų labiau 
šios kolonijos moterų ir savo 
uolia darbuote labai daug gero 
atlieka vietos lietuvių, ypatin
gai parapijos naudai.

• Pp. čiočiai turi sūnų ir dukte- 
! rį. P-lė Birutė yrą baiguši Šv. 
Pranciškaus Akademiją viena 
pirmųjų moksle savo klasėje ir 
paskui mokėsi ir labai sėkmin
gai baigė Rjiode .Island Meno 
Mokyklą. Ji-yra labai veikli 

Daug tremtinių, kurie būtų nue. New York. N. Y. i yra "nori- Liet. Vyčių kto. įr parapijos cho- 
geri amerikiečiai, neturi nei’sectarian” organizacija su ofi-,ro narė.'- 
draugų nei giminių jiems pasių- sais užsienyje. Įsteigta 1933 m. 
sti asmeninius ..............
suport“. ties žmonėms. Ji padėjo išgelbė-

Įvairios lietuvių organizacijos ti dem. ispanus, austrų amatui 
šioje šalyje gauna tokių tremti- unijonistus ir < 
nių pagelbos prašymų, 

į Padėti tremtiniams mūsų vai- vaikų.
džia įsteigė “corporate affida- tiškų valdžių persekiojami, ša-! Kriokšlio kaimo, 
vit” ir autorizavo 1 i ------
čiai užlaikytas gerovės organi- šalpą pagal reikalingumą, ne- 
zacijas perkelti tokius tremti- paisant tikybos, rasės ar tauti
nius į JAV šitokia garantijos nes kilmės.

’ forma. 1 Church IVorld Service (37
. I

Tos specialiai parinktos orga- East 36th Street. New York 16. 
nizacijos, be savo pašalpos ir ki- N. Y.) reprezentuoja protestan
tų patarnavimų EuroĮios nu- tų bažnyčios įvairias denomina- 

. dabar aktyviai cijas. kaip tai Federal Council 
J są- padeda užlaikyti Amerikos tra- of Churches. Kooperuoja su In- 

junga, turinti apie 1.300,- diciją — surasti prieglaudą nu- ter - Governmental Refugee 
000 narių, kurioje šeimi- skriaustiems. Iš tų organizaci- Committee padėti tremtiniams 
ninkauja komunistai. Ka- jų. specialiai paskirtų, dvi yra atvykti j šią šaiį. į kitas šalis, 
talikai darbininkai neturi ■ “non-sectarian”, dvi protestam arba sugrįžti į savo namus etc. 
nė kultūrinio veikimo lais-(tiškos. viena katalikų ir dvi žy-Church World Service pasimo
vęs. Beveik panaši padėtis dų. šus kasmet garantuoti ĮK> $500
ir rusų okupuotose Austri- Čia paduodame tų organizaci-, 600 asmenų atvykti į JAV. Josj
jos bei Vokietijos dalyse, jų programas: apgyvendinimo programa parū-
........................................................ The l-nitedh Stale, tommit- ?ioa Perkėlimą tremtinių i ši,-

, .. _ . sali, laikina sloba. kada ne įau!tee for the Care of European 
Children (215 Fourth avė.. New 
York3, N.Y.) buvo organizuota 
1940 m. parūpinti prieglaudą 
vaikams iš Europos. Komitetas 
garantuoja. kad vaikučiai bus 

i prižiūrėti pagal US Childrens 
Bureau įsteigto standartą ir už- 
girtų vietinių organizacijų prie
žiūrą. Viename laive praeitą 
gruodžio mėnesį atvyko būrelis 
vaikučių — jų tarpe buvo len
kų, čekų, estų, latvių, lietuvių, i 
ukrainiečių, rumunų ir žydų. 
Komitetas parūpina prieglaudą! 

[vaikučiams New Yorke. kol pri-j 
(vatinės gerovės organizacijos! t; 
į juos pasiima. Komitetas repre-

KOVOJE 81 DIKTATO
RIŲ UŽMAČIOMIS

Tiesa, diktatoriai 
ekspli o z f j o s Sniaaž- tik T/icšaji krikš-j 

darbininkų unijos atsto- čioniškosios darbininkijos 
vai, jausdami pavojų, pa-!Pasirejš-<imą, žmonių įsiti-. 
skelbė tokį atsišaukimą į tinimai issilaike ir ?:rikš-| 
kasyklų administraciją: jčionys darbininkai, vienu' 
— Turėkite širdį, saugo-jar kitu būdu, priešinosi 

kitę mūsų gyvastis, išpil-: diktatorių užmačioms, įro
dykite įstatymų reikalavi-! dYdami. sa' °, domoki 
mus kasyklose, kur mes kurną ir pažangumą, 
dirljame pirma negu įvyks paskutiniojo karo metu partij<xi, kuriai vadovauna 
ekspliozija...

Bet jų balsas nebuvo iš 
klausytas, L 
nuolika grabų stojo liūdi- kų vadai 
ninkais, kaip svarbu yra;vaidmenį slaptoje kovoje 
laiku pamatyti pavojų Prieš diktatūras, p 
darbininkams, laiku išpil- karo iškildami su didesne 
dyti jų teisėtus reikalavi- įtaka ir sekėjų skaičiumi, 
mus. Savo teises darbinin- negu pirmiau, 
kai geriausiai gali apginti RAUDONŲJŲ' KALĖJI- 
jungdamiesi į darbo są- ' ———-
jungas, unijas.
TARPTAUTINIS KRIKŠ
ČIONIŲ DARBININKŲ i 

SĄJŪDIS
Vienu iš tokių junginių,! 

pasiekusių tarptautinio 
masto, bet net ir katali
kams mažai žinomų, yra 
Tarptautinė 1 
Darbininkų Sąjungų Fede-

uz-

Šv. Onos dr- 
dr-ja suside- 
susipratusių

I

BALSAS IŠ PO ŽEMIŲ
— Mano brangioji ir ma

no mieli berniukai, — rašė 
kitas angliakasys ant ga
balėlio popierio.— Jau šeš
ta valanda. Jaučiuosi silp
nas; brangioji, jeigu aš to 
nepergyvensiu, parduoki 
namą ir grįžki pas savo 
tėvus. Tavo mamytė ir tė
velis rūpinsis Tavimi ir 
vaikais. Melskis už mane 
ir dėl manęs grįžki prie ti
kėjimo... Taigi, manoji 
žmonelė ir mano brangūs 
berniukai, sudie... Jaučiuo
si silpnas... Aš jus myliu.
— Brangi žmonele ir vai

kai : ką gi darysi — jaučia
me, kad ateina pabaiga. 
Pasakykite mano motinai 
ir tėveliui, kad aš juos my
liu. Pakrikštyki mažytį, ir 
vaiką siųski į katalikų mo
kyklą. Taip... Aš jus visus 
myliu. Rūpinkis jais ir iš
augink gerais krikščioni
mis. Aš juos myliu. Aš jus 
visus myliu...”

PERSPĖJIMAS PRIEŠ 
EKSPLIOZIJĄ

Tai laiškai, rašyti už
griautų angliakasių, po že
mėmis, laukiant neišven
giamos mirties. Tie pasku
tiniai jų atodūsiai kaip gi 
iškalbingai mums prime-

demokratiš-
Šio

Gerb. čiočių šeima savo namų židinyje, Providence, R. I.

daugelis jų buvo fronto Ii-1 katalikai ir kuri yra viena 
j. nijose, kovodami dėl lais-i 

ir šimtas vie- v^s- Krikščionių darbinin- 
i suvaidino dideli

stipriausių Prancūzijos 
politinių junginių.

Žymi pažanga padarytai 
ir Olandijoje bei Belgijoje.!
PRIV ERSTINOS UNIJOS 

VEDA Į TIRANIJĄ
Tačiau, kaip Krikščio-' 

niškojo Internacionalo se-1 
kretorius pastebėjo savo! 
raporte:
— Pasukus akis į rytų ir 

pietų Europą, mūsų žvilgs
nis yra užblokuotas geleži
nės uždangos, kuri skiria 
rusti zoną nuo vakarų. Nei 
Lenkijoje, nei Čekoslova-; 
kijoje, nei Jugoslavijoje, 

i nei Vengrijoje nėra laisvės 
.... , w darbo sąjun-

yicius ir adv. Juoz. Kati--gOmg neg ^įa pasi<utinį žo-
‘ zJ i lr/AVti i įmot n i

Kaip Amerikiečiai Padeda 
Išgelbėti Tremtinius

po šio

i

MAI DARBININKŲ 
VADAMS

Tiesa, ne visur vienodai 
sėkmingai. Lietuvos krik
ščionių darbininkų vadai: 
prof. Dovydaitis vargiai 
bėra gyvas Rusijos ištrė- 

į mime, Dr. Dielininkaitis 
(mirė po kančių NKVD ka-

Krikščionių lepūne, tik kun. M- ^upa- j krikščionių
— - vicius ir adv. Juez. Kati--

racija, kuri pereitais me-J*us . ,su nepalaužiama, e- turi komunistai, 
tais Amsterdame (Olandi- nerSUa fcesia darb4 patekę ' .tais Amsteraame (v i Vakarų Europą Lenkijos Lenkijoje dabar yra pri-, kentejusiems. 

^Pkmin. krikščionių darbininkų są- verstina darbininkų są- padeda užlaikjoje) turėjo savo < 
jį kongresą ir kuri sekmin-
gai darbuojasi jau net ket- jungų pirmininkas Pr. Ur-
virtį šimtmečio: Pa".skl ~ parytas ! rusų

Ji buvo sukurta 1920 me-lkaleJ‘mJ Panamai ir ki- 
tais. Hagoje. Kadangi tuol‘u«se , bojyvikų okupuo- 
laiku dar nebuvo pilnai!tuose kraštuose 
nurimusios Didžiojo ‘ karo! tiesesne padėtis Euro- 
aistros, tai vadovavimas i P0^- Prancūzų Confedera- 
buvo pavestas neutralaus^0" G?"era.le des Travail- 
krašto, Šveicarijos, atsto-lcurs chret,ens-. kurl, P° 
vui Juozui Scherrer. Nuo P’rmojo pasaulinio karo 
1928 metų jai ėmė vado- teturėjo 140.000 narių, da- 
vauti vokiečiu krikščionių lbar turl. aPle, milijoną. Tie- 
darbininkų šulas B. Otte,lsa ,nan« skalcl“mi ■ 
o prieš antrą pasaulinį ka- P^^,o^Qa 
rrą pimininku buvo išrink
tas prancūzas J. Zirnheld.

TRYS MILIJONAI
Kai buvo įsteigtas Krik- jungos yra įtakingos'ir y- 

ščionių Darbininkų Inter-tra stambiu ramsčiu MRP

juos 
l Confederation 

Generale de Travail, kur 
dėl įtakos varžosi socialis
tai su komunistais, tačiau 
ir krikšč. darbininkų są-

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

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

Pranašas Elijas

kurie būtų nue. New York. N.Y.i yra ” 
neturi nei!

• !
.. Čc a 4 c ,1.-. i' i Vincas yra baigęs Marianapo-affidavits of pagelbeti demokratissos krvp->,. •. ,

'♦i/šo u 1 • ankstesnę Mokyklą, vėliau
L. . . * atlikęs karinę tarnybą .dabar

čekjus iRPĄ pa,lstuc**juoja *nžinerijos mokslus 
...’ , , . ' • . Ivietiniame Brown universitete.!dejo daugeliui vyrų, moterų ir:

kurie buvo nedemokra- P. Ed. Ciočys yra kilęs iš 
tišku valdžių nersekioiami. ša-! Kriokšlio kaimo. Dubičių par. 

kelias priva- lyse, kur ji operuoja, teikia pa- Lydos apskr. Jis atvyko į Ame
riką 1912 m. Pirmiau yra gyve
nęs Brocktone. Patersone. Na- 
shua. o dabar jau nuo seniai 
apsigyveno Providence. Atvy
kęs į šį kraštą pradžioje dirbda
vo dirbtuvėse ir lankydavo va
karines mokyklas. Dabar jis 
dirba Prudential Apraudos 
bendrovėje ir tvarko savo gra

ižius I
p.

įsi iš
par. 
maniai 
The Arches aprt.

Pp. čiočiai yra abu vilniečiai, 
pilnai susipratę lietuviai, karšti 
patriotai ir tikrai geri katalikai. 
Jie išmintingai tvarkydami sa
vo reikalus tapo gana turtin
gais. bet iš savo pertekliaus jie 
gausiai aukoja visokiems tau
tos ir bažnyčios bei labdarybės 
reikalams.

Tikriems lietuviams, uoliems 
tėvynainiams pp. Ciočiams visi 
Rhode Island lietuviai širdingai 
linki geriausios kloties ateityje 
ir ilgiausių laimingų metų.

Dzūkas.

į

77-nių butų apartmentus. 
Eleonora Ciočienė yra kilu- 
Paąžuolės kaimo. Nočios 
Lydos apskr. Ji labai su

veda savo Eleonor ir

Siuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas ..... ....

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

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

tik vakaruose krikščionių 
darbo sąjungos turi orga
nizavimosi laisvę.

Krikščionių darbininkų 
kongresas Amsterdame ir 
priėmė rezoliuciją, kur pa
brėžiama, kad patsai pri
gimties įstatymas yra ga
rantija laisvės organizuoti 
darbo sąjungas. Kongre-: 
sas tvirtai pasisakė, kad! 
priverstinosios darbo uni
jos yra tiktai tiranijos šal
tinis.
PAUHELS— PASAULIO 
KRIKŠČ. DARBININKŲ 

VADAS
Į Kongresas taipgi priėmė į 
ūkines rezoliucijas, suside x . . .... , - — ■  ...... r------ j- *

Idančias iš 3.000 žodžiu. gi.įzent“°Ja VBas ka'" >5j *.000 ž™,n,ų iš Amcnkos
nancias darbo žmonių tei-’ ° x----
sės ir pasmerkiančias!zac,Jas 
marksistų ir liberal - kapi-j — v-.*:.,
talistų skriaudas.

Į Amsterdamo 
nių Darbininkų 
buvo suvažiavę 
gatų. Naujuoju 
tu išrinktas Henrikas Pau- liy 
wels, belgas, kurs skaito
mas gabiu ir patyrusiu va-! 
du.

Kraujuojančioji Europa' 
yra labai reikalinga balza-' 
mo krikščioniškosios so-! 
cialinės programos ir dar-! 
bininkija. burdamosi į| 
krikščioniškąjį * interna
cionalą, tvirtu žingsniu 
žygiuoja pirmyn visų lais
vųjų tautų frontais.

Dr. J. Pruii^kib

apgyvendinimo programa parū- 
,pina perkėlimą tremtinių į šią 
šalį, laikiną globą, kada jie jau 
atvažiuoja, suradimą vietų ap- 
sigyventi. suradimą darbo etc.

t The American ( hristian Com
mittee for Refugees (147 West 
42nd St.. New York. N.Y.). Bu
vo suorganizuota 1934 m. Pade-, 
da protestantams ir stačiati
kiams ir kitiems tremtiniams, 
kurių žydų, katalikų ir vaikų 
gerovės organizacijos nepasie
kia. ypač maišytų vedybų as- 

įmenims. Komitetas, kitų įstai
gų padedamas, aprūpina žmo
nes. kuriuos jie parkviečia į puotos zonos Vokietijoj ir Aus- 
JAV. šios šeimų įstaigos veikia trijoj ir dar daugeliui kitų iš į- 

i su vietinėmis i
[tinių grupių komitetais. Komi- 
Itetas 1947 m. planuoja atvežti

> zonos

atvykti į JAV iš Amerikos oku-

War Relief Services — Natio- 
nal Catholic Welfare Confe- 

krikščio-1 rence (350 Fifth Avenue. New 
kongresą York 1. N .Y.». šios organizaci- 
240 dele- jos pašalpos projektai apima 
preziden- Visą pasauli. Ji padeda visų ša- 

" j ir visų tautybių tremti
niams. padeda apgyvendinti 
tuos tremtinius kitose šalyse ir 
emigruoti į JAV. Immigracijos 
detalės ir immigrantų apgyven
dinimas pa vesta “The Catholic 
Committee for Refugees” .kuri 
yra National Catholic Welfare 
Conference oficiali immigraci- 
jos agentūra. Organizacija turi 
savo atstovus Vokietijoj ir Aus
trijoj.

International Resciic and Re
lief Coiiunittee < 103 Park Ave-

bažnyčiomis, tau- vairių pasaulio dalių
Hebreu Shelteriną and Immi. 

grant Aid (HIAS) (World 
Headųuarters. <25 Lafayette 
Street, New York 3. N. Y.) pa
deda žydų ’immigracijai jau per 
60 meti’. I’uri 96 ofisus ir komi
tetas' 55 šalyse. L>abar o|>eruoja 

Į kiekvienoje Europos šalyje, iš- 
,» skyrus Sovietų Sąjungą. Pasi
sakė garantuosianti įleidimą 

: 1.5* 11 tremtinių, ir kada jie at- 
įvažiuos, gal daugiau garantuos. 
Pirmoje eilėje HIAS rūpi išgel
bėti žydus, tačiau ji ragina pa
didinti įmmigraciją į mūsų 
kraštą visų tinkamų žmonių.

Tos visos septynios organiza
cijos parodo Amerikos vaizdą. 
Amerika su žmonėmis iš įvairių 
rasių, tikybų, tautinių kilmių, 
stengiasi padėti tremtiniams 
Įiagal immigracijos įstatymo ri
bas. stengiasi padėti bena
miams. karo ir persekiojimų 
aukoms. FU8«

Vokietijoj ir Austrijoj.
L’nited SiTvicc for Nnv 

rieans (15 Park Row.
York 7. N.Y.) veda savoI

; vendininio patarnavimus 
tremtinių pagalbos komitetais, 
gerovės organizacijomis ir vieti
nėmis 

! Nors
dams, 
n ims. 
mittee.

Itams Eur »į>o je 
popieras, patvarko 
formalumus, ir. .jeigu r^ikm uz 
moka keliorvs išlaidas, 
dziai veikia su United 
for New America ns. 
Jewish Apį>eal užlaiko 
Service for New Americans ir 
Joint Distribution Committee. 

'1946 m. padėjo 4.000 emigrantų

Ame-
New

apgy-
SU

grupėmis visoje šalyje, 
daugiausia padeda žy- 
bet padeda ir krikščio- 
Joint Distribution Com- 

kuris padeda emigran-! 
paruošti savo 

reikalingu- į 
Ii 

g.au-' 
Service 
l’nited 
United
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LAVREHCE, MASS
šv. Vardo Veikimas

mis šv. mišiomis. Valerijonas 
Klimašauskas, šv. Kazimiero ir 
šv. Vardo draugijų narys, iš Šv. 
Pranciškaus bažnyčios. Velionis

Parapijos vyrai labai pavvz- išgyveno Lavvrence 43 metus, 
dingą: apvaikščiojo Motinos Dideliame nuliūdime paliko
Dieną, dalyvaudami bendroje žmoną Oną. dvi dukteris, sūnų. 
Komunijoje ir pusryčiuose, kur ir brolį.
išgirdo įžymius kalbėtojus sve- Lai Viešpats suteikia vėlei 
čius. būtent, p. Kazį Čibirą ir amžiną atilsį.
teisėją John E. Fenton.

Devyni nauji nariai buvo pri
imti į Šv. Vardo draugiją. Po 
pusryčių, nauja valdyba buvo 
išrinkta: pirmininkas 
Jeskelevičius: vice 
kas. P. Bingelis: 
Juozas černauskas: 
kas — Jonas Janis.

Visi dalyviai entuziastingai 
sveikino naujos valdybos na
rius ir linkėjo jiems pasekmin
gos veiklos ateinantiems me
tams.

Petras
- pirminin- 
raštininkas, 

ir iždinin-

ne. ir kt. Po užkandžių muzika
lu programą išpildė p-lė Izabelė 
Zolubaitė ir L. Švenčionienė, 
kuriom akompanavo mokytoja 
p-lė Adelė Pinaitė. Mūsų klebo
nas toastmasteriu pasiūlė kun. 
Bernatonį, kuris sumaniai vedė 
vakaro programą. Kalbelės pa
sakė mokytoja A. Pinaitė. G. 
Unick, P. Jaskal. L. švenčionie
nė. M. Kleponytė. S. Rimaitė. P. 
Raznauskas. klebonas: ir atsi
sveikinimo žodį tarė kun. Felik
sas Kenstavičius. Čia pat žmo
nės atsisveikindami įteikė tėve
liui dovanų.

tuvių Laisvės Parko salėje, 340 
Mitchell Avė., Linden, N. J. ir 
kviesti įžymius miesto valdinin
kus.

Kviečiame visus dalyvauti.
4.4. Liudv inaitis, pirm.

KEARNY. H. J

šv. Kazimiero Draugijos 
Parengimas

šeštadienį, geg. 17 d.. 5 vai. 
po pietų įvyksta Šv. Kazimiero 
pašalpinės draugijos parengi
mas su užkandžiais. Visi nariai 
privalo dalyvauti.

. yra kviečiami pribūti ir parem
ti paremti jų veikimą. Vakaro 
pelnas yra skiriamas labdarin
giems darbams.

Mirė a. a. Valerijonas Klima
šauskas i Klimas) ir iškilmingai 
palaidotas iš šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčios, gegužės 12 
dieną.

  

Šv. Vardo draugijos nariai 
ruošiasi, organizuoja busus va
žiuoti į vyrų ruošiamąją šventą 

Parapijiečiai valandą, birželio 1 d.. Brockton, 
Mass. Aguonėlė.

i

N0RW00D, MASS.

Atchison, Hansas... šis vyrų choras, parinktas iš St. Benedict s Col- 
lege Glee Club, vadovybėje kun. Anselm Llevvellyb, O. S. B. išpildys gra
žią programą gegužės 20, 8:30 vai. vakare^ St. Benedict’s College audito
rijoj. Kairėje parodo studentą Diek Hilts, trumpetistą, ir dešinėje —Miss 
Mary Brovvn ir Mr. Alton Graham, abu yra studentai, smuikininkai. Vi
sa programa yra kun. Venard Helget, O.S.B., muzikos departamento vir
šininko vadovybėje.

Jau ilgą laiką mes rūĮiestingai 
ruošiamės ir rengiamės prie di
delio New Jersey ir New York 
sujungto Sodalieėių suvažiavi
mo, kuris įvyks sekmadienį, ge
gužės 18. •

Tikime, kad atsilankys apie 
500 Sodalieėių iš New York pa
rapijų ir iš Bayonne, Elizabeth, 
Harrison - Kearny, Jersey City, 
Nevvark ir Paterson.

Po susirinkimo, apie 5 valan
dą, karūnavimas ir palaimini
mas. Kviečiame visus lietuvius 
iš arti ir toli atsilankyti.

Po karūnavimo, Sodalieėių 
vakarienė dėl 1,000 žmonių. Pa
silinksminimo programa ir šo- 

i kiai.
Mes prisirengę priimti visus 

kuogeriausiai ir patikrinamai 
priimti ir linksmai ir naudingai 
praleisti laiką. A.E.S.

_____________________________________ .

Nauji Maisto Pakeliai 
I Europę

i
i

kų, su p. S. Stanulevičiu. p. S. 
Stanulevičienė (Zulonaitė) yra 
viena pavyzdingiausių mergai
čių mūsų parapijoje. Ji labai 
gražiai, taisyklingai vartoja lie
tuvių kalbą. Iš profesijos slau
gė. Tėveliai, p.p. Bardauskai sa
vo dukrelei iškėlė šaunias ves
tuves. Linkime jaunavedžiams 
p.p. Stanulevičiam linksmaus' 
vedybinio gyvenimo ir laimės.

■e
Sekmadienį, gegužės 11 d. įvy- 

. ko Gegužinė procesija ir pamal
dos prie Dievo Motinos Marijos. 
Sodalietės apvainikavo Švč. Ma
rijos stovylą. Po pamaldų, para- 

Motiniško pijos svetainS> Sodalietės ir 
„ , . .. . , j Vyčiai suruošė vaisęs visas mo-Brocktone, birželio 1 d. J

, . . . . . tinas pagerbti.nariai, bet ir visi vyrai ‘ ®

HYTIMU: 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Vyrai Važiuoja į šv. Valandą
Bušai jau užsakyti ir bilietai 

kelionei į Brocktoną yra plati
nami. Mūsų Šv. Vardo draugijos 

|C' vvrai skaitlingai dalvvaus iškil
mese 
Namo. 
Ne tik 
ruošiasi dalyvauti Šventoje Va- 

j landoje. Gan ilga kelionė iš 
. Lawrence į Brocktoną. bet mū
sų vyrai pasiaukoja, kad kuo 
skaitlingiausiai lietuviai vyrai 

• pasirodytų, kad jie esą gilaus 
tikėjimo ir susipratę lietuviai būrelis .vyrai.

______________
Sekmadienį, gegužės 11 d., iš

kilmingai įstojo į Moterystės 
luomą, choristė Malvina Koro- 
sa su Petru Murdza. Daug metų 

Į panelė Korosa priklausė prie 
šv. Pranciškaus parapijos cho- 

‘ | ro. buvo veikli darbuotoja. To
dėl ir jai. priimant Moterystės 
Sakramentą, choristės susirin- 

i ko pagiedoti.—
Alphonsas ir Genovaitė (Ma- 

įdorei Kraučiūnai susilaukė du- 
gegužės 

III d., kun. Jonas Bernatonis 
, pakrikštino vardu Ann Rachel.

Taipgi Juozas ir Marijona Ar
lauskai susilaukė sūnaus, ir Mo

kinos dienoje pakrikštvtas var- .i , , r ~ pp. A. ir L. Navickų, gyv. 24; du Juozas Jonas. ,, . _ T ,Weld Avė., sūnūs Jonas baigia 
~~~~~~~ , . pasveikti, pp. Navickai vra nuo-Kun. Kenstavičiui išleistuvių ,. .. . . ~, sirdus parapijos ir visų katali-l“partv” parūpino mūsų klebo- , . .... * ■ 1 kiškų jstaigų rėmėjai, p. Aleknas. kun. P. M. Juras, sekma- , „ . , •sandras Navickas vra aliejaus dieni, gegužės 11 d., po geguži- . , . . T*. . . , ,f ® ® 1 ® ® ir anglies biznyje. Linkime, kadnių pamaldų. Susirinko gražus . ... , . ,.i 1 ® jų sūnelis, kuris vra L. vyčiųpulkelis žmonių. Užkandžius . c. * ... . ,1 2i kuopos finansų raštininkasparuošė šeimininkės — L. Sven- . . „ .1 ir rimtas veikėjas, atgautų svei-

čionienė, O. Akstinienė. S. Ri- ^ata 
maitė. M. Pilipienė. Šiaukimie-

Kun. Felikso Išleistuvės
Sekmadieni, geg. 11 d., klebo

no kun. Pr. M. Juro vadovybėje, 
parapijiečiai suruošė programė
lę ir užkandžius pagerbimui 
kun. Felikso Kenstavičiaus. ku
ris šiomis dienomis buvo pas
kirtas darbuotis lietuvių tarpe 
Lynn mieste. Ponia L Švenčio- 
nienė. kuri suruošė vyrams pus
ryčius ryte taip gi šeimininkavo 
ir išleistuvėse. Ji turėjo ir la
bai gėrių pagelbininkų.

Gražus ir skaitlingas 
parapijiečių suėjo į salę. Dainų 
programą išpildė solistė panelė 
Izabelė Zolubaitė. akompanuo
jant pianu panelei Adelei Piniū- 
tei. Juokingas daineles sudaina
vo ponia Švenčionienė.

Pasveikinimo ir atsisveikini
mo kalbeles pasakė sekantieji: 
G. Juknevičius, p. Jeskelevičius. 
p. švenčionienė. S. Rimaitė. M. o 
Kleponytė. kun. Jonas Bemato-', 
nis. kun. Pr. M. Juras ir kun. F.' 
Kenstavičius.

Tuomet pavieni asmenys atsi
sveikino su kun. Feliksu ir įtei-if ' " ., _ . I kraites ir sekmadienį,ke jam dovanėles.

Pereitą savaitę Norvvoodo 
Chamber of Commerce suruošė 
literatūros kontestą. Tarp dau
gelio kitataučių kontestantų an
trą prizą laimėjo lietuvis stu
dentas, Bernardas Svkes, adv. 
Benjamino ir ponios Sykes sū
nus, 125 Bond St. Graduantas 
Bernardas Sykes yra pasižymė
jęs sporte, ir šių metų rudenį j naši našlaityno steigimu, 
įstos į Dartmouth Kolegiją.

HARTFORD, CONN
Pranešimas LDS 6 kuopos na

riams. Geg. 18 d.. 2 vai. p.p. į- 
vyks kuopos susirinkimas. Tai 
bus paskutinis prieš vasarą. Per 
kitus 3 mėn. susirinkimai neį
vyks. Prašome visų atsilyginti 
už “Darbininką”.

NEWARK. H. J

X

S

Rast.

LINDEN, N J.

B. Hendrikienė vice 
Kairevičienė, prot. ir 

Š. Strazdienė, ižd.; 
ir S. Chase ižd.

Mirė šv. Vardo Narys
Pirmadieni, geg. 12 d.. 10 vai. 

rytą, tapo palaidotas su trejo-

Pereitą savaitę pp. Jonas ir E- 
milija Pazniokai išvyko apsigy
venti Cicero. III. p. Jonas Paz- 
niokas gimęs ir augęs Norwoo- 
de. bet apsivedė su lietuvaite iš 
Cicero. III. Jis yra veteranas ir 
labai populiarus, ypač jaunimo] 
tarpe. Tačiau jo žmonelė nega
lėjo prigyti Norwoode. Taigi 
mes linkime pp. Jonui ir Emili
jai Pazniokam prigyti Cicero, 
III., kur klebonauja kun. I. Al- 
bavičius. ir darbuotis L. Vyčių 
ir kitose organizacijose.

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
VVorcester, Mass.

275 Main St., VVebster, Mass.

i

Matykite šios šeimos grupę linksma: 
Tėvas užtektinai turi galvosūkio: 
Lai ši padėtis primena JUMS

DUOTI UŽSAKYMĄ - P. D. Q.I
•Geno noro" neužtenka. Jūs niekad nesušildysite. žadėda

mi anglių užsisakyti — reikia pažadą išpildyti. Užsisakykite 

dabar RAUDONOS ambliavos anglių.
ding Anthracite. Pasiruoškite su
tikti bile koki orą žema kaina an

gliais. kurie duoda labai mažai pe
lenu ir gargožių. Dabar užsisaky 

darni sutaupysite pinigų, laiką 

išvengsite nesusipratimų.

GLENDALE COAL i OILCO.
47 Medford St..

ChariestoMU, Mass.
Tel. CHA 0800

kurte yra Garsūs Rea-

Svarbus Pranešimas Lindeno 
Lietuviams

Šiomis dienomis čia susiorga
nizavo BALF skyrius. Bal. 15 
d. įvyko susirinkimas. Valdy- 
bon išrinkti šie: pirm. J. J. Liu- 
dvinaitis; 
pirm.; F. 
fin. rašt.;
F. Kairevičius
globėjai ,o Marijona Čižauskie- 
nė ir Ant. Kimzalienė veikimo 
komisija.

Nutarta kreiptis į visus vietos 
lietuvius ir kitus ir rinkti aukas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 

' ir laisvės.
Taipgi rinkti drabužius, batus 

iš ir kitokius reikalingus daiktus, 
tiek daug darbo įdėjo bankietą Šveicarijos. Į Visas aukas prašome prista-
ruošiant. Taip gi prityrusiai šei- Sugužėję skaitlingai svečiai tyti pas skyriaus raštininką p. 
mininkei. p. B. Žilienei ir šeimi
ninkių grupei, o daugiausia gar
bės priklauso parapijos klebo
nui. kun. P. J. Juškaičiui. kuris 
dėjo visas pastangas, kad tinka
mai pagerbus pirmą kunigą iš 
mūsų parapijos. Rengėjai savo 
tikslą atsiekė.

Mūsų parapijiečiai, senelių ir 
našlaičių prieglaudos įrengimui 
Brocktone. iki šiol jau suauko
jo S239:50.

Surinktas aukas kun. P. J. 
Juškaitis įteikė N. J. Seselių 
Motinai Brocktone, kuri rūpi- 

Vt-
siems aukotojams klebonas Juš
kaitis išreiškia širdingą padėka.

i■
I Į

Iš įvykusio kun. P. šakalį pa
gerbti bankieto, rengėjai susi
laukė širdingų komplimentų. Iš- 
tikrųjų, mūsų parapijoje senai 

! tokį bankietą turėjome. Garbė 
tenka kun. J. Dauniui, kuris

Trečiadienio vakare įvyko Mo
terų Sodalicijos pamaldos, susi
rinkimas ir “Winnie Roast”.

Pereitą sekmadienį įvyko dvi
gubos vestuvės. Šių žinių rašy
tojui neteko dalyvauti ir patyr- 
ti kas įvyko. Todėl gal kas kitas 
parašys. Sveikiname jaunave
džius 1 Rap.

CAMBR1DGE, MASS
I
I

i

Pagerbė Kunigus
Gegužės 11 d. Švč. Trejybės 

parapijos moterys suruošė iš
kilmingą vakarienę pagerbimui 
kun. kleb. I. Kelmelio, jo 25 me
tų klebonavimo toje parapijoje 
ir pirmojo vikaro, kun. Pr. Ba-j 
takio. nesenai atskridusio

I

kunigai ir sausakimšai pilnutėlė F. Kairevičių, 41 E. 18th St.,' 
parapijos salė dalyvių džiaugėsi Linden. N. J. arba pašaukite te-! 
dienos švente. ----:------- • • - - -...............
nių šeimininkių paruoštais gar- — 
džiais užkandžiais.
kurių
kleb. Kelmelio nuopelnus para-!

vaišinosi suma- lephonu pirm. J. J. Liudvinaitį
2 — 2434. Jūsų aukos 

Kalbėtojai, bus priimtos ir perduotos BAL-! 
buvo virš 20, iškėlė kun. F‘ui.

Nutarta ruošti prakalbas ge-

s-.

W.J. Chisholm
GRABORIIS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

-------------------------------------- -

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVTDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome

pijai, pabrėžė, kad tik jo dėka gūžės 18 d., 3 vai. po pietų, Lie-' | 
buvo išgelbėta lietuviška para-; ----------------------------------------- —-

Sekmadienį, gegužės 
8:30 vai. mišios atnašaujamos 
22 kps. Moterų S-gos intencija. 
Sąjungietės maršuoja bendrai 
išklausyti mišių ir priimti Šv. 
Komuniją. Po mišių, parapijos 
svetainėje. įvyks bendri pusry
čiai.

Gegužės 8 d. p.p. C. A. Poz- 
nanskai susilaukė naujagimio 
sūnelio. Motina p. A. Poznans- 
kienė randasi Cambridge Kahill 
ligoninėje. Sveikiname p.p. C. 
A. Poznanskus ir jų naujagimį 
sūnelį.

Šiomis dienomis sunkiai susir
go p. A. Chingienė. Ligonė pa- 

Linkime 
A.D.

i Šiomis dienomis p. D. Matulis 
praleido dviejų savaičių atosto

gas. Jis aplankė savo draugus 
ir gimines, gyvenančius toliau.

I Sekmadienį, gegužės 11 d. N. 
P. par. bažnyčioje priėmė Mote
rystės Sakramentą p. S. Zulo- 
naitė. duktė p.p. J. E. Bardaus-

talpinta ligoninėje, 
greitai pasveikti.

KANKAKEE, ILL.

18 d pija nuo žlugimo. Varg. Odelio 
vadovaujamas parapijos choras 
padainavo šventei pritaikintų, 
lietuviškų, meliodingų dainelių. 
Dienos programai vadovavo 
kun. Dr. Vaškas. Marijonas. A- 
bu kunigai susilaukė gražių do- I 
vanų. 

Minėjimą suruošė ir daugiau
siai pasidarbavo ponios: Lauk- 

'žemienė A., Demskienė E., Bar
kauskienė O., Zdrasdauskienė 

iZ., Bruknevičienė M.. Staugai- 
tienė T., Aleksandravičienė K., 
Svetikienė M., Račkienė K.. Ma- 
lakienė O. ir kitos. Padėjo ir vy
rai: Valeckas V., Kilda P. 

Vakarienės metu kun. Pr. Ba-
stakys įteikė seniausiai iš esan- i* _ _ — _ _ ▼ 
čių svečiuose motinų, poniai C JVL O (/ 
Gabšienei, 85 metų amžiaus, gė- v 

jlių bukietą vardu visų lietuvių į TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
SUMAŽINIMO PLANAS

Atgaivino Vyčių Kuopą
Gegužės 4 d. įvyko L. Vyčių 

132 kuopos buvusių narių susi
rinkimas. kurio tikslas — atgai
vinti kuopą. Iš Chicagos buvo 
atvykę pp. J. L. Juozaitis ir Vin
cas Ed. Pavis ir jie pagelbėjo 
sutvarkyti kuopos reikalus.

Atgaivintos kuopos valdybo
je yra šie nariai: Bruno Stan
kus, pirm.; Magdalena Shults, 
vice pirm.; Pranas Rašenskas, 
prot. rašt.; Joakimas Stankus, 
fin. rašt.: iždo globėjai — Pra-i 
nas Barisas ir Elzbieta Stanie-' 
wicz; ižd. Mrs. Julia Zummer; 
Juozas Staliunas, maršalka.

Rap.

Į

naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų
i. •

taisymo.

\ Vyrams Šventoji Valanda I
Rengia ir Kviečia į

Sv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai
SEKMADIENĮ, į

I BIRŽELIO 1 D., 1947 j 
« Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aikštėje ' 
| Brockton, Mass.
į 3 valandą po pietų

Kun. Dr. Antanas Bružas, pamokslininkas.
| Vyrai parodykime -savo katalikybę ir lietuvybę! >

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

i sūnų ir dukterų, esančių trem- S 
ityje. Įteikėjas pažymėjo, kad S 
i ateitų kuo greičiausiai diena, 3 
i kada laisvi sūnūs, laisvafne s 
• krašte galėtų pagerbti motinas. 3 
kurios tiek yra mūsų tautai nu- 2 

I sipelniusios 
tiek kenčia
pasaulyje 
priespaudą.

Gegužės 11 d., parapijos mo
tinos ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos. Dalyvių skaičius 
didesnę bažnyčios dalį, 
maldų turėjo bendrus 
džius parapijos salėje, 
motinoms.

ir kurios šiandien 
iki šiol negirdėtą 
raudonųjų fašistų

Į

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

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379
*

užpildė -jj 
Po pa- g 
užkan-’S
Garbė fi

ČO OPĖRATIVE BANK
430 BROABWAT • IOUTH IOIIOM



Penktadienis, Gegužės 16, 1947

VIETINES ŽINIOS
/Jr T T T T* C C rektorių, koplyčioje,

Mirė Žalaitė
Gegužės 13 d. mirė Domicėlė 

Žalaitė, 52 metų amžiaus, gyv. 
So. Bostone. Velionė pašarvota 
D. A. Zaletskų, laidotuvių di-

i

, 564 E. 
Broadway, So. Boston.

Laidojama penktadienį, geg. 
16 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose. Paliko di
deliame nuliūdime tetą Agnieš
ką Žalaitė, gyv. 167 W. 7th St., 
ir kitas gimines.

Cambridge, Mass., o sugrįžę da
lyvaus L. Vyčių kuopos ruošia
mame parengime, “Minstrel ' 
Show’’ geg. 25 ir 26 dd. Rap. ?

Kalbėjo Kun. Dr. V. i
Šimtelis

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
0PT0METRI8TAS
515 E. Broadvay 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

teitadieniais nuo 2 iki 8-tai.i--------------------------- -
I.

Geg. 10 d., pora savaičių sun
kiai sirgusi, mirė Agota Jarma- 
lavičienė (Kaliūnaitė), 65 metų 
amž., gyv. 32 Division St., Chel- 
sea. Paėjo Varėnos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 43 metus. 
Paliko vyrą Aleksandrą, sūnų 
Joną, dukterį Anielę Doran, 
dukterį Marijoną Reed ir brolį. 
Tapo palaidota geg. 13 d., iš Šv. 

; Petro par. bažnyčios, 9 v. r., 
Nekalto Prasidėjimo kapuose, 
No. Easton, Mass.

bARBtNINKAS

Motinos Diena
Pereitą sekmadienį, geg. 11 d. 

Motinų pagerbimas buvo su
jungtas su parapijos šeimų ben
dra Komunija. Tai buvo nepa
prastas reginys, kai tėvai ir vai
kai sėdėjo vienoje vietoje, bet 
ypač kai kartu ėjo prie Dievo 
Stalo. Klebonas kun. dr. Mende
lis atnašavo mišias ir pasakė 
dienai pritaikintą pamokslą. 
Sveikindamas motinas, jis svei
kino ir tėvus. Kun. Mendelis pa
brėžė, kad tėvas yra nemažiau 
reikalingas tvarkingai šeimai, 
kaip ir motina. Didysis choras 
gražiai giedojo per mišias.

TeL ŠOU 2805

DrJ. L Pasakantis
DR. AMEIJA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Kun. Stasys Matutis, Sallezie- 
itis, iš Colombijos. apleido Bos- 
itoną, geg. 14 d. Jis važiuoja į 
Chicago, III. Sustos Buffalo, N. 
Y., Niagara Falls, N. Y., ir Det- 
roit, Mich.

Su Tautiniais Šokiais { 
St. Louis, Missouri

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
! chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROsvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

1VAIR0S SKELBIMAI

Šį pirmadienį, geg. 19 d. Bos
tono Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė išvyksta į St. Louis, Mo.. 
dalyvauti National Folk Festi- 
val, kurs įvyks Opera House, 

j Kiel Municipal auditorium, geg. 
121—24 dd. Bostoniečiams pas
kirta dalyvauti atidarymo die
noje, būtent, trečiadieny, geg. 
21 d. po pietinėje ir vakarinėje 
programoje. Išvyks iš South 
Station 11 vai. dieną. New Yor- 
ke (Pennsylvania Sta.) sustos 
dviem valandom (4—6) ir per
mainys traukinius. Keliaus Phi- 
ladelphia, Pittsburgh, Dayton, 
Indianapolis linija į St. Louis. 
Sustos American Hotel. Grįš į 
Bostoną šeštadienio vakare, 
geg. 24 d.

Šis būrelis jaunimo vyksta 
garsinti Lietuvos ir Bostono lie
tuvių vardą su lietuvių liaudies 
menu
mais. Vyksta savomis lėšomis, 
— pelnu iš dviejų parengimų, r 
kelių rėmėjų aukomis ir kiek
vienas dalyvis asmeniai prisi
deda, neskaitant savo darbo ir 
pasiaukojimo tokiam žygiui.

Prieš išvykstant į tolimą ke
lionę, ta pati grupė, šeštadieny 
geg. 17 d. 7:30 v. vakare daly
vaus Harvardo Universiteto 
studentų ruošiamoje programo
je Harvard Memorial Hali,

šokiais, muzika, kostiu-

š

2
5

a.

numinu! nu

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
Weat Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

\ T. SULLIVAN, INC. I
Petras Jakubenas, savininkas

į 323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772 j

"»

i!Užsisakykite Toniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Geg. 4 d., bažnytinėje salėje, 
pasekmingame T.T. Marijonų i 
lėmėjų parengime įdomią kai-; 
ją apie savo pergyvenimus pa
sakė ką tik iš Romos atvykęs 
cun. dr. Viktoras Rimšelis, Į 
MIC., kuriam teko pasitraukti 
iš Lietuvos antru kartu bolševi
kams užeinant, ir įvairiais bū
dais (bernaujant pas ūkininkus 
Vokietijoj) pasiekti Italiją. 
Jautrias kalbas pasakė kun. 
Dr. V. Andriuška ir kun. Dam
brauskas. Taipgi kalbėjo kun.
Dr. K. Urbonavičius ir klebonas 
kun. Pr. Virmauskis. Du našlai
čiai, kuriuos T.T. Marijonai mo
ko ir globoja, K. Jaskutis ir J. 
Martinkus papasakojo savo 
pergyvenimus. Visas busas at
vykusių Marianapolio studentų 
gražiai padainavo, vadovybėje 
Br. A. Banio, lietuviškų daine
lių. Iš jų jaunuolis brolis Na- 
dzeika (providencietis) savo ža
vingu balsu padainavo keletą 
dainelių solo. Tautinių šokių 
grupė, O. Ivaškienės vad., pa-i 
dainavo dvi liaudies daineles/ 
M. Martinkaitė padeklamavo;j 
grupės akordionų kvartetas pa-' 
grojo ir pašoko tautinius šo
kius: Kalvelį, Kepurinę. Mikitą 
ir Jonkelį.

Rengėjų nustebimui žmoniųi^^ nį.ra tinginiai lr krimina. 
buvo prisirinkus pilna salė. Bos-Uistaj ga[j 5ugrjai Lietuvon ir 
tonieėiai, vad. p-niai K. Vosy-;ten jslkurti.. Lietuvon negrįžta 
lienei svečius ir programų daly.'ne tj|[ pabčgėlial. kurie bėgo 
vius pavaišino. Svečių terpe bu-inuo teroro, kurj
vo ir kun. J. Jakaitis, kun. Vo-I akimis negrjžta
gylius ir k. Rap.. nej J4lzar-os, Pruseikos. An-

b 'driuliai. Šolomskai. Židžiūnai.
RllSlja Nesanti Didelių ‘ Kubiliai, Ormonai, Kaškiaučiai

Turtų Kraštas bei jų pasekėjai. Anot Bimbos!
------------- į jie visi yra “tinginiai ir krimi- 

Geg. 4 d. Intemational Insti-inalistai”, jei jie bijo grrįžti į so- 
tuto patalpose įvyko Baitic A-'vietišką rojų, kur “darbo ir vie- 
merican Society of New Eng-’tos yra”.
land paskutinis šio sezono susi-j po praeito karo Lietuvai at
rinkimas. Jame Amerikos mok-Į gavus nepriklausomybę, tūks- 
slininkas geografas, Clark Uni-jtančiai lietuvių važiavo Lietu- 
versiteto profesorius W. Elmervon, tai apsigyventi, tai gimi- 
Ekblaw iš Worcester, 
skaitė nepaprastai įdomią mok- žiūrėti, 
slinę paskaitą temoje “Geogra-' grįžo.
phical Limitations upon Soviet mainėsi ten ir atgal. Bet jau du 
Economy”. Gerb. profesorius, metai kaip šis karas pasibaigė. 

Fkurs yra plačiai keliavęs ir stu-jo ligšiol nei vienas komunistas 
dijavęs ne tik Europą, bet ir 
Rusiją, moksliniais faktais pa
neigė susidariusią opiniją, kad 
Rusija esanti didelių turtų ir 
galimybių kraštas. Esą visai 
priešingai.Jos ateitis kaip ir pra 
eitis būsiantis skurdi, nežiūrint 
kokia ten valdžia būsianti. Ru-j jaugi jie patys netiki, ką skel
si ja šiuo laiku esanti aukščiau-!bia. Pabėgėlius ragina grįžti, o 
šiame iškilime, bet jo nuomone.1 patys neišdrįsta rizikuoti. Reiš- 
bėgyje 25 metų jos rubežiai bū-'kia — vaduojasi savisaugos 
šią dar toliau nustumti, nei j 
prieš šį karą kad buvo, nes da
bar esanti nenormali padėtis — 
pasaulis einąs atgal. Taip negali 
būti. Rusijos pavergtosios tau
tos atgausiančios savo laisvę. 
Rusija atsilikus nuo Vakarų 
Europos kokiais 2-300 metų. 
Profesorių ir jo žmoną į stotį 
palydėjo Lietuvos Garbės kon
sulas A. Šalna.

Meninę programą išpildė Bi
rutė Svilienė, tautiniu (žemai
tės) kostiumu pasipuošus, pa
dainavo keletą dainelių. Jai a- 
kompanavo, dainų tekstus ir a- 
pie ponią Svilienę paaiškino po
nia Januškevičienė. “Dainos” 
choras, p. Em. Tataronytei va
dovaujant, taipgi padainavo ke
letą dainelių.

Priimta rezoliucija dėl išvie- 
tintųjų įsileidimo į šį kraštą.

!! 
i!
Ii

je Darata čučulytė atkalbėjo 
pasišventimo aktą ir apvainika
vo Marijos statulą. Kun. dr. 
Mendelis kvietė visus atkalbėti 
dalį rožančiaus už atsivertimą 
komunistų, už nelaimingus iš- 
vietintus lietuvius ir pavergtus 
Sovietų Lietuvos žmones. Už. 
gražią procesijos tvarką dera; 
tarti padėkos žodis maršal
koms, švč. Vardo vyrų dr-jos 
valdybos nariams.

Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja Pagalbos ir 
Dievo Pasigailėjimo!

Todėl
Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai iš 

visos Connecticut valstijos
Kviečiami i Maldos Apaštalavimo Sąjungos šaukiamą 

Maldos ir Atgailos Kongresą 
šių metų birželio mėnesio 15 dienų 

šv. Juozapo Par. bažnyčioje, 46 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

KONGRESO TVARKA
3 vai. p. p. Paskaita mokyklos salėje. 
Procesija į bažnyčią giedant J. Širdies Litaniją.
4 vai. p. p. Šventa Valanda už Lietuvą. 
Įstatymas Švenč. Sakramento šv. Valandai. 
Pamokslas (Iš tremtinystės nesenai atvykęs 
Jėzuitas Jonas Borevičius).
Atsiteisimo ir pasiaukojimo aktai.
M. Apašt. Promotorių ir Narių ištikimybės 
atsinaujinimas.
Maldos už Lietuvą. 
Palaiminimas Švenč. Sakramentu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Visi nariai-ės nešioja Švenč. Jėzaus Širdies ženklelius I
Ateikite... Pasimelskite... Atsiteiskite ir Pasiaukokite 

Švenč. Jėzaus širdžiai! Daug, Daug Laimėsite!
Gegužinė Procesija

Motinos Dieną 4 vai. po pietų 
įvyko mūsų parapijos metinė 
gegužinė procesija. Diena buvo 
tikrai parinkta. Gan skaitlingai 
dalyvavo procesijoj visų dvasi
nių draugijų atstovai. Bažnyčio-

Save ir Savuosius Pri
skiria Prie Komunistų

A. Bimba rašo: “Pabėgėliai,

Trumpos Žinutės
Arkivyskupijos Našlaičių Va-j 

jus mūsų parapijoj slenka labai: 
iš lengvo pirmyn. Į savaitę lai-! 
ko suaukota ir pasižadėta tik
$1,000.00, o mūsų parapijos! ....... + 
kvota vra S4.625.00. Kunigai kad išvalytų 100 metų

* . . _ . . dulkes iš baznvcios bokšto irra truput) susirupmę vajaus ei-! , ,(bažnyčios lubų. Darbas kainuos 
ga' ... _ .. . . i virš $1,000.00.

Baltimorės lietuviai gavo pro
gą išgirsti iš radio stoties Girdėjau, kad apie birželio 1 
WITH programą BATTLE OF d- bažnyčios varpai bus skambi- 
WITTS, kurioje dalyvavo Lietu-; nam* elektra. Zakristijonui An- 
vių Posto 154 trys nariai legio- tanui Ivoškai nereikės rūpintis 
nieriai. Jie konkuravo su legio-! Viešpaties Angelo skambinimu, 
nieriais Posto 118 iš Wallbrook. nes ^am tikras laikrodys tą dar-j

Mass.; nes aplankyti, bei krašto pasi- 
Vieni ten įsikūrė, kiti 
Delegacijų delegacijos

PROTESTUOKIME 
PRIEŠ SALE TAX!

lietuviams buvo bą automatiškai atliks.Klausantiems 
džiaugsmas, kad mūsų viengen-

iš Amerikos neišdrįso dar va
žiuoti sukomunistinton Lietu
von. tarytum ten nuvažiuoti, 
lig patekti į užgrabinį gyveni
mą iš kurio nebegalima sugrįž
ti. Nei vienos delegacijos nepa
siuntė, nei iš ten sulaukta. Ne-

I

jučiu.
po-
A.

Edvardas Budelis sumanė ką
čiai laimėjo. Mūsų pusę atstovą- nors naujo. Jaunas, energingas, 
vo Jonas Bush, Nadas Rastenis pįinas pažangumo 
ir vienas iš Bistrickų sūnų.

Nadas Rastenis praneša, kad me tilps įvairių įvairiausios ži-Į 
Baltimorės miesto valdžia pa- nįos lietuvių 
skyrė birželio 14 d. dėl Tag Day 
— rinkti aukas lietuviams 
tremtiniams.

Kurs tik eina Saratoga St. ar
ba Park Avenue mato i 
bažnyčios bokštą apstatyta ko-, 
pečiomis. Maliorai rengiasi da-j 
žyti bažnyčią iš lauko ir pradės 
savo darbą nuo bokšto kry-l 
žiaus. kurs randasi 252 pėdos i 
nuo gatvės.

Kun. dr. Mendelis, atjausda
mas Sesutėms Kazimierietėms. 
ypač jų naujos statybos reika
lams, pakvietė vietines Sesutes 
stovėti prie bažnyčios durių ir 
prašyti aukų, sekmadienį, pir
madienį. ir antradienį, geg. 11, 
12 ir 13 dd.

p.p. Navitskai 
naus, kurs buvo 
madienį. geg. 11 
vardą — Antanas. Dėdė ir teta 
buvo krikšto tėvai. Sveikiname.

šeštadienį, vienas iš Budrec- 
kių sūnų priėmė Moterystės Sa
kramentą. Kun. Antanas Du- 
binskas priėmė jaunųjų pasiža
dėjimus ir laimino jų ryšį.

Teku nugirsti, kad klebonas 
kun. dr. Mendelis pasamdė kom-

jis nutarė 
leisti mėnesinį žinių lapą, kuria-

susilaukė sū- 
krikštytas sek- 
d. ir gavo tėvo

ĮVAIRUS SKELBIMAI

: Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.

veikimo Baltimo- 
rėje. Toks žinių lapas turėtų ar
timiau surišti visus lietuvius.} 
Lauksime pirmo No.

mūsų Sekmadienį, geg. 18 d., 8:30 v. 
a ■ ryte bus padėkos mišios Juozo 

ir Ievos Matulevičių, kurie 
džiaugiasi sulaukę 60 metų ve- 

Idybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Deimantinis jubiliejus tai nepa- 

5 prastas įvykis vedybiniame gy- 
: venime. Sveikiname!

Marcinkevičiai iš Middle River 
turėjo užprašę mišias šeštadie
nį, geg. 10 d. paminėti auksinį! 
vedybų jubiliejų, nors Marcin
kevičių mamė nesulaukė šios 
dienos. Mirė keli mėnesiai atgal. 
Tačiau ponas Marcinkevičius ir 
šeima dalyvavo mišiose.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

PAIEŠKOJIMAI
Juozas Povilaitis, tremtinis, 

paieško savo dėdės Vinco Povi- 
laičio, kuris valdo savo ūkį ne- I

i toli Naugatuck, Conn. Jei kas 
į žino apie dabartinę jo būstinę 
■ prašau pranešti — •

Rev. B. Moleikaitis,
442 Kenwood Avė.

Delmar. N. Y.

Kaip žinote į Massachusetts 
legislatūrą yra įneštas bilius, 
siūlantis užkrauti ant Massa
chusetts žmonių 2 G ant perka
mų daiktų. Tas labai apsunkiu- 
tiį d d.r b i n ii ik i 13., kuri ir šiuridi^u

Draugijų Valdyty Adresai

žygis

užtektinai neša sunkią visokių 
taksų naštą.

Howar B. Driscoll sako: “Už
dėjimas pardavimo taksų būtų 
padarytas neteisingas
prieš visus žmones, ypač darbi
ninkiją, kuri užtektinai 
dien vargsta", šie taksai palies
tų kiekvieną. Taigi, reikia Mas
sachusetts piliečiams griežtai 
protestuoti ir prašyti Statė se
natorių ir reprezentantų, kad 
jie paneigtų įneštą bilių, kuris 
būtų didžiausia ir nepakenčia
ma piliečiams našta.

šian-

Sklb.

Visi skelbkitis “Darbininke'*.
Remktte tuos profesljonaius Ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
" • “Darbifilnką-’.

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

So. Boston Furnitūra Co
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 ’/a West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

J

REIKALINGA
MENDERS, stičeriai. Patyri- 

: mas nereikalingas. Geras atly- 
i ginimas, pastovus darbas. Dar- 
įbo aplinkuma maloni.

STANDARD OVERALL CO.
26 Clayton St., 

Dorchester, Mass.
(16-t-4)

I

i

REIKALINGA Waitresses
Chaina Restaurante dirbti. 

Geras Darbas. 
SUN SPOT INC.

90 Bridge St., Cambridge, Mass. 
(16)

GRABORIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

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

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

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

440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mas3. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

SV. JONO EV. BL. PASALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

I 
Draugija laiko susirinkimus kas tre-, 

čia sekmadienį kiekvieno mėnesio i 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,; 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

!
1
!

ri

S.Barasevkiu$irSūnu$
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Bostc-T 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

i

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Man.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisa muoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

I

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

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

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
G ra bočiai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

8OU Boston 2609
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oCiteratura
Aklasis

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

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

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

Iš kalnu i kalnus€ i
Iš dienos į dieną mes keliaujam, 
Iš daubos į daubą grimstam mes, 
Kol jisai kaip minkštą sniego saują 
Amžinos dienos ugnin įmes.

Iš kalnų į kalnus mes keliaujam.
Iš daubos į daubą grimstam mes,
Kol Jisai į amžių upę sraują
Tartum mažą spyglį mus įmes.

Bernardas Brazdžionis

Aš norėčiau
Aš norėčiau grįžti dar nors vieną sykį. 
Į tėvynės pievas, jos kvapius laukus, 
Kur gimtoji upė teka tykiai, tykiai. 
Ten nuo vieno žiedo vėl širdis atbus.

Aš norėčiau grįžti į tą gimtą kraštą. 
Kur tiek daug išlieta ašarų gailių, 
Kur kiekvienas rytas daug gražesnis aušta, 
Ten. tik ten sulauksim šviesesnių dienų.

DARBININKAS

Lietuviškos kultūros žadintojasI 
j

Kai rvVui tautą palietė 
baisi roDimė. a. a. Jurgis 
BaHruš’^t;s prirašė jautrų 
atsišankim0 i Amerikos 
liet uvin švies u o m e n e. 
kviesde^'-s ja pasiimti 
kultūr’"’ lietuviu ”;uiova- 
mą ir T ietv’ns ntnjti i sa
vo ran, ns. Tr aš noriu pa
kartoti t”os io skaudžius 
ir nrar>aš’no-v<; lodžius, ną- 
rašytus dar 1940 metais:i

“Kain 
tėvynė^ 
bet aš iš i’^o patvrimo ži
nau. kad ūn vvstvsis toli 
ne tain. *■’•■»»»> reikia, ir to
dėl iūs. laisvieji Amerikos 
broliai, 
pasiimti visa 
už Liet 
ir už pač;a ios gyvybe., 
merikos broliai, rūpinkitės 
mūsų 
mūsų 
dvasia gali vnatingai padi
dinti žmoni ios dvasios lo- 
bvna, nes ii turi savo di
džiąją misiją amžių raido
je”...

Tie jo žodžiai buvo tik 
balsas šaukiančio tvruose, gyvenimo 
ir didelio atgarsio čia ne
turėjo. Tautinė kultūra y-

v^-stv^is dal vkai 
š'andie

turite darbščiai 
a t sakom vhe 

”'’os kultūros ateiti 
. A-

kultūros likimu: 
teitos kūrybinė

e

tiek

ra lai, kuo mes galime di
džiuotis ir iš kur sunkiais 
gyvenimo momentais mes 
galime semtis jėgų.

Jei mes patys nesupran

vokiečiai, tiek rusai — nir- 
mon galvon siekė ir siekia 
pakirsti ir išnaikinti tauti-

tame ir tinkamai neverti-j 
name tautiškos kultūros 
svarbos, tai mūsų priešai 
geriau tą dalyką supranta 
ir vertina, nes jie

(sumas ir nedaro iš lo sau 
I reklamos. Tai yra didelio 
(ir tauraus žmogaus ir lie
tuvio pavyzdys. Jam rūpi 
tik viena: kaip galima 
daugiau padėti kultūros 
žmonėms. Ir tai yra logiš
ka, jei mes mėgiame kul
tūrą, tai mes ją turime 
mėgti visur ir ypač turime 
pastebėti ir padėti gy
viems kūrėjams, kurie 

(sunkiausiose sąlygose tą 
kultūrą kuria. Ir turime 
padėti konkrečiai: ne žo
džiais, bet darbais.

Čia norisi pridėti dar vie- 
Įną pavyzdį, kurį man teko 
•išgirsti iš vieno “Darbi
ninko” redaktorių. Nepa- 
slaptis, kad mūsų laikraš
čiai negali mokėti honora
rų. Redaktorius pasiskun
dė kun. Jurui, kad gera bū
tų tremtiniams bendra
darbiams bent retkarčiais 
pasiųsti maisto siuntinių 
honoraro vietoje ir kun. 
Juras, nieko nelaukęs, pa
klojo šimtinę tam reika
lui ir pažada ateityje duoti 
daugiau. Čia paminiu tik 
tuos pavyzdžius, kurie 
man teko sužinoti, bet kiek 
jų yra, kuriuos tik vienas 
kun. Juras ir sušelptieji 
težino!..

Grįžtant prie Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Ar
chyvo, tai gi ta įstaiga yra 
vieno kun. Juro kūrinys. 
Jis yra įdėjęs dideles su
mas tos įstaigos patalpų į- 
rengimui, jau neskaitant 
viso jo darbo, kuriam jis 
turi skirti daug laiko ir e- 
nergijos. Dėl to ateities is
torikas negalės nepabrėž
ti, kad šiais sunkiais čio- 

' nykštės kultūros ir kny
gos laikais kun. Juras bus 
padaręs milžinišką darbą. 
Juk kas būtų šiandie su 

’ lietuviška knyga Ameri- 
’ koje, jei ne tie kun. Juro 
leidiniai? Jei jis rastų pa
kankamo susidomėjimo 
lietuviška knyga ir kultū
ra Amerikos lietuvių vi-

Įžymus kultūrininkas kun. P. M. Juras darbo kam- 
nežima, ng kultūrą ir jos kūrėjus— baryje 
“— “ šviesuomenę. ----------------------------------------

Ir dabar Amerikos lietu- ras šiemet švenčia trisde- lygas 
vių snaudoie pasirodė A-i^in\ Pei( 
merikos Lietuvių Kultūri->mįJs^a2 
nio A rchyvo vadovybės 
patetiškas atsišaukimas į 
Amerikos 
menę, kuri gal būt pažiū
rės į ji nro pirštus ir pasi
liks abeiinea. Bet aš norė
čiau prašyti malonu skai
tytoją paskaityti šiuos to 
atsišaukimo žodžius ir gi
liai juos pasvarstyti: — 

i “Svetimųjų priespaudai il
gą laiką Lietuvoje tebe- 
siaučiant ir jos visų laisvo 

sričių laimėji
mus naikinant, mums, A- 
merikos lietuviams, tenka 
didi ir atsakinga pareiga: 
kovoti už Lietuvos atvada-

> naujiems kultūri- 
pasirodė A-(®^mt Penkerių metu visuo-niams siekiams įvykinti.

I---- _ literatūriškos Dėl to jis rūpinasi ir gy-
I veiklos sukaktuves, kurios vais kūrėjais, yra vienas 
j kaip tik sutampa su jo dvi- didžiansių mūsų mecena- 
Idešimt penkerių metų ku- tų, kurs lengva širdimi ne- 
inigystės sukaktuvėmis, sigaili pinigo ne vienam 
Ne mano sritis ir kompe- lietuviui menipinkui padė- 
tencija kalbėti apie jo ku- ti ir sudaryti sąlygas kur- 
nigystės veiklą ir nuopel- ti.
nūs, dėl to aš tekalbėsiu a- Ir nėra u.. a kuri jis 
piejj tik kaip ?Pie didelę alėt TckaIba pa. 
musų kultūros žadintoją ir džiai Man ir mano vie. 
veikėją. nam draugui vienu laiku

Jubilijatas lietuviško rūpėjo išleisti a. a. J. Bal- 
rašto srityje pradėjo reik- trušaičio, kurio žodžius 
štiš dar tėvynėje apie 1912 skaitėte šio rašinio pra- 
metus. Tais pačiais metais džioje, pomirtinį raštų rin- 
jis atsikėlė gyventi Ame- kinį. Vargu ar ta knyga, 
rikon, kur lanke kelias mo- ypač Amerikoje, būtų tu
pyklas, kol galop dvide- rėjusi vilties išvysti pa- 
šimt antraisiais metais įsi- šaulio šviesą, jei ne kun. 
šventino kunigu. Nuo 1927 juras, kuris apsiėmė tą di- 
metų jis darbuojasi L. D. delį veikalą savo kaštu iš- 
Sąjungoje. Nereikia nei leisti. Veikalas jau seniai

lietuviu visuo-

I

burg’o istorijos muziejus)_____________________
apgriautame pastate, kurį vimą ir surinkti bei apsau- 

pa- goti dokumentus, susiju
sį- sįus su lietuvių tautos ko- 

ir tarnautojai įsi- vomis už laisvę, už savą 
tos kultūros sri

tyse pasiektus laimėjimus,

krikštytas “Baltic Univer- eivių Įnašą į šį kultūros lo- 
sity” vardu, kas, aišku, ne- byną”. Tie žodžiai turėtų 
galėjo visiems patikti, ir priversti susimąstyti kiek-

Vvtautas—Jonas Narbutas 1946 metų pavasarį prade-vieną išeivį ir ne tik susi-
* Ij i* j • -wx • • ivv^nc’T’TTTi Kr\r t *

ir profesūra ir titinkamas išvadas.
Ta proga aš norėčiau ke-

seko susiremontuoti 
tiems; gi profesūra, 
dentija i 
kūrė dviejose stovyklose kultūrą, 
netoli universiteto.

Universitetas buvo pa- o taip pat ir už lietuvių iš-

Ar. Š.

tas vadinti “D.P. Universi-bastyti, bet ir padaryti a- 
ity”, nors L
i studentija yra išimtinai;
lietuviai, latviai

Paimsim knygą, arklą, lyrą vo, nes visiems trokštan-
Ir eisim Lietuvos keliu. tiems studijuoti buvo neį-

Maironis. manoma patekti į vokiš
kuosius universitetus. Ži- 

\ os spėjo demoniškasis noma .buvo aišku, kad gal- 
žiauraus dievaičio Karo šo- " ' ‘ "
kis baigtis kruvinoje Euro
pos griuvėsių arenoj, kai 
lietuviai tremtiniai, nelai
mi iii ir vargų prispausti, 
susibūrė stovyklose į ben
druomenini gyvenimą. Ir 
nustebo daugelis UNR- 
RA’os pareigūnų, kai ši be
namių minia ne duonos, ne 
drabužių pusplikiams kū
nams pridengti, bet knygų 
— spausdinto žodžio prašė. 
Ir pradėjo kurtis mokyk
los. gimnazijos, įvairūs 
švietimo bei amatų kursai. 
Tai bu*’o vargo mokyklos, 
panašios į tas. kurias mū
sų senoji karta aar puikiai 
atmena iš rusų pnespau- ne tik trijų tautų kultūros, Kaune 
dos laikų.

Lietuviškoji visuomenė, 
ypač profesūra, aiškiai su
prato universiteto reika- “Museum fur Hamburgi- 
lingumą. suprantama, sa- sc-he Geschichte” (Ham-

Sąjungoje. Nereikia 
sakyti, kad tos sąjungos surinktas ir nepasirodė tik 
organas “Darbininkas” 
paskutiniaisiais metais 
tapo didžiausias lietuviš
kos kultūros centras A- 
merikoje. Čia turiu galvo
je kun. P. M. Juro leidžia
mas knygas.

Dėl to galima drąsiai 
tvirtinti, kad jubilijatas y- 
ra vienas didžiausių lietu
vių kultūrininkų Ameri
koje laužiąs čionykštės vi
suomenės 
čia yra 
tuviška 
stačiai 
jis tokiose sunkiose sąly
gose sugeba išleisti tiek 
daug lietuviškų knygų. 
Be to, nežiūrint, kad pa
storacijos reikalai ir plati 
katalikiškai visuomeniš
ka lietuviškoji veikla jam 
atima daug laiko, jis vis 
dėlto dar randa laiko pa
rašyti originalių veikalų ir 
organizuoti taip didelį da
lyką, kaip Amerikos Lie
tuvių Kultūrinis Archy
vas. Deja, to jo žygio svar
bos daug kas nesupranta 
ar suprasti nenori.

Geraime gi, tai mūsų 
kultūros reikalai turėtų 
rūpėti visai Amerikos lie
tuvių šviesuomenei, nes 
čia gi ne vieno asmens, bet 
visos išeivijos reikalas. Iš 
tikrųjų būtų labai skaudu, 
kad tasai didelis mūsų iš
eivijos kadaise varytas 
kultūros darbas imtų šian
die ir sustotų, kad visa, 
kas čia per ištisus dešimt
mečius buvo padaryta im
tų ir dingtų nepalikdamas 
pėdsakų, o tai labai gali į-' 
vykti jei mūsų broliai lai
ku nesusipras ir neprisidės nuolyne, Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
prie kun. P. M. Juro suor- Seserų Gildos Seimas, 
ganizuoto mūsų bendros 
ir čionykštės kultūros pa
minklų saugojimo įstai
gos.

Bet jubilijato užsimoji
mas nesirubežiuoja vien 
kultūros paminklų rinki
mu ir saugojimu; jam taip 
pat rūpi, kad ta įstaiga bū- mo Seserų Gildos narius ir visus norinčius paremti N. 
tų gyva ir kurianti. Jam Pr. Švč. P. Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas 
rūpi ne vien dokumentai, bei seseles tremtines maloniai kviečiame dalyvauti šia- 
ne vien esami mūsų kultu- me Seime, 
ros laimėjimai išsaugoti,: 
bet taip pat ir sudaryti są-j

1

ir estai. lėtą žodžių tarti apie šios 
Bet tai visiškai nerodo, įstaigos svarbą ir jos kū

rėją ir nenuilstantį mūsų 
kultūros žadintoją, kun. P.

dėl to, kad “Darbininko” 
spaustuvė užkrauta dar
bais. Ne gana to, jei reikia 
padėti rašytojui ar šiaip 
menininkui tremtyje, tai 
užtenka tik apie tai prisi
minti kun. Jurui. Ta pras
me jo šviesi asmenybė pri
mena tokius didelius lietu
vius, kaip vyskupas Motie
jus Valančius ar kanau
ninkas Tumas - Vaižgan
tas.

Tegul man bus čia leista suomenėje ,tai galėtų drą- 
pasakyti karčios tiesos šiai tapti antruoju Valan- 
čionykštėms katalikiš- *’ ’ - — . .
koms organizacijoms ir 
atskiriems veikėjams, kad 
labai mažai tesirūpinama platesnio pritarimo visada 

liks vienas. Ne ką būtų ir 
anie padarę, jei ano meto 
lietuviai būtų jų balso ne
išgirdė...

Didžiausias tad džiaugs-

kad senasis universiteto 
vardas yra palaidotas: a- 
naiptol — Centrinės Kon- m. Jurą.
trolės Komisijos Vokieti-i Gerbiamas kun. P. M. Ju- 
įjoje įstaigoje šis universi- ---------------------------------
tetas yra žinomas tik “Bal- mechanikos, technologijos 
tie University” ‘ vardu (ne ir elektrotechnikos sky- 
“D. P. University”), kas riais.
aiškiai rodo, kad anglų ir Kadangi trijų tautų jau- 

........... . .......... amerikiečių nuomonė Pa- nimas studijuoja kartu, 
kontaktą ir dirbta išvien. "įba.ltiečiLi atžvilgiu yra ne- tai dėstomoji kalba, kaipo 

Po eilės pastangų, durų pasikeitusi ir kuo remda- visiems prieinama, 
varstymo į įvairias britų ,mosi°s trys tautos savąjį ’-4— "-1 *
okupacines įstaigas, paga- universitetą ir vėl vadina 
liau 1945 m. pabaigoje senuoJu vardu, 
gautas iš Britų Militarinės Universitetą “valdo” pre- 
Valdžios Centro Britų Zo- zidentas prof. 
nai sutikimas bendram tri- (latvis). Taipogi yra 
jų tautų universitetui rektoratas, susidedantis iš laužti, suvažiavo profesū- 
steigti, kuris 1946 m. kovo trijų asmenų (lietuvis, lat- ra, suplaukė studentai, ir 
mėn. 14 dieną Hamburg’e vis ir estas). Pirmutinis darbas prasidėjo. Bet nė- 
ir pradėjo veikti. Tai data, lietuvių rektorius buvo reikia galvoti, kad visa tai 
kuri turės didelės reikšmės Vytauto Did. Universiteto buvo paprasčių paprasčiau 

„ ’ ..ZZ__ i rektorius prof. sias dalykas. Ne, nieko pa-
bet ir politikos istorijoje. Stanka, kuris vėliau dėl į- našaus! Nei profesūra, nei

Mokslo pataluos buvo į. vairių kitų darbų šias pa- studentija neturėjo atatin- 
rengtos taip vadinamame reigas perleido prof. dr. V. karnos literatūros, gi me- 

Maneliui. chaninių dirbtuvių, fizikos
Veikia aštuoni fakulte- ir chemijos laboratorijų 

tai, kaip:
1. Filosofijos - filologijos 

fak. su filologijos, filosofi-
kaimuo- Jos’ istorijos ir teologijos 

(evangelikų) skyriais.
2. Teisių fak. su teisių ir 

ekonomikos skyriais.
3. Gamtos - matematikos 

fak. su gamtos ir matema-
GEGUžfiS tikos skyriais.

4. Žemės ūkio fak. su že- 
miškininkystės

ir veterinarijos skyriais.
5. Architektūros - inžine

rijos fak. su architektūros 
ir inžinerijos skyriais.

6. Medicinos fak. su me
dicinos ir odontologijos 
skyriais.

7. Chemijos fak. su che
mijos ir farmacijos sky
riais.

8. Mechanikos fak. su

vojimas apie grynai lietu
višką universitetą yra uto
pija. Tai suprato ir latviai 
bei estai, kurie taipogi 
graužėsi dėl savo universi
teto neturėjimo. Sueita į 
kontaktą ir dirbta išvien.

dr. Gulbis

, pasi
rinkta vokiečių. Žinoma, 
naudojamos ir gimtosios 
kalbos, ypač filologijos fa
kultete.

Kai pirmieji universiteto 
ir steigimo ledai buvo pra-

abejingumo le- 
nepopuliari lie- 
knyga. reikia 
nustebti, kaip čiumi ar Miluku. Bet gi 

reikia skaitytis ir su sąly
gomis: vienas žmogus be

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės 1_____
se rinkdavosi j berželiais nukaišytas sekly
čias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos pa
veikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINAI Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesi.

‘‘Darbininke” galima gauti 
MĖNESIO knygute, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- filzjo

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

‘DARBININKAS”,
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

Siuomi siunčiu 50c ir prašau ni : -i ,<i m? n "Gegužės Mėnuo” kny 
gutę.

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

kaip ir nebūta; ir tik lai
mingu atsitikimu surasta 
dalis Vytauto Didžiojo U- 
niversiteto chemijos-tech
nologijos fakulteto vokie
čių išvežto turto bei kny
gų žymiai palengvino dar
bą įvairių fakultetų stu
dentams. kaip mechanikos, 
chemijos, inžinerijos. Gi u- 
niversiteto biblioteka, pra
dėjusi darbą tuščiomis len
tynomis. laikui bėgant, su
tvirtėjo ir dabar jau turi 
apie 3000 tomų knygų, kas, 
žinoma, smarkiai spartina 

, akademinį darbą. Knygos 
yra daugiausia suaukotos 
Amerikos lietuvių, tarp
tautinės studentų organi
zacijos. be to, gauta iš Šve
dijos, Šveicarijos ir kitur.

(Bus daugiau)

t

I

konkrečia pagelba 
žmonėms 
sunkioje padėtyje, 
konkretų pavyzdį, 
žinomą ir oficialų 
kų rašytoją 
Brazdžionį, ;
žmona ir vaikais labai sun- girsti jo žodžius ir konkre- 
kiose sąlygose Vokieti jo- čiai prisidėti Drie jo pradė
ję. Kiek tokių ten yra ir to žygio. Baigdamas galiu 
kam jie rūpi? Ir vėl buvo tiek pasakyti, kad jubilija- 
vienas kun. Juras, kuris tas galės kada nors bent 
juo susirūpino ir stengėsi tiek guostis, kad padaręs 
padėti, parašė afidavitą, visa, ką galėjęs. Bet būki- 
o dabar girdžiu dar, kad ir me optimistai, ir tikėkime, 
stambią sumą be jokių są- kad kun. Juras pradės di- 
lygų pažadėjo daliai jo ke- delį mūsų kultūros atgimi- 
lionės išlaidų pamokėti. mą Amerikoje, nugalės

Dažnai skaitome laikraš- bendrą abejingumą ir jo 
čiuose ilgas litanijas auko- vadovaujama kultūra vėl 
tojų paaukojusių dolerį sužydės, kaip anais gra- 
lietuviškam reikalui, o ku- žiais laikais, 
nigas Juras skiria dideles

savo
atsidūrusiems

Imsiu
visiems
katali-

Bernardą mas, kurį mes galėtume 
gyvenantį su padaryti jubilijatui, tai iš

J. Aistis.

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

1.

2.
3.
4.

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

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius 
geradarius.

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

Visus Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėji-

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


