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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 
--------- -------------------------------4

DARBININKAS

tada stebėtis ir 
jau pervėlu. Bol- 

klastingai, žiau- 
Naujasis Pearl

Smauglio penėtojai 
Liūdni skaičiai
Business is business 
Kol prasikrapštys akis
•

Kai raudonasis fašizmas arba 
bolševikinis imperializmas at
mokės amerikiečiams, pasak 
W. Churchill, ašaromis, prakai
tu ir krauju, 
praregėti bus 
ševikai veikia 
riai ir greitai.
Harbor, vistiek kur beįvyks, bus 
daug didesnio masto ir duos bai
sesnių rezultatų.

Bet kaip 1941 m. iki paskuti
nės valandos kai kurie biznie
riai godžiai ir šaltai j>elnėsi su 
jaix>nais ,taip ir dabar, tiek at
sakingose įstaigose, tiek priva
čių pelnagaudžių sluoksniuose 
esama žmonių, kurie be jokių 
skrupulų visais būdais peni 
raudonąjį smauglį.
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SVEIKINAME!

Vengrija Gaus Maisto Iš 
Amerikos

maisto siunti-
labarniai bus oasiųsti šio mėne- 

ŠvJ
Di-

VVashington, D. C. — Ri-Į 
chard F. Allen, kai ii s bu-j 
vo prisaikintas $350,000,-' 
000 šalpos fondo adminis- vergtos 
tratorium, pareiškė, kad gauti pašalpų.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Altoriaus, Tautos Ir Kultūros

puslapių jo iš-

Tėvo ilgesiai sieke aukš-

ras

. Jų karšta lietu
viška, katalikiška širdis 
norėjo pelenu paversti vis- 

, kas kėsintųsi pūsti 
burliokiškus vėjus į jų sū-

Šventasis Tėvas Apdovanojo 
Lietuvos Atstovą

1947 m. birželio 4 d. iš ir Vengrija gaus pašalpą1 
Romos gauta tokia žinia: iš to fondo, nežiūrint toj 
“Šventasis Tėvas teikėsi kad komunistai pasigrobė’ 
apdovanoti n. Girdvainį,} jos valdžią. 
Lietuvos Įgaliotą Ministrą) Pirmieji 
prie Šventojo Sosto, 1 ’ ’ "1_5 v 
aukšta dekoracija: 
Grigaliaus ordeno 
džiuoju Kryžium”.

Po V-E dienos JAV galėjo 
tuojau nutraukti bet kurią pa
ramą Sovietams, kai ėmė aiškė
ti, kad jie darosi nesukalbami 
ir besiruošią trečiam pasauliniui 
karui. Bet nuo 1945 metų iki 
šiol Lend-Lease pagrindu buvo 
bolševikams išsiųsta visokių 
reikmenų už bilijonus dolerių. 
Taip pat šimtai milijonų dolerių 
buvo skiriama “Europai šelpti”, ! 
kai tuo tarpu toji pašalpa, pa
tekus į bolševikų lėlių rankas 
Varšuvoje, Pragoję, Belgrade 
ar kitur, buvo paversta komu
nistų šelpimu. Pati Sovietų Ru
sija jau po karo iš Amerikos ga
vo kreditų 421,000,000 dol., o 
sudėjus jos pavergtoms šalims 
kreditus ir pašalpas, toji dole
rių suma raudonajam slibinui 
siekia arti pusantro bilijono. Į 
šį skaičių neįeina tik neseniai 
Washingtono skirtos sumos 
Europos šelpimui ir tie šeši bi
lijonai dolerių, kuriuos JAV 
suteikė pasauliniam bankui ir iš 
kurio iki šiol daugiausiai pasi
naudojo Sovietų Sąjunga su sa
vo satelitais.

•
Ne tik patys bolševikai tuko 

amerikiečių parama, bet jie ly
giagrečiai naudojo tą paramą 
europiečių klaidinimui ir erzi
nimui. Kai pirmieji Amerikos 
garvežiai per UNRRA buvo 
nusiųsti į Čekoslovakiją, jie bu
vo papuošti raudonom vėliavom 
ir Stalino paveikslais. Komunis
tai, mat, stengėsi įtikinti gy
ventojus, kad tai ne Amerikds. 
o Stalino dovanos. Tas pats at
sitiko su UNRRAos parama 
Lenkijoje ir Jugoslavijoje, ne
kalbant jau apie tokias “respu
blikas”, kaip Gudija ir Ukraina. 
Štai, dar ir šiomis dienomis bol
ševikų laivai iš Kalifornijos 
uostų paskubomis vežasi Ame
rikos žibalą. Ar tik nepritrūko 
jo kiniečių raudonajai armijai? 
O gal dar šią vasarą jis bus 
reikalingas bolševikų tankams 
ir lėktuvams į Turkiją. Graiki
ją ar Prancūziją?

•
Karo metu parama Sovietams 

buvo aiškinama reikalu sumuš
ti bendrą priešą. Dabar? Džen
telmeniškumas, kvailumas ar 
visuomenei nežinomos paslap
tys? Greičiausiai — visko po 
truputį. Nėra jokia paslaptis, 
kad net Washingtone yra žmo
nių, kuriems raudonumas patin
ka. Dar daugiau yra tokių, ku
rie už kyšius, už slaptus nuo
šimčius, už pasakišką pelną ga
li kad ir velniui parduoti viską, 
neišskyrus nė savo dūšios, nė 
milijonų gyvybės, kitų milijonų 
invalidų kančias, nekaltų žmo
nių pavergimą, skurdą ir pan. 
Ką Dievas nori nubausti, tam

šio pabaigoje. Pirmiausia 
gaus Italija, Austrija, 
Graikija ir Lenkija.

Pažymėtina, kad tik tos 
valstybės gaus pašalpas, 
kurios įsileis A merikos at
stovus prižiūrėti pašalpų 
išdalinimą. Rusija tebelai
ko pagrobus Lietuvą ir ki
tas Pabaltijo valstybes. Ji 
neįsileidžia Amerikos at
stovų. Tai m Rusijos pa- 

'’alstybės negali

Lowell, Mass. — šešta- atstatymo. Rusija siekia 
dienį, birželio 21 d., BALF pavergti ir sukomunistin- 
skyriaus vadovybėje, į- ti Europos valstybes. Ji ži- 
vyks Lietuvių Diena—Tag no, kad ekonominiai stip- 
Dav. Patriotingieji lietu- rios valstybės nepasiduos 
viai - lietuvaitės rinks au- raudonajai vergijai. Štai 
kas gatvėse, krautuvėse ir dėlko rusai tiek skandali- 
kitose įstaigose. Mūsų vi- naši dėl Marshall’o plano 
sų pareiga prie to kilnaus Europos ūkiui atstatyti, 
ir krikščioniško darbo pri- ----------------
sidėti. jeigu kas tą dieną Ragina Trumaną Pasimatyti 
negalės išeiti į gatvę rink
ti aukas, tai turėtų prisi-} 
dėti aukomis. i

Aukų rinkimo pasekmės Washington, 
bus tik tada geros, kai visi Henry A. Wallace, kalbė- 
prie to darbo prisidėsime, damas amfiteatre, atsi-

Surinktos aukos bus su- šaukė į Prezidentą Truma- 
naudotos lietuvių tremti- ną, kad jis pakviestų pre- 
nių šelpimui Europoje.

Rusai Smerkia Marshall’o 
Planą

SIX CENTS.

- Revoliucionierius ir konservato
rius. - Apie pelenu paverstąsias mas
kolių dovanas. - 4,' 
leistų knygų. - Apie darbo prakaitų ir 
šimtines. - Arkiv. Matulevičiaus žo
dis, kurs tiktų kun. Jurui.

|Pranukui sekėsi. Jis taip 
(gerai išlaikė egzaminus 
■baigdamas pradinę moky- 
iklą, kad mokytojas jam 

nasiekes dovanU įteikė keletą dailiu 
1 Tik... tėvai tas

PAGAL ISPANŲ
PRIEŽODI...

! Ispanų priežodis rašo:
I — Žmogus, kuris nėra re-j .
j voliucionieriumi
i 18 metų — neturi širdies;
gi žmogus, kuris nėra kon- maskolių dovanas pasiun-

' ° , fp į llp’ni In Ltovcyto Imtuservatoriumi pasiekęs 4o 6 £ 
metų — neturi galvos”. j’”“ “

Mes lietuviai galime pa-

Su Stalinu

D. C.

mierą Staliną į Berlyną 
pasikalbėti apie užsienių 
politiką. Jis sako, kad tai 
būtų “pirmas žingsnis” pa
saulio taikai užtikrinti, 

j “Mes turime būti prak-
Maskva, birž. 19 — Rusi- tiški”, sakė vyriausias 

jos valdžios laikraštis Trumano užsienio politi-i 
“Pravda” griežtai smerkia kos kritikas. 
Jung. Valstybių sekreto-! Henry A. Wallace yra la-i 
riaus Marshall’o pasiūly-,bai nepastovus. Jo patari-; 
mą Europos ūkiui atstaty-mais ir raginimais šiuo) 
ti į metu tik komunistai nau-1

Raudonieji ’ sako, kad dojasi. Jis būsiąs kandida-: 
Marshall’o planas yra nie- 1 
kas kitas, kaip tęsimas 
Prezidento Trumano “pla
no daryti politinį spaudi
mą doleriais ir kištis į kitų 
valstybių vidaus reika
lus”.

Britai ir prancūzai karš
tai užgyrė J. V. sekreto- 
riaus Marshall’o planą. Su-,- uod Amerikos į. ]ių bal5ų. 
prantama, kad Rusija ne-1 ®
prisidės prie Europos ūkio
paviršutiniai įvykiai vaizduoja
Yra neišvengiamų 1

tas į Prezidentus 1948

Kun. Pranciškus M. Juras,
Šv. Pranciškaus lietuvių par. (Lavvrence, Mass.) kle
bonas, LDS Centro ir Kunigų Vienybės pirmininkas, 
mini savo 25 met; kunigystės ir 35 metų visuomeninės 
veiklos sukaktis. Garbingojo vado Jubiliejus bus at
žymėtas sekmadienį, birželio 22 d. iškilmingomis pa
maldomis 9 vai. rytą ir šauniu bankietu 5 vai. vakare.

4-——’-Kun. Pr. JU*Juras pilnaisiais LDS organizacijos
_  ir laikraščio “Darbininko” metais nuoširdžiai bendra- asmenybė
— darbiavo. 1933 m. LDS Centro valdyba pakvietė kun. i Pranciškus M. Juras.
- •_ Jurą patarėju “Darbininko” biznio reikaluose. Jubilia

tas per visus tuos metus pašventė labai daug laiko, pa
aukojo nemažai savo pinigų, kad LDS ir “Darbininką” 
ištraukti iš finansinės krizės. Kun. J. S. Švagždžiui at
sisakius nuo pirmininkavimo dėl sveikatos susilpnėji
mo, Jubiliatas kun. Juras išrinktas pirmininku. Šian-Į 
dien visi galime pasidžiaugti “Darbininko” geru finan-! 
siniu stoviu.

I Įžymiajam Jubiliatui, LDS ir “Darbininko” va-i 
dui linkime gausiausios Dievo palaimos!

i ........- r“ ,
'sidžiaugti, kad savo tarpe 
turime žmogų, kuris jau 
pasiekė 56 metus, bet ku- ne 10 £a v4- 
ris visą savo gyvenimą pa- JAUNAS PARDAVĖJAS 
silieka ir “revoliucionie-J Tėvo ilgesiai siekė aukš- 
rius” — visa energija ieš- čiau:
įkoti to kas nauja, kas ge-j — aš nenoriu, kad mano 
ra, kas sveikai moderniš- Pranulis artų žemę, —kal- 
ka, — ir drauge jis “kon- bėjo jisai. Tačiau didelių 
servatorius” — išlaikyti iš galimybių nebuvo ir jį ati- 
praeities paveldėtas gilią- davė pardavėju Šiaulių 
sias tikėjimo tradicijas ir vartotojų bendrovėje. Sun- 

mas; — žmogus, kurs turi(lyginimas Pranuką buvo 
galvą ir širdį. .palenkęs pabandyti kitur

Ta mūsų simpatingoji— privačioje parduotuvė- 
; tai kunigas je §i buvo prie Šiaulių tur- 

’ Sie*įgaus, gausiai pirkėjų lan- 
met jis švenčia net kele- koma, Pranuko sugebėji- 
riopą jubiliejų:
— 35 m. 

literatinės
— 25 m.
— 20 m.

, gražiąsias lietuvybės for- kus darbas ir skurdus at-

Kongresas Parėmė Prezidento 
Trumano Veto

mai neliko nepastebėti ir 
~ jį, 16 metų berniuką, vėl 

parsikvietė vartotojų ben
drovės direktorius, paves
damas visą parduotuvės 
prekybą į jo rankas, mo
kėdamas po 30 rublių mė
nesiui ir antrą nuošimtį 
nuo pelno metų gale...

Į KAUNĄ IR J 
PETERBURGĄ

Atrodo, jau buvo šiokia 
ir neperblo- 

giausia, bet... Pranukas 
ryžosi būti kunigu. Lais
valaikiais, vakarais, nakti
mis pasimokinęs, namiš
kiams nežinant, jisai išlai
kė kvotimus į antrą klasę, 

keliu, 
namo ir 

tėvai buvo gavo tėvų sutikimą tęsti 
“buhalteriaus”, mokslą.

kny-i

visuomeninės ir 
veiklos, 
kunigystės, ir 
klebonavimo.

m. j VVashington, D. C.—Kaip stovų Buto pirmininkas 
žinoma, Prezidentas Tru- (respublikonas), pareiškė:: 

!manas vetavo taksų bilių, “Mes turime laukti, kol iš-! 
j kurį Kongresas buvo prie- rinksime respublikoną 
imęs dauguma balsų. Pre- prezidentą, kad sumažinti' 
jzidentas pasipriešino tak- valdžios mokesčius”.

.“ sų mažinimui.įsly-
li Prezidento

- - - *

Atstovų Butas
i to turto, kurį ji dabar turi, norėjo perbalsuoti, bet ne-j

Rusija Atidėlioja 
Atsiskaitymą

Washington, D. C.
T ^nd-lon <sr* skoloms
ginti pasitarimai su Rusi-1 Perbalsuoti Prezidento 

i ja eina labai lėtai. Rusija veto reikia dviejų trečda-

pilno inventoriaus. pajėgė, truko dviejų balsų.’
Jau 6 savaitės, kaip eina Prieš Prezidento veto pa-.

JAUNOJO DIJAKONO 
MIRTIS

Kun. Juras priklauso tai 
mūsų šviesuolių kartai,; 
kurie į mokslą veržėsi peri

i vargą ir kietą darbą. Ūki- , 
ninku sūnus jis gimė 1891 

į m. birželio 16 d. Bridų tokia ateitis, 
kaime, Šiaulių parapijoje. 
Dievotos šeimos viltys bu
vo beišsipildančios, kai jo 
vyresnis brolis buvo be
baigiąs kunigų seminari
ją, bet... tą, jau gavusį di- 
jakono šventimus, nusky- pėsčias dumblinu 
nė mirtis. lyjant nupėdavo

Pranciškui
parinkę 
prekybos įstaigos kny- Šiauliuose jis buvo ne 
giaus, pašaukimą, bet už- tik gimnazistu, bet ir vi- 
isitęsusi sergančio klieri- suomenininku: sekmadie- 
(ko liga taip buvo išdžiovi- niais per visus metus porą 

Tremtinių laikraštis ‘Tė- nusi jų santaupas, kad ne- valandų pašvęsdavo įraši- 
viškės Garsas’ rašo, kadį beliko lėšų. O mokslas Tęsinys 5-tame pusi.

Šv. Tėvas Rūpinasi 
Tremtiniais

- -X ' ■ ^zdu°Ja- oasitarimai o Rusiia Dri. Sisakė 268 kongresmanai, nesenai vienas mūsų vys-Į
kaip yr^nZ^ų Nei davė Amerikos valdžios o už - 137. Pažymėtina, kūpąs buvo priimtas šv. 
kaip yra nepagydomų ligų. ______ j_,. .____ ^„„hlilrnnoi ha 1_ Tėvo. kuris ;
gelbėti koki vaistai prieš komu-'Griaus. . i
nizmo bacilas, kaip tik ta liga!kad jie negali padaryti pil-l 
įersirgimas. Amerikos kol kas ^0 Sąrašo. P**® ns
laisvi piliečiai, balsuotojai, mo-j 
kesčių mokėtojai, kareivių tė
vai vargiai galės pasiteisinti, 
kad jie nežinojo, ką darė.

•

Ar ne paskutinė valanda ga
lingosios Amerikos žmonėms 
šiek tiek pagalvoti apie tai, ką 
Vengrijos komunistų vadas pa
sakė: “Kol Jungtinės Valsty
bės prasikrapštys akis, viskas 
bus puikiai sutvarkyta. Tokie

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

audiencijos’
kad jam

, kuris
metu pareiškė,
labai rūpi tremtinių rei
kalai 

11V HVU illlivimvu vvuniii VI, _

turtas esą išskirstytas po pavyko perbalsuoti Prezi- 
!visą jų kraštą. 'dento veto. J. Martin, At-

I

atrodo kad’taoniiai eafėtu pa-’atstovams tik dalį inven- kad du respublikonai bal-Tėvo. 
“^““fL!i vU„Zjtoriaus. Rusai aiškinasi savo už veto.

: Respublikonai labai ne
neš Amerikos patenkinti, kad jiems ne- ir mūsų pavergta. 

Jis patikino, kad! 
Aukščiausias išklaU s y s 
mūsų troškimų ir ta proga Lietuvių radio programa, kurią išpildysime gražiomis 

‘ , muzikos kuriniais.
, pranešimais ir kalbomis. Šią programą 

skiriame kun. Pr. M. Juro, LDS Centro ir Kunigų Vie- 
nybės pirmininko, mininčio savo 25 metų kunigystės 

ūkiškoji visuomenė ir dva- sukaktį, garbei.
_ Trumpą kalbą pasakys p. Juozas B. Laučka. BALF 

tautos nelaimę ir visada Centro vedėjas, kuris specialiai atvyksta iš New Yor- 
Britai ir prancūzai mano, mus atjaučia. Reikia pa-; ko dalyvauti Jubiliato kun. Pr. M. Juro iškilmėse, 

kad Rusija kvietimą pri- žymėti, kad prie Šventojo 
ims ir Molotovas atvyks Sosto lietuviai 
tartis. Bet labai abejoja- žymių vietų, taip pav. “ 
ma, kad rusai sutiktų pri-'sservatore Romano” ad- 
imti Marshall’o pasiuiy-jinmistia c

I Petraitis.

šeštadienį, birželio 21 d., 1:15 vai. po pietų įvyks• T

7TK.T DTU\ AT TT T* TT A 7TT*?ri1 fy suteikė tremtiniams palai- lietuviškomis liaudies dainomis,
DCVlIM, DILIAU L 1 HAikVlrllCr minimą. sveikinimais, pranešimais ir kali
MOLOTOVĄ PASITARIMUI pažymi, kad Italijos kata-j

Paryžius, birž. 19— Bri-mui apie Europos ūkio at- siškija gerai žino mūsų 
tų užsienio sekretorius Be- statymą, 
vin ir prancūzų užsienio 
ministeris Bidault nu- 

dalykTi gaiiVūd’tiVtlda,^ pakviesti Rusijos
_____  ___________ 7 ___ vadovauja drąsi ir su geležine ^užsienio ministerį Moloto-

atima protą, tai aišku. Istorijai kumštimi komunistų partija, vą, kad jis atvyktų kitą  
turi daug gilesnę prasmę, negu kuri žino, ko ji siekia”. C. savaitę į Paryžių pasitari- mą.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo- 
užima ir į- cycles ir klausytis programos per visą valandą iš 

O- WESX stoties.
DARBININKAS RADIO 

pasiūly-jministratorius yra lietuvis 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
I Petraitis. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449
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ĮVAIRIOS žiniosc

PAGERBĖ KUN. A. BRIŠKĄ
I 
!

Bi^bs Tarybų Lietuvos 
Priešas?

Chicago, III. — Birželio! Vienas Rusijos 50.000 -j 
12 d. Šv. P. M. Nekalto statinių laivas jau baigia-\ 
Prasidėjimo parapijiečiai mas gasolinu ir aliejų pri- 
ir kiti pagerbė kleb. A. pildyti. Kiti du Rusijos pojr 
Brišką, grįžusį iš Romos, 50.000 - ; 
kur jis įsteigė Lietuvių ruošiami 
kolegiją. sijos Taganrog

Kun. A. Briškos garbei statinių laivas 
buvo suruošta 
su muzikaline 
kuriai ’ vadovavo 
J. Kuditka, o pianu skam
bino, p.? O. Metrikienė'. ,

Dalyvavo daug įžymių 
svečių. ?Prie garbės stalo 
sėdėjo prelatas M. Krušas, 
kun. J. Šaulinskas. Lietu
vos konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis su žmona, p. O. Pie-' 
žienė, žurnalisto St. Piežos[ 
žmona ir daug kitų.

Kun. Tulaba. Lietuvių 
Kolegijos Romoje rekto
rius. prisiuntė sveikinimo 
telegramą. Taipgi kun. A. 
Brišką sveikino telegrama 
Illinois guberan torius 
Green, Chicagos mayoras 
Kennelly ir daugelis kitų.

Vakaro programai labai 
sumaniai vadovavo įžy
mus žurnalistas - redakto
rius ir nuoširdus “Darbi
ninko” bendradarbis p. 
Stasys Pieža.

Labai įdomią kalbą pa
sakė vakaro kaltininkas, 
kun. A. Brišką. Jis nupa
sakojo kaip jam kilo min
tis įsteigti Lietuvių kole-1 
giją Romoje.

DARBININKAS

v .

•1^

Lietuvių amatininkų ir darbininkų atstovų su
važiavimas Hanau lietuvių stovykloje

Kun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.

.*•

(Tęsinys) 
amatininkų ir 
prof. sąjunga 

savo draugus 
nelaimėje iš-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 
įvyks rugpjūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje, Providence, R. I. Didis organiza
torius ir josios ieidžiamojo laikraščio “Darbinin
ko” prietęlis 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.

K einu nis ių “ Laisvėje”
Nr. 125, R. Mizara rašyda

inius apie Sovietų Rusijos 
statiniu laivai oa-n*Y'-ies bausmės panaiki- 
. orioildvmui. Ru-jnimii- ataiP išsireiškia:

65 006 - ‘ Ligi šiol lietuviškieji
taip pat! darybų Lietuvos priešai 

----plepėdavo:nuolat
— Bolševikai šaudo lietu

vius. Dabar jie turės susi- 
čiauptj”. ! ■

Sulig to pareiškimo išei
na. kad Mizaros kolega. 
Antanas Bimba yra di- 

į džiausiąs Tarybų Lietuvos 
priešas, neš jis garsiausiai 

> "pienė jo”, kad “bolševikai 
! šaudo lietuvius”.I

I
Oslo, Norvegija — Kris-Į 

įtiansand teismas nuteisė 
i tris vokiečių Gestapo vy- 
irus—Rudolf Kerner, Frie- 
drich Wilhelm Meyer ir 
Paul Heinrich Glomb mir
ties bausme už nužudymą 
ir kankinimą norvegų pat- 
įriotų laike vokiečių okupa
cijos.

vakarienė laukia savo eilės. Kiti Ru- 
programa, sijos laivai atplauks į uos- 

muzikas tą šį mėnesį.
”■ [ Keista, i Rusiją veža

išimtus tūkstančių statinių 
įsu Amerikos žibalu, o čia 
įkalba apie žibalo truku
mą.

Nuteisė 3 Nacius Mirties 
Bausme

Prekybos Laivyno Darbinin
kai Baiaia Susitartikai Baigia Susitarti

.1 •

MES ESAME PERGYVENĘ RAU
DONOJO TERORO VALDYMO 

VIENERIUS METUS...

Veža Milžinišką Kiekį 
Žibalo Į Rusiją

San Pedro. Kalifornija, 
birž. 19 — Šio miesto uoste 
didžiausi siuntini žibalo 
krauna į laivus siuntimui į 
Rusiją.

New York, birž. 19 — 
Jau ketvirta diena kaip 
streikuoja 200.000 preky- 

darbininkų. 
darbinin-
National 
Apie 80,-

i
I

i
i
bos laivyno 

, Streikuojančius 
kus atstovauja 

’Maritime Unija.
000 tos unijos darbininkų 
sutinka priimti 5G pakel
tą atlyginimą.

Valdžios atstovai, kurie 
' tarpininkauja, sako, kad 
i streikas greit bus užbaig
tas.

Štai 1944 m. rudenį So. 
Bostone, Municipal salėje, 
Bimba viešai ir aiškiai pa
reiškė. kad visi lietuviai 

Į pabėgėliai Švedijoj būsią
Į sugrąžinti Lietuvon, nu
teisti m sušaudyti. Švedi
ja būsianti pagriebta už 
sprando ir taip pakratyta, 
kad ji tuos pabėgėlius tu
rėsianti sugrąžinti. Šaipėsi 
Bimba iš kun. Končiaus, 
kam jis dar tuos pabėgė
lius per BALFą maitinąs, 
nes vistiek jie būsią su
šaudyti. (Suprask, bolše
vikai gudresni už kun. 
Končių, jie pasmerktuo
sius mirtį pirma badu ma
rina — maisto neeikvoja). 
Ir taip Bimba, tuokart kal
bėdamas 

; pabėgėlių 
i smagino.
į Į
i

Kuris kurį prižiūri? šis vaikutis, 2 metų am
žiaus, turi pilnas rankas šunų parodoje Media, 
Pa.

LATVIŲ IR ESTŲ PARODA 
TREMTYJE

Memmingen - Fliegerhorst (Airpo rt)

TRUMAN UŽ PRIVERSTINA 
KARINĮ APMOKYMĄ

I

“Lietuvių 
darbininkų 
kreipiasi į 
užtarymo, 
tiesti pagelbos ranką. Pa
saulio darbo žmonės paau- 
koio milijonus gvvvbių, 
kad išlaisvintų žmoniją 
nuo-rudojo teroro šmėk
los. Nei kiek nemažesnis ir 
vis dar rodo tendenciją 
didėti, gresia raudonasis 
teroras.

Šių metų balandžio mėn. 15-. bei latvaitės ir estaitės. apsiren-' 
20 d.d. šioje pabaltiečių stovyk-Įgusios tautiniais rūbais, 
loję buvo suruošta paroda. ku-Į Ryia klausimas kodel Hetu. 
rioie dalyvavo: latviai ir estai.! ..... , . , ,J iviai šioje parodoje nedalvvavo15 d. ryto 8-se stovyklos aiks- .J J i su savo eksponatais. Teko pate je suplevėsavo JAV. UNRRA.:.. .. . , , ,

1 į tirti, kad buk buvę paKViesti ir;
lietuvių, latvių ir estų vėliavos.dalyvauti, net jau buvo 
Taip pat ir prie tų pata pų, u sudarvta reįĮ<alui komisija, 
riose buvo paroda, bet čia nebe- , ... „ ,1 „ ; Darbas buvęs pradėtas. Po nusimato: JAV. LNRRA ir lietu- , .. ' .... . . ,| no laiko apsižiūrėta, kad pa-
vių vėliavų. .kviesta per vėlai, nes tinkamai Į

Šioje tremtinių parodoje buvo;pasiruošti buvo nebeįmanoma.[ 
įstatyta eksponatai, daugumoj Atsisakyta dalyvauti. Bet kaip! 
rankų darbo, kurie beveik visi ^en tebūtų, vis dėl to reiktų pa-i 
pagaminti tremtyj. blogose są- našių įvykių ateityj vengti, 
lygose, be reikiamų įrankių ir iš 
bet kokios medžiagos.

Daugiausiai buvo moterų dar- naujo- daug ko buvo galima pa- 
bo rankdarbiai. įsimokinti.

Apščiai buvo ir lėlių, kurios- Broliams latviams. kaimy- 
buvo aprengtos tautiškuose rū-|nams estams tenka palinkėti ir 
buose ir kurios vaizdavo latvai- ateityje rankų 
tęs. estaites. vieną, ar kitą dar-- 
bą atliekančios.

Buvo nemažas kiekis radijo' 
aparatų priimtuvų ir jų dalys, Į 
kurie taip pat tremtjųe paga-i 
minti, be jokių modemiškų į-' 
rankių. Labai gausiai buvo iš
statyta įvairių elektrikinių ly
gintuvų (prosų), lempų, kros
nelių ir t.t., kurie niekuo nesi
skyrė nuo fabriko darbo.

Meškeriojimo sporto mėgėjus 
stebino ir viliojo puikūs mešker- 
kočiai, įvairūs kabliai bei iš siū
lų numegsti tinklai.

Kaipo Baltijos pajūrio gyven
tojai turėjo gintaro išdirbinių ir 
neapdirbto gintaro. Šis skyrius, 
nors labai kuklus, negausus, bet 
labai lietuviui mielas.

Labai gausiai buvo kilimų 
(divonų). Jie įvairūs: didžio ir 
spalvų atžvilgiu. Nepaprastai 
kiekvieną žiūrovą stebina iš 
šiaudų išausti kilimai.

Stovi ir staklės, paruoštos au-j 
dimui.

Nepamiršta ir spaudos, foto! 
nuotraukų, pašto ženklų, valiu-' 
tos. monetos. įvairių pasižymė
jimo ženklų ir tt. Tai viskas at-‘ 
sivežta iš tėvynės.

Gana turtingai buvo ir trem
ties metu išleistos knygos, žur
nalai. laikraščiai, ir tt.

Paroda užėmė vieną didžiulę 
salę ir dar atskiruose pastatuo
se apie 10 kambarių. Tvarką ir 
paaiškinimus darė skautai-ės

apie tų lietuvių 
sušaudymą įsi- 

kad net pareiš
kė. kad visi “fašistai” ne
žiūrint kur jie būtų pabė
gę, bus surankioti ir su
šaudyti. (Pirm Bimbos, 
tuo kartu kalbėjęs B. F. 
Kubilius, pavadino tuo lai-į 
ku buvusį Ohio gubemato-į 

jrių ir kandidatą į Ameri-! 
ikos Vice Prezidentus Bri- 
[cker "dideliu fašistu”). 
Taigi, sulig Mizaros dabar 
Bimbos durna burna “tu- 

' retų susičiaupti”.
Papūtė iš Kremliaus ki

tas vėjas ir lietuviški Mas
kvos gaidukai staiga atsi- 

Pirmiau 
džiaugėsi ir didžiavosi, 

t j kad šaudo, o dabar džiau
giasi. ir didžiuojasi, kad 
nebešaudys, bet palengva 
nukankins darbo stovyk
lose. A.

Amerikiečių Pašalpa Lietu-
Vlashington, D. C. — J.

V. Karo departamentas[ 
paruošė spaudai knygutę,; 
kurioje aiškiai pasako,! 
kad komunistai yra Rusi-Į 
jos agentai.

Toji knygutė bus išpla-! 
tinta T Y" lrariHnmpnps' 
dalyse. I 
geriau suprasti

I

Princenton, N. J. — Pre- pareigūnai bus priskirti 
zidentas Truman. kalbėda-’prie Graikijos ministerijų 
mas Princenton Un i versi-, prižiūrėti kur ir kaip bus 
teto mokslo metų užbaigi- sunaudotas kiel______ —
mo 
kad yra būtinas reikalas į- riuos 
vesti priverstiną karinį bes. 
jaunuolių apmokymą. Jis 
sakė, kad negalima leisti, 
kad Jung. Valstybių kari- 
ne jėga susilpnėtų. Jung. 
Valstybių karinė jėga rei
kalinga užsienio politikai 
palaikyti. Kai Jungtinių 
Tautų organizacija bus už
tektinai pajėginga. tai ta
da ir mūsų valstybei nerei
kės stiprios kariuomenės.

Princeton Universitetas 
Prezidentui Trumanui su
teikė garbės daktaro laips
nį. Garbės daktaro laips
nius gavo 36 asmenys.

iškilmėse, pareiškė, leris

Graikija Užgyrė Jung. Vals* 
lybių - Graikijos Sutartį

i

Athens, Graikija— Grai
kų ministerių kabinetas 
užgyrė Jung. Valstybių ir 
Graikijos sutartį, pagal 
kurią Amerikos valdžios

L- -iCLip UUC , • 1 -a_• „N. suko i kitą pusę, kvienas do- ,. K Y
iš S300.000.000. ku- 
davė Jung. Valsty-

Komunistai Yra Rusijos 
Agentai

viams Tremtiniams

J. V. kariuomenės 
kad kariai galėtų 

ir pažinti 
komunistus ir jų siekius.

Lietuvos Opercs Solistas 
Jonas Butėnas Atvyks 

Į Ameriką
one-

Butč-

.kur hanaviškiai iniciato
riai suvažiavimo daly
viams surengė arbatėlę — 
'vakarienę, vienas įsteigto- 
jsios amatininkų ir darbi- 
j ninku organizacijos ini- 
< čia torių p. A. Zauka nau
jąją valdybą pasveikino 
šiais žodžiais:

“Vienos šalies propagan
da skelbia, jog darbo žmo
nių čia su žiburiu nerasi. 
Štai, jūs, fabrikuose, ama
tų dirbtuvėse nelengvai 
užsidirbę kasdienę duoną 
šiuo 
šote 
nas.
iliui:I 
I

i

jrėjome progos pakanka- 
; mai pažinti komunizmo 
[baisybes ir sakome visam 
i laisvam pasauliui jog ten 
[nėra jokios laisvės, jokios 
demokratijos!” Valdybą 
ragino nenuilstamai dirbti 
ir neleisti užgesti greito 
tėvynėn grįžimo tikėjimui.

P. Audėnas Vyr. L. T. B. 
vardu ta proga tarė taip 
pat keletą žodžių.

“Kovoje dėl savo krašto 
laisvės jūsų organizacijos 
balsas bus itin svarus. 
Svarus jis ypač tarptauti
nėje plotmėje, kaip ir jūsų 
darbo rankų vaisiai. Ko
vojanti Lietuva yra nu
kreipusi į mus akis ir lau
kia kad mes ją išvaduotu
me”. — baigė jis kreipda
masis dar kartą į visus da
lyvius ir primindamas 
naujajai organizacijai jos 
[atsakomumą. Vadovau
jančius organus kvietė bū
ti tvirtus ir dirbti arti
muose ryšiuose su LTB. 

I P. Šimoliunas teisininkų 
vardu pasakė:

“Sakoma: teisybė eina 
per pasaulį užrištomis aki
mis. B^t ji laimės mūsų 
bylojo. Laimės, nes ji mėg
sta teisingus. Mes grįšime 

[iš kur esame atvykę, todėl 
'stenkimės, kad pagal savo 

‘es nebūtume veltui 
poliarines J praleidę laiko tam mo- 

itis. kančioms ir mentui priartinti”.

i

I i 
Mūsų mažąjį kraštą c-j 

kupavus bolševikams. de-[ 
šimtys tūkstančių darbi
ninkų ištremta į tolimus 
šiaurės Rusijos pakraš
čius prievartos darbams, 
kančioms, badui ir mirčiai,

i Anapus geležinės uždan
gos darbininkas ir svajoti 
neturi teisės apie sąžinės, 
žodžio, įsitikinimo ar dar
bo pasirinkimo laisvę. Pa
saulyje senai jau panai
kinta baudžiava, o ten 
naujose formose jį įvesta
dar griežtesnė ir pilkas' 
žmogelis paliktas kolcho
zo ar fabriko administra
cijos niekingu padaru.

Mes esame gyvieji liudi
ninkai 
mų žiaurumų

suvažiavimu užkim- 
tiems rėksniams bur- 
Mes pasakome pasau- 
Netiesa ’ Raudonojo

tvano paragavę nekenčia 
lygiai darbininkas, lygiai 
valdininkas. Tiktai todėl 
mes čia atsiradome. Mes 
esame iš to krašto kur tu
rėjome progos 
mai

Šioje parodoje buvo daug ko

nenuleisti, bet 
dirbti, kovoti, ruoštis naujam, 
laisvam, nepriklausomam gyve-! 
nimui. Iz. Valančius.;

■ .................................. .. ■■ ■-
I

Raudonieji Negaus GI 
Pašalpų

i

i I

i 
tų neįsivaizduoja-;

į ir beteisis-1 
j kūmo ir jaučiame laimin-l 
jgi ištrūkę iš pragaro irba-! 
kliuvę i vakarų sąjungi-i 
ninku globa, kur žvdi ua-Į 
grindinės žmogaus lais-į 
vės, apie kurias mūsų bro-[ 
liai likę anapus geležinės i 
uždangos ir svajoti nedrįs-! 
ta, o viešai išsitarę mirš
ta”.

Abiejose r’ozoliucijose 
Lietuvoje likusių brolių,’ 
ištremtu į tolinus Rusijosį 
taigas darbininkų ir savo 
vardu prašoma:

1. Išlaisvinti mūsų kraš- 
itą iš žiaurios okupacijos.

2. Galimai
i kirsti kelia 
i nelaimingas 
,___ u
ir visiškai

3. Duoti g a

grįžti tmų-ru-n 
siems gyviems 

[liams, ’u-ic 
[tūkstančių yra 
biran ir į kitas 
Rusijos s- 
bado bm šalčio 
čiai.

4. Kad būtų 
! tos pagri'u'inčs 
[laisvės, 
iros kraštai 
i jaustis d emo k ra ti š k a i 
į nepriklausomai tvarkytis.

Suvažiavimas 
[tautos himnu.
• Vakare, lietu

Nežiūrint didelio šalpos 
darbo, kurį atlieka BALF 
atsiųsdamas kaip rūbų, 
taip ir maisto mūsų trem
tiniams Vokietijoje, sale 
to. vis didėja asmeniški a- 
merikiečių siuntiniai savo 
giminėms.

Paskutiniu laiku jau 
daugiau lietuvių pradeda 
gauti per savo gimines iš
pirktus CARE pakietus. 
Ypač šio pavasario sun
kiai maitinimo būklei e- 

jsant ši amerikiečių pašal- 
■pa nevieną išgelbėjo nuo 
pigos ar sunykimo. Kartais 
gal amerikietis lietuvis vi
sai ir nepagalvoja kiek jis 
daug suteikia džiaugsmo 
pasiųsdamas tremtiniui, 
kad ir menkavertį pakie- 
tą. Nekurie lietuviai mėgi
na siųsti tam tikrus pini
ginius čekius, bet jie taip 
darydami apsirinka, nes 

I čia Vokietijoje tremtinis 
'beveik neturi galimybės šį 
čekį realizuoti, arba jei ji 
ir realizuoja, tai 
menka verte.

Į

VVashington, D. C., birž. 
19 — Atstovų Buto Vete
ranų Reikalų Komitetas 
vienbalsiai užgyrė bilių, 
pagal kurį komunistai, jų 
simpatizatoriai ir tie, ku
rie rodo ištikimybę Rusi-' 

[jai arba jos sėbram, neat-| 
įsižiūrint į tarnybą, negau-' 
tų veteranų pašalpų.

i Šis bilius perduotas Ats-.?^“’.1 
[tovų Butui svarstyti.

• A

i greičiau už- 
r-ai kinti mūsų 

brolius pali- 
okupantų sauvalei 

m beteisiškumui, 
'imybę sū
dą r liku- 
mūsų bro- 
dešimtimis 
išsiųsti Si- išgale,

Suomija Sumokėjo Skolą 
AmerikaiŽinomas Lietuvos 

ros solistas Jonas 
nas. kuris taip pat yra ge
rai pažįstamas ir A m ori

škoje. čia tremtyje. nežiū
rint savo s'nyvc amžiaus, 
labai gyvai veikė organi
zuodamas koncertus ir su 
'įžymiausiais m' nininkais 
pats po lie-ju-jų stovyklas 
dainuodamas.

Šiomis dienomis gavo į 
Ameriką įvažiavimo vizą 
ir tikimasi neužilgo jį iš-

Washington, D. C. —Bir
želio 13 d. Suomijos val
džios atstovas pasiuntė J. 
V. iždo departamentui 
8164,852.24 čeki.

Suomija skolų mokėjimu 
yra pavyzdingiausia vals
tybė. Ji ir karo metu mo
kėjo savo skolas. Dabar 
neatsižiūrėdama į sunkias, 
Rusijos jai užkrautas, re
paracijas, ji vistiek moka 
savo skolas Amerikai.

Naujosios organizacijos 
valdomuosius organus ar-

lėtai mir-
Res. Šou. 3729

Lithuanian Furniture Co
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local 4 Long i 

Distance 
Moving

326 - 32X W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

I
Šou 4618

I

I

i

j įleisti. Jis vyksta nas savo 
1'dukterį Mildred Butėnas.

t

i 
I

I

labai

Įgyvondin- Ūmiausioj ateity gula sun- 
žmogaus kus darbas: statuto naru o- 

iag rytų diktatu-! Šimas, provizorinių skyrių 
i galėtų laisvai'stovyklose steigimas, jii- 

iririskonsultų, spaudos dar- 
ibuotojų ir atitinkamų sri- 

baigtasjčių patarėjų kooptavimas. 
Organizacijos centro bu- 

lube jstinė Hanau. P. Gaubys.'III ’

f-
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Katalikų Bažnyčia rjuo tartis. K. Bažnyčia 
pirmoji nuplėšė komuniz- 

;mui maskę ir įparodė pa- 
išauliui jo niekšiškumą ir iš 
jo kylančius pavojus, ypa
tingai žmogaus asmeninei 
laisvei.

Dievvbė, tverdama žmo- vę ir malonės pavvdale žmogaus bei tautų lais- 
gų, ryžosi jam suteikti sa- teikia žmogui jė^os išsi- vei ginti k. Bažnyčia ne

tikru Die- pasigailėjo nei skaudžių 
Tuo dar ne-aukų. Pasibaisėtini skai

čiai vyskupų, kunigų, ti
kinčiųjų supuvo nacių ir 
dar pūva nacių sąjungi
ninkų bolševikų kalėji
muose. Jugoslavijos žino
mas Vysk. Stepinac yra 
kankinys už savo tautos 
laisvę, štai, ir mūsų Tėvy
nė Lietuva jau yra apšlak
styta laisvės kankinio, 
Telšių Vyskupo Borisevi- 
čiaus krautu, kuris nese
nai mirė Lukiškių kalėji
me Vilniuje ir tuo papuošė 
lietuvių partizanų eiles, 
žuvusių už Lietuvos lais
vę. Bet Vyskupo Matulio
nio Sibire ir Vyskupo Ra
manausko tame čiame Lu
kiškių kalėjime likimas 
yra tas pats.

Ir tomis valandomis, ka
da Vakarų demokratijos 
parodė savo silpnumą pa- 
taikaujartt diktatorių a- 
gentams, toleruojant ju į- 
siskverbimą net savo šei
moje, savo laisvoje tėvy
nėje, K. Bažnyčia kovojo 
ir prieš šiuos agentus be 
mažiausios nuolaidos. J. 
A. V. atsakingi sluoksniai 
tai pripažista. Žinomas 
žurnalas “Newsweek” š. 
m. birželio 2 dieną, apgai
lestaudamas Maskvos a- 
gentu infiltraciją Jungti
nių Valstybių politinėje, 
socialinėje, meno ir reli
ginėje srityje, pabrėžia: 
“Jie (Maskvos agentai —

tikroji laisvės gynėja
vo bruožus. Ji sukūrė žmo- saugoti laisvu, 
gų pagal savo paveikslą, vo paveikslu. 
Ši nepaprastai didi tikrovė pasitenkindamas, anleis- 
nusako paties žmogaus es- damas ši pasaulį, Kristus 
mę, nušviečia pagrindines paliko jame savo Bažnv- 
jo savybes, kurios jį pada- čią, žmogaus tikrai ir pil- 
ro aukščiausia 
būtybe, didžiu 
kūrėju, pasaulio 
ju.

Kas gali būti 
tos Dievybės 
tie bruožai, kurie ji iškelia bandė ir dar bando išplėš- 
virš viso medžiaginio pa- ti žmogui, tautai ar žmoni- 
saulio ir. aplamai, virš vi- jai laisvę, norėdami nada- 
sų pasaulio vertvbių, jei rvti visus savo tamsių ir 
ne žmogaus dvasingumas, žiauriu noru vergais, nir- 
jo išmintis, jo galinga mm- miausiai sutiko Katalikų 
lė ir. pavaliau, viską vau i- Bažnyčioie didžiausią 
kuoianti in laisvė. Laisvė priešą. Todėl logiška žmo- 
buities, laisvė apsisnr*mdi- gaus laisvės engėiu st.rate- 
mo, laisvė žavios kūrybos, gija visuomet reikalauda- 
gyvenimo santvarkos, lai- vo pirmoje eilėje ir visur 

LEKCIJA: šv. Put iki Apaštalo laiško Romėnams (Rom. 8,18-23) svė net pasirinkti visišką paskelbti karą Katalikų 
Broliai: Aš laikaus tos nuomonės, kad šio laiko kentėjimai vergovę, besiaukoiant me- Bažnyčiai. K. Bažnyčia 

negali lygintis su busimąja garbe, kuri bus mumyse apreikšta, džiaginėms vertybėms ar- savo šventą. Kristaus jai 
Nes sutvėrimas su išsiilgimu laukia Dievo vaikų garbės apreiški- ba net blogiui. suteiktą paskirtį žinoda-
mo. Sutvėrimas juk buvo pavergtas tuštybei nesavo valia, bet toj Žmogus, besinaudoda- ma, stodavo ir stoja drą- 
kurs jį pavergė su viltimi, kad ir pats sutvėrimas bus išlaisvintas mas šiąja laisvės dovana, šiai į kovą stebindama vi- 
iš sugedimo vergijos į Dievo vaikų garbės laisvę. Mes juk žinome, buvo kartą iau skaudžiau są pasauli savo ryžtingu- 
kad visas sutvėrimas vaitoja ir kenčia skausmus iki šiolei. Ir ne nukentėjęs, bet rado Auk- mu. K. Bažnyčia pirmoji 
tiktai jis, bet ir mes, kurie turime Dvasios pirmones, dūsaujame ščiausiojo pasigailėjimą.* pasmerkė nacizmą. Tai bu- 
patys savyje, laukdami Dievo įsūnystės, mūsų kūno atpirkimo. Kristus išganydamas žmo- vo dar laikas, kada Vaka- 
Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje. gų, grąžino jam pilną lais- rų demokratijos bandė suj----------------------------------------------------------------------

PpDT AT CTT T TAAC^T Kristaus mokytiniams ir tenka tad nenuilstamai irtis ton gilumon
vJILjVI ir mesti tinklą vis iš naujo. Tačiau ne jie neusileidžia žmogaus gi-

Jūros pakraščiuos pilna smilčių. Pakilęs vėjas iš jūros neša lumon. Tai Kristus, Dievažmogis, kuris yra žmogaus gelmių 
jas tolyn sukdamas vieną verpetą po kito. Jei kuris pakeleivis Viešpats, tai daro. Mokytinių vaidmuo visais laikais tėra pildyti 

“Prezidento Trumano pirmtakūnas,—sako “Pilot” palieka ten savo pėdsakus, neberanda jų grįždamas. Pėdos smė- žodžius “irtis į gilumą” ir išmesti tinklus.
•— buvo vienas Atlanto Čarterio autorių. Tas raštas tai ly> išnyksta kaip nebuvusios. į TurK®rivn« tikki a®

Jeigu Kristaus gyvenimas ir Jo žodžiai būtų likę kaip pėd- ** aniis 11
sakai smėly, joks žmogus šiandien apie tai nekalbėtų; nekalbėtų, Mokytiniai palikę vieni, be savo Mokytojo, nesiliovė žvejoti 
kaip nekalba apie tūkstančius žmonių, kurie atėjo ir pranyko it žmonių. Vien apaštalas Paulius, kiek jis keliavo, kiek drebėjo ir jp> ?*neturė'io jokio"pasi- 
pėdsakai smėly. Kristaus pėdsakai žmonijos praeity ir dabarty kiek kentėjo pildydamas Kristaus palikimą. Tai nenuilstantis,sekimo kataliku dvasiški 
neišdildomi, nes jie liko ne smėly įženklinti, o žmogaus gilumoj, jo žmonių žvejys.' Ir visos tos pastangos, tiek apaštalo Pauliaus, tiek’ • L-i.™
gyvybinėse šaknyse. Ta giluma yra neišgriaunama Dievo buveine kitų, liko vainikuotos pasisekimu: krikščionių bendruomene tapo ". juos kovoja”
žmoguje. Gali virsti bažnyčių bokštai, griūti jų sienos; gali būti gausi. j1 gig fakįag yra nepanras-
išlaužtos jų durys, išdaužyti langai ir išmėtyti altoriai, bet dėl to Su pasisekimu atslinko ir rūpesčiai: ėmė trūkti tinklas. dŽlUZUS kiekvienam
neišgrius šventovė žmogaus širdy. Visos kitos šventovės, kurias Krikščionių bendruomenė tapo gausi ir žmonėmis, kurie Pa^^u"^merįj{OS katalikui Jis V 
žmogus pastato, kad ir iš tvirčiausių akmenų, geriausio cemento, vo į Kristaus mokytinių tinklą ne iš gilumos. Jie buvo susižavėję; 
gali sunykti. daugiau pačiu gausumu, daugybe, mase: eina visi, einam ir mes.

j Pagrindinis Kristaus rūpestis yra paliesti žmogų jo sielos Atėję ėmė ieškoti naudos: geresnės vietos, didesnės garbės. Jie.
Neturėtų būt pervėlu. Mūsų klaidos, pakankamai gilumoj ir ten įkurdinti išorinėms jėgoms neprieinamą šventovę, atėję Kristaus bendruomenėn tebėjo savo, o ne Kristaus keliu.' 

aiškios. Turime jas atitaisyti ir niekad jų nebepakar- “Irkis į gilumą” — sako Kristus Petrui. Gilumoj plaukioja žuvys Tie tad žmonės ir ėmė draskyti bendruomenės tinklą. O pro ap-; 
toti! Iškaskim iŠ užuomaršos Atlanto Čarterį! Žiūrė- ir tik gilumoj išmestas tinklas pasiekia jas. draskytą tinklą krito netikę, gi su jais, gal ir per neatsargumą. Į
kime, kad mūsų ateities planai pagal jo principus būtų Jei Kristaus mokytiniai eitų perlų gaudyti, turėtų pasinerti krito ir gerųjų. Taip atsivėrė krikščionių bendruomenėj žaizda, 
tvarkomi. O jei Sovietų Rusija ir toliau mano rolę vai- gilumon. nes pakraščiais slankioja tik sraigių rinkėjai, o ne perlų kuri čia didėja, čia mažėja, bet nelinksta visai užgyti, 
dinti, neduokime jai pašalpos atsistatyti; nes iŠ tiesų gaudytojai. | Visais laikais didžiulėj krikščionių bendruomenėj atsiranda
Jungtinės Valstybės turi savo rankose gyvybes ir mir-J Tas pats ir su žmogumi. Jį gali pasiekti tik širdies gilumoj, žmonių, dėl kurių trūksta tinklas. Žvejams tad, kurie nenuilsta-
ties galią didesnioj mūsų pasaulio dalyje. į Tik ten jį gali rasti. Tiesa, jį gali pavilioti gardžiu kąsniu, gražiu mai iriasi gilumon, tenka budėti, kad tinklas, metamas valksmui.

Vartokime tą savo galią gyvybei, ne mirčiai su- žibėjimu, bet tik tol, kol kąsnis yra skanus ir kol žibėjimas akį būtų pakankamai tvirtas, ir jei atsiranda prairų, kad jos būtų vis
teikti”. K- veria- Norėdamas gi pasiekti tikrąjį žmogų, turi irtis jo gilumon. iš naujo užtaisomos. G.

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ................... $5.00
Užsieny metams .7..................... $5.50 !
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 '

Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams ... $3.00 1
» C EA ... ___ _____________ O- r-:

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston. Mass.'

vo

Tevartoja Amerika Savo Galią

Lengviausias dalykas padaryt klaidą. Dėlto kvai
liai daugiausia klaidų pridirba. Tačiau ne vieni kvai
liai klaidas daro. Ir gudrieji jų neišvengia. Pasirodo, 
kad klaida tai tarsi žmogaus šešėlis: visur jį seka. Iš
sidirbo net posakis, kad tiktai tas klaidų nedaro, kurs 
nieko neveikia. 0 bet gi klaidos yra žmonijos nelaime, 
ypač tokios, kurias padaro stambieji pasaulio vadai. 
Kai pavienis žmogus klaidas daro, tai jos tik jį vieną 
paliečia — na, dar ir jo šeimą, jeigu jis šeimos galva. 
Kas kita viešas pareigūnas: jo klaidos siekia toliau, ir 
juo jo pareigų sritis platesnė, juo klaidos žalingesnės. 
Apie tautos vadus nėra ką ir bekalbėti: jų klaidas visa 
tauta atkenčia ir apraudoja. Gi pasaulio likimo spren
dėjai turėtų dažnai į Dievulį melstis, kad juos nuo 
klaidų apsaugotų. Deja, mūsų visų nelaimė, kad juo 
aukščiau pareigūnas yra pastatytas, juo daugiau nuo 
Dievulio nutolsta. Dabar tik suprantam, kad mums 
reikėjo melstis ir drebėti, idant pasaulio vadų klaidos 
nebūtų tiksliai padarytos, būtent, sumetimu mažutė
lius apgauti bei nuskriausti...

Kas diena vis daugyn aiškėja, kad tos visos buvu
sio karo konferencijos — Maskvoj, Teherane, Jaltoj — 
buvo pagrįstos ne milžiniška klaida bet begėdiška klas
ta. Derėtasi dėl tautų likimo, tų tautų atstovams neda
lyvaujant, ir gobšiam grobikui svetimomis žemėmis iš 
anksto užmokėta.

Ketvirtasis Sekmadienis po Sekminių (Birželio 22)

EVANGELIJA: Luko 5, 1-11
Anuo metu: Minioms besiveržiant prie Jėzaus klausytis Die- 

žodžio. jis pats stovėjo prie Genezareto ežero. Jis pamatė du
laivu, sustojusiu prie ežero kranto: žvejai buvo išėję ir plovė tin
klus. Įėjęs į vieną iš tų dviejų laivų, kurs buvo Simono, jis papra
šė jį atsistumti truputį nuo kranto ir atsisėdęs mokė iš laivo. Lio- ? 
vęsis kalbėti, jis tarė Simonui: Irkis į gilumą ir išmeskite savo 
tinklus valksmui. Atsakydamas Simonas jam tarė: Mokytojau, 
mes per visą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio aš 
įleisiu tinklą. Tai padarę, jie užgriebė didelę žuvų daugybę, taip J? 
kad jų tinklas ėmė trūkti. Jie pamojo draugams, buvusiems kita
me laive, ateiti ir jiems padėti. Tie atėjo ir pripildė abudu laivu, 
taip kad kone skendo. Tai pamatęs, Simonas Petras puolė Jėzui į 
kelius .sakydamas: Eik sau nuo manęs, Viešpatie, nes aš žmogus 
nuodėmingas. Nes išgąstis buvo apėmęs jį ir visus su juo buvu
sius dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebe- 
diejaus sūnų du, Jokūbą ir Joną, kurie buvo Simono draugai. Jė
zus gi tarė Simonui: Nebijok, nuo šio laiko tu jau žmones žvejosi.

, Ištraukę laivus į krantą, jie visa paliko ir sekė jį.

principų dokumentas. Jo angliška kalba neperpui- 
kiausia ir turinys nepergiliausias. Geras High 
School’ės mokinys būtų lengvai jį parašęs. Atlanto 
Čarterio ruošėjai matomai į jį žiūrėjo, kaip į kokią 
dievotą iškabą. Ir tuojau jie pradėjo varyti “realisti
nę” politiką... Rusija turi būti Alijantų pusėj, už bet 
kokią kainą. Tad mes pardavėm Pabaltės respublikas. 
Užgyrėm Lenkijos išprievartavimą. Mes padarėm 
kiekvieną klaidą, kurią Chamberlainas buvo padaręs, 
bet... tas nelaimingas senelis turėjo tik tuščią revolverį 
Hitleriui Miunchene pagąsdinti. O mes? Ar gi jau būtų 
pervėlu?...

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

VIII.

Politrukas Areštuotas
— Tovarišč Nachalskij turi balsą.

Gegužis su panieka į Balaganovą pažvelgė.
— Tovarišč pirmininkas nepajėgia atsakyti 

j mano pastabą' ir be kautynių pasiduoda. 
Pritrūko amunicijos — eh ?
— Dabar tovarišč Nachalskij turi balsą! — 

jau piktai riktelėjo Balaganov.
— Cha! cha! cfca! — juokėsi Gegužis.

Bereikalo jis tyčiojosi, nes už tą pašaipą 
tardytojai pradėjo pykti ir daugiau drąsos 
įsigyti. Be to, Nachalskis tokia gudri lapė, 
kad iš bet kokios padėties išsisuka. Jis tuojau 
tai įrodė.
— Tovarišč politrukas pavartojo gudrų, bet 

jau plačiai žinomą žulikų manievrą: kai esi 
kaltas ,tai ko greičiausiai pulk tą. kurs tave 
kaltina. Tuomet priversi jį gintis ir teisintis, 
o pats paliksi nekliudomas. Bet tokia nacha- 
liška priemonė Sovietų Sąjungoj negalioja. 
Mes ją kiaurai permatome.

— Nachališka priemonė iš nachalo lūpų, ir

tas nachalas vadinasi Nachalskij! — tyčio
josi Gegužis. — Toks nachališkas ryšulys, 
trimis mazgais sumazgytas, tai net bolševikų 
tarpe yra retenybė. Tai£i, p. Nachalskij, kurį 
savo nusikaltimą nori uždengti, taip nacha- 
liškai mane puldamas?

Nachalskis tamsiai susiraukė. Jo lediniai 
šaltas balsas pranašavo audrą.
— Patarčiau piliečiui Kukuškinui skaitytis 

su žodžiais. Tie jo nekultūringi išsišokimai 
tik padidins ir taip sunkų jo nusikaltimą.
— Ramiai, tovariščiai, ramiai! — įsikišo 

Balaganovas. — Panašiais susierzinimais 
mes tik laiką gaišinam ir nuo tikslo nutols- 
tam.

— Ne. Mes kaip tiktai prie tikslo artinamės, 
— atšovė Nachalskis. — Įerzinęs išdaviką, aš 
išvilksiu aikštėn jo juodą darbą.
— Kas išdavikas?! — riktelėjo Gegužis ir 

taip ryžtingai šoko prie tardytojų stalo, kad 
Nachalskis, neturėdamas kur pabėgti, išsi
traukė revolverį. Bet tuo pačiu momentu ir 
Gegužio rankoje nežinia kaip atsirado revol
veris, kurio vamzdis tuojau nukrypo į Na- 
chalskio kaktą. Iš netikėtumo ir baimės Na- 
chalskį supurtė toks smarkus drebulys, kad 
jo revolveris nukrito ant stalo. Vienoj aki
mirkoj Gegužis jį pasigriebė. Susidarė tiesiog 
neįmanoma padėtis. Tardytojai, vieton tero
rizuoti, patys drebėjo prieš tardomojo gink
lą. Jiems nė į mintį neatėjo, kad raudonar
miečiai Gegužio nenuginklavo. Gegužis žino
jo, kaip savo persvarą sunaudoti. Štai ką jis 
jiems pareiškė:
— Tovariščiai! Jūs padarėt prieš mane bjau

ri) išdavikišką sąmokslą. Pasinaudodami tuo 
mano nepavykusiu žygiu, jūs kažkokiu man

pasaulvįe nai laisvei saugoti, 
vertvbių Nenuostabu, tat, kad vi- 
valdyto- si dideji pasaulio trūikš- 

madariai, fiureriai, dikta- 
žmoguje toriai, pradedant Neronu 

atsr^dvs, baigiant Stalinu. kurie

nesuprantamu sumetimu, įžiūrėjote mano ei- - 
gesy išdavystę ir slapukiškai susitarėte ma
ne areštuoti, tardyti ir įvairiomis tortūromis 
priversti mane prie primetamos kaltės prisi
pažinti. Jūs manėte, kad aš lyg koks avinas 
duosiuosi mušamas ir kankinamas. Ne! Aš 
nesiduosiu ir ginsiu savo gyvybę iki paskuti- 
nųjų. Kaip matote, kol kas mano viršus, ir tai 
per jūsų kvailystę. Jūs pasiuntėt mane areš
tuoti ne budelius čekistus, bet raudonarmie
čius, kurie pamiršo ar nenorėjo mane nugin
kluoti, ir mano revolveris bus mano apgynė
jas. Patys gi matėte, kaip šito bailaus niekšo 
ginklas iškrito jam iš rankų ir perėjo mano 
nuosavybėn. Dabar...
— Tovarišč politrukai, —■ pertarė Balagano

vas. — Kam tie dramatiški žodžiai? Įsidėk 
savo revolverį į kišenių, o draugo Nachalskio 
ginklą grąžink jam atgal. Neatsargiu žodžiu 
jis tave užgavo, ir aš tikiuosi, kad atsiprašys. 
Ar ne, tovarišč Nachalskij?
— Labai atsiprašau! — drebančiu balsu pa

reiškė Nachalskis.
— Na, ir viskas gerai. Ir vėl galėsime ra

miai tęsti ne kokį čia tardymą, tik draugiš
ką pasitarimą. Labai prašau manęs paklausy
ti. Juk būtų labai negražu ir net skandalinga 
šauktis kareivių pagalbos ir įvykdyti kokias 
beprotiškas savitarpines kautynes.
— Gegužis skaniai nusijuokė.
— Aha! Kai turiu du revolverius ir iš abiejų 

rankų moku šaudyti — jūs tai žinote — tai 
vilkai lapėmis prašnekėjo. Bet nesulauksite, 
kad duočiausi apgauliojamas. Žinau jūs meto
dus ir esu tikras, kad man nebus pasigailėji
mo. Pertoli nueita, kelio atgal nebėra. Tad 
štai ką aš jums pasakysiu: gyvas nepasiduo

ra kartu iškalbingas iro- 
įdvmas ir kitiems, kad K. 
Į Bažnyčia, kaip tikroji visų 
į motina, rūpinasi ir visu 
kitų šviesia ir laisva buiti
mi, tų kurie Jį myli ir tu, 
kurie nuo Jos šalinasi. Ir 
Ji rūpinsis tol.kol pasauly
je prašvis teisingoji taika, 
kol visos tautos ir mūsų 
Kryžių Žemė, Lietuva, 
džiūgaus pilnoje laisvėje.

Jonas Bariūnus.
siu, bet ir jūs savo kailio neišnešite. Nesi- 
griebk už telefono, Nachalskij! Mano šūvis 
nemeluos. Laikyk rankas ant stalo. Ot taip. 
Ir jūs visi nekiškit rankų į kišenius. Aš mo
ku akyliai daboti. Jūs galite pašaukt tuos 
tris kareivius, kurie mane čia atvedė, bet aš 
jiems pranešiu, jog jie bus sušaudyti už tai. 
kad manęs nenuginklavo. Ar manote, kad jie 
stos jus ginti? Ne! Jie stos mano pusėn, nes 
aš jiems laisvę pažadėsiu. Bet jeigu jie manęs 
nepaklausys ir parodys jums palankumo, tai 
aš vis vien šausiu pirmiausiai į jus. Gal ir če
kistai, šūvius išgirdę, atbėgs jums į pagalbą, 
bet kokia jums iš to nauda, kai jau būsite a- 
name pasauly? Ar dar jums neaišku?

Net perdaug buvo aišku, kad tardvtojai 
suvaryti į ožio ragą. Kas jiems daryt? Bet 
pats Gegužis jiems tai pasakė.

— Aš ne toks kaip jūs: nenoriu kraujo pra
liejimo. Aš eisiu namo ir paliksiu jus gyvus, 
bet tų trijų kareivių aš jums nepaliksiu. 
Kreipsiuosi į generolą, kad jų gyvybę apsau
gotų, nes jie nusikalto ne pikta valia, tik ne- 
žinyste bei neapsižiūrėjimu. Klaida ne nuodė
mė. Jei su čekistų pagalba norėsite mus su
imti, tai užtikrinu, kad daug kraujo bus pra
lieta. Mes ginklų turime.

Daugiau nė žodžio neprataręs. Gegužis iš
ėjo. Jis ne dėl kokio ten idealizmo savo prie
šų nelikvidavo. Kitokiose aplinkybėse jis bū
tų jų taip nepalikęs. Bet dabar jo paties sau
gumas ko mažiausia triukšmo reikalavo. Jis 
žinojo, kad tie trys komisarai taip lengvai jo 
nepaleis ir šauksis pagalbos, bot svarbu, kad 
tas taip greit neįvyktų. Jam verkiant reikėjo 
ko daugiausia laiko laimėti.

(Bus daugiau)
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K. Veraxi

Kunigo Prano šviesiam atminimui
“Saugosime šitą tėvynės daugiau naudos raudona- 

žemės žiupsnį jai begalinės vergijos im- 
kaip simbolį ir kaip 

atminimą“.

tai buvo dar tik

ana, io pažįstamas buržu
jus važiuojąs pirma klase, 
o jis, toks uolus komunis
tas. turis vargti čia — ant
rojoj’ Savo skundą girta
sis draugas dar rusiškai 
pakartojo raudonosios ar
mijos leitenantui, kuris 
tik šaltai šypsojosi ir ne
noromis bumbtelėjo: "Da, 
da”.

Palanga ta ir nebe ta. 
Lieknąsias pušis, švelnųjį 
smėlį. Baltijos krantą, lė
tuosius žmones — viską 
apgaubė tylus susikaupi
mas ir laisvos praeities il-

DARBININKAS

Regis, 
vakar.

1940 metų 
nas pasikeitė,
rokai kaimiškas 
gyveno baisias 
dienas. Sovietų 
nės avangardai 
pražygiavę, bet
daliniai, komisarų 
mobiliai, nauji svetimtau
čių valdininkų veidai dieną 

gatvėse ir
Lietuviai išsi- 

Vieni išvyko į tė- 
kiti nežinia kur 

Žmonės baiminosi 
Namu.

Daktaro Laidotuvės

Lydi į kapus daktarą Z.
— Kodėl gi taip maža palydo

vų?
— Už tat gausingai jį pasitiks 

aname pasaulyje buvusieji jo 
pacientai.

ves skusdama, pusgarsiai 
vis kalbėjo poterius.

Ir įvyko stebuklas. Du 
enkavedistai nuėjo į kitą 
sodybą. Trečias drybsojo 
dobilienoj, lyg užsnūdęs. 
Karolis mums pamojo bėg
ti. Jis mūsų ryšulėlius pa
ėmęs, bėgo pirmas. Lengvi 
tie daiktai buvo, bet tada 
ne jie mums rūpėjo; tatai 
pastebėjęs geraširdis Ka
rolis stengėsi padėti. Se
nutė, pro ašaras dar kartą 
guodė: “Laimingai, vaike
liai, Dievas neapleis!”

Atsigręžę pamatėm 
griaudžiausią ir gražiau^ 

jsią mūsų dramos epizodą: 
senutė mama iš tolo mus 
žengnojo keletą kartų... 

! Tiesiai iki sienos buvo, 
arti, bet ten gulėjo enka- 
Įvedistas. Pasukus į šalį, 
;mūsų mirties zona prailgo 
1 iki kilometro. Pagaliau 
paskutiniai žingsniai iš tė
vynės! Jau siena. Karolis 
spaudžia ranką. Jam no
rim palikti paskutinius li- 
itus, jis sako: “Padėjau ne 
:dėl pinigų, bet kad žmo-

I

peri jai.
Keliai iš tėvynės anomis 

dienomis buvo rūsčiai at
kirsti. Dar birželio mėnesį 
naujieji valdovai paskelbė 
neduosią vizų į užsienį. 
Anksčiau duotąsias at
šaukė. šalies pasienius aP*;gesys. Žmonių medžioklė 

tais, NKVD kariais, vie- vietoj. Savivaldybės regis- 
name kilometre po tris gracijoje :ggęntai kasdien 
sargybas, - kiekvieną išjtri- < teiravosi < - ieškomų auku 
jų žvalgų. Jie ginkluoti J adresų 
kaip fronte: i 
mis granatomis, nuogais 
durtuvais, prie kelių — net 
su kulkosvaidžiais. Rug- 
piūčio gale pasieniais jau 
buvo tiesiamos spygliuo
tos tvoros, be to, enkave
distai aprūpinti žvalgi- 
niais šunimis. Tų sričių 
gyventojus įspėjo išsikel
ti. nes ten turėjo likti že
mė be gyvybės — mirties 
zona.

Lietuvos miestuose ir 
kaimuose pasklido aibės 
šiurpių gandų: esą, žmo-

vasarą Kau-
Ramus. ge- 

miestas
netikrumo A __ . , ------------
karinome- state tos rusies sPecia^ls": pilnu įkarščiu ėjo ir vasar- 
buvo jau 
antriniai

’auto-

naktį maišėsi 
aikštėse, 
sklaidė, 
viškes, 
dingo, 
likti savo vietose. Namų, 
kuriuose turėjau kambarį, 
šeimininkė, anksčiau visa
dos išdidi ir budri savinin
kė, vieną vakarą paklau
susi. ar nakvosiu dar čia, 
abejingai numetė 
raktus ir išėjo, 
nieko nesakius.

Apatija buvo 
Seni pažįstami 
nekalbūs, 
šiai prasidėdavo ir baigda- gybė nušautų, o jų lavonai 
vos: “Žinai, naktį jį suė- palikti vietose pūti, kad 
mė. Nakvojau ne namuose, pagąsdintų kitus; esą, en- 
Jau gaudo. Ką manai da- kavedistai papirkinėja ta
ryti? Ar apsisprendei? riamus bėgančiųjų vado-
Kas čia bus”... Atsirado, vus, kad tie aukas atvestų 
žinoma, ir tokių, kurie tiesiai į budelių rankas; 
puoselėjo saldžias liuzijas, esą. už Jurbarko sugauti 
bet tie nebuvo nei savi, nei 
gausūs, nei numatantieji.

Visą šalį užgulė griaudi 
pražūties nuotaika. Ko 
lietuvis savo tėvynėj galė
jo tikėtis? “Neužmiršk, 
kad mums. Sovietams, 
visą jūsų Lietuvą nieke 
nereiškia pasodinti į kalė
jimą!” šie NKVD komisa
ro Dunkov žodžiai per tar
dymą pulk. Petraičiui pa
sakyti. įgudusių budelių 
bumo laipsniškai, šaltai pa
verčiami tikrove. Lietuvis 
dabar turėjo bijoti, klau
syti. veidmainiauti, pa
kliūti į kruvinas tardymo 
kamoras, būti ištremtas i 
žemės pakraštį arba, pagal 
budelių įnorius, nužudy
tas. bet jis negalėjo nė 
svajoti apie teisę būti lais
vas, tiesus ir saugus savo 
amžinosios šalies žmogus.

Tėvynėje netekusiems 
tėvynės beliko vienintelė 
viltingesnė išvada: tesi- 
gelbsti, kas gali! Svarsty
dami išsivadavimo gali
mybes su kunigu Pranu 
apsisnrendėme žūt būt su
sirasti kelią į laisvesnį pa
sauli Nebuvo jokios pras
mes papildyti enkavedistų 
bejėgiškų aukų skaičių ka
lėjimuose arba skaldyti 
akmenis ir kirsti miškus 
Sibire tik tam, kad būtų prie sovietų tvarkos nėra:

.1* 
visus 

daugiau

visuotinė.
pasidarė nės į vakarus bėga dieną 

Tylūs pašnekė- naktį: esą. prie sienos dau-

Jie ginkluoti adreSų kasdien pajūris 
su rankine- tuštėjo, areštai buvo vyk

domi net maudyklėse.
i Apsigyvenome kaime už 
: Palangos. Mus stebino, 
kartu ir stiprino, tų pa
prastų žemaičių dvasios 

j tvirtumas. Niekas iš jų ne- 
! balsavo, niekas nesiderino 
i prie pavergėjų. Jie mums 
padėti stengėsi nuošir
džiai, be išskaičiavimų ir 

; be atodairos, kad už tai 
gali skaudžiai nukentėti. 
Viena iš ten mergaitė tar
navo registracijos rašti
nėj. tad laiku pranešė, kad 
enkavedistai Prano jau 
ieško. Kuo jiems užkliuvo 
tas jaunas kunigas? Poli
tiniame gyvenime jis ne
dalyvavo, nė priešų netu
rėjo. Ar todėl, kad parašy
davo straipsnių į kultūros 

; žurnalus?..
Delsti nebuvo kada. Tu

rėjome planą vėlai vakare 
su žvejais, jų rūbais per- _ _ _
sirengę, išplaukti į jūrą, olį"blumas buvo pro juos į

“Neatitraukdami akių žiūrėjome i žemaičių 
sodybas su jų Smuikeliais”...

ir mums bus paskutinė tė- čiuodama. 
vų žemės dovana.

Ji prisipažino,
jau nuo ryto už mus besi-

Beliko lemtingasis žings- meldžianti, kad Dievas pa-
nis Rytą persirengę ūki- dėtų, idant nieko pikto nėms padėti reikia. Ką čia 
ninku rūbais, atsisėdę į že-; neatsitiktų... Ragino nenu- su pinigais darysim? Vis

f 
»

keturi vilniečiai studentai 
buvo baisiai kankinami...

- - - t
maitiškas važėčias, išdar
dėjome Kretingos krypti
mi. Prasilenkėme su enka
vedistų automobiliu. Pasi
žiūrėjo į mus ir nudūmė. 
Turėjome antrodyti juo
kingai. Nors akinius bu
vau nusiėmęs, bet Pranas 
sakė, aiškiai buvusios ma- 
tyti jų žymės. Mūsų vado
vas, ūkininkaitis Karolis, 
patarė slėptis po šiaudais, durų. Jie priemenėj 
nes jau reikėjo įvažiuoti į - - - ----
jo sodybos kelelį. Prieš tą 
sodybą ant kalvos vaikš
čiojo trys žvalgai, ir visas

tiek gyvenimo nėra”. Jis 
linki mums laimės ir grįž-

siminti, nes gerasis Dievas 
tikrai neapleisiąs. Atrodė, 
dėl mūsų sielojasi mūsų ta prie savo arklo, 
pačių motina. . Taip ten liko jie, gerieji

Vaišinomės užmiršę pa-i žmonės, liko ir budeliai, 
vojų, kai senutė sušuko r Jau anapus sienos varsnas 
“Slėpkitės, ateina”! Visiū’ 
trys enkavedistai ėjo prie 
durų. Slėptis jau nebuvo 
nei kada nei kur. Prisi- 
glaudėm prie sienos už 

į atsi
gėrė ir išėjo. Ir tą kartą

Diplomatiškai

Vienas ponas turėjo pranešti 
savo jiažįstamai poniai, kad jos 
vyras kelionėje užsikrėtė ir mi
rė. Atsargiai pasakoja:
— Žinai, tamsta, ponia Ab- 

ramson, tamstos vyras uždirbo 
labai daug pinigų.
— Tai labai puiku!
— Puiku, bet ne labai: tą pa

čią dieną jis visus pinigus kaba
rete prašvilpė.
— Ach. kad jį cholera paimtų!
— O. nesirūpinkite, jį choolera 

jau paėmė, nes jis vakar mirė.

Nesąžiningai

S s±tada Pasukti
rodėsi rizika didesnė, kaip B 1!° Sočios ir sienos Sargy’

likime Ta H oi i . jaS Pranese K11UU3. 1S ba neStOVejO.
1. .1 .iKimo 'a-loJe- 14 dėl-,cventosios uosto keli lietu- -----

Chirurgas klausia ligonį:
— Tamstai pirštą plovė dakta

ras Zilbergrosas?... Kiek jis pa
ėmė už operaciją?
— Šimtą dolerių.
— Tai nesąžininga: aš už to

kią sumą būčiau abi rankas nu
pjovęs.

dar bėgome .norėdami Ka
roliui nepakenkti. Jei en
kavedistai būtų pastebėję, 
kad per jo sodybą kas nors 
perbėgo, vargšas Karolis 
su mama būtų atsidūrę Si- 

o____ ___ ____________ bire. Vėliau sužinojome,!
buvome išgelbėti. Senutė jis bent dėl mūsų neįklim-l 
pasakojo, esą, tie bolševi- po ir kitiems dar tuo pa-Į 
kėliai labai nepasitiki nie- čiu būdu padėjo.
kuo. Net ir gert eina trys Radome šilelį. Kritom po 
iš karto. Kai ateina keli, beržais ant samanų. Tik! 
tai tik giriasi, bet jei kada tada, pavojaus įtempimui! 
pasitaiko vienas, prisipa-j praėjus, kiekvienas sau Į 
žįsta, kad jų gyvenimas e-nuodugniau svarstėme! 
sąs liūdnas, esą alkani ir, I praėjusius įvykius ir atei-

Kad Galvos Neskaudėtų
— Pone daktare, man nuolatos 

galvą skauda. Kas daryti?
— Reikia tekėti, tai tada vy

rui ims galvą skaudėti.

. i Šventosios uosto keli lietu-
ir Simo ir svyravimo agoni-[viai karininkai motorine 

gebanti apsispren-įvaitimi pabėgę, todėl žval- 
d;mą gal ant visados skir--gVį,a visiems atėmusi lei- 
tis su artimaisiais ir nertis. d-mus Visi Iaive.
j nežinomybę galėtų is-;Ijai esą prirakinti. ir be 
reikšti vieno kauniečio naujų |eidimų niekas jais 
profesoriaus pnsipazim- negalėsiąs naudotis. Pajū- 
mas ;au prie pat sienos: rio sargybos esančios pa- 
Jei žinočiau, kad jie ma-;dvigubintos. Prisėjo ieško

jo ramybėje paliktų saime. ti kito kelio. Mūsų dienos 
pas orolj nors uz paskutinį ipraį]gO 0 kliūtys gausėjo 
berną, grįžčiau... Nėra komandomis.
stebėtis, kad tada apie į 
šuolį į pasaulį svajojo dau-i Gerokai prislėgti, vieną 
gelis, bet jį išbandyti ga- Pavakari išėjome prie jū- 
lutinai pasiryžo labai ma-jros pasivaikščioti. Iki Bi- 
žai kas.

Nusitarę visam kam, su į 
Pranu atvažiavome į Pa-į. 
langą. Pakeliui solistas B.i 
nerūpestingai dainavo iš 
rusų kalbos verstas dai
nas, raginančias piliečius 
suprasti naujus laikus. Tų 
dainų pasiklausiusi, seny
va moteris galvą linguoda
ma karčiai nusijuokė: — 
“Dabar jas išmoksime vi-į 
si”... Koks girtas tipas ė- 
mė šaukti ant sargo, kam, 
tas iš traukinio neišmetąs; 
liaudies priešų. Esą, ir;

v •

važėčių
būti

Išsitiesę ant 
dugno, stengėmės 
kiek galima mažesni. Ant jei kiaušinį ar duonos nu-ties galimybes, 
mūsų uždėjo šiaudų, 
šą, pintines. Arkliai 
greitai, bet tas kelelis pa
sirodė labai ilgas. Prie 
vartų išgirdome rusiškai 
šnekant. Karolis vėliau 
mums paaiškino, kad atei-

Mokykloje

mai- 
lėkė

Mokytojas. Kada patogiau- 
_ _______ __  __ ______, ____  ____ ____ v_____ ____ r______ sias laikas obuolius nuo medžių 
tik apie tai kitiems drau-inės sienos, bet tikrai dar■ skinti?

Mokinys. Kai savininko šuo 
pririštas, o savininkas miega.

siperka, tai priprašo, kad; Mes ilsėjomės už politi-

rutės kalno judėjimas dar 
leidžiamas, o anapus jo 

į jau matomi ir slapti žval
gybos lizdai. Mes pavydė- 
jome skaidrioj laisvėj be
žaidžiančioms žuvėdroms. 
Ilgai akimis lydėjome aki
račio gale praeinantį kaž
kokį laivą. Niekados ma
rių platybė taip negundė, 
kaip tada. Niekados toly
bės šauksmas nebuvo toks 
stiprus.

Netikėtai jaudinąs vaiz
das. Nuo latvių šalies at
plaukia burinė valtelė. 
Ties Palanga ji suka šiek 
tiek į krantą. Ji liūliuoja 
jau ties Birutės kalnu. Da
bar drąsusis valtininkas 
.turės grįžti, arba paklius į 
■ugnį. Valtelė slenka tiesiai 
pirmyn. Jau prie sienos, 

j Mes sulaikome kvėpavi- 
. . , —,------------ , * mą. Iš pakrantės eilė šū-

$ . 00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. y jų sumišusių enkavedis-

;si
v •

gams nepasakytum. Įbau-' buvome savoje žemėje, 
ginti tie nabagėliai, kaip Klaipėdos kraštu vadina- 
kiškiai! — baigė savo pa-,moję. Ta pati lietuviška 
stabas senutė. [geroji žemė, prie kurios

Sienos perėjimo momen-' glaudėmės trumpam poil- 
dami enkavedistai klausę, tą Karolis buvo numatęs siui. Tie patys svyruokliai 
ką jis vežąs. Mūsų minutės sargyboms besikeičiant, beržai, švelnūs baltieji do- 
ir sekundės buvo suskai- Kol vieni nueina, kiti atei- biliukai, tu pačių paukš
tytes. Bet likimas kartais na, susidaro kelių minučių |čių čiauškėjimas. Anapus 

proga. Bet tą vidudienį jie i pievos, rausvoje saulėly- 
kaip tyčia ilgai nesikeitė, džių ūkanoje, dar tebema- 
Tik pavakariais atėjo kiti, tėme ariantį Karolį. Neati* 
ir netikėtai užėmė naują traukdami akių, žiūrėjome 

į žemaičių sodybas su jų 
Smūtkeliais. Prano paa
kiai apsirasojo. Jis išsiė
mė gintaro gabalėlį ir žiū
rėjo į jį apstulbęs, tarsi 
pirmą kartą regėdamas. 
Toks stiprus kraujo sai
tas su gimtąja žeme!

Pakildami eiti į nežino
mybę, neturėjome nei pi
nigų, nei vizų, nei reko
mendacijų. Tačiau abudu 

akys jautėme išsinešę kai ką 
, ir nejaučia, į brangaus ir meilingo: tai 

blizgančius kad iš metru artumos kiti lietuvės motinos laimini- 
. . - ‘ ! ...... - -

Kumelė

“Irina”, 
nutarė 
Vyras, 
žmoną,

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną 
En^lish-Lithuanian Dictionary

Zodvr s turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lictuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
100 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po

.'dės jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Už.-tsakar.t žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 

konventą kni -mą su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

IG6 W. Rro;»dvvav,

Už; akvinus siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

šhiomi siunčiame $ 
kai - Lietuviška 7. “yną.

Vardas
Adresas

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

tų lakstymas, rėksmas 
“stoj”! Valtelė tiek maža, 
kad pro bangas matyti tik 
jos burė. Bet toji burė, iš
didi kaip gulbė, taip ir nu
plaukė, kur norėjo...

Baltoji burė skaidriame 
akiratyje mums pasirodė 
lyg ryžtingumo ir vilties 
prošvaistė. Grįždami pasi
rinkome gintaro, čiupome 
po žiupsnį baltutėlio smė
lio, nusimanydami, kad tai

žaidžia net mirties kilpoje. 
Tuo momentu, kada buvo 
pasikėsinta šiaudus durtu
vais patikrinti, ūkininkai
tis, sušukęs, jog vežąs 
ūkio padargus ,užkirto 
klius, ir viesulo greičiu pa- Taigi, jei nori, dar kartą! 
sukome į daržinę. Ten šo- prasmuk pro jų durtuvus. : 
kome į šieną, įsirausėme Kad ir nebuvę fronte, 
giliai ir pasijutom beveik tarėmės atsidūrę panašio- 
saugūs. jje padėtyje. Žmogaus ner-

Žvalgybininkai į daržinę vai persitempia, jis pasi- 
neatėjo, tik visą laiką su- daro ne toks blaivus; 
kinėjosi apie Karolio soay- sprendžiamomis akimirko-: 
bą. Iš daržinės tarpais vi- mis patiria mišrių jausmų1 
sai arti matydavom sau- azartą. Nuostabu. Štai, čia! 
sus rytietiškus jų veidus, pat jų vanagiškos 
žalias kepures ir saulės a- ieško grobio, 
tošvaistėje T 
durtuvus. seka juos. Lyg gudrioj fil-įmai ir Lietuvos žemės su- ku rasti dorą bičiulį.

Buvo pats vidudienis, moj. Stebėdami jų judė-Į venirai. Tie laiminimai sti-j------------------ --------------
Karolis, lyg niekuo dėtas, sius pro pastogės langelį, iprina sielą, tos žemės mei- kaupiasi mūsų brolių visi 
išėjo arti. T*" 
dėjosi jo daina, rami ir j 
liūdna, kaip rudenio upė.’sigailėjo. 
Jis gyveno tik su se-'disto būta 
nute motina. Žemė, jo tėvo nios viršūnę, 
gauta savanorio teisėmis,1 
buvo įdirbta rūpestingai.
Gryčia 
jauki. Karolis buvo tas 
simpatiškas jaunuolis pa
vasarininkas, kokių galė
jai rasti kiekviename Lie
tuvos kaime. Jo mama, pa
sikvietusi mus į gryčią, 
pavaišino duona su svies
tu ir sūriu. “Užvalgykit, 
vaikeliai; Dievas žino, kur 
ir ką daugiau begausit” — 
kalbėjo ji tipiškai žernai-

tik
ar-

budėjimo poziciją: tarp 
Karolio namų ir sienos.

Vicnas jaunavedys kalbėdavęs 
per miegą. Jo jauna žmona, jam 
per miegą kalbant, nekartą gir
dėjo tariant vardą 
Žmona, susidomėjusi, 
sužinoti apie tą vardą, 
norėdamas nuraminti
paaiškino. kad. tarnaudamas 
kariuomenėje. turėjęs kumelę 
vardu “Irina”.

Vieną kartą vyrui grįžus na
mo, žmona jam praneša: Žinai, 
Joneli, šiandien tavoji kumelė 
buvo atėjusi net du kartu ir la
bai norėjo su tavimi pasimatyti.

Sunku Rasti Dorą Bičiulį

TarJytojas: Ir Tamsta man 
pasakoji, kad plėšimą atlikęs 
vienas pats be bičiulių?

Kaltinamasis: Žinoma, vie
nas’ Šiais laikais taip vra sun-

Už varsnų gir- vieną staigą pametėm. (le kaitina kraują. 
Likimas ir vėl mūsų pa-i ★

Trečio enkave-l Už plataus vandenyno, 
įlipusio į vyš- tolimuose kalnuose šį va- 

čia pat prie karą vartau tyro lietuviš- 
to langelio. Taip jie dary- ko gintaro gabalėlį, atsar- 
davę dažnai, norėdami už- giai 
simaskuoti. Žiūrim pro 
medelių viršūnes tolumon, 
o štai tik poros metrų ats
tu baisi žalioji kepurė! Jis 
su žiūronais tyrinėja apy
linkę, gi aukoms nučiupti 
būtų užtekę vieno nesą
moningo grįžtelėjimo į 
langelio pusę... Atrodė, fil
mą turės baigtis grįžimu 
naktį Palangon. Karolio 
mama, ant slenksčio bul-

nauja, švari,
žarstau Palangos 

smėlio žiupsnį kaip simbo
lį ir kaip atminimą. Saulė 
jau greit nusileis, 
liai sugrįš į savo 
Man pasivaidena 
los kupinas Azorin pos
mas: “Mūsų akys jau ne
regės tavo padangės. Mū
sų žvilgsnis jau nepalydės 
tavo upių vandens. Jau ne- 
begirdėsime tylią naktį to
limo dainavimo, kuriame

ir crc-
1 iždus, 

širdgė-

liūdesiai. Daugiau nebe- 
mindžiosime gimtosios že
mės”.

Nebemindžios savosios 
žemės jau daug daug lie
tuvių, bet iki mirties jie 
jos neužmirš ir ilgėsis toli
miausiuos ištrėmimo kraš
tuos. Atėjūnai iš stepių 
sakydavo: “Nu da, Lietu
vos vardas su kokiu try
liktu ar keturioliktu nu
meriu gal ir liks, bot lietu
vių tai neliks”.

Lietuva be lietuvių...
Mane apima noras ginta

ro gabalėlį pagarbiai pa
bučiuot i.

Los Andes, 1945.
*
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| AMERIKĄ IK Į KUNI- i įvykdė ir jo plati asmeny- 
GŲ SEMINARIJĄ jb/ nebesutilpo 

Amerikos krantus Pra-įniuose rėmuose, 
nas pasiekė prieš 35 me-jėmė justi visos Amerikos

Penktadienis, Birželio 20, 194?

Yra širdis tokia, širdis maloninga... .

Altoriaus, Tautos Ir Kultūros

(Pradžia 1-me puslapyj) 

nedarnas narius į blaivy
bės draugiją (kitų draugi
jų tais laikais daug nė ne-i 
buvo), dalindamas jiems' 
liudymus. Savo veikimu 
jau tada tiek pasižymėjo, 
.kad buvo išrinktas atsto
vu į Blaivybės dr-jos kon-' 
gresą Kaune. Neužilgo jis j 
atliko dar tolimesnę, kelio- i 
nę — į Peterburgą’ kur iš-i 
laikė-lotynų kalbos egza-įvesti 
minus; i 
klasėje: to nemokino.

visam tam suaukodami iki j 
trijų desėtkų tūkstančių 
per kėlius mėnesius. Law-j 
renciečiai lietuviai katali
kai tuomi nustebino net; 
kitataučius”.

LAIKAS, SVEIKATA ir 
ŠIMTINES MIELIEMS , 

LIETUVIAMS i 
tDideliu dalyku yra, kai 

klebonas įstengia . gerai ■ 
ynų- kuilius egzu-į.»parapijos statybas, 
nes Šiaulių. ketur- į plėsti draugijas, atlikti i 
l_------1.:— i sėkmingai’ apaštalavimo’’
_____________ i uždavinius. Tą kun. Juras'

I bė nebesutilpo parapi ji- į ------- z------- jo veikią!

tus: 1912 m. spalių mene-i lietuviai. Jisai yra: 
syje, būdamas 21 metų į — Lietuvos Vyčių garbės 
amžiaus. Čia įsijungė į lie- nariu, 1
tuvių veikimą. Jau sekan- — Liet. Darbininkų Są-į 
čiais metais tada ėjusiame'jungos garbės nariu ir pir- 
“Moksleivyje” skaitome jo'mininku, 
straipsnelį “Pavasaris”,! _ L. R. K. Susivienijimo “ 
kur jisai kreipiasi į drau- garbės nariu, 
gus: į — Studentų šelpimo dr-j

— Pradėkime naują gy-ijos “Motinėlės” garbės na-į Tas apžvalginis, trum- 
venimą... Kelkimės iš savo riu, ;pas mūsų tauriojo jubilia-
dvasinio letargo, taip, kaip — Liet. Kat. Kultūros in- to veiklos apibūdinimas 
4^4; ------ --------- būtų labai nepilnas, jei ne-

o__________ j .

džio, gilaus patyrimo ir į Akciją, 
į lietuviškos 
tuoto. Tuo 
sis ir patiekiau porą klau- dais tremtyje, 
simų: 1

APIE USA LIETUVIŲ’ 
VEIKIMĄ

toji gamta nūn kyla ir stituto garbės nariu, i
puošiasi naujais gyvybės — Septynerius metus bu-; išgirstume 
rūbais; skaitykime gerus vo USA lietuvių Kunigų* —
laikraščius... Šalinkimės 
taipgi nuo šlykštybių ur
vų 
steigkime blaivybės drau
gijas, kiek galėdami duo
kime pavyzdį kitiems, pa
tys pirmiausiai išsižadė
dami svaiginamų gėri-’ 
mų...”

Jau iš tų skatinimų aidi 
jo — dorintojo, apaštalau
tojo pašaukimas, kurį jisai 
ir pasirinko 1917 m. įsto- ^. 
damas į seminariją St. 
Louis, Mo. mieste. Priim- 
tas į Bostono dieceziją 
persikėlė į Šv. Jono semi
nariją, kurią baigęs 1922 
m. buvo įšventintas kuni
gu, turėdamas 31 m. am
žiaus. Nenuostabu. Juk jis 
į mokslus ėjo ne jaunutis 
tėvų vedamas, bet paau- 
guolis, patsai verždama- gai brangina pačią moder- 
sis, patsai užsidirbdamas, niškiausią Katalikų Akci- 
kaip ir daugelis tos kartos jos priemonę — spaudą, i 
mūsų šviesuolių.

DVIEJOSE PARAPIJO
SE PER 25 METUS

Per visus 25 savo kuni- sos su šviesa”, 
gystės metus, 
dvejus klebonavimo metus 
Lowell, Mass. (1927-1929), 
kun. Pr. Juras dirbo Law- 
rence, Mass.: pirma vikaru 
(1922 - 1927), o vėliau kle
bonu (1929 iki dabar). Su
prantama: juk jo gerašir
diškas būdas greit suce
mentuoja jį su aplinka, su 
žmonėmis; jis išpildo jam 
pavestųjų lūkesčius ir vys- liau — “Jūros Prieplaukos 
kupo viltis, ir todėl jis pa- skyrių” “Darbininke”, 
si’ieka sėsli darbo pelė vie-

smuklių! Verčiau t
i

jo paties žo-

Dėkoja "Darbininkui" |
Už Prisiųstą 1947 Kalendorių 1

j jėgų ir sistematingesnis į- 
! kinkymas spaudos į darbą 
— daug pasitarnautų Lie-

• tuvai.
i e. Augančioj! karta pasi
juto ant tilto. Viename šo
ne lietuviai, kitame sve
timtaučiai. Jiems reikalin
ga stipri ir planinga pa
galba. Ir nemokantieji 
lietuviškai jaučiasi lietu
viais ir planingoje akcijoje 
daug pasitarnautų Lietu
vai. . ;
SUPRASTI SAVO LAIKO 

IDEALĄ IR JAM
AUKOTIS ) !Šie kun. Juro žodžiai ' ir 

planai parodo, kad -jisai | 
Lietuvos ir USA lietuvių 
likimu giliai ^sielojasi,, apie 
tą daiig mąsto, tuo gyve
na. Simpatingoji jubiliato Babulis, Brockton, Mass............. ,.....
asmenybė, mūsų suprati-^ Gorman, So. Boston, Mass..................
mu, labai arti prieina prie ą Jankunienė, So. Boston, Mass...........
to idealo, kurį švento at- g Almonitas, Spirit River, Ali. Canada 
minimo arkivyskupais Ma- ję Nevvton Upper Falls, Mass...........
tulevičius taip apibūdino: j Siurkus, VVaterbury. Conn.............

j Stenkimės pažinti sa- j Kazakauskas, VVaterbury, Conn........
įvo laikus, suprasti ir at- Mary Bukenas, Phila., Pa.
į jausti savo laiko žmones ą Matulevičienė, Lawrence, Mass....... .
su jų norais bei troški- g Padvaiskas, Lawrence, Mass............

P. Balutis, Dorchester, Mass.............
K. M. Kripas Hartford, Conn. ..........
Mrs. S. Waitkus, Brockton, Mass......
J. Šidlauskas, Fitchburgh, Mass......
J. Stadalnikas, Phila., Pa.................
K. Perekslis, Orange, Mass..............
A. Vaitonis. Rochester, N. Y. ...........
D. Genevičienė, Boston; Mass.; ......
Mag. Balchunienė, Brockton, Mass.
B. Alsknienė, Brockton, Mass..........

i M. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass......
A. Jarmalavičius, VV. Lynn, Mass......
A. Zizminskas, Pacine, Wisc..............
F. Gatulis, So. Boston, Mass. ...........
E. Povilonis, So. Boston, Mass.....
K. Prakapas, So. Boston, Mass.....
Elina Ciepienė, Nashua, N. H........
K. Jankauskas, VVatertovvn, Mass. ...

(Tą mintį kėliau ALRKjma*s’ siekimais ir tikslais. įcharles Bush, Lavvrence, Mass...........
Federacijos 1946 m. Kon-; Kiekviena gera mintis Mrs. M. Pevenski, Wilkes - Barre, Pa. 
grėsė. Laidotojai tos idė-tesuranda iš mūsų pusės J. Belsky, Haverhih. Mass...................
■jos manęs neįtikino, jogĮpritarimą, kiekvienas ge-j C. Marcinkevičius, Dorchester, Mass. 
galime apseiti be tokio 
CENTRO). Pagyvinti Fe
deracijos Katalikiškąją

širdies padik-! b. Daugiau remti ir ben- 
vadovaudama- dradarbiauti su mūsų va-

Vienybės sekretoriumi,
— Treti metai kai yra

Kunigų Vienybės pirmi-   r______ ________
ninku, ~ Išimų: į c. Kunigų Vienybėje rei-
— Nukryžiuotojo Jėzaus! —Kokia jūsų nuomonė kalinga didesnė vienybė 

Seserų vienuolijos bendra-'apie USA lietuvių kultūri- akcijoj.
darbių pirmininku ir t.t. Įnį ir patriotinį veikimą? ■ <’

į Kitam net nusibos šis il-i 
gas sąrašas perskaityti, o 
jam nenusibodo dalyvauti 
šimtuose posėdžių, važinė
ji į kongresus ir... kloti 
.šimtines. (Kai buvo stei
giama Marianapolio Kole
gija — ir visą tūkstantinę 
paklojo). Taigi, visuome- 

; nei atiduoda savo laiką, 
' savo jėgas ir... savo pinigą.

I 
Į

Įni ir patriotinį veikimą? • d. Kat. laikraščių leidė- 
Į — Savotiškai besifor- jų susivažiavimas, panau- 
imuojančios amerikoniš- dojimas intelektualių pa- 
kosios kultūros sūkuryje: ’’

i likome gerokai apglūšinti?
1— atsako kun. Pr. Juras.
i — Medžiaginė prabanga ■ 
į pastoja kelią lietuviškam 
susikoncentravimui. Sen- 
stančioji karta jaučiasi' 
pavargusi ir atleido vir-‘ 
žius, o bręstančioji karta' 
gerokai nuamerikonėjusi.!

ras darbas ar kūrinys —:Joseph Montvill, VVaterbury, Conn........
palaikymą ir pagyrimą, Petras Puišys, Worcester. Mass............
kiekviena bėda ir vargas—’O. Sirvinskaitė, Worcester, Mass. 
užuojautą ir pašalpą, kiek-"! J. Cesnakauskas, Lawrence, Mas*s. ....
viena gi klaida tegu. į mus S. Deveikienė, Gardner, Mass. 
atsimušus, kaip jūros vii- Jonas Zakarauskas, New H"ven. Conn. 
nis į uolą — susimuša, pra- Mrs, John VValen, Springf’eld, Mass......
siskaldo ir pranyksta, o B. Knustienė, Hartford, Conn..............
kiekvienas blogas darbas Juoz. Laudinskas, VV'aterbury, Conn......
ir blogos pastangos —Mrs. O. Kuipalienė, Gary, Indiana ........
(tesuranda mumyse) ligą Antanas Orantas, VVaterbury, Conn.......
numanančius kovotojus”.

-I Dr. J. Prauskis.

Ark. J. Skvirecko Laiškas
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A. Savičiūnas, Roslindale, Mass............
i Uršulė Cinkienė, Ashley, Pa..................
’K. Savitskienė, Ansonia. Conn..............
A. Chubatorius, Phila., Pa.
A. Neviera, Dorchester. Mass................
M. Žilinskas, VVaterbury, Conn...............

ĮK. Jeniunas, Chicago, III........................
Mary Sinkevičienė, Kulpmont, Pa.........
J. Mikelionis, Nashua, N. H. 
•John Zink, Lavvrence, Masą........
J. Rimutis, Dorchester, Mass.
J. Valga, Dorchester, Mass...................
A. Mockevičius. VVaterbury, Mass.........
P. Jermalavičius, Brockton, Mass.......
Augustas Žukas, Brooklyn, N. Y. 
M. Černiauskienė, W. Lynn, Mass. 
Aį Spitris, VVaterbury, Conn. ................
J. Bernotas, VVaterbury, Conn..............
S. Alubauskas, VVaterbury, Conn. 
J. Januška. VVaterbury, Conn.
G. Grenda, Lovvell, Mass....... .................
Mrs. S. Matuzienė, Grand Rapids, Mich. 
Kazys Petrauskas, VVaterbury, Conn. 
P. Ulcinskas, VVarehause Pt., Conn. 
Vincas Maurauskas. Nashua. N. H.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko** Administracija,

Gerbiamiausis Klebone,
Netyčia sužinojau, kad Tamsta šiais metais bir- 

Vakariniai""kursai, studijų želio 22 dien4 šventi savo sidabrinį kunigystės jubilie- 
rateliai, meniškieji paren-!M , . „
girnai ir prakalbos (išsky-j žinodamas, kaip Tamsta esi gerbiamas savo kon- 
rus vajaus) šiandien rete-ifratr4 ir branginamas tikinčiųjų katalikų, kurių tarpe! 
nybė Neišauklėjome (ne-'štai Jau visus 25 metus kaiP kunigas darbavais, aš ne- 
išmokslinome) pasaulio-kbejoju, kad susilauksi iš jų visų gražiausių sveikini-, 
nių idealių vadų veikėjų 'mb ir linkėjimų. Tebūna leista ir man šiandieną jau 

' Vieną kitą pasirodžiusią ■ prisidėti prie tų sveikinančiųjų būrio ir pareikšti Tam-1 
žvaigždelę doleris temdo.1 stai taiP Pat man0 sveikinimus ir linkėjimus.
Mūsų Federacija. Spauda,I Šventinamas į kunigus gavai Tamsta priminimą,; 
Kultūrinis Institutas, Cen-dog štai ir Tu es sacerdos in aeternum secundum ordi- 
tralinės Organiza e i j o s nem Melchisedek. w.
stagnacijoje. Patrijotinis1 Sacerdos in aeternum... Dvidešimt penken meta! 

įveikimas kiek liečia Lietu- palyginti su in aeternum tai labai mažas laikotarpis., 
Ivą, nebesiskiria nuo labda- Bet tie 25 metal Tamstos žemiškoje kelionėje yra ver-| 
rybės. Laiko cyklius 1947 tin?as laikotarpis ---- ---------------- - ..

... ___ va naša ūkimui t.
I

I

RAŠYTOJAS IR 
LEIDĖJAS

Kun. Pr. Juras ypatin-

raštą. Dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą Šiauliuose 
buvo suvaidintas jo para
šytas dialogas “Kova tam- 

Jubiliatas! 
išskyrus yra išvertęs ir parašęs ke

letą dramų ir gausiai rašęs 
į “Moksleivi”, “Studentų 
Žodį”, “Vyti”, “Draugą”, 
“Laivą”, “Moterų Dirvą”, 
“Kataliką’. “Ameriką”, 
“Garsą”, “Forumą”. Bū
damas L. K. Darbininkų 
S-gos dvasios vadu vienu 
metu redagavo “Dvasiškų 
Skaitymėlių skyrių”, vė- i

i
I

—------------------------ - - - x ----  — —------ , — — ,--------- --------------- ~ I ~ c •/ 1

toje, neskaitant tų atsitik- patingos svarbos darbą —

f

Dabar yra pasinešęs j y-

tinų išvykų, kaip kad 1925 
m. i Romą ir Jeruzalę.

Jo darbą Lawrence ge- tą metų jis jau 
rai pavaizduoja jo paties sėtką lietuviškų 
žodžiai, pasakyti parapijos Į kurių bendra s

i — svarbus laikotarpis. Ištikimas sa
mi — ar tik nebus pačioj vo pašaukimui, tuo gražiausiu jaunystės laikotarpiu 
žemumoj P Įgalėjai pasinaudoti ,kad padarytumei nemaža savo,

Kokiom iūsn viltvs dėl artimų brolių Kristuje naudai, o taip pat didesnei Die-i 
Lietuvos atgavimo; vo garbei ir mūsų šv. Motinos Eeclezijos naudai. |
ir ką šiuo reikalu Ameri- šiandieną aš noriu palinkėti Tamstai, kad bent dar 
kos lietuviai turėtų dirbti ? tiek pat metų galėtumei naudotis Dievo duodama svei- 
— Nemanau, kad paslap- kata, pasiryžimu dirbti, kad susilauktumei auksinio 

tingoji Ranka Lietuvai jubiliejaus, po kurio ir geriausiu atveju kunigo darbin- 
būtų parašiusi MANE, gumas sumažėja.
TEKEL, F ARĖS. Todėl ti-( Psalmininkas, kalbėdamas apie žmogaus amžių 
kiu į Lietuvos prisikėlimą, sako: “In potentatibus octoginta anni”..., o kur dau- 
Lietuvos globėja Švč. Pa- giau, tai su melancholija vadina vargu ir skurdu... 
na Marija ir gailestingoji

lietuviškųjų knygų leidi- ; įlietuvus giuucjo. x <*- giau, tai su meiaiicnuiija varnus vargu ir skuiuu... į

mą. Per paskutinius treje- na Marija ir gailestingoji Aš linkiu, kad tame laikotarpy, kuris prasidės po 
išleido de- Jėzaus Širdis, tikiu, neleis sidabrinio jubiliejaus. Tamstai padėtų Dievas nuveikti 

veikalų. Lietuvai pražūti! ne mažiau, negu nuveikei iki šiam laikui.
-------- , r „--r—r-v—. — puslapiui Baisusis pasaulinis ka- žiūrėdamas į šio laiko žmonių gyvenimą, netik
jubiliejaus proga (1933): iškaičius prašoksta 4,000.'ras neišmokė nei meilės savo vientaučių, bet ir svetimųjų, be didelio ieškojimo

— Su baime ir drebėjimu! šioje srityje jubiliatas yra nei teisingumo. Netikiu, matau, kad mūsų laikų žmonės yra per daug nutolę! 
grĮ.žau į Lavvrence’ą, nes;toli pralenkęs visus USA kad Taikos Konferencija nuo to idealo, kurs buvo pasiektas jau pirmųjų krikš- 
jauč»au. kad... teks baigti’lietuvius. Toks jau kun. išplėštų iš raudonojo slibi- čionių, apie kuriuos buvo sakoma: “Tikinčiųjų daugy- 
sunkiiv bažnyčios statybos j Pr. Juro ryžtingas būdas: no nasrų sužalotą močiutę be buvo vienos minties ir vienos širdies”, kad jie ge- 

kad sau-o parapijie-j Lietuvą, nors jai ir suteik- riau buvo supratę ir Kristaus paraginimą ir apaštalų 
pas-Įčiams yra pasakęs (1933 tų kokioj nors formoj ne- pamokymą: “Mylėkite vieni kitus’*. Vienybės ir mei- 

spab-otą m. jubiliejiniam parapijos priklausomybę. Bet tikiu, lės trūksta šeimose, tame pagrindiniame žmonijos nar- 
r' n • j kad neišvengtinas pasauli- velyje, o dar labiau žmonijos bendruomenėse, bet ir

nis užsiliepsnojimas iš- mūsų katalikiškose parapijose. Aš linkiu Tamstai, 
laisvins Lietuvą. i Gerbiamiausis Klebone, kad Dievas padėtų Tamstai

Lietuvos laisvės atgavi-kuodaugiausiai išmokyti savo parapijiečius ir šeimose 
mui, mano manymu, būti-ir parapijos gyvenime tos taip reikalingos vienybės ir 
nai reikalinga: meilės.

a. Kurti čia Amerikoje! Meilės ir vienybės nepasiekiama, jei neišsižadama 
panašų organą į Lietuvos'žymios dalies savimeilės, jei nesiryžtama padėti savo 
Katalikų Veikimo Centrą.'artimui jojo reikaluose, jei nepaklausoma Kristaus

darbas..* Bažnyčią išplės-(kaip 
teravome, uždedami į 
kuliu į sluo ksnį : 
“California *51 u c c o”, oį leidiny): 
sanktuarijume sienas iri 
skliautus “Caen Stone”: į-i 
dėjome grindis; suvedėmeį 
elektrą šviesai ir radiato
rius šilumai: įsigijome 
suolus; sustatėme vargo
nus, statulas, stacijas. 
Dievo stalą ir altorius —

— Ragindamas kitus į a- 
paštališka darbą dirbu 
pats. sa”ęs negailėdamas. 
Kur pridedu savo ranką 
prie arklo, atgal nesidai
rau... Darbas ir malda yra 
mano mylimiausioji užsi
ėmimai...”

griežta įsakymo: ‘‘Viską, ką padarėte vienam iš mano 
mažiausių broliu — man padarėte”.

Aš linkiu, kad šitokių jausmų vedami Tamstos pa
rapijiečiai nuoširdžiai burtųsi apie Tamstą, kaip apie 
savo kleboną: ir senesnieji, ir jaunieji, ir visai jauni, ic 
duotųsi vedami i tą amžinybę, kuri ateis, kai bus įvyk* 
dytos visos pranašystės apie pasaulio pabaigą.

Tepalaimina Aukščiausis visokių malonių Davėjas 
savo gausiomis malonėmis, telaimina Tamstą tikrasis 
ir amžinasis Sacerdos in aeternum — Kristus Viešpats, 
kuris Tamstą išrinko, kad būtum kunigas.

Prašau Gerbiamiausiąjį Kleboną šia proga priim
ti mano tikros pagarbos pareiškimą, ąų kuria lieku

Palankiausis Kristuje / $
; JUOZAPAS SKVIRECKAS, '

Katino Arkivyskupas Metropolitas* —------- »- _.
Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kuriel 

visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka; 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiant 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdytų 
nuogam pridengti.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo
jau siųskime sekančiu adresu: z

Skirkite savo aukas BAEF per savo skyrius ar į- 
staigas arba siųskite tiesiog:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. -J 
10įj Crand SU Btpoklyn llx X. Y. .-^5

•z
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gyv.

Pereitos savaitės pabaigoje 
sugrįžo atostogoms iš šv. Jono 
Seminarijos Antanas P. 
žvs. sūnus pp. Kneižių.

6

DU BOK, PA.

GnUMSIJ UETUVXU\ 
KOLONIJOSE ‘J

Po iškilmingos trylikos ant
radienių Novenos. kurioje daly
vavo tūkstančiai Amerikos lie
tuvių mintimi ir širdimi, kad 
pasimeldus už kenčiančią tėvy
nę. šventėme šv. Antano šven
tę. kuri praėjo labai gražiai. Dr. 
tėv. V. Gidžiūnas. O.F.M. cele- 
bravo šv. mišias už Novenos da
lyvius ir už visus Pranciškonų 
geradarius. J. Laurynas pagie
dojo solo. tėv. B. Mikalauskas. 
O. F. M. akompanavo vargonais. 
Vakare iškilmingos pamaldos, 
per kurias tėv. B. Mikalauskas 
pasakė pamokslą ir suteikė pa
laiminimą su Švč. Sakramentu.

ligoninėje p. Baltaduonienė. 
Sveiksta namuose pp. Červokie- 
nė ir Kavolinienė. Linkime vi-

I

Įsiems ligoniams pasveikti.
I
I

I

Birželio 16 d. pp. S. ir D. Ja- 
sioniai. gyv. Concord Avė., mi
nėjo savo 40 metų vedybinio gv- 

j venimo sukaktį. Juibiliatų in- 
jtencija atnašautos šv. mišios. 
■ Pereitą sekmadienį buvo nuvy- 
j kę į VVorcester ir su šeima pra- 
i leido diena.
i 

i

i

1 1
Mg:'
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Iškil- 
skai- 
kuiie 
Dievo

Šių metų birželio 8 d. Šv. 
Juozapo par. bažnyčioje įvyko 
įspūdingos ‘iškilmės, po kurių 
klebonas kun. M. J. Urbonas, 
pasakęs gražų pamokslą, išdali
no diplomas sekantiems High 
School graduantams: Frank 
Kolash, Margaret Laukaitis, 
Edward Masonis, Anthony Ru- 
sonis, Genevieve Stankavich, 
Eugene Urban, Paul Strause.

Be to buvo išduoti diplomai 
12 baigusių 8-tą skyrių, 
mėse dalyvavo gausus 
čius tėvų bei giminių, 
skaitlingai artinosi prie
Stalo. Po pamaldų mokykloje 
buvo “breakfast”.

Klebonas džiaugėsi kartu su 
graduantais, nes juk tai jo nuo
pelnas, kad tokioje nedidelėje 
parapijoje gali veikti High 
Schoool. Mokykla savo 17 metų 
gyvavime, klebonui kainavo 
daug rūpesčio ir asmeniškų lė
šų. Dėka jo kilnaus užsispyrimo 
ir pasišventimo, mokykla tegali 
gyvuoti.

Iš kitos pusės, teiktinas kre
ditas ir seserims Pranciškie- 
tėms, kurios dirbdamos ne vi
sai mokyklai tinkamose patal
pose ir ne visai per tai palan
kiose darbo sąlygose rodė dide
lį pasišventimą bei rūpestingu
mą.

Mokykloje dirbo šios Seserys: 
Seselė M. Carmelita. Seselė M. 
Kristina, Seselė M. Assumpta, 

visi j Seselė M. Valeria, Seselė M. Lo- 
rt.tfn Vfiviorn

’ I ’' ~~ ~ _

Pereitą sekmadienį pas pp. J. 
ir U. Versiackus. gyv. Chapel 
St.. lankėsi jų sūnus Dr. Jurgis 
su šeima ir žentas S. Sims su 
šeima. Visi šeimyniškai praleido

Z-- ~ „ J VersiackasĮ 
l Warren) dabar specializuojasi 
Veteranų ligoninėje. West Rox- 
bury.

i

p. Juozas Pazniokas. 
nas. šiomis dienomis 
mokslus Bostono Kolegijoje ir 
gavo magistro laipsnį. Sveikina
me!

Šią savaitę kleb. kun. Feliksas
Norbutas atlieka rekolekcijas' popietį. Dr. Jurgis 
Šv. Jono Seminarijoje. Brigh- 
ton. Mass. Grįš šeštadienio rytą.

Seselės Kazimierietės — M. 
Lorenza ir M. Corinthia. pavie
šėjusios pas savo tėvelius, grįžo 
Chicagon.

LDS. N. Anglijos Apskritis rengia didelį darbininkų pikniką, kuris įvyks LIEPOS 6 d., ROMUVOS PAR
KE, MONTELLO, MASS. Gera muzika, p. O. Ivaškienės grupės lietuviški šokiai, dainos ir tik ką atvykęs kal
bėtojas iš Europos, tikimasi, sutrauks labai daug publikos.

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

Darbininkai, atsiminkit, liepos 6 dieną .sekmadienį, visi keliai veda į ROMUVOS PARKĄ!
RENGIMO KOMISIJA.

vetera- ■ —-------------------------------
užbaigė vajus dar nebaigtas. Vis dar 

prisideda naujų aukotojų.
LEWKTON, MAINE ’ priėmė

šaunios Vestuvės

šv. Komuniją laike 8
vai. šv. mišių. Pamokslą pasa
kė kun.

KEARNY, N.J

Birželio 10 dieną įvyko Nor- 
Wood High School mokslo metų 
užbaigimo ceremonijos. Pažy
mėtina. kad graduantų klasės | 
pirmininku 
Sykes. adv. 
nūs. Jis taipgi

CAMBRIDGE, MASS
buvo Bernardas’ 

ir p. B. Sykes su
gavo taurę už 

pasižvmėjima sporte. Kiti lietu- 
viai taip pat pasižymėjo moks
le ir gavo dovanas.

Šie lietuviai studentai užbaigė 
aukštesnę mokyklą: Edvardas 
T. Adamonis. Aldona M. Anta
naitytė. Vincas C. Jankauskas. 
Jr.. Joana T. Jasionytė, Jonas 
J. Kavall. Jr.. Eugenija A. Ka- 
volynaitė. Jean T. Minkevičiūtė, 
Kristina E. Sironka. Bernardas 
G. Sykes. Bertha Trusauskvtė.

Dovanas mokyklai priėmė
Juozas Uždavinis.

Mokyklos užbaigimo ceremo-; 
nijose dalyvavo ir kleb. kun. 
Feliksas Norbutas. kuris perei-i svell!lname jaunuoų t. b...........................  , .

tą sekmadienį pagtrė lie.uiiuS|£įnsĮ,ą jr linkime geriausių sek- dengimui lėšų 
graduantus už pasižvmėjima I, , " ’imių.moksle.

Šiomis dienomis, p-lė E. 
’ veckaitė išvyko į Cape Cod 

sarinį kurortą sezono darbams. 
P-lė Zaveckaitė mano praleisti 
ant Cape Cod tris mėnesius. 
Linkime sėkmių.

Za-
va-

Juozas Venckus. S. J.
Galima sakyti, kad nėra mer- Tą pačią dieną įvyko Apaštala-Sekmadienį, birželio 15 d., pa-,

rapijos svetainėje įvyko moky- gaitės. kuri nesvajotų ištekėti vimo Maldos kongresas, kurį a 
klos užbaigimo aktas. Šiais me
tais mūsų mokyklą baigė penki 
berniukai ir septynios mergai
tės. Parapijos klebonas kun. P. 
J. Juškaitis graduantams įteikė 
diplomas, linkėdamas jiems pa
sirinkti katalikiškas aukštesnes 
mokyklas. Graduantai 
pamargintą programą.

Šiomis dienomis jaunuolis E. 
Bačinskas baigė B. C. aukštes
nę mokyklą. Reikia ] 
kad E. Bačinskas už gabumus tai turėjo linksmą išvažiavimą 
moksle apdovanotas 
medaliu, taipgi 
joje ir kitose 
pirmus prizus.

I jiems mokslo

ir
ir linki iretta, Seselė Miriam.

Kun. L. Vaicekauskas 
parapijiečiai sveikina 
geriausių sėkmių mūsų naujam j Mokykla remia Parent - Tea- 
vikarui, kun. Domininkui Po-Įcher's Draugija, kuriai vado- 

i ciui, kuris yra paskirtas ir šią i vau ja Mrs, E. Vokės. Be to pa- 
savaitę pradėjo darbuotis mūsų 
parapijoje.

J -
Užbai-i Pirmadienį, birželio 9 d., 7:30 

visi vak va^are įvyko mūsų parapi-
• dalyviai.“giedodami švč.“' Jėzaus J°s merginų, berniukų ir mote- 

litamją, ėjo į bažnyčią.!"* Somaliečių susirinkimas. Iš- 
Pamokslą pasakė kun. Dr. Juo- davė raportą iš N- J- ir N- Y- 
zas Venckus. S. J. Pamaldoms Sodaliečių suvažiavimo gegužės 
vadovavo kun. Pr. Aukštikalnis,'18 d” kuris buvo sėkmingas.,

ir atsistoti prieš Altorių visame tidarė kleb. kun. J. Valantiejus 
skaistaus gražume ir puošnu
me. Ji drebančia širdimi artina
si prie Moterystės Sakramento, 
kuris pašvenčia dvi jaunas eg
zistencijas į vieną, surišdamas 
nenutraukiamu iki mirties ry
šiu, paženklindamas perėjimą iš 
saldžių jaunystės sapnų į darb- gįr<įįes 
štų ir našų subrendimą. Vestu
vės visados buvo išmarginta 
gražiausiomis poezijomis cere
monija. Lietuvių tauta davė 
joms labai didelę reikšmę ir tu
rėjo puikiausias 
Praeitą sekmadienį kaip tik 
prisiminėme tuos 
papročius visame pilnume, ište
kant panelei Julijai Sabaliaus
kaitei, kuri buvo uoli ir darbšti 
vytė. Linkime laimingiausio 
venimo.

ir pavedė jį vesti kun. Pr. Auk
štikalniui, S. J.

Kongrese dalyvavo daug at
stovų iš Hartford, New Britain, 
New Haven ir vietinių, 
gus Kongresą svetainėje.

žymėtina, kad Mr. & Mrs. J. 
Yusnukis, mokyklai įtaisė 
“drinking water font”.

Du Bois, lietuvių basketball 
komanda yra čia garsi ir žino
ma net ir Clevelande. Taipgi 
baseball Litts neužsileidžia sve- 

I timtaučiams.
Du Bois Courier dienraštis tu- 

----------- ------- —---------------- ... - Įrį lietuvį reporterį, Jurgį Way- 
S. J.; palaiminimą švč. Sakra- Perskaitė padėkos la.skus nuoj^ painformuo.
mentu suteikė prelatas Jonas i sodaliečių. i ja apie lietuvių organizacinį bei
Amhntnc ! Vlsl ir V1SOS sodahetes kvie-;, ' . . ...Ambotas. ccha kultunnj veikimą.

Po pamaldų įvyko vakarienė.
Dalyvavo daug žmonių.

Tos pačios dienos vakare įvy-|
ko Šv. Juozapo lietuvių

išpildė 
į 
|

Pirmadienį, birželio 16 d. šių 
pažymėti, metų mūsų mokyklos graduan-

------------ ,:_i------- --

auksiniu į Revere pajūrį. Nors saulutės 
fizikoje, istori- mažai tesimatė, bet visi turėjo 
šakose laimėjo linksmą laiką.
Prasidėjus nau- -------------

metams. E. Ba- Penktadienį, birželio 20 d., 
įčinskas pasirinko B. C. Kolegi- Roberts mokyklos patalpose, 
i ją. Jis yra sūnus pp. J. P. Ba- 7:30 vai. vakare, įvyksta centų 

q'|činskų. vietinių lietuvių biznie- išpardavimo vakaras — “Pen- 
’įrių. Sveikiname jaunuolį E. Ba- ny Sale”, parapijos naudai, pa-

1 už įrengtus pa-! 
gerbimui mūsų parapijos žuvu-j 
šių ir grįžusių karių “Honort 
Roll". Kaip žinote. įrengimas 
gražių žalvario iškabų kainavo 
daug pinigų. Taigi šiuo paren
gimu. manoma, šias išlaidas pa
dengti. Mūsų visų pareiga daly
vauti šiame parengime ir. kiek 
galint, prisidėti, kad parengi
mas būtų sėkmingas. Ypač ka
rių tėvai kviečiami remti šį pa-, 
rengimą. Penktadienio vakare. ?namo’ 
birželio 20 d. dalyvaukime visi, 
šiame 
me.

tradicijas.

gražiuosius

gy-

HARTFORD, CONN.

High 
turėjo 
kalbė-

Birželio 9 d. Norwood 
Shool graduantų klasė 
bankietą. kur principaliu 
toju buvo mokyklos viršininkas
Charles A. Hayden. Toastmas- 
teriu buvo graduantas. klasės 
pirmininkas Bernardas Sykes.

šiomis dienomis sugrjžo iš Ja
ponijos karo tarnybos pp. Serei
kų sūnus Edmundas. Šią savai
tę po. Sereikos išvyko į New 
Jersey pas gimines praleisti a- 
tostogas.

Jau ilgas laikas kaip serga p. 
U. Rameikienė. Ji randasi na
muose. Linkime p. U. Ramei- 
kienei greitai pasveikti.

• I

i Sekmadienį, birželio 8 d., pa
rapijos svetainėje mokyklos vai- 
■kučiai. Seselių vadovybėje, mo- 
įkyklos užbaigimo proga, persta
tė gražų veikalą. “Karalienės 
Esteros Sapnas". Ištikrųjų. vai
kučiai gražiai pasirodė. Svetai
nė buvo pilna žmonių. Visi gėrė
josi vaikučių gabumais.

Senelių prieglaudos namuiJau virš savaitė kaip serga p.
Pranas Kuras, gyv. Willow St. Brocktone mūsų parapijoje jau
Tau .gi sunkiai tebeserga ir guli'surnkta S456.40. Aukų rinkimo

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — 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

Visi ir visos sodalietės kvie-;
- čiamos lankyli S.S.C.A. sesijas 

Fordham University, New 
York, nuo rugpiūčio 17 iki 23 
d. Užsiregistruokite iš anksto1

mokyklos mokslo metų užbaigi- pas Alice Smigelskienę. 
mo ceremonijos bažnyčioje. Pa- Po susirinkimo nariai buvo

Lietuviai džiaugiasi sulaukę 
dubojiečio Dr. B. Rakausko, 
dentisto.

Dubojiečius lietuvius apnyko 
ženybų epidemija, po dvi, tris 
poras kas savaitė.

Pažymėtina ir lietuvių klūbomokslą pasakė kun. Zanavičius. Pavaišinti skaniais užkandžiais.
Diplomas graduantams įteikė ■; Sodaliečių Bus Ride į Crystal i veikla, kuriam vadovauja Mr. 

Lake įvyks birželio 21 d. Bušai Thompson. Klūbas savo fonde 
išvažiuos nuo Vienuolyno, Har- turi per šimtą tūkstančių dole- 
rison Avė., Harrison, N. J., 10 rių. Tačiau jis neužmiršta para- 
val. rytą. pijos, ir savo bažnyčiai aukoja

desėtką tūkstančių vargonų 
nupirkimui. Jaunimas myli savo 

I parapiją ir savo užsitarnavusį

kleb. kun. J. Valantiejus.
Po visų apeigų tėveliai savo; 

vaikučius pagerbė kuklia puo- 
I

Čia paminėsiu vieną graduan-

f 
g 
jfe

COOP
! 11J M M ’ 

ERATIVE BANK

Birželio 15 d., Šv. Vardo sa
lėj, Kearny. po pietų ir vakare 
rodė judamuosius paveikslus; 
“Thrieve” i...........................
Sodaliečių suvažiavimo gegužės 
18 d. Visi atsilankiusieji džiau
gėsi gražiais paveikslais. A.E.S.

Jau čia pat senai laukiamas
Šv. Jono Evg. draugijos metinis ta. 
piknikas, kuris įvyks birželio
22 d., 1 v. p. p.. Lietuvių Sąry- tą, būtent, Robertą Kustį, ku-
šio parke. East Hartford, Sto- rio tėvelis mirė keli metai at- 
tis 24. Glastonbury Line. gal. Jo mamytė taip pat suren-

| Special busas išeis 1:30 p. m. gė kuklias pagerbtuves. Dalyva- 
nuo parapijos mokyklos ir veš vo Roberto sesuo Evelina, jos 
tiesiog į pikniką ir vakare par- vyras Kazys, jų duktė Julia;

I .
taipgi Roberto brolis Pranas, 
jo žmona Alena ir jų dukrelė 
Pranciška. Robertas priklausė 
prie parapijos vaikų choro ir 
kas sekmadienis ėjo prie Dievo 
stalo.

| Dabar Robertas sako: “Eisiu 
ilgametis draugijos į katalikų aukštesnę mokyklą”, 

narys. Juo- Dieve padėk tau. Robertukai. 
rimtai susir-!

isįj Draugijos valdyba rūpinasi iš 
mūsų parapijos parengi- anksto’ kad viskas b«ų kopui- 

p kiaušiai, kad atsilankius publi
ka būtų patenkinta. Šokiams 

•gros geriausia orkestrą. Kvie
čiame visus dalyvauti. 
! Vienas no- 
valdybos darbštus 
ZaS BarollS buvo minai susu- T~> - , j T e ... .. ; Primename, kad LDS 5 kuo-

, kirsta man malonų šposą, t. y. gęs' TureJ° operaciją. Dabar jr Vardo draugijos ben- 
už netikėtą surprizą, taipgi uį Ja^ namuose svei sla- ,s yra dras piknikas įvyks sekmadie- 
gražią ir brangią dovaną, kuri L S 1 £ametis narys’ Linkime birželio 22 d., Linden parke, 
man ją vartojant visados pri-.atgaUtl stlPri^ sveikatą ir vėl UnJon Q Koresp. Klebonas
mins tą malonų netikėtumą jr drauSe darbuotis. Rap.
jus visus. Dėkoju p.p. Kačins
kams. p.p. Radaičiams, p.p.
Smilgiams ir p.p. Vaitkams.
Jums visiems širdingas mano

! ačiū. A. Daukantas.

PADERA
Proga mano vardadienio, 

riu išreikšti širdingiausį padė
kos žodį mano bendriems už iš
kirsta man malonų šposą, t. y. 
už netikėtą surprizą, taipgi už

i
i

I
I
s

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical C©.

Karia Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis iri 
pritaikinti akinius. Mes padarome, 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST.,
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

WATERBURY, CONN.
Per visą birželio mėnesį, Šv. 

Juozapo lietuvių parapijos baž
nyčioje įvyksta pamaldos į Sal- 
džiausiąją Jėzaus Širdį. Per 9 
dienas įvyko Novena prie šv. 
Antano. Vieną vakarą pamal
doms vadovavo Tėvas
konas, ką tik atvykęs iš Romos. 
Užbaigė Noveną kun. Pr. Aukš
tikalnis, S. J. Jis taipgi vedė 
trijų dienų rekolekcijas prieš

Pranciš-

ir iš N. J. ir N. Y.|kltboną’

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą savaitę kleb. kun. J. 

V. Kazlauskas buvo išvykęs ir 
atliko kunigų rekolekcijas.

(

Didelis Linksmas Piknikas
įvyks sekmadienį po pietų, 

22 d. birž. m., Linden Park, U- 
nion City, Conn.

Gros šauni Zambruskio orkes
trą įvairius šokius. Bus 
užkandžių ir gėrimų.

Rengėjai, LDS 5 kp. 
Vardo draugija kviečia 
atsilankyti ir praleisti 
linksmai.

skanių

Pasiryžimo ir naujų pažangos 
užsimojimo pilnas yra parapijos 
choras, kuriam vadovauja Vin
cas Waylonis. Kasdien bažny
čiai vargoninkauja panelė Rita 

iMikelonytė. Parapijai be to daž- 
jnai dar padeda daug nusipelnęs 
i senelis Vaisieta.

Parapijoje buvo du gražūs 
parengimai: balandžio 27, ku
rioje Sodalietės išpildė operetę 

i “Julytę” lietuviškai; ir gegužės 
Į 25 d. mokyklos mokiniai per- 
j statė operetę “Snow White and 
|the Seven Dwarfs”. Publika bu-

Parapijos metinis bazaras 
baigėsi labai sėkmingai. Žmonių 

; buvo pilnutė svetainė. Automo
bilių laimėjo kitatautis, bet au
tomobilius duos gražaus pelno.. vo patenkinta perstatymais ir 
Klebonus kun. J. V. Kazlaus- ■ negailėjo katučių bei gražių at
kas praeitą sekmadienį paskel
bė kas laimėjo automiblių. Kle
bonas visiems dėkojo, jaunimui 
ir suaugusiems parapijiečiams,;
kurie prisidėjo prie šio didelio 
darbo. Didžiausia padėka pri-Į 

įklauso kun. V. Pranckiečiui,
kuris dirba ir kitus ragino.

siliepimų, nes matė, kad Seserys 
įdėjo nemažai darbo bei triūso.

Parapija sulaukė seniai lauk
to vikaro, jauno kunigo iš Eu
ropos, kun. Romano Klumbio.

L. P.

O.
ir Šv. 
visus 
laiką

Nauji Maisto PakeRai 
J Europą

Birž. 22 d. LDS 5 kp. susirin
kimas neįvyks iš priežastiesUI I fx i* Iv-i?, c r

Apaštalavimo Maldos kongresą. Pikniko^Tą dieną. 8 vai. rytą į-
* oi tnrl/c T otr mioioa

Birželio 15 d. Apaštalavimo vqjs jr mirusius narius, šv. Juo-
Maldos draugijos nariai bendrai zapO parap. bažnyčioje.

vyks LDS kp. šv. mišios už gy-

J. T.

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

W. J. Chtshohn
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I
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ISTORINE LIETUVIŲ DIENA
Kvietė I Darbą žutaitis. Tai tikrai sektinas vi- i

įsiems lietuviams pavyzdys, bū-
Birželio 12 d., bažnytinėje sa-^ent, birželio 28 d. visi eis į gat-

«

Cit t

Birželio 28 d., šeštadienį, Bos- dar kenčiantiems. Tai bus antra 
tone bus istorinė diena — “Tag tokia diena Bostono miesto is- 
Day” — viešas aukų rinkimas folijoje. Pirmoji įvyko, rodos, 
Bostono gatvėse lietuviams nuo 11917 metais, pirmo pasaulinio 

karo metu. Tai milžiniškas dar
bas, todėl prie jo kiekvienas lie
tuvis turi prisidėti. Registruoki
tės “Darbininko”, “Keleivio” 
įstaigose ir adv. J. Gailiaus ofi- 

j se, ar pas BALF 17-to skyriaus 
į narius. .-Visų lietuvių talka, bū- 
] tinai reikalinga. Todėl • • • 
į stokime į šį didelį ■ir‘ šventą dar

bą. Rap.

karo nukentėjusiems ir dabar

DAKTARAI

Įėję įvyko BALF 17-to sk. su-įves aukų rinkti, o kurie negalės 
kviestas Masinis Mitingas. Lie-I^° padaryti, tai tos dienos už-' 
tuvių Dienos — Tag Day, reika- darbį paaukos BALFui kaip jau’ 
lu. Mitingą pradėjo kleb. kun. Svilienė ir Mažutaitis pasižadė-( 
Pr. Virmauskis trumpa kalbele j° padaryti. Rap-:

I i i

i-*

«----------------------------------------------- <
ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis 
OPTOMĖTRISTAS 
515 E.Broadway 
- So. Boston,-Mas*.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
I fteštadieniai* nuo 2 iki 8-tai.

Pr. Virmauskis trumpa kalbele j° padaryti, 
apie ■ tremtinius. Tai esą bran-! 
gūs žmonės — gyvi liudininkai; 
mūsų tautiečių Lietuvoje kan
čių, todėl reikią kuodaugiausia 
ju išgelbėti - sušelpti. Perstatė šiandien, birželio 20 d. p.-A.

Persikelia I Naują 
Vietą

Į tas, kad mokyklos užbaigimas 
! duotų parapijai $700.00 gryno 
pelno, bet taip buvo. Kun. dr. 

į Mendelis negali atsigerėti Sesu- 
: čių - vaikučių darbu, kad tiek 
į pelno padaryti į vieną vakarą, 
i Valio, mūsų darbščioms Sesu
tėms ir vaikučiams, valio vi
siems, kurie prisidėjo prie šių 
gražių vaisių!

Ji yra didelė Paduvos stebukla
dario mylėtoja. Šv. Antanas jai 
jau ne vieną malonę yra išpra
šęs.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMEIJA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

X* : r

Ir mažas jau susirūpinęs, ką 
tik prieš kėlias dienas iš Euro-• Namaksy/ real estate -r insu-'YaIg^e’

. . . pos • atvykusį prekybininką P’-'h-ance'aeentūros" vedėjas ir adv >Cia’ Bet yra A-Malonus ^las T
pasakojo susidomėjusiems klau-lprokuroro asistentas, perkelia 55/ena’J 6 mUmS P 
sytojams- savo pergyvenimus, ^vo ofisus Building, 409 Pamirskune • ,sax’° Į. .

Bostono Lietuvių Mosi-J vargus, kančias prie rusų ir vo- West Broadway, Room 1, tik *ruPmius nusiųsti ------------ ’ kiečių okupantų. Tai esą maž- skereai gatvJnuo anosios T 
, ’ Birželio 28 d., Bostone įvykstadaug visų tremtinių pergyveni- į vietos. Tel. SOUth Boston 0948.’ ................  -,Ar, n* v
mai. Be svečio, vėliau atvykusio' Z11^1 ™»Miava - TAG DAY
pirm. Pr. Razvadausko pakvies-1 Pasižymėkite p. A. J. Namak- prisidėkime prie jos darbu ir, 

‘ ‘ . O tikrai padėsime vie-
Mainra/A Svilas Mass Polici- fiso adresą, kad reikale galėtu-■nam iš tų mažųjų apie kuriuos 

mėtė rasti be klausinėjimo kitų, ir Evangelija kalba...

J.l ,, . . , valgysime,real estate ir insu- ..įcia.

nu Mitingas

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvi? gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Visų Bostono ir apylinkės lie
tuvių Masinis Mitingas įvyks šį 
penktadienį, birželio 20 d., 8 vai. 
vakare. Kalbės profesorius A- 
leksandravičius iš Marianapolio 

i Kolegijos, įžymusis lietuvių po- 
Įetas ir kalbėtojas. Taip pat, kal
bės tik atvykęs iš Lietuvos P. 
Aidukonis, kuris pergyvenęs — 

’ rusų, vokiečių ir vėl rusų okupa
cijas ir, kaip Amerikos pilietis, 
surado galimybių išsprukti iš 
bolševikų nagų. Jis atvyko prieš 
mėnesį laiko. Todėl jo kalbos 
bus įdomu pasiklausyti. Kalbės 
ir kiti svečiai ir vietiniai. Ruo
šia BALF 17-tas skyrius. Lietu
vių Dienos — Tag Day reikalu. 
Reikalas svarbus — visi daly- 

j vaukime. Išgirsime vėliausias 
žinias. Rap.

Graduantč Jau Gavo 
Darbą

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

p. Eleonora C. Daniels (Da
nieliūtė), kuri šiomis dienomis 

I užbaigė So. Boston High School 
jir gavo gerus pažymius, ypač 
už neapleidimą mokyklos nei 
vienos dienos per 6 metus, gavo 
darbą Jordan Marsh kompani
jos ofise. Ji gavo iš mokyklos 
geriausias rekomendacijas.

p. Eleonora yra pp. Jono ir 
; Elenos Daniels, gyv. 185 West 
8th St., ilgamečių “Darbininko” 
skaitytojų, duktė.

Reikės Daug Auto
mobilių

įžll 1X1. XX. AVCBAVCBVBCBUOAV ĮJUn , 1VO" ~ ~

ti kalbėjo: Dr. P. Jakimavičius, Į ir a;dv- Juozo, naują o- auka...
Majoras A. Svilas, Mass. Polici-, 
jos viršininko, kapitono V. Šim
kaus žmona, p-nia Šimkienė, p.
Jonuškis, adv. J. 
K. Namaksienė, 
nė, A. Matjoška, 
Jr., inž. J. Vasys, 
račinskas ir k. Visi nurodė, di
delį reikalą ir svarbą, tinkamai 
susiorganizuoti ir dideliam 
skaičiui rinkėjų pasileisti birže
lio 28 d. po didmiesčio Bostono 
gatves aukų BALFui rinkti. 
Lietuvių profesionalų vetera
nas, buvęs Mass. valstybės Svei
katos Komisionierius Dr. Jaki- 

’ mavičius susijaudinęs klausė: 
' “Kur yra tie lietuviai, tas jau-

1 
nimas, kurie turėjo ne tik šią 
salę, bet High Schoolės audito-1 
riją perpildyti dėlei šio reika-į 
lo?” Kiti kalbėtojai prisiminė, 1 
kad lietuviai paprastai iš pra-j 
džių nerangūs, bet iki tai dienai 
įsijudins, ne tik senieji vetera
nai, bet ir mūsų jaunimas. Tiki 
daugiau darbo, daugiaus asme
ninės agitacijos. Tuo reikalu tu
rėti kitą masinį mitingą birže-; 
lio

Grigalius, pp. 
J. Tumavičie- 
S. Kontautas,. 

kun. Al. Ab-

1

I
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A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

S

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

Lietuvių Dienoje, birželio 28 
d., ypatingai iš ryto, bus reika
linga daug automobilių išvežioti 
po Bostoną aukų rinkėjas. Tu
rintieji ir galintieji prašomi pa
siaukoti - pasitarnauti šiam di
deliam reikalui. Užsiregistruo
kite “Darbininko", “Keleivio", 
adv. Gailiaus įstaigose, ar pas 
BALF valdybą.

20, Lietuvių salėje.

ri

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

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

i! 
!
1
!

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graft.il Avė., Islington. Mass.

Ilgiausiu Metų!
Retas įvykis Juozo Kvederos 

šeimoje, šeštadienį, geg. 31 d. 
Juozas ir Kotryna Kvederai - 
tėvai minėjo 33 metų savo ve
dybinio gyvenimo, o jų sūnus 
Juozas tą pačią dieną paėmė 
p-lę Cooke sau už žmoną. Kun. 
Kazys Keidošius, ilgų metų 
Kvederų .šeimos draugas, atna
šavo vestuvių- mišias, šliūbo me
tu klebonas'kuri. dr. Mendelis ir 
kun. Dubins kas'stovėjo -prie al

toriaus drauge su kun. Keido- 
įšiu. Bažnyčia buvo pilna žmo-

Sveikiname!
Arkivyskupijos savaitraštis 

“The Catholic Review” penkta- 
;dienį, 1 
linksmą žinią, kad kun.*’Jonas 
Mendelis, mūsų klebono brolis, 

pertekliaus; yra skiriamas pagelbininku šv. ■ . _ .
Alfonso parapijom Kun. Jonas

i Mendelis yra alfonsiečiams ge-<šiu- buvo Pilna žmo’
Irai žinomas. Ne vien, kart4 n’IJ - pnC>,'1‘U ir Pažįstamų, 
jam teko pagelbėti su bažnyti-: Ves‘uvi,< Puota įvyko viešbuty- 

je. kur dalyvavo visi kunigai ir nėmis apeigomis per pereitus 13 apie 200 gvečių Sveikiname po- 
metų šv. Alfonso bažnyčioje. nus Kvederus, tėvus ir sūnų su 
Galima tikėtis, kad su kun. Jo- jo žmona. Linkime visiems il- 

; no energinga pagalba dar smar- giausių metų ir daug Dievo ma- 
kiau bus išvystytas parapijos ^oniU- 
veikimas. Sveikiname naująjį 
darbininką lietuvybės dirvoje ir 
linkime jam ilgiausius metus 
pasilikti mūsų tarpe. Kun. Jo
nas Mendelis pradės eiti padėjė
jo pareigas birželio 27 d.

birželio -13 • d.' paskelbė ,.. . . ‘ ‘i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Nuotrupos
Numirus arkivyskupui yra 

gandų, kad VVashingtono mies-' 
tas bus atskirtas nuo Baltimo- 
rės arkivyskupijos ir kad ypa
tingas arkivyskupas bus šv. Tė
vo paskirtas būti Ganytoju tik

Ištikimieji Mokiniai
Sekantieji neapleido nė vienos 

mokslo dienos per visus metus, i VVashingtono. 
tai jie gavo ypatingas ištikimy- Teko sužinoti, kad mūsų baž- 
bės diplomas: Jacqueline Kašin- nyčios keturi varpai bus elek- 
skaitė, Marijona Yucytė, Ber- tros skambinami. Darbas jau 

Garcia, Ka- nardina Baylytė, Vincas Ing- • užbaigtas ir kainavo virš 
Jacąueline son, Anraneta Minkevičiūtė, Jo- ,$3,000.00. Dabar zakristijonui 

Donaldas Kraus, ana Sakevičiūtė, Roy Sisk, Au-jlvoškai nereikia rūpintis, kad 
Antanas1 drey Velzytė, Virginija Bayly- laiku paskambinus Viešpaties 

tė, Salvador Davella, Teodoras Angelas, nes tai yra atliekama 
Ingson, Jonas Kvedera, Earl automatiškai, tam tikras laik- 
McLaughlin. Alfonsas Stalionis.1 rodis reguliuoja.
Julius Garcia, Janeta Kašins-, Pažangios parapijinės mokyk-; 
kaitė, Joana Linkaitė, Karolius los Sesutės išsirūpino, kad mo- 
Robinson. June Sparrow, Mari-ikyklos vaikučių patogumui bū- 
jona VVilchinski, Eugenijus Da- tų salės virtuvėje įrengta maši-' 
velia. Jonas Mendelis. Robertas na lėkščių plovimui. Visi įtaisy- 
Stallings. Ona Davella. Pilypas mai kainavo arti $2,000.00. 
Ingson, Bernadeta Petrikaitė,' Girdėjau, kad kun. dr. Mende- 
Katarina VVilchinski, Loretta lis žada visą liepos mėnesį pa- 
Šalkauskaitė, Juozas Čepaitis, švęsti veikimo programos atei- 
Geraldina Kurten.

Mokyklos Užbaiga !
Trečiadienį, birželio 11d. įvy

ko mūsų parapijinės mokyklos 
užbaigimo programa. Tą vaka
rą 7 mergaitės ir 5 berniukai 

: gavo diplomus: būtent, Rita 
ĮCavasalytė, Elena 
i rolius Kačauskas, 
• Kašinskaitė, 
I Joana Lietuvnikaitė, 
Makarauskas, Elsie Murphy.į 
Jonas Pilipauskas, Jonas Yon-j 
ča, Marijona Yucytė ir Marijo
na Zelinskaitė. Vakaras prasi
dėjo su Jono Yončos pasveiki
nimu ir visos mokyklos vaiku
čių sugiedojimu Amerikos ir 
Lietuvos himnų. Vaikučiai taip-; 
gi sudainavo “Kur Nemarias ir 
Dauguva” ir Žilevičiaus —“Jau- 

jnime Drąsus". Po dainų išpildy- 
(ta operetė “Julytė". Visi opere- 
jtės dalyviai meningai atliko sa- 
jvo roles. Atsisveikinimo ir pa- 
! dėkos žodį kunigams, sesutėms 
ir tėvams tarė Jonas Pilipaus- 

įkas. Nadas Rastenis, BALF-os ilga, bet žmonės buvo kantrūs suteikti, 
i vice - pirmininkas ir 154 Lietu- 
įvių Amerikos Legijonierių posto 
narys, ne tik pasakė gražią kal
bą, kurioje ragino visus prisi
dėti prie TAG DAY šeštadienį, 
birželio 14 d., bet vardu legio
nierių apdovanojo Joną Pilipau- 

:ską ir Marijoną Želinskaitę me
daliais už atsižymėjimą moksle, 

i Su graduantais scenoj draug su 
klebonu sėdėjo kun. Antanas 

iDubinskas ir klebono brolis
kun. Jonas Mendelis.

I

Rap.

i 
I 
I

nantiems metams išdirbimui. 
Turi vilties visuomeninį para
pijos veikimą praplatinti ir ko-Vakaro Programa

Vakaro programa buvo gan lonijos lietuviams ką nors naujo

Vargšas senelis tremtyje 
viltį tik savo broliuose ir 

sėse Amerikiečiuose. Neužvil-i 
kime jo ir jam padėkime, pasių
sdami per BALF’o darbuoto
jus jam maisto ir drabužių!

Išvežioja Dėžutes
Aukų dėžutes, kurios bus var

tojamos Bostono Lietuvių Tag 
dienoje, jau išvežiojamos po lie
tuvių biznierius. BALF 17-to 
sk. pirm. Pranas Razvadauskas 
praneša, kad biznieriai jas ma
loniai priima ir gerą pradžią pa
darą. Tokią dėžutę nuvežęs ir į 
Lenkų Piliečių klubą (Andrewi 
Square) ir jam dar ten esant 
lenkai sumetę apie $5.00. So. 
Bostono Liet. Piliečių Klube 
(sklepuke) jau nuo seniau to
kia dėžutė randasi ir jau beveik 
pilna.

“Aš Negalėsiu Rinkti, Už 
Tai Dienos Uždarbį 

Paaukosiu”
Ponia Svilienė, kuri neperse- 

nai iš Europos atsikvietė savo 
sūnų su šeima (kitas jos sūnus 
su šeima yra Sibire), pareiškė: 
“Aš birželio 28 d. negalėsiu eiti 
aukų rinkti, turėsiu dirbtuvėje 
dirbti, už tai tos dienos visą už
darbį BALFui paaukosiu". Tokį
pat pareiškimą padarė ii- p. Ma- Salvador Davella.

Į 
i , <=-• ---------- .------------ .------- į

ir nors visi šuto nuo karščio, ta-j Visos Kryžiaus Kelio Stotys!
- ----- -- ........................... ........ 1
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Ypatingos Dovanos
Medalius už aukščiausius pa- 

i žymius moksle j>er visus metus 
i įvairiuose skyriuose gavo se
kantieji: 8-tam. Jonas Pilipaus- 
kas; 7-tam Bernardina Bayly- 
tė; 7-tam ex aequo Eileen Mar- 
coni; 6-tam Salvador Davella: 
5-tam Geraldas Gelazela; 4-tam 
Kenneth Kraus: 3-čiam Ona 
Davella; 2-am Patricia Eisen- 
hower; 1-am lygiai laimėjo Kon
stancija Lustikaitė ir Loretta 
Moore; Vaikučių Darželyje — 
Donaldas Šilanskis. Ypatingus 
medalius už aukščiausius pažy
mius tikybos, lietuvių kalboje ir 
aritmetikos moksle gavo Jonas 
Pilipauskas. “Sf>elling” kontes- 
te tarp 7-to ir 8-to skyriaus 
kun. Dubinsko $5.00 dovaną 
laimėjo Eileen Marconi. O tarp 
5-to ir 6-to skyriaus ir kun. Du
binsko $5.00 dovaną laimėjo

čiau nė vienas neapleido salės (bažnyčioje atnaujintos. Puikiai 
iki neužsibaigė programa. Kaip atrodo. Visų akį ir širdį pa- 
visuomet. Vaikučių Darželio pa-,traukia prie uolesnio Kristaus 
sirodymas sužavėjo visų širdis.
Kiti skyriai išpildė įvairius šo
kius. Kas stebina visus, tai va
karo pelnas.

kančios apmąstymo.
Emilija Kripienė pažadėjo pa

aukoti $150.00 šv. Antano sta- 
Negirdėtas daik- tūlos ir altorėlio atnaujinimui.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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. Cūnienč,
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.

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

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

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

110 H St.. So. Boston. Mass.
i 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.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
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. I

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

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

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

i

i
Pristatome Alų ir Tonikų

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. i'M

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė., 
provtdence, R. t. 
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie

kame visokius darbus namų 
: taisymo.I

i

L

So. Boston FumilureCo.
Matrašai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380’/j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. south Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai k Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

Graft.il
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io kambarį. Da- 
jaunystės nrisi- 

bu prasėdėjo

Ateis ir tau
Ateis ir tau diena žadėta
Ir šilas atsidus lengvai.
Tėvynėj-viltį gi sudėtą
I saugu uosta neš laivai.£ *■ *

Iš griuvėsių, žaizdų giliausių 
Ir skurdo prisikels laisva — 
Ir į rytojų, į šviesiausią 
Eis vėliai amžių Lietuva.

Tave tad. broli, šauks artojų 
Vaga palikus nearta.
Kad paskui arklus i rytojų 
Nueitų pakaitos karta.

I Užuoganoj nasėto javo 
Želmui diržingas želmenės, 
Ir bus pilni aruodai tavo — 
Gimta žemelė mus penės.

'palydėjo i 
tindami 'si 
minimais 
iki ryto.

Kb*bo’ ui vargonai neišė
jo iš vaivos visa dieną, ir 
jis nieko ne^ah'io dirbti. 
Vakare vėl atėjo Danie
lius. ir bu”o nutarta, kad 
jis nakvos klebono kamba
ry ir gal tokiu būdu išbirs 
paslautingą vidurnakčio 
muziką.

Pram jotojo Dan minis 
pas klebo”*’ visą savaitę, 
bet jam nė kaT*r» npnasisn. 
kė kas nors ištinsti. Kai 
klebonas ū pažadindavo, 
vargonai ^ntildavo. o kai 
abu pra^-’davo visa nakti 
akiu resumer’-ę. vargonai 
neišdrisda”e P'voti.
— Tai ba’sną iš ananus.— 

syki nasa1'^ Danielius Zu
zanai. — tik tu nieko jam 
apie tai nesakyk, nosifrin- 
čyk ir jo neklausinėk. Ne
sudrums’’ jo gal jau Pas
kutinių dienų su mumis. gta^ prįeg mano a- gos turinio gilumą ir jos

Senelis per šias dienas kis retos vertės knyga — žodžių svarumą. Čia kiek- 
sublogo, sulyso, nusika- Dr. Maceinos išsami F. vienas žodis apsvarstytas, 
mavo. To, kas dėjosi nak- Dostojevskio legendos a-Į 
timis, negalėjo pernešti, o pie Didįjį Inkvizitorių stu- 
kai jam tuvo pasiūlyta iš- dija. 
važiuoti pasilsėti kur į f" 
kaimą ar į kitą parapiją, je net 192 puslapius, išleis- 
atsisakė.
— Esu viekas parapijoj, žalvnas” 

jei kas šauktųsi kunigo? 
Piemuo nuo savo 
negali pasitraukti 
landėlei.

Vieną rytą senelis jau 
nekėlė ir Danieliui tarė:
— Pasiųsk

Laisvės ilgesys. Dainiaus žodžiais tariant, o vie
nok Lietuva juk atbus gi kada, neveltui ji tiek išken
tėjo”! Birželio 21-22 dienomis sueina šešeri metai, kai 
visa Lietuva buvo sukilusi prieš žiaurų bolševikinį pa
vergėją.

DIDYSIS INKVIZITORIUS

Irtu, sesut. pasidabinus 
Margais žičkeliais. kaspinais. 
Varteliuos i šaunius vaikinus 
Kalbėsi žodžiais dyvinais.

Ateis ir tau diena žadėta. 
Ir šilas atsidus lengvai, 
Tėvynėj vilti gi sudėtą 
J saugų uostą neš laivai.

Balsas iš anapus

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

“Darbininkas” Tamstai

taio vikriai juo švaistosi/ 
kad retkarčiais, atrodo,1 
pačią paskutinę minutę jis; 
smogia lemiamą smūgį ir, 
kovą laimi. O kova tarp le-'
gendos išvedžiojimų ir jos siūlo pasirinkti šių gerų 
aiškinimo— yra labai sun- knygų ir knygelių: 
ki, tuo labiau ,kad ir pats 
jos kūrėjas, legendos pa
sakotojo Ivano lūpomis, 
pareiškia, kad jis pripažįs-

Lietuvių Kalbos 
Gramatika,

tąs Dievą ir net daugiau skiriama amerikiečiams. Para- 
negu Jį. Jis pripažįstąs Jo 55 kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 
visuotiną išmintį ir Jo tik- rianapolio Kolegija, 1938 m., 
slą, kuris esąs mums visiš- 208 Pusl-
kai užsklęstas; jis tikįs ir* Knyga naudinga išmokti ge- 
į išvidinę tvarką ir į amži- ra* lietuviškai rašyti ir kalbėti, 
nąją sandorą, bet... vis Kaine — $1.00. 
dėlto pareiškia: “ 
pripažįstu. Bet 
"arbos pareiškimu aš grą-į 
žinu Jam savo įėjimo bilie
tą”... Čia ir painiava: Die
vą tiki, o “įėjimo bilietą 
grąžina”, atseit, nueina su 
inkvizitoriumi...

Tad štai, todėl ______
daro tokia painiava, kurią 
sėkmingai ir tegalėjo tik 
Maceina išnarplioti. Tikin- 
tiesiems, skaitant Macei- Norintiems 1Bkaj , 
nos studiją ir vykstant ar- 
šiai kovai tarp jo filosofi- knvgą ANGLV KAI

> Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
.traukiniu, pas gydytoia. r>as 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tik 
$2.00.

Dievą aš Į --------------
visu pa-į Angliškai • Lietuviškas

Žodvnas
( (Englisch - Lithuanian dictio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems trem- 

čia susi- tiniams į Europą. Kaina $3.00.

An<ilų Kalbos 
Mokytoias

Ir kiekvienas, perskaitęs
šią knygą, gal pasakysimos su legendos herojaus MOKYTOjaS. 

„ . .. “Gerai ,kad Maceina, o ne «.«iKnyga, talpinanti savy- jęįtas ir ėmėsi šio rim-1 šiurpas
“Gerai ,kad Maceina, o ne Ivano filosofija, gal eina 

i per nugarą, o 
prieš akis stojasi klaustu
kas: “Kas laimės: Maceina 
ar Ivanas, Inkvizitorius ar 

» sakant,1 
__  ____ Maceina ir kur 
mus skaitytojus nuves? Ir 
vis dėlto — Maceina mus 
nuvedė tikruoju keliu. Nu-i 
vedė ne paskui Inkvizito-; 
rių, bet paskui Kristų...

Liko didvyriškai apgin-{ 
tas pats Kristus, liko ne-i 
sukritikuota Romos kata-’ 
likybė. Po jų kietos kovos; 
— ir mes lengviau atsidu-Į 
some.

Nesiimant per daug pla-| 
čiai žvelgti ir gilintis į 
smulkmenas, dar kartą no-;

ta 1946 m * leidyklos »Atjto darbo”~ Kodėl —vėtą 194b m. leidyklos At pamatysime.
Weilheim Teck, J

kaipo žurnalo “Tremtinių1 
avelių Mokyklos” priedas Nr. 1 knyga 
nė va- Tiražas nepažymėtas, kai- ne kokį vertinį, veikalą ir 

na_ 5 rm j turime tokį veikalą, kokių
Pradiniame žodyje, kny- ir Laisvoj Tėvynėj buvo 

gos autorius šitaip pasi- reta-
ką nors Das sako: “Panagrinėti Dosto-j Dostojevskis, būdamas 

Josvainiu kanauninką. Pa- jevskio Didįjį Inkvizito- rašytojas genijus, gal są- 
siilgau aš jo. dūšelės. Tik rių buvo senas 
jam ir galiu atidengti savo ras, kurį tačiau galėjau į- 

Ką vykdyti tiktai tremtyje.
i nužmoginimas, 

tiekt gyvenimo apyskaitą, gimęs technikoje ir išau- 
Danieliui nebuvo reikalo 

nakvoti pas kleboną, ten 
miegojo kanauninkas.
— Savo geriausią bičiulį 

dabar aš pasaugosiu, — 
sakė kanauninkas.

Pirmąją naktį klebonas 
ramiai miegojo ir vargonų šio darbo galo dar nema- 
negirdėjo, bet : 
karščiavo, blaškėsi ir šau-______
kė gryno oro. Staiga susu- aktuali ir jo “pataisų” grė-' 
ko:
— Kanauninke, broli, ar 

girdi? Tai mūsų vargonai.
— Girdžiu, girdžiu, — ra

mino kanauninkas.
— Bet kain nuostabiai 

groja. Tokių balsų rodos 
mūsų vargonai ir neturė
jo? Matyt, Danielius juos 
slaptai įtaisė. O. ar matai 
kas groja? Ar matai? Ir 
vėl prie vargonų sėdi šven
tasis Mykolas, žibančiais 

apsisiautęs.
kyk, ar matai?

Vargonai gro- _ Matau, matau. Taip, 
tai šventasis Mykolas.
— Ir kiek žmonių prisi-

Č. Grincevičius.
I

_________________ i 
(Tęsinys) .Na. to ir betrūko, kaip per

Moteriškė nieko daugiau Les?.ves; marį’ užPlėšė’ 
neklausinėjo, tik krunteiė- tu kur atsaltum, 
jo prisiminus vaiduoklius.1 Durys į vargonus buvo .. _. , , _
kurie gal jau ir čia atsi- užrakintos. Taip pat rado f.aį1.zinot1’ ,'ada rG1-:^s Pa‘ Žmogaus 
baste. Priminti! reikalą užrakintas ir visas kitas 
bažnyčią iš naujo pašven- duris, 
tinti, juk tas nieko nepa
kenktų. jei ir nieko nebū
tų. bet nujausdama nepa-

° nuo S2.vo 
pasiūlymo susilaikė.

K^bon a s pravaikštinėjo 
kaž’ ur visą dieną, ^et nė 
pio‘:i ^narėjęs. Vakare, 
kai bažnyčios varpas pa
šau’' maldai ir poilsiui, 
jis r>aiuto baimę tam. kas 
gali vėl pasikartoti.

— Argi ir šią n?Atį
Naktį skaitė 

mi^as ji visai 
ne’i s norė jo 
mas iš^ie^oM 
negirdėti šių 
vargonų.

Bet likimas k1nbonui ne
buvo labai palankus. Dar 
miegodamas sapne r^ėjo 
savo bažnyčią pi'ną žmo
ni’1. kaip per Apvaizdos 
at’aid’m. o vargonai gaudė 
tain grožiai, kain dar nie
kad. ir jais grojęs ne Da
nielius. bet šventasis My
kolai

— Ką turi bendro šventa
sis Mykolas su vargonais? 
Jo reikalas dangaus ka- liovėsi grojęs, 
riuomenės lelijoms tvar- tain ir neteko jų išgirsti, 
kyti ir saugoti rojų nuo 
tamsiųjų dvasių, — kilo 
pirmnii mintis seneliui, 
vos ‘ik iis pabudo.

— Viešpatie, ir vėl var
gonai! 1“

C.r<ųt nnsimntė antklodę, nio laikrodžio stuksenimą, liau. 
sus'^š^njo apsiaustą, į- Juodu patys 
sia”č- š’ivres ir pasiėmęs vaiduokliai, 
lazdą i.š’io pro duris. Keli 
žingmėd nėr darželį, ir jis uždaryta, gaidos nepalies- prie jo sėdėjo. Paskui pa- 
šve’1tnr;uje. tos. Atidarė gaidų spintą, juto, kad jis gerokai pa-
— Aš pats su juo pasi- žiūrėjo į vargonų vidų, iš- vargęs ir jį suėmė miegas.

ka’būsū1 kin is čia taip pa-vaikščiojo visus kampus Sėdėdamas atsirėmė į pa- 
mū^o mūsų vargonus. ' ' ’ J* ' ' ' ” --

Nuo ankštu toru net 
dinčs bažnyčios sienos 
pūio. Ir neda’ai buvo 
dėti r •. - 
registrus. t

—- Rodos, girdžiu Bacho’mišus. 
fugą? Įjungė “tromolo”, 
taip, o dabar visais ‘t

gyvenimo si'pnybes.

• »

Turėdami prieš akis šią Kristus? ’ Kitaip 
»ygą,. turime originalu. kur nueis

9

ilgai, kol 
suėmė. Še
rėną bu sda- 
iki ryto ir 
neprašytų

— Užrakino ir raktą išsi
traukė. nelabasis.

Iš šventoriaus klebonas 
pasuko į kitoj pusėj baž
nyčios stovėjusius parapi
jos namus. Namų durys 
buvo iš vidaus užkabintos. 
Priėjęs prie vargonininko 
lango. į jį smarkiai pabel
dė. Iš karto niekas neatsi
liepė. ir klebonas širdy 
džiaugėsi, kad Danieliaus 
kambary ir nėra, ir kad jis 
ten ir groja. i

— Kas ten? — ir pasiro
dė pro stiklą pilkas Danie
liaus veidas.

Šis atsilienimas seneli 
naujai išgąsdino, ir jis iš 
kart nesusigraibė nė kas 
atsakyti. Vadinas, atsira
do kažkoks slapukas, ku
ris ten vargonus ir drasko šarvais 
naktimis.

— Girdi? 
ja! Eikime

Danielius
O vargšas klebonas! Tur rinko į bažnyčią! Tik ne-j 

būt jo žodžius nugirdo galiu suprasti, ko jiems 
naktibalda vargoninin- reikia? Juk ne atlaidai, 
kas. tas nekviestasis, ir šventą Oną jau atšven- 

Danieliui tėm... Ir didžiojo altoriaus 
. __ ------- žvakės jau uždegtos, o aš
Klebonas su Danielium, čia dar guliu. Leisk, ka-Į 

pasiėmę po žvakę ir raktus nauninke, ką darai! Juk 
ir įėjo į bažnyčia, užlipo man reikia į bažnyčią, 
prie vargonų. Viduje buvo — Nieko palauks, 
neišpasakyta tyla. Girdėjo jiems pasakiau, 
tik savo alsavimą ir sieni- dieną pamaldos bus

į bažnvčią! 
atidarė langą.

The Lithuanian 
Situation

By K. Pakštas, Ph D., 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.mano no- moningai šią legendą ir 

sukūrė, kad ji niekad ne
pasentų ir, kad ją bestudi
juojant— amžiais kietoms 
galvoms būtų darbo. Le
gendos aiškinimui kaip se
niau reikėjo, taip dabar 
reikia ir ateityje reikės to
kio tikslumo, kad su men
ku nuo jo nukrypimu — 
tuojau “bylą praloši”... Čia j ___ . __ _
menkas paslydimas ją be-Į— jausis gavęs tikrą kū-Į 
aiškinant duotų visai nau-Įrybos perlą ir, tikiu, kartu1 
ją kryptį ir visai naują 
formą.

■ Kaip ir pats studijos au
torius Dr. Maceina, rem- 

Mes, knygos" skaitytojai, damasis kito studijos au- 
paskaitę Dr. Maceinos pa
rašytąją studiją, lygiagre
čiai su ištariamu padėkos 
žodžiu pačiam knygos au
toriui. žinoma, prisideda
me prie nuoširdaus ištari
mo ačiū ir knygos leidė
jams.

Kas atsidėjęs perskaitys 
Maceinos “Didžiojo Inkvi
zitoriaus” studiją, tas ne- 

Sa- abejotinai pripažins kny-
I 
Vadinasi, seneliui vėl kar
utis buvo pakilęs, ir jis tvirtų išvedžiojimų ir stu- 
kur iškeliavęs. Greitai pa- dija nuvažiuotų klaidžių 
žadino Zuzaną ir perbėgo keliu, o tuo pačiu būtų ati- 
visus kambarius. Senelio duota tam tikra duoklė in- 
nebuvo. Duris rado atra- kvizitoriui... 
kintas. Išbėgęs laukan tie-j Ir iš tikrųjų, versdami 
šiai pasuko per šventorių į studijinės knygos puslapį 
zakristiją. Iš tolo pamatė po puslapio, su nuostebi- 
duryse raktą, ir jį paėmė mu pastebime mūsų studi- 
siaubas. Įbėgęs į zakristi-!jos nagrinėtpjo gigantišką 
ją nieko nerado; įpuolė į .kovą su giliais legendos iš- 
prezbiteriją ir sustojo, lyg*vedžiojimais ir su tvirta 

Valandėlę Studijos autoriaus argu
mentacija.

Čia, žiūrėk, atrodo, kad 
jau, jau — ima viršų in
kvizitorius, bet... Maceinos 
aštri plunksna ir kietas

gintas totalistinėje valsty
bėje, padėjo suprasti in
kvizitoriaus užsimojimus. 
Pastarųjų dešimtmečių 
gyvenimas juk ir buvo ne 
kas kita, kaip gyvoji in
kvizitoriaus darbo scena.

antrąją tyti. Todėl istorinė inkvi
zitoriaus prasmė tebėra

smė — nepraėjusi”.
Į

i

Aš 
kad šian-

vė-|

atrodė lyg Senelį šiaip taip pavyko 
nuraminti ir jis užmigo. 

Vargonų klavitūra buvo Kanauninkas dar ilgai

toriaus Berdiajevo žo
džiais, teigia, ši Dostojevs
kio legenda — yra mįslė, 
kurioje net iš tikrųjų ne
aišku, kurią pusę ir pats 
Dostojevskis palaiko: In
kvizitoriaus ar Kristaus. ’ 

| Tai, va, dėl šios priežas
ties visą Maceinos studijos 
filosofinį bagažą ir užgulė 
Dostojevskis su savo le
genda. Čia, kaip jau minė
jau, tereikėtų nukrypti tik 
mažą ,o mažą vingelį nuo

suakmenėjęs.
neteko nuovokos,'ir jį patį 
prakaitas išmušė. Senelis, 
apsivilkęs liturginiais dra
bužiais, baltu arnotu, bu
vo parpuolęs ant kilimo
prieš altorių ir atrodė su-'protas vėl atlaužia jį už 
stingęs. Altoriaus žvakės ragų... Laimi Kristus... 
baigė degti. Pačioje legendoje studi-

ir. nieko neradę tylėdami galvę ir užsnūdo, 
nulioo. Klebonas buvo pri
slėgtas. -Jis tikėjosi užtikti do, buvo visai šviesu. Pir- 
nors kok’ns įsibrovėlio miausia pamatė, kad kle- 

Išskyrė- net atskirus pėdsakus. Dabar imsią vi- bono kambary nėra, o lo
si sakyti jį į senatvę pa- va buvo net ir atšalusi.

Tas kanauninką išgąsdi- 
Danielius suprato sun-no, ir jis jautėsi blogai ė- 

utti’. kią klebono nuotaiką ir jį jęs slaugytojo pareigas.
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Kai kanauninkas nubu-

baigė degti. Pačioje legendoje studi-
— Tai buvo jo paskutinės jos autoriaus priešas Iva- 

Mišios, kurias šiąnakt at-jnas, taip gudriai manev- 
laikė tiems, kuriuos pir-jruoja ir taip gudriai pina 
miau matė ir apie kuriuos savo išvedžiojimus, taip 
man pasakojo, — pagalvo- jis murkdo savo brolį Alio
jo kanauninkas. — Bet jis šą> ° kartu, žinoma, ir pa- 
naskutinę gyvenimo va- tį legendos nagrinėto ją 
landą buvo laimingas: juk Maceiną, kad tik laikykis., 
jam vargonavo pats šven-Į Bet... Maceinos ginklas 
tasis Mykolas... jneišslysta iš rankų, ir jis
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Nusižvsokl
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 

risi pasakyti, kad kiekvie-.tykių' 
nas, kuris įsigys šią knygą----------------

į Vai Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa

su manimi ir kitais galės pildytą rinkinį išleido kun. P. 
pasakyti: “Gerai, kad sto- M. Juras. įdėta apie 200 gra- 
jo į šią kovą Maceina, o ne, šiaušių lietuviškų dainų. Rai
kąs kitas”...

, Juk šiais laikais, ypač
na — $1.00.

kuomet pasaulyje siaučia Prielė D<m<ro
įvairūs demonai, anot Vy
dūno, kaip tik galėtų būti 
gera proga kai kam nueiti 
vienu keliu su inkvizito
riumi, o tuo pačiu mūsų 
viltys ir ligšiolinis tikėji
mas būtų paniekintas, o 
kai kam gal net sužalo
tas...

Pranys Alšenas.

Pakeleivis

Parašė Daniel A. Lord, S. J., 
vertimas. Išleista 1937 m. Kai
na — 25c.—

Piloto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun. P. M. Juras, 1943 m. 
Kaina — 35c.

Kastytis Gliaudą

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.!
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Vvtis Kanlcinvs
' Penkių veiksmų tragediia.
i Parašė Vincas Nagornoskis. Te
leista 1936 m., 170 pusl. Kai
na — 35c.

Vytie ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

tas. Lietuvių Darbininkų 
jungos leidinys, 1946 m., 
pusi.

Amerikos lietuviai gerai
.žįsta garsaus mūsų rašytojo ir 
i poeto plunksną. Atšventęs savo
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Aplinkus žmonės, kaip vilkai! 
Kas šluostys prakaitą mirtin- 
Kur tu, Veronika, likai; [gą? 
kur tavo rankos gailestingos?
Ir kas panešti man padės 
tą kryžių, slegiantį prie žemės? 
Už ką man kančios šios trem

ties, 
už ką gimtos netekęs žemės ?
Sutrintas kirminas esu
ant šito juodo skausmo kelio — 
keliu rankas link debesų, 
prakeikiu savo klaikią dalią.
Ir-štai-regiu: kančios keliu
po kryžium eina Kristus sun- kunigystės auksinį jubiliejų, ra- 
iš po erškėtrožių žalių [kiai; šytojas vis dar kuria naujus 
rubinais kraujo čiurkšlės sun- veikalus. Jo apysaka Vytis ir 

kias. Erelis, vaizduojanti lietuvių ko
vas su tėvynės priešais, viso bu
vo išgirta ir pamilta. Skaityto
jas susižavi iki paskutinio pus
lapio. Kaina — $2.50.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadtvay,

Jis teikias žvelgti į mane, 
jis tiesia man pagelbos ranka — 
ir dingsta mano nežinia, 
skaisti šviesa mane aplanko.
Ir kryžius man nebe mirtis, 
apleidžia sielvartas krūtinę, 
didi nušvinta paslaptis: 
laimingi jo kančias pažinę.
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