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Gudrus kvailys ir kvailas 
gudruolis

Ko bijojo, padart patys 
Ką reiškia streiką banga?
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I

Per pastaruosius 8 me
tus, remiantis Prezidento 
proklamacija, “I, Am An 
American Day” švenčia
ma gegužės mėnesį. Šiais 
metais ši dieną bus šven
čiama gegulės mėn. 16 d.

Šioje iškilmingoje šven
tėje visa tauta pagerbs 
dvi grupes piliečių— tuos, 
kurie nesenai atvyko ir 
buvo naturalizuoti, ir 
jaunus vietinius amerikie
čius, kurie pasiekė balsa
vimo metų. Pagerbiant 
šiuos piliečius, ši šventė 
pasidarė visuotina tautos 
švente ir vra švenčiama 
jau nuo 19^5 metų. Tik 
tuomet ta diena buvo va
dinama labai įvairiai: — 
“Citizenship Day”. “New 
Citizens Dav”, “Citizen
ship Recognition Day” ir 
dar kitaip. Pilietybės su
teikimo procedūros išryš
kinimui ir sukilninimui 
1940 m. gegužės mėn. 3 d. 
Kongresas . priėmė atitin
kamą rezoliuciją ir pilie
tybės gavimą padarė 
reikšmingu kasmetiniu į- 
vykiu.

Todėl šią dieną yra pui
ki proga prisiminti teisė
jo Charles E. Wyzanski, 
Jr., žodžius, kuriuos jis 
pasakė 80 naujai natura- 
lizuotų amerikiečių: — 
“Skirtumo nedaro iš ku-

Pasakose laimi gudrus levai- 1 
lys, o pralaimi kvailas gudruo- ’ 
lis. Bet tokie reiškiniai ne re
tenybė ir tikrovėje. Panašiai l 
dėdavosi senovėj. Tas pasikar- ' 
tojo ant milžiniškos skalės da- 1 
bar didžiausio progreso laikais.

Yra sakoma, kad Roosevel- 
t’as ir Churchill’is Rusijai taip 
pataikavo ir nuolaidžiavo šilto, 
kad bijojo, kad ji nesusHėtų su 
Vokietija. Girdi, sujungtos 
Rusijos ir Vokietijos jėgos bū
tų perstiprios Anglijos ir Ame
rikos jėgoms. Dabar nesvarbu 
tyrinėti ar buvo pagrindo pri
leisti, kad susipiovusios Rusija 
ir Vokietija galėjo susigerinti 
ir abi atsisukti prieš Angliją ir 
Ameriką. Svarbu dabar išvysti, 
kad ko Rooseveltas ir Churchi- 
llas bijojo, tą patys padarė — 
patys atidavė Stalinui pusę Vo
kietijos ir vidurio Europos tau
tas. Iki to reikalus prileidus, 
priseina ginkluotis, kad išsigel
bėti.

Ar dabar Rusija kariškai 
stipri? Prisiminkime, kaip ji 
pasirodė praėjusio karo metu. 
Mažytė Suomija atsilaikė prieš 
milžinišką Rusiją 105 dienas. 
VMiau Hitleris, viena ranka lai
kydamas vakarų frontą, kita 
ranka nustūmė Stalino armiją 
iki Volgos. Dabar, žinoipa, kas 
kita. Bejėgėj Europoj Rusija 
galinga. O palūkėjus, su vokie- 

pos tautų paganui, RMi>’ iš- 
tikrųjų sudarys galybę, su ku
ria Amerikai reikės skaitytis 
rimtai.

•

Maskvai pataikaujantis sa
vaitraštis “The Nation” gegu
žės 1 dienos laidoje įtalpino 
korespondenciją iš Romos. Tos 
korespondencijos autorius ra
šo, kad per rinkimus įsibėgėju
si reakcija Italijoj nežinos ka
da ir kur sustoti. Tas apakėlis 
nemato, kad įsibėgėjęs Rusijos 
“progresas” 
kur sustoti, 
“progresas” 
sesnis, negu 
galės būti pasiekusi savo aukš
čiausios viršūnės. Kitas man- 
drapypkis tame pat laikraštyje 
rašo įrodinėdamas, būk Katali
kų Bažnyčia Amerikoj siekian
ti cenzūruoti teatrus, knygas, 
laikraščius ir visą gyvenimą. 
Nesama cenzūra Amerikoj tam 
mandrapypkiui baisi, 
cenzūra Rusijoj jam

Keletas ištraukų 
tremtinio laiško. Rašo: 
mažina maisto davinius, 
žiuoti nėra kur, ypač su šeimy
nomis. Laikai neramūs. Baimė 
įsigali mūsų tautiečių tarpe. 
Maža mūsų tauta gali išnykti 
XX amžiuje. Bolševikai ją nai
kina Lietuvoje, vargai, ligos ir 
nežinia čia tremtyje. Pasaulio 
žmonės pasidarė siaurapročiais, 
siauraregiais. Daugeliui lietu
vių karo metu teko bėgti per 
Čekiją, čekai tada laukė bolše
vikų ateinant ir juokėsi iš bė
gančių lietuvių. Šiandie jie pa
tys visi pabėgtų nuo jų, kad 
tik galėtų. Tai brangiai kai
nuojanti pamoka. Bet iš jos 
pasimokyti nenori nei italai, 
nei prancūzai, nei tie patys vo
kiečiai, nei kitos tautos. Ypač 
buvo apakę anglai ir amerikie
čiai, kurie tiems barbarams ati- geležinkelius, pavedė jU08 
darė duris į vakarų Europą", operuoti savo karinome-
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Nauji Paskyrimai

Šiomis dienomis J. E. 
Arkivyskunas Richard J. 
Cushin", D. D. naskyre 
kun. Alberta J. Kontautą 
į šv. Petro lietuviu para
piją. So. Boston; kun. Al-j 
biną P. Janiūną į Šv. 'An-Į 
tano paraniją, Mlston.j 
Mass., ir kun. Juozą J. 
Puišį i Apreiškimo para
pija, Danvers, Mass.

Kun. Antanas Baltru-

Marshall Reikalauja Rusijos
Darbu Dėl Taikos

Primena “Karčius Patyrimus”. - 
Nota Rusijai Nereiškia Politikos 

Pakeitimę

nežino, kada ir 
Rusijos dabartinis 
neišpasakytai bai-

Italijos reakcija

Gegužės 4 d. Jung. Val-( “Jeigu Amerikos musė 
stybių valdžia pasiuntė:aklai pakliūtų į Sovietų

šiūnas. šv. Petro lietuvių'r^gtą Sovietų Rusijai,:voro tinklą dabar, mes a- 
par., So. Boston, vikaras, Į primindama jai, kad šio merikiečiai galime būti 
.paskirtas.^ i šv. J iucijos,krašto valdžia yra nusi- pavojuje du kart apgauti, 

įteikus “stipriai ir ener- kaip mes buvome apgauti 
„ _ _ i savo da- Jaltoj ir Potsdame.
bailinę užsienio politiką,! “Mes galime laimėti pa-

■ tačiau šis kraštas neturi stovią taiką patvarumu, o 
“jokio nedraugiško ar ag-|ne nutildymu...” 
resyvio tikslo link Sovietų
Unijos.” Rašto pabaigoje,| galime ramia sąžine svei- 
Jung. Valstybės pabrėžė, i Gintis su sugniaužtu kum- 
kad “durys yra atdaros ‘ščiu, kuris laiko pavergęs 

šimtus tūkstančių nekal
tų lenkų, lietuvių, čekų ir

iparanjja. Rovore, Mass.
I Paskirtieji kunigai pra-lgįngaį” vykinti 
dės eiti trečia- į f

(dlenį, gegužės 19 d.

SMr'aj Atsišą *i:e 
j Kongesmar/s

Toliau sakė: “Mes ne-

I
I Kun. D»*. J. E. Vencius, 
BALF Centro n’rminin- 
kas, telegrama n*»ina vi
sus skubiai atsišaukti į! 

Prelatas Jonas Ambotas, visus Kongresmanus ir ių
Švč. Trejybės lietuvių par., Hartford, Conn., klebo- prašvti, kad jie remtu iš- 
nas, žymus visuomenininkas, lietuvių katalikų įstai- vietintvių žmonių imigra- 
gų stambus rėmėjas ir Nekilto Prasidėjimo Seserų cįjos bilių. 
Kongregacijos Rėmėjų garbės pirmininkas, sekma
dienį, gegužės 16 d. atvyksta į tos Kongregacijos____ ____ ________
metinį seimą, Putnam, Covn. Prelatas Jonas Ambo- sesijoje, kuri greit bus už- i

Labai svarbu, kad tas 
bilius būtų priimtas šioje

tas suteiks seimo dalyviams palaiminimą Švč. Sa- daryta, 
kramentu.

kilmės žmonės prisidėjo 
>rie Amerikos pastaty

mo... ir Tavo, kaipo Ame
rikos piliečio, pirmoji pa
reiga yra suprasti kitus, 
>ūti bičiulišku ir toleran

tišku... Tu esi dalis visuo
menės, kurioje valdžia y- 
ra žmonių - žmonėms ir 
esi dalis žmonių, kurie da- 
>ar valdys tą šalį... Jūs 
turite milžinišką atsako
mybę. Kaip senas graikas 
prieš du tūkstančius metų 
pareiškė: “Laimės paslap
tis yra laisvė, o laisvės 
paslaptis yra drąsa”.

“Kasdieniniuose darbuo
se lai atsiranda tas pasi
ryžimas, kuris išlaikys 
tas laisves, kurios yra 
mūsų laimės paslaptis”.

o esama 
gera.

is vieno 
"IRO
Išva-

mūsų skirtumų diskusi-: 
joms ir nuraminimui”. ..

| Rusai iš to Jung. Vals- kitų žmonių. Jeigu Rusija 
tybių rašto tuojau įžiūrė- yra nuoširdi, tai lai ji tuo- 
jo, kad J. V. siekia disku-Jau išlaisvina iš Sibiro 
sijų, kad prašalinti skir- vergijos savo užsienio po- 
tumus su Sovietų Unija, litinius kalinius, įimant 
Apie tai Maskvos radio Amerikoj gimusias žmo- 
plačiai komentavo, kas la- nas ir vaikus, kurie yra į- 
bai nustebino Amerikos ir kalinti kartu su Europic- 
Anglijos politikus, nes di- čiais vyrais”.
plomatijoj taip nedaroma. I "Rusija turi įrodyti, kad 
Rusija nori “taikos” kon- ji yra civilizuota”, sakėiv CmAMale musija nuo kainos noii- ji yra c j

niBijl UrODHIS RCyoll ferencijos su Jung. Vals- Coolidge.
__*___ « * • m w « I MM r •

I I

-

tybėmis, bet Jung. Vals- Į Taigi iš visko aišku, kad 
tybės, prisiminusios įvy-IJung. Valstybės neis į jo- 

konferencijas sujkias diskusijas su Rusija, 
pirhWau>i« reika-iJMLJi Beparodys nuoĄrdu-*

lauia “taikos”Tonferenci-ll®uj®» kad Rusija pažiro-'mo ir tikro noro išlaisvin-
> . * .. ... '4.^.. 4X1 ~ t-Z i— i—.
JOS,-------- -----T“----- jos, nes ji reparacijomis darbais dėl teikos, o ti pavergtuosius ir įgy- 

šią savaitę Bostone, Me-Įninkantis algas pakelti dėl į. —0^*^ neVaiėsria at- ne vien kalba. fvendinti pastovią taiką
—— fe Anglijos užsienio sekre-pasaulyj.chanics’ Building’e, vyks- j 

ta Amerikos Plieno Dar- i 
bininkų Unijos Seimas. 
Dalyvauja virš 3000 dele
gatų.

Atidarymo dieną kalbė
jo Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, CIO preziden
tas Philipp Murray ir kiti* 
žymūs asmenys.

Delegatai triukšmingai 
pasmerkė H. A. Wallace’ą 
ir jo trečiąją partiją, kaip 
komunistų įrankį skaldy
ti darbininkų vienybę ir į 
silpninti jų unijas. Pa-j 
smerkė ir plieno išdirbys-1 
tės baronų politiką už pa-Į 
laikymą aukštų plieno 
kainų ir atsisakymą darbi-

Vyriausybė Perėmė Geležinke 
liūs.-Teismas Uždraudė 

Streikuoti

, . °r--------.— ir gromais nepajėgia ai-;pabrangimo pragyvenimo kražtą
; tomis iš Vokietijos ir kitų torius Bevin taip pat pa-
• « W a V* • A A VM AM # XV lx XV xj

Žemės Drebėjimas Peru i tais įrankiais 
----------- Įgali padaryti,

Lima, Peru •
lies Areąuipa apylinkėje į- rie mokėtų tas mašinas 
vyko gana smarkus žemės operuoti, 
drebėjimas. | Taigi Rusija esą t

i Daug namų sugriauta ir versta ieškoti išeities iš 
žuvo žmonių, kurių skai- politinės ir ekonominės jos politikos, bet bando 
čius dar nenustatytas. i krizės.

reikmenų.
i kraštų mašinomis ir ki- reiškė parlamente, kad 

i mažai ką:Prie dabartinių aplinky- 
nes neturi ^ių neturėtų būti pasita-

— šios ša- patyrusių darbininkų, ku- rimų su Sovietų Rusija, j
Jung. Valstybės neban

do padrąsinti Rusiją, kad 
pri- su ja pasikeistų nuomo- 

■”į nėmis, nebando sužinoti

t

Hadge Rdkalauja Konfe
rencijas Sa Rusais 

Korėjoj

JAU SUKELTA PUSANTRO 
MILIJONO CARNEY 

LIGONINEI

Seoul, Korė ja, geg. 13— 
Leit. Gen. John R. Hodge 
pareikalavo, kad rusai 
tuojau pradėtų pasitari
mus dėl elektros jėgosišaiškinti Rusijai savo po

litiką, kad ji suprastu ir 
nesibriautų gilyn į Vaka-'Korejoje-. 

irus. 1 Leit. Gen. Hodge jau še-
Massachusetts leitenan- šis kartus reikalavo, kad 

tas gubernatorius Coo- Rusija užbaigtų ginčą dėl 
įlidge .bal. 12 d. š. m. savo elektros jėgos, bet ji vis 
kalboje taip pat įsnėjo a- delsia. Ginčas kilo perei- 
merikiečius dėl Rusijos tais metais. Amerikiečiai 
“taikos”. Jis sakė: “Mes sutiko mokėti už elektros 
visi norime tikro draugiš- jėgą prekėmis nuo Japo- 
kumo. Tačiau mes turi- nijos pasidavimo iki geg. 
me būti budrūs, kad Mas- 31, 1947 m. Po to patys 
kvos pasiūlvmas nevirstų Korėjiečiai turi mokėti. 
“April Fool’s saldaine, o Bet rusai vis delsia tai 
ne tikra taika. !sutvarkyti.

»

Arkivyskupas Richard tybėse išėjo į 
J. Cushing, paskelbė, kad Streikuoja apie 
naujajai Carney ligoninei darbininkų. Streikui vado- 
jau sukelta $1,500,000.00. vauja United

Jo Ekscelencija tikisi, Workers, CIO. 
kad per šiuos metus bus 
baigta sukelti užsibrėžtoji kelti algas 17 centų į 
dviejų milijonų dol. suma, ęįand_ 
Carney ligoninės statyba: 
prasidėsianti 1950 metų' Prasidėjus streikui, gu- 
pradžioje. Prieš metus lai- bematorius Kim Sigler į- 
ko, gyventojams prie ligo-sakė streikieriams laiky- 
ninės bus įsakyta susiras- ti® naujo Michigan valsty- 

ti tai iie atsisakė tai pa- nes & n""ai turės Mti'ne • Tripp įstatymo. Šis į- 
m, w c ------- .—. Gadonai statymas reikalauja, kad
n&rttoj TOsmą? Teisė: gatvės. |vateU> prav^tų balsavi-
jas Alan Golsborough iš- Reikia Paminti, kad ™ą pirm negu darbininkai 
davė teismo "draudimą” Prie šio ligoninės vajaus įSei® į st[eik^ Tačiau um- 
streikuoti. To draudimo aktyviai prisideda ir lie- ja sako kad tas JsUtymas 
unijos vadai paklausė, ir tuviaL kaipo tautine gru- nepntaikomas darbimn- 
streiką atšaukė. L ___
dien, vyriausybės įsikiši
mo dėka, geležinkeliai vei
kia normaliai.

streiką. 
75,000

Automobile

reikalauja

Washington, D. C. — , Kuomet Armijos sekre- 
Jungtinių Valstybių vy- torius Royall kreipėsi į 
riausybė perėmė Ameri- streiką paskelbusius uni-x.- - - A
kos geležinkelius savo glo- jos vadus streiką atšauk- ši. i.
bon. Tas padaryta re
miantis Prezidento Tru- daryti. Tuomet kreiptasi į lkl
mano deklaracija, kad iš
vengus tautinės 
jos.

Jei vyriausybė 
perėmusi į savo 
tai susisiekimas 
keliais visoje šalyje būtų 
suparaližuotas, nes trys 
geležinkelių darbininkų u- 
nijos buvo paskelbusios 
streiką, kuris turėjo pra
sidėti geg. 11, 6 vai. ryto.

Vyriausybė perėmusi

tragedi- I
I

1

nebūtų 
rankas, 
geležin-

P. G. nei.

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

1230 KILOCYCLES — WESX, SALĖM, MASS.

šeštadienį, gegužės 15 d. š. m., 1:15 vai. po pietų 
įvyks Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies 
dainos, muzikos kuriniai, pranešimai ir kalbos plauks 
oro bangomis iš WESX stoties, Salėm.

Kalbės kun. Stasys Būdavas, Nekalto Prasidėji
mo Seserų Vienuolyno kapelionas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIO VALANDA
Sekmadienį, gegužės 16 d., 10:30 vai. rytą iš tos 

pačios stoties — WESX, Salėm. Lietuviškos giesmės, 
dainos, muzikos kuriniai ir pranešimai.

Kalbės kun. Bernardinas Grauslys, Pranciškonas,

Ir šian- !»• Jie yra pasiryžę šukei- karns, kada kompanija tu- 
ti $25,000. Jau $7,000 su- ri savo dirbtuves kitose 

valstijose.
Galimas dalykas, kad 

tas klausimas bus paves- iš Kennebunkport, Maine, 
tas spręsti teismui. i Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocyclcs 

Į Pažymėtina, kad į strei- ir klausykite programų šeštadienį ir sekmadienį. 
|ko vietą — Detroitą atvy- Visais šių radio programų reikalais rašykite ar- 

Detroit, Mich. — Chrys- ko ir Henry A. Wallace, ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį,

kelta.

Jaffa PasMnė žydų Sirete.Chryslef Anham-
biRu IštakioseMSdĮos VaKHal

Tel Aviv, Palestina —
Haganah, žydų milicija o- ler korporacijos dirbtuvių trečiosios partijos kandi- 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
kupavo arabų Jaffą, di-,darbininkai Michigan, In-.datas į prezidentus. Ma- Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 
džiausį uostą Palestinoj. Įdiana ir Kalifornija vals-tyt, nori pasireklamuoti. ;7-1449.
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SOVIETAI SKURDINA
PABALTIJO GYVENTOJUS Įleisti Atstows ls Kanados

Siuvėju Unija Reikalauja

Prieš savaitę, pasauli-;liete, o dabar rusų. O kaip 
nes cirkuliacijos dienraš- žinome, Rusijos piliečiams 
tis “The Christian Science iš “rojaus” negalima išva- 
Monitor” Bostone, įdėjo žiuoti. Ir tokiu būdu jos 
pirmame puslapyj straips- duktė nors Amerikoje gi- 
nį su antrašte “Soviets muši turėjusi likti nežino- 
Tax Balts Into Poverty”. mam likimui.

Straipsnis paremtas pa-. Remiantis p-nios Pini- 
sakojimais lietuvės Mar- mienės, (?) atvykusios iš 
garėtos Pinimas (?), kuri Rusijos lėktuvu bal. mėn. 
vargais negalais išgavus: 1947 m. parodymu, Sovie- 
leidimą ir 1947 m. bal. mė-. tų valdžios nusistatymas 
nesį sugrįžusi į Jung. Vai- , esąs neišpildomomis py- 
stybes kaip Amerikos pi- liavomis nuskurdinti Lie- 
lietė. Ji prieš karą buvo tuvos žmones ir juos su- 
nuvykusi aplankyti savo varyti į kolchozus ir su- 
Amerikoje gimusią duktė- naikinti žmonių ekonomi- 
rį, Marijoną Lasmakas, nį savistovumą. “ 
Lietuvoje ir buvo bolševi- ventojų skurdinimas ypa- 
kų okupacijos užklupta ir tingai buvęs pagyvintas 
per visą laiką nepavyko prieš jos išvykimą, 
gauti leidimo iš rusų grįž
ti Amerikon. Jos dukters 
vyras bolševikų viešpata
vimo pirmaisiais metais 
“dingęs”. Visą laiką ji gy
venusi su savo dukterimi 
(Lasmakiene) savo moti
nos ūkyje, netoli Panevė
žio. 1946 m. buvusi bolše
vikų areštuota už neišpil- 
dymą savo grūdų 
vos, kuri buvusi jai 
tyta 2i/2 metriškų 
kuomet jos iš viso 
tesurinkusios tik 300 kilo- ; 
gramų. Prieš jos areštą ji, 
su savo dukterimi buvo* 
susisiekusios su Amerikos 
atstovybe Maskvoje. Nors 
ji buvusi teismo nubaus
ta, bet Amerikos atstovy-4įžymus žurnalistas ir nuo- 
bei įsikišus ji galutinai — -
gavusi iš rusų išvažiavi-įdradarbis,

Tas gy-

pylia- 
nusta-1 
tonų, i 

grūdų•

Kim. Dr. Juozas Prunskis,

Atlantic City, N. J. — 
geg. 13 — Amalgamated 
Clothing Workers (siuvė
jų unija), kuri yra prieš- 
komunistinė jėga CIO, pa
reikalavo, kad Jung. Vals
tybių imigracijos virši- j 
ninkai-įleistų penkis Ka-I 
nadiečius atstovus į uni-į 
jos seimą. Kanadiečiai at
stovai buvo sulaikyti To
ronto geležinkelio stotyje. 
Sol Spivak, Toronto uni
jos bendros tarybos vedė
jas, pareiškė, kad nė vie-Į 
nas iš tų penkių nėra ko
munistas, ir jie pirmiau 
yra buvę seimuose.

Unijos vadai, bekalbė
dami apie sulaikytus at-i 
stovus, išsikalbėjo ir apie. 
Pasaulio Unijų Federaci
ją. Emil Rieve, tekstilės 
unijos prezidentas ir CIO 
vice prezidentas, tvirtina, 
kad toji Federacija netu
ri pasisekimo, nes unijos, 
kurios atstovauja Sovietų 
Rusiją ir Rusijos domi
nuojamas tautas, turi sta
tyti komunizmą pirmoje, 
vietoje negu darbininkų 
gerovę.

Pažymėtina, kad tame 
siuvėjų (CIO) dvimetinia- 
me seime Brooklyno siu
vėjų lietuvių lokalą atsto
vauja ir p. Danielius J. A-l 
verka, buvęs LDS Centro 
Valdybos narys.
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DARBININKAS

Prieš kurį laiką nuvykęs į Australiją, Kardi
nolas Francis Spellman iš New Yorko, kalba per 
radio Sydney mieste. Šiais metais Australijos ka
talikai švenčia didelėmis iškilmėmis savo šimt
metinį gyvavimą. Kardinolas Spellman išbus ke
lyje du mėnesius ir aplankys daug vietų Pacifike.

ARABŲ KARAS PRIEŠ ŽY
DUS-TIK BURBULAS

a
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETU 

VIAI GĖRISI LIETUVIŠKU 
MENU/

Lietuvių Radio Valandos Koncertas 
Sutraukė Didžiulę Minię

širdus “Darbininko” ben- 
atvyksta iš 

mo vizą. Tuo tarpu jos'Chicago, III., ir sekmadie- 
dukteriai, Amerikoje gi-įnį, gegužės 16 d. š. m. da- 
musiai, tokį leidimą rusai py vaus Nekalto Prasidėji- 
atsisakė išduoti, nes jijmo Seserų Kongregacijos 
pagal bolševikų tvarką iš- metiniame seime, kur pa
tekėdama už Lietuvos pi-Įsakys įdomią kalbą ir pa
liečio tapusi Lietuvos pi- maldų metu — pamokslą.

Senato Komitetas Ui Pri- 
verslkų KareMavimį

Jeruzalė — A. P. atsto-, netik turi savo pilnoje 
Į vas, Daniel De Luce, rašo, į kontrolėje tą Palestinos 
į kad grasintas arabų į dalį, kurioje pagal pirmes- 
j “šventasis karas” prieš nį Jungtinių Tautų. Spren- 
žydų steigiamą nepriklau- dimą, turėjo likti Žydų 
įsomą valstybę Palestino- valstybė, bet ir daugelį 
i je, pasirodo buvęs tik iš-į grynai arabų apgyventų 
įpūstas propagandos bur- dalių, kurios į tą žydų 
bulas, kuris dabar sprogo, valstybę neįeina. Ir ara- 
Jis prie tos išvados prie- bai esą bejėgiai tam pagi
jęs aplankęs įvairias ara-! priešinti, 
bų sostines ir dabar pa
matęs žydų pasiruošimą 
savo nepriklausomą vals
tybę paskelbti.

Žydai turi gerai organi
zuotą kariuomenę, kuri 
visuomet sumuša kelių 
tūkstančių apdriskusią a- 
rabų, neva savanorių ka
riuomenę. Be to žydai, bei 
jų kariuomenė Haganah

Sekmadienis, gegužės mėn. 2 
dieną. Naujosios Anglijos lie
tuviams ilgai pasiliks atminty
je. Gražus, tikrai pavasariškas 
oras, skaidri dangaus mėlynė 
ir nauju pavasariniu rūbu besi- 
puošianti gamta, be abejo, vi
sus gerai nuteikė ir paskatino 
suvažiuoti iš arti ir toli į Lietu
vių Radio Valandos koncertą. 
Nors koncerto pradžia buvo 
skelbta tik 3:30 vai., bet jau 2 
valandą po pietų ilgos eilės 
žmonių lūkuriavo prie Jordan 
Hali bilietų kasos, nes kiekvie
nas norėjo gauti bilietą.

žmonių nuotaika buvo taip pat 
giedri, kaip ir sekmadienio pa
vasarinė diena. Sustoję būre
liais šnekučiavosi ir nekantriai 
laukė koncerto programos pra
džios. Bematant prisipildė erd
vi ir puikiai įrengta Jordan 
Hali. Svečių buvo iš tolimiau
sių N. Anglijos vietų.

užsirekomendavęs 
Gilbertas Gailius. 
Butėno ir Jono 

duetų, baigiama

LUIGI EINAUDI IŠRINKTAS 
ITALIJOS PREZIDENTU

Roma — Italijos naujai 
išrinktas parlamentas Ita
lijos prezidentu išrinko 
Luigi Einandi, 74 m. am
žiaus, dabartinį vice-pre- 
mierą ir žinomą bankie- 
rių - ekonomistą. Jis yra 
nepartinis, bet šiuose bal
savimuose buvo remiamas 
krikščionių demokratų.

v'-

.niais ir ekonominiais 
į klausimais.
j Be vicepremiero pareigų 
’ jis dar ėjo biudgeto minis- 
■terio ir Italijos Valstybi- 
Įnio Banko gubernatoriaus 
■ pareigas.

1
t

Mussolinio “viešpatavi
mo” metu jis turėjo prasi
šalinti iš Italijos. Jis turi 
tris sūnus, iš kurių vienas 
profesoriauja Cornell U- 
niversitete, 
Šiaip esąs

Ithaca, N. Y. 
ramaus būdo,

Horman Thomas Vėl Bus 
Kandidatu Į Prezidentus
Reading, Pa. — Ameri

kos socialistai savo suva
žiavime vėl išrinko Nor- 
man Thomas būti jų kan
didatu į Amerikos prezi
dentus. Tai jau šeštas 
kartas, kaip Thomas kan
didatuos į prezidentus. Į 
vice prezidentus kandida
tu išrinktas T. P. Smith.

VVashington — Jung.
Valstybių Senato karinės 
tarnybos komitetas 7 bal
sais prieš 2 pasisakė už į- 
neštą bilių, kuriuo re
miantis 18 m. jaunuoliai 
būtų imami kariuomenėn 
vieniems metams, kari
niam lavinimui, o 19 iki 
25 m. vyrai būtų imami 
dviejų metų karinei tar
nybai. Šis bilius būtų ga
lioje per 5 metus, jei ne
būtų anksčiau kongreso 
atšauktas.

Apsaugos sekretorius 
Forestall davė savo suti
kimą šio biliaus nuosta
tams anksčiau negu sena
to komitetas leido jį bal
suoti.

Be-abejo, reikia supras
ti, kad šis bilius nėra dar 
įstatymas. Jis gali būti 
atmestas arba pakeistas. 
Jį priėmė tik senato kari
nės tarnybos komitetas.

• v1S
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Arabų vadai savo tarpe 
pešasi ir nieko konkretaus 
nepadaro ir negali dabar 
susitarti, kaip pasiaiškin
ti savo liaudžiai dėl jų 
nesugebėjimo išpildyti sa
vo nuolat kartojamų pa
žadų — išgelbėti, bei ap
saugoti juos nuo žydų val
džios.

SUSEKE TRIS NAUJAS PO
GRINDŽIO ORGANIZACIJAS

____________ *------------------- :------------
Praga, Čekoslovakija —1366 West Broadway, So. Bos-

Saugumo (slaptoji komu
nistų) policija paskelbė, 
kad ji susekusi Slovakijo
je tris naujas pogrindžio 
organizacijas.

Tai parodo, kad ten ko
munistams nevyksta žmo
nėse užslopinti laisvės 
troškimą. Kur tik įsivieš
patauja komunistai, ten 
išsivysto ir pogrindžio 
veikimas, kuris su laiku 
nugramzdys ir tuos liau
dies smaugėjus.

Ar Žinai?
23

nemėgstąs viešumos, bet 
tarptautinėje arenoje ži
nomas rašytojas finansi-

Double 
užsidaro 1:40

Rytojaus Lenktynės
THE BAY STATĖ KINDER6ARTEN STAKES

Dveigiai ir .Senesni. Penki Fourlongs
$7.500 sudėta

B. & M. Gatviakariai ir
Bušai tiesiai j lenktynes

Bėga Rusų Kareiviai
Ateina žinių, kad 

Raudonosios Armijos, 
sančios Vokietijoje, daug
kareivių pabėga. Jų esą 
pabėgę apie 10,000. Rau
donieji kariai užauginti 
melagingoje propagando
je, pamatę vakarų žmonių 
gyvenimą, nebenori grįžti 
į savo rojų. Ypatingai tie 
;bėga, kurių tarnyba pasi- 
! baigia. Pabėgę slapstosi 
i vokiečių tarpe.

Vilhelmina Atsisakys Sosto

See ytniat
Suffolk Downs

................. — POST TIME 2^^/

i

Hague, Olandija, geg. 13 
— Olandijos 
VVilhelmina, 
per radio. 
žmonėms, 
kys sosto ir jį užleis kara
laitei Julianai ateinantį 
rugsėjo mėn., atšventus 
auksinį jubiliejų.

karalienė 
kalbėdama 

pranešė savo 
kad ji atsisa-

* —

Kad š. m. gegužės, mėn. 
dieną, 2 vai. po piet, Romuvos 
parke, Montello, Mass., , įvyks 

j pirmasis Tremtinių Ratelio ren- 
i giamas PIKNIKAS. Pikniko 
įmetu bus labai turininga prog- 
irama. Kalbės Lietuvos garbės 
konsulas, advokatas A. O. 
Shallna. Įdomių naujienų jums 
papasakos ką tik iš tremties 
atvykęs paskutinysis tremti
nys — “grinorius”. Dainuos 
solistai ir tremtinių linksmieji 

• broliai. Akordiono muzika link
smai nuteiks susirinkusius, o 
geras džazo orkestras neleis 
nuobodžiauti. Visi galėsite 
linksmai pasišokti ir pažaisti 
tautinius žaidimus - ratelius. 
Daug skanaus juoko turėsite iš 
komiško sporto varžybų, kurio
se galės dalyvauti seni ir jau
ni. Tos varžybos - lenktynės 
bus premijuotos ir laimėję pir
mąsias vietas, gaus gražias do
vanas. Pikniko programa bus

ton, iki pikniko vietos ir atgal 
kursuos specialūs autobusai, 
kurie jus už tik 1 dolerį pato
giai nuveš ir parveš.

Jau dabar pikniku lietuvių1 
tarpe kyla didelis susidomėji
mas, nes kiekvienas nori pama
tyti kaip čia tie “grinoriai” 
pasirodys ir, be to, su jais ar
čiau susipažinti ir iš jų išgirs
ti apie savo tėviškę ir likusius 
tėvynėje arba tremtyje brolius 
ir seses. Pikniko rengėjai rado 
nuoširdaus pritarimo ir stiprios 
paramos iš seniau čia atvyku
sių savo brolių. Iš Bostoniškių 
globėjų paminėtini Fr. Razva- 
dauskas, visiems gerai žinomas 

; Amerikos lietuvis veikėjas ir 
; stiprus biznierius, Vincas Ba- 

liukonis, Albinas Neviera, Sil
vestras Zaleckas, Kazys Pocius 
ir kiti So. Boston’o lietuviai, 
kurie niekada neatsisako pa- 

• remti lietuvišką reikalą. Iš 
Brocktoniečių pikniką remia ir 

; jį globoja patriotingas, visiems 
į gerai žinomas lietuvis Vincas 
. Zinkevičius, Mykolas Kamen- 
j dūlis ir Vytautas Tamošaitis, 
i Todėl ir kiti tautiečiai maloniai 
. kviečiami neatsisakyti paremti 
, šį pirmąjį tremtinių pikniką ir 
/gausiai atsilankyti, nes visas 
. gautas pelnas yra skiriamas Ii- 
i kusiųjų Vokietijoje ir vargs

tančių brolių ir sesių šelpimui. 
į Atvažiuokite patys ir atsivež- 
. kitę savo draugus!

Tremtiniai.

Programa pradedama lygiai 
3:30 valandą Amerikos himnu, 
kurį sugieda didysis Šv. Kazi
miero lietuvių, Worcester, 
Mass., parapijos choras, vado
vaujamas muziko Juozo K. Že
maičio. Iškilmingai sugiedojus 
himną, labai gražią atidarymo 
kalbą pasako šio koncerto ren
gimo komiteto pirmininkas, dr. 
Antanas Kapočius. Nuskambė
jus paskutiniems prelegento 
žodžiams, į sceną išeina mūsų 
operos solistas, Jonas Butėnas, 
su savo akompaniatore, muzi
kos mokytoja, panele Amelia 
Tataronyte. Kaip žydinti obe
lis, pražilęs visiems Amerikos 
lietuviams iš seniau pažįstamas 
solistas, publikos šiltai sutin
kamas. Gausūs katučiai, rodo, 
kad Jonas Butėnas savo aukš
ta dainavimo klase, kaip anks
čiau, taip ir dabar, tebežavi 
klausytojus. Solistui iš scenos 
išėjus, ir katučiams tebeaidint, 
įspūdingai išsirikiuoja didysis 
Šv. Kazimiero par. choras. Vie-j 
nodas ponių, panelių ir vyrų 
apsirengimas ir disciplinuotas 
bei kultūringas išėjimas į sce
ną iškart paveržia publikos 
simpatijas. Tos simpatijos auga 
su kiekviena padainuota daina 
ir baigiasi plojimų audra, cho
rui išeinant iš scenos. Publi
kos nuotaika auga ir populia
rus Nashua tenoras, p. Jonas 
Tamulionis, kuriam taip pat 
labai vykusiai akomponavo pa
nelė Tataronytė, publikos paly
dimas audringais plojimais ir 
net iškviečiamas pakartotinai į 
sceną dainuoti. Čia reikia pa
žymėti, kad nežiūrint trumpo 
laiko, kurį solistai buvo pasky
rę savo akompaniatorei, pane-

lei Tataronytei, repeticijoms 
pastaroji puikiai prisiderino 
prie solistų ir didele dalimi 
prisidėjo prie judviejų pasise
kimo. Audringų plojimų ir pa
kartotino iškvietimo susilaukė 
dar jaunas, bet labai gabus ir 
labai gražiai 
akordionistas 
Solistų, Jono 
Tamulionio
pirmoji programos dalis, kuri 
savo turiningumu ir įvairumu 
patenkino klausytojus.

Antroji programos dalis ati
daroma spalvingais mūsų tau
tiniais šokiais. Ponios Onos I- 
vaškienės vadovaujamas tauti
nių šokių ansamblis, puikiai 
užsirekomendavęs tautiniame 
šokių festivalyje, iš 36 tauty
bių išėjęs vieninteliu laimėtoju, 
ir Bostone sužavėjo visus žiū
rovus. Su žaisminga gracija ir 
temperamentu mergaičių ir 
berniukų, pasirėdžiusių spalvin
gais mūsų tautiniais rūbais 
šokami tautiniai šokiai, paver
gė žiūrovų širdis ir visa salė, 
tarytum vienas šokių ansam
blis, jausmingai pergyveno tą 
mūsų jaunimo žaismą. Girdė
jau, kaip po koncerto viena se
nutė, priėjusi prie p. Ivaškienės 
apgailestavo, kad ji ne jaunes
nė bent kokią 40 metų, tada, 
sako, ir aš šokčiau jūsų ansam
blyje.

Jaunutė, bet gabi smuikinin- 
k^ p-l€>Hekųi CėrtSiūtė, priNk 
kai labai patiko ir paliko malo
nų įspūdį. Jai akompanavo 
jauna, bet gabi pianistė p-lė 
Lillian Romanskytė. šv. Kazi
miero parapijos moterų choras 
išsinešė nemažai simpatijų ir 
katučių, savo darnia harmoni
ja priminęs mūsų sesių daina
vimą tėvynėje. Scenoje vėl pa
sirodęs Jonas Butėnas, pakar
totinai įrodė, kad jis tebėra 
pasaulinio masto dainininkas, 

; o iš karto jį šiltai priėmusi 
publika nebenorėjo jo išleisti 
iš scenos, vis iš naujo savo au
dringais aplodismentais pri
versdama jį dainuoti. Tačiau, 
kaip nieko nėra amžino, taip ir 
šios gražios dvasinio poilsio 
valandos turėjo pasibaigti, šv. 
Kazimiero parapijos mišrusis 
choras, vadovaujamas energin
go jo dirigento, muziko Juozo 
K. Žemaičio, baigia šią meno • 
puotą puikiomis mūsų kompo
zitorių dainomis ir tautos him
nu. Su šventiška nuotaika, bet 
nenoromis skirstosi minios 
žmonių, iš kurių veidų ir pada
rytų pastabų aiškiai byloja di
delis pasitenkinimas ir noras 
sulaukti daugiau tokių lietuviš
ko meno šiupinių. V. V.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

STvInOjI ▼ CUGUUCf

Maldos ir giesmės. Sustatė ir
Miliauskas, 

1937 m. Kaina — 20c.
“Darbininkas”, 

MT W. Broadway, 
Su. Boston 27, Mass|

marga, kaip mūsų laukų genys išleido kun. J. K. 
ir todėl niekam neteks nuobo
džiauti. Geresniam ir patoges
niam keleivių susisiekimui tą 
dieną nuo “Darbininko” namų.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS"

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Budri ir Veikli Demokratija šaukiančiu tyruose. Tuoj 
tarpu galime būti paten-i 
kinti, kad Vakarų Demo-Į 
kratiia dar laiku apsižiū-| 
rėjo ir padarė reikiamas: 
išvadas, šiandien jau gali
me lengviau atsikvėpti ir 
turėti vilčių dėl greitesnio

SUBSCRIPTION RATE3
Domestic yearly____________ 85.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ______________  85.50
Foreign once per week yearly 83.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ----------------  $5.00
Vieną kart savaitėje metams__$3.00
Užsieny metams .....................— $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

(Balsas nuo Geležinės Uždangos)
Niekuomet karas nebuvo taip lengvai išvengia

mas, kaip* tas, kuris dabar sugriovė kas dar buvo 
likę pasaulyje, iš prieš tai buvusio konflikto.

(Iš vienos W. Churchiil kalbos) Gordijaus mazgo atmezgi- 
______ (mo. Vis griežtesnius pdr- 
traktato demokratiniai dime nareiškimus iš Bal-
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nugalėtojai nusiginklavo, fuju Rūmų, iš Londono ir 
nes tarėsi ilgam taiką už-! Paryžiaus. Juos lydi rea- 

~ Didelėj ba-
Amerikos Valstybės’ (J. po j įklimpęs taikos veži- 
A. V.), atlikusios pašau- mas žadama traukti Ato- 
“ s misija Flandrijoje,|mu, bet ne jrulbe, lvdeka: 

kad iš- Pamojo ranka Europai ir^r vėž”i. kaip toj Krilovo 
pasakė: Žinokitės, mes 
grįžtame prie Monroe 
Doktrinos. Didž. Britani- 

va’dymoši for- i°s atsakingi vyrai į kon
ferencijas skraidė... su 
lietsargiais... ir spekulia
vo mažu valstybių ir tau- nere’’ 
tu likimu, nes yra sako-;paud

Aukšta humaniškoji ci-

TIKBASIS KARO 
KALTININKAS

Kova dėl valdžios ir ge-' —------ -■>- —— i,- - ta*j i-*• • i tikrine Pačios Jungtinės veiksmai. Didelėj ba-resnio gyvenimo yra tiek račius. jiuigunesj ....... j _
sena, kiek sena yra žmo 
nija. Žmonės ir tautos vi- - 
sada ieškojo tobulesnio in£ 
valdymosi būdo, 
vengtų karų. Didelis susi- 
ska’dymas ideologijomis 

kų spauda pažymi, kad vokiečiai jau kalba apie atga- rodo, kad ir šiandien -dar 
vimą tų Vokietijos žemių, kurias bolševikai skiria są- ‘nerastas ' ’ \ 
statau dabartinės Sovietų Lenkijos. Vienas Vokieti- mos idealas, nors žmo- 
joj lankęsis lenkas savo akimis matęs, kaip britų zo- gaus protas pasiekė ato- 
nos vokiečiai reaguoja į filmas, kuriose pasirodo nuo- mo suskaldymo zenitą, 
trupos iš jų netolimos naciškos praeities. Viena tokia 
filmą, vardu “Badas”, buvo rodoma Liubecke ir Os- 
nabrueke. Į bado vaizdus publika žiūrėjo abejingai. 
Tačiau kai ant ekrano pasirodė kalbąs karingą kalbą

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Vertė A. Maceina
NETIKĖJIMO PRAKEIKSMAS

Vokiečiai Ir Demokratija
tai tik pinigai viską daro. 
Plėšikui pasiseka pabėgti 
į svetimą šalį, ten susi
krauti turtų ir ramiai nu
mirti. Bet netikintis žmo
gus turi tikėti, kad to plė
šiko bus toks pat likimas, 
kaip ir kilnaus, dorai gy
venusio vyro. Apie tą, ku- 
jris tvirtina turįs laisvą 

ir artimo mei-l valią, kuris mano reikią 
t”»-i į ,’isą tai i būti ištikimam savo pa-

Netikinčio žmogaus ken- 
[čia ir protas ir valia. Jis 
žiūri į p atų pasaulį, mato 
visur nuostabią tvarką, 
nuostabų grožį, bet jojo 
‘įsitiki inimai” neleidžia 
jam viso to kūrėju pripa
žinti protingą būtvbę. 
Kiek aplink jį yra kilnių 
ir geru darbų, kiek pasi
aukojimo i 
lės. ir iis t”»’i į tai,būti ištikimam 
netikėti, turi manyti, kad reigoms ligi galo, apie ta

pasakėčioj sakoma...

MIEII ARKIJLKAI
Doriems tikslams na- 

slekf hiai’H ’ nr’^memų 
k»a. Mels ir a^^ulę 
''ia tik piktos T’plins 

ma: Nieko nėra lengves- žmonas, tamsus gaivalai.
’ vilizacija ir krikščioniško- ,fĮo kaiD padovanoti ariRanf’onJ0arn Kremli-’i ne-į
• ji kultūra privedė žmoni- pa^ukoti svetimą daiktą, išvartų, kad sv j-e’v ir joms bendru vi sai Vokie-

- - - J X - 1 X • prie demokratijos, kaip 'apgan’e t^’i ru-isi. bet tiiai va»*dn nesiseka  Goermgas, visam teatre pasigirdo triukšmingas plo- Jhu£aniškiausios vaWv.l TAIKA GII 'fM BALOJ nesugrifi. Jam tai vra di- i v?era nartiia
S lariu^enTŽ'ibrovta^ P^Tiion' V°' mosi f™ Eet 20 met,» Sie krfi metai Pa^ė.idžiaus^s ginklas, nes jis Fr™adino įau’ne KPD 
kiečių kariuomenes Įsibrovimą Francuzijom paliaubinės taikos laiko- kad taikos vežimas dar žiūri tik pirmyn nesiskai-, (Komunistisehe

Kaip tie vaizdai į filmą pateko nežinia. Gal.tarpįs po Pirmojo Pašau-‘giliau įklimpęs, negu Am-’tvdamas su priemonėmis, Deutschlands). 
buvo Įterpti patriotizmo' sužadinimui, o gal britų cen- iįnįo Karo parodė, jog ir basadorių Konferencijos žengti atgal i 
zoriai tyčia juos praleido, tikslu sužinoti, kaip vo- demokratija ne visur bu-----A * J 1----- T'----’— J------ 'r-T
« • • • • ____ . - •___ A______ 1___” A____  _ lA____,A_ ** i

Lenkams pradėjo rūpėti vokiečiai. Amerikos len-

v •

Partei 
bet SVP 

t ! negalvo- (Sozialistische Volkspar-
metu kad buvo. Demokra-,damas. Melu ir angaule tei). Ar tai re gražu? 
tiniai nugalėtojai ir šį (jam pavyko įsigalėti tam-,j<PD “nusibodo”. Tarp di- 
kartą pasirodė tokie leng- siose Rusijos masėse. Tuo ideologinio susiskal-
vabūdžiai, kad jie vėl yraibūdu ir teroru jis ir toliau dymo ir daugybės partijų 
apgauti, tik tuo skirtumu, i laikosi. Bazė didelė, ir iš pavadinimų (SPD, CDU, 

,____ WAV,’ DAp’
siūlais tampo jjp įr k ) naujas vokiečių

Ar tai reikštų, kad vokiečiai vis dar tebesvajoja apieimos demokratinių galybių'kol Vakarų Demokratija išsidėsčiusias komunistų das SVP gali turėti pasi- 
pasaulio pavergimą? Vokiečiai iš esmės groboniškai|pasitikęjimu taika, sukėlė■ praregėjo, kai pavergtoms gaujas, 
karingi. Kažkoks žurnalistas šitaip juos apibūdino :;naują pasaulinį gaisrą, ■ tautoms jau seniai 1 
viens vokietys — mokslininkas; du vokiečiu — są-,kurio nuodėguliai dar ir aišku prie ko einama. At-.Kad ir kaip stora geležinė kajp ka įtikinti 
mnlralaa* It-vc vnlrioriai   Tain turas ir* inn i: i:  _.-i  i- i i * .i •_ t____I..xj— i —.. . 1 . ’

kiečiai į juos reaguos. Kaip ten bebūtų, rezultatas 
aiškus: nacizmas vokiečių tautoj dar neišdilo. Neten
ka abejoti, kad anglai ir amerikiečiai ir be provoka
cijos žino, jog vokiečių tautoj patriotizmas tebeglūdi, 
ir, žinoma, už tai nieks jų nepeikia, nes tauta be pa
triotinio pojūčio — nebe tauta. Bet štai kas rūpi: ko
dėl vokiškas patriotizmas tebeturi nacišką pamušalą?

vo populiari ir neprigijo. 
Kerštingos ir į avantiū
rizmą linkusios tautos, 
matydamos, kad demo
kratiniu būdu atsirevan- kad dabar apgavikas yra i jos jis. kaip lėlių teatro esu, FDP. 
šuoti nepavyks, metėsi į iš pačių nugalėtojų tarpo, režisorius, slūLL į Kj naujas voKiecių
(fašizmą ir, pasinaudoda- Turėjo praeiti keli metai,1;visame pasaulyje tiksliai komunistų partijos var-

karingi. Kažkoks žurnalistas šitaip juos apibūdino: tnaują 
viens vokietys — mokslininkas; du vokiečiu — są- kurio

netikintis turi sakyti, kad 
jis klysta: tuo tarpu tą, 
kuris moka gudriai vers
tis, kuris klasta ir apgau
le moka rinkti sau nau
dos, tą jis turi vadinti do
ru ir kilniu.

Pasitaiko gyvenime die
nų ir valandų, kada jis 
su pasibiaurėjimu nusi
grįžta nuo kiekvieno sma
gurio, kada jam visas pa
saulis virsta tik viena di
dele našta ir kančia. Tuo
met jis kenčia dėl neapsa
komų nusivylimų, ir bega
linė gėla pripildo jojo šir- 

t jau nebe-

mokslas; trys vokiečiai — karas. Taip, karas, ir juo 
smarkesnis, juo vokiečiai daugiau spaudžiami.

Kas daryt? Tas klausimas tai tikras galvosūkis 
Alijantams. Laikyti Vokietiją sukaustytą toliau ne
begalima. Tai nebepakeliama sunkenybė pasauliui ir 
patiems vokiečiams. Be to, sunaikinta Vokietija tai patį demokratija. Keista

toms.gaujas. (sekimą. O nutylint tikrąjį T® Jį £
bu.V.0L.^ff’,V.??a™I™ komuaist«..varda- ®a,*ma j traukia% nebežavt

įrodė, kad Atlanto ir Jung- uždanga, net ir lengvabū- pačiu ir pats komunizmas! , J 
tiniu Tautu (JT) chartos. džiai iau žiūri žiauria tik- ciičimlnniocj ir nococ ioni VJ ’

šiandien svyla, rūksta. j
Be jokių autoritetingų: tinių Tautų (JT) chartos, džiai jau žiūri žiaurią tik- sušvelnėies 

citatų galima teigti, kad Roosevelt’o ir Truman’o rovę anapus, sovietiškame toks baisus, 
Antrojo Pasaulinio Karo garsūs punktai — tik pa-rojuje, kuris* gręsia ir vi- ka(j obalsiai

j “Kam aš gyvenu šiam pa- 
_?” — klausia jis 

pats save. “Kas kam rūpi, 
kad aš iš nieko atsiradau

ir nesąs jau i 
juo labiau,

ir štai dabar esu? Ir kas 
taikos ištroškusios žmo-’ užsienyje pačių komunis- tijos krikščioniškų socia-

iTaika, 
darbeliai verčia susipra- j Laisve, Demokratija! Tais 

i komu
nistams joti seksis tol,

• v
i
j--------------j—---------------------- —  — o“—' r*——'"*-* —* r— i—j—j-------------- o-i — - nau uuaioiai L1C paėjo,
itikrasis kaltininkas yra(sityčiojimas iš ramybės ir.sam likusiam pasauliui. O,kaįp ir Vakarų Demokra-

X* -J   t X • • • X X *1 • v  1 l-r.
I

X--------------- ---------------. 7 . ... • • • C* lOtl UOAUOlVlO *kv***i*xx*M L1 1QS K1 1KSC1OH ĮSI
maloniausias bolševikams kąsnis. Reikia ją būtinai Stačiau tai yra tikra tiesa, nijos, iš pavergtų tautui tų perdaug jau iškalbingi, iistir»iU oartiiu* ■tataivti lrnrl «ral£fn iaaimni Tania 11 vnlripriama ... —...i—Katstetyti, kad galėtų išsimaityti. Tačiau vokiečiams Fašizmas ir nacizmai sū kančių ir kraūjfi.

’YJ T* -j -_ „J '.J L _ --- - __ _• Gal būt jau galima tvir- tusias tautas susimąstyti pačiais’ arkliukais
jie vėl pradės svajoti apie militannę galią. Todėl Ali- no demokratinio tarpuka- tinti, kad kryžiuojamų ir nesnausti. • - -
jantai naikina vokiečių dirbtuves, kurios gamindavo rįo išdava. 1

neužteks išsimaityti. Atsistoję ant kojų ekonominiai,! ju dievaičiais buvo tik a-

_ . . . _ _ -------------- Po Versaillioltautų balsas neliks balsu Po aiškių pralaimėjimų kol Vakarų Demokratijos
karo reikmenis. Bet tų dirbtuvių masinas atiduoda!------------------------------------------------------------------ įvairiuose rinkimuose, kur kraštuose vra socialinės
rusams, kurie taip pat siekia pavergti pasaulį. Ir taip nesikeičia. Ir, iš viso, vokiečių tauta pėr ištisus šimt- tie rinkimai praėjo be te- nelvgvbės skurdo ir leng- hlncrai ir kitain rmtrprni Rp in nradpta naikinti in maZinc l-r. . _blogai, ir kitaip negerai. Be to, pradėta naikinti jų mečius ne demokratiškai buvo auklėjama. Kaipo me- roro, atskirų kraštii ko- vabūdžiu I
zJi«.h+i-itrAc> fnlriii įinliimn Vari nnt orrlnmo trta ! -I 4-..n» ! ——t—x._ —________ , r»nr*ci *’ ” :

> į^im- atskiria juodą nuo balto. I savo
dirbtuves tokiu uolumu, kad net ardoma tos dirbtu-, džiaga, vokiečiai atrodo tinkami demokratiniai tvar-(munistu partijos į 
vės, kurios gamina reikalingiausius gyvenimo reik-;kytis: jie darbštūs, sumanūs ir be galo myli tvarką, tvarko, pakeisdamos savo 
menis. Reiškia, daroma gramozdiškų klaidų. Atrodo,’Bet jų istorija visai kitaip nukrypo. Juos valdė kara-. pavadinimus, taktiką, me- 
kad tokiam svarbiam reikalui neišdirbta tikslaus pla-liai, kaizeriai, kurfirstai. Po pirmojo pasaulinio karojtodus, maskuodamosi ne

kaltais vardais, slėpdama 
visiems baisų komunistų 
vardą. Komunistai tai at
lieka dviem būdais: ten 
kur galima — jungiasi su 
socialistais, o kitur — 
dangstydamies socializ
mo iškaba, štai Vakarų 
Vokietijos trijose zonose, 
vokiečių komunistų parti
jos, įsitikinusios, kad

kurie sunkiai •

no. Elgiamasi nė šiaip, nė taip: norima vokiečių tau-jie buvo priversti turėti demokratinę respubliką. Ji 
tą pastatyti_ ant kojų ir tuo pačiu laiku mėginama ją buvo neilga ir nesėkminga. Ne tokios valdžios vokie

čiai norėjo. Jie troško vėl įsigyti militarinę galią ir 
atgauti ką buvo praradę. Prarado antru kartu ir 
daug, daug blogiau. Kaip bus šiuo kartu? Ar nieko 
nebus išmokę ir nieko nepamiršę? Tie klausimai la
bai, labai rūpi demokratiniam pasauliui. Tačiau šiuo 
momentu ir dar gana tolimoj ateity vokiečiai pasau
liui nebe pavojingi. Jie patys jau bent tiek supranta, 
kad dabar vienintelis jų uždavinys — apsiginti nuo 
komunizmo. • K.

supančioti. Ir vis tai dėl to naciško siaubo.
Pačioj pradžioj Alijantai turėjo kilnų planą: iš

rauti nacizmą ir įskiepinti vokiečiams demokratijos 
principus. Ant popierio tai atrodė gražu ir — lengva. 
Kodėl gi ne? Juk vokiečiai skaudžiai patyrė, prie ko 
nacizmas juos privedė. Tačiau gyvenimas parodė, kad 
tai buvo naivus užsimojimas, ypač dėlto, kad norėta 
Vokietiją sudemokratizuoti urmu — kelių metų bėgy
je. Neapsigalvota, kad tautos ideologija taip greit

NEPAKENČIAMA 
PENKTOJI KOLONA
Įvykiai Lotynų Ameri

koje, ypač Bogotoj Pan- 
amerikos konferencijos 
metu, ryškiausiai parodo, 
kad Maskvos diriguoja
mai penktajai kolonai vi
suose kraštuose reikia pa
daryti galą, jeigu krikš
čioniškasis pasaulis nori 
išlikti demokratiškas. Ko-

Tęsinys 8-tame pusi.

būtų, jei aš šitam niekin
gam buvimui revolverio 
kulka padaryčiau galą?..” 

Gyvenimas be Dievo y- 
ra nepakeliamas. Tai pa
tvirtino ir Bismarkas: 
“Nesuprantu, kaip gali 
gyvenimą pakelti tas žmo
gus, kuris apie save daž
nai mąsto, o apie Dievą 
nieko nežino ar nenori ži
noti” (Bismarko laiškas 
savo žmonai, 1851 m.).

Kas neturi Dievo, tas 
neturi idealų, neturi šir
dies džiaugsmo, neturi vil
ties, neturi jėgų kentėti, 
neturi nieko, išskvrus kū
no norus ir geidulių ugni. 
Ir tauta, netekusi tikėji
mo, netenka idealų, neten
ka gaivinančių jėgas šalti
niu ir viso savo buvimo 
pagrindų.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

16.

Neskanios derybos ir sunkūs 
pažadai

— Ko rimčiausiai. Aš tuščiai nesigiriu, 
nes jau esu bandęs tai padaryti ir buvau 
jau padaręs, tik mano pagelbininkai prieš 
mane sukilo.

— Mėginai išvogti banditų vadą?!
— Ne jį, tik jo žmoną. Graži, biaurybukė. 

Bežiūrint į ją turi laižytis.
Pastaruosius žodžius Pochotir.as tiksliai 

ištarė. Žinojo, su kuo turi reikalą, ir ištiesų, 
Nachalskis dar nematęs, apsilaižė. _

— Bet ką tu čia plepi? Juk pats nelaisvėj 
tebetupėjai.

— Aš jau buvau iš nelaisvės pabėgęs.
— Šitaip?
Tik tą žodį Nachalskis ištarė. Jis tuojau 

savo mintyje užrekordavo dar vieną Pocho- 
tino nusižengimą: kad pabėgęs iš nelaisvės, 
neatėjo į čekos nuovadą pasirodyti, bet sa
varankiškai užsimojo išvogti svetimą žmo
ną. Garsiai nepasakė, kad toks poelgis pa- 
sodytų Pochotiną ant tardomojo suolo ir ga

lop pastatytų prie sienos sušaudyti. Verčiau 
tegu to nežino. Tas faktas vėliau susigadys. 
Apsimetęs prietelingai abejingu, Nachalskis 
paklausė:

— Kokius pagelbininkus tamsta turėjai?
— Istrebitelius. Žerebcovo būrį.
— Nu! Pas mus jis vadinasi Žerebcov - 

Duračkov. Ir noras tamstai su tokiais gal
vijais susidėti. Bet pasakyk, kaip visa tai 
įvyko.

Pochotinas papasakojo. Nachalskis ne
skaniai susiraukė.

— Aš sakiau, kad tai galvijai. Reikėjo 
tinkamesnių susirasti.

— Kad neturėjau iš ko. Po tokių sunkių 
kautynių raudonarmiečius nejauku kliudyti.

— Žinoma. Jie dabar pikti, nes baisiai su
žaloti. Dar neišsilaižė.

— Čekistai...
— Gerai, kad jų nekliudei. Jie taip pat tu

ri pilnas rankas su tais prakeiktais bandi
tais. Lieka istrebiteliai, bet jie beveik visi 
chuliganai. Čia reikia rinktinių vyrų.

'Nachalskis valandžiukę pagalvojo.
— Aš čia turiu vieną buvusį čekistą — pa

varėm jį už visokius darbelius — labai ap
sukrų ir atkaklų vyruką. Jo pavardė Golo- 
draniec. Kilme ar tik nebus čekas. Jam pa
vesiu surinkti tokių pat galvažudžių būrį. 
Tai užims kiek laiko. Tuo tarpu tamstą šva
riai aprengsim ir apgyvendinsim kur nors 
parankiui — čekistai suras butą — ir parei-

kalausim, kad niekur nesirodytum, nebent 
nakties metu išeitum pamedžioti kandidatų 
savo žygiui. Visą laiką būsi mano žinioj, o 
kai prireiks, tai pašauksiu. Gerai?

— Puikiai. Bet kas atlygins tiems savano
riams? Juk jie už dyką neis į tokį pavojin
gą žygį. Aš gi neturiu lėšų jiems atlyginti.

— Nesirūpink. Tą uždavinį aš pasiimu.
Nachalskis nepasakė, kad ant partizanų 

vadų yra uždėtos stambios pinigų sumos, 
ypač žymesnieji aukštai apkainuoti. Jis ap
skaičiavo, kad jei Pochotino žygis pavyktų, 
tai jam, Nachalskiui, teks paskirtieji pini
gai. Lėšų gi neperdaugiausia: istrebiteliams 
pastatys porą bačkų degtinės, jų vadui duos 
kokią šimtinę, ir baigta. Pochotinui — nie
ko. Ar jam neužtenka, kad bus išlaisvintas 
iš čekos nagų? Koks bus tolesnis Pochotino 
gyvenimas, tai ne Nachalskio dalykas. Pa
sižadėjo atlikti žygį, pats pasiūlė sąlygas, 
tad tesižino. Jam, Nachalskiui, rūpi vien jo 
paties reikalai: garbė, poaukštis ir — biznis. 
Pochotinas suteikia jam tą progą, taigi ver
ta už t-ai jam ranką paspausti. Nachalskis 
tai ir padarė.

— Na, tovarišč, geriausios kloties!
Ir pasišaukęs raštinės tarnautojus, įsakė 

jiems aprūpinti tovariščių komisarą drabu
žiais, butu ir visais gyvenimo patogumais. 
Čekistai klusniai priėmė įsakymą ir atidavė 
pagarbą abiem komisaram, kurie persiskyrė, 
viens kitu pilnai patenkinti.

17.
Pas Balaganovę

Kastas Gražbilys pakiliu ūpu žingsniayo 
į patį Sovietų centrą — į Balaganovo rašti
nę. Jis aplenkė lietuvių komisarų tarpinin- 
kystę, nes iš prityrimo žinojo, kad tie lietu
viški nuliai nieko nereiškia. Tad peršokęs 
per avių galvas, ėjo tiesiog pas vilką. Kely
je svarstė, kaip Balaganovas jį priims, jei, 
iš viso teks tą vyriausią bolševikų pareigū
ną matyti. Rodos, kodėl neturėtų priimti? 
Visdėlto pabėgti iš partizanų nelaisvės, tai 
jau savaime stambus žygdarbis. Kits lietu
vis norėtų ten pasilikt ir partizanu pataDti, 
o jis, Gražbilys, ėmė ir pabėgo. Reiškia, išti
kimas komunistams. Už tokį darbą tai net 
ir dovanų privalu gauti. To, kad lietuviai jo 
į partizanus nekvietė, Gražbilys, žinoma, ne
sakys, o paklaustas, tai ir pameluos, kas vi
sai nąturalu, nes bolševikai visados meluoja. 
Ir dovanų neprašys — Balaganovas pats tu
ri dasiprotėti. Bus patenkintas bet kokia 
tarnybėle, kad tik badu nemirtų. Toks kuk
lus prašymas turėtų pataikyt į Balaganovo 
širdį ir jį, Gražbilį, aukštai iškeltų komunis
tų akyse. Gal kas pamanys, kad Kastas yra 
niekšas parsidavėlis. Jis anaiptol tokiu save 
neskaitė. Koks jis, varge, komunistas! Jam 
tik vienas dalykas terūpi: badu nedvėsti. 
Lietuvių smaugikai visus žmones į tokią 
nuotaiką stumia.

(Bus daugiau)



Penktadienis, Gegužes 14, 1948

Laimės Vakaras
Š. m. gegužės mėn. 16 dieną, 

Sekminių sekmadienį. Šv. Ro
žančiaus draugija rengia lai
mės vakarą ir nuoširdžiai kvie
čia visuomenę dalyvauti. Bus 
įvairių gražių dovanų, užkan
džių ir gėrimų. Turėsite gerą 
progą būrelyje praleisti laiką, 
prisimenant Sekminių šventę 
Lietuvoje. Pradžia 4-tą valandą 
po pietų, parapijos salėje, 
Church ir Stanley gatvių kam
pe. Pelnas skiriamas Katalikų 
Federacijai ir įvairiems lini
niams užtiesalams, kurie reika
lingi bažnyčiai.

Yra ir daugiau jau senokai gu
linčių šioje ligoninėje kaip tai: 
J. Savonis. J. Vilčinskas, Anta
nas ir Jurgis Celiešai. abu bro
liai.

Pasimelskime už ligonius, 
kad Dievulis juos sustiprintų 
sveikata ir kantrybe. B. M.

HINSDALE, ILL
DARBININKAS

Kun. Jonas Klebauskas, M1C.
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NORWOOD, MASS
Sv.

Linksmas Vakaras
Gegužės mėn. 2 dieną. 

Cecilijos choras, vadovaujant 
E. Degutienei, buvo suruošęs 
linksmą vakarą. Svečiai Ams- 
terdamiečiai. vadovaujant var
gonininkui J. Olšauskui, suvai
dino trijų veiksmų komediją— 
“Pasitikėkite manim”. Vaidini
mas sukėlė daug skanaus juo
ko ir paliko malonų įspūdį dėl 
gražios vaidintojų lietuviškos 
kalbos. Šv. Cecilijos choras ža
viai atliko dainų dalį. Visų šir
dis sužavėjo p. J. Olšauskas ir 
p. V. Sintauta, sudainuodami į 
duetą — “Lietuvos kareivių'I 
maršą”. Publikos prisirinko pil-| 
na. gana erdvi lietuvių salė. Vi
si grįžo į namus patenkinti iri 
dėkingi atvykusiems svečiams ‘ 
ir chorui bei jo gabiai vadovei, 
p. E. Degutienei. Būtų malonu 
matyti daugiau tokių lietuvis* 
kų vakarų.

Šv.

Sekmadienį, geg. 2 d. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
vaikučiai priėmė pirmąją šv. 
Komuniją. Po šv. mišių vaike
liams buvo suruošti bendri pus
ryčiai.

Motinos dienoje, geg. ’9 d. į- 
vyko Gegužinė procesija. Po 
procesijos, parapijos svetainė
je. Seselių mokytojų išmokinti 
vaikučiai išpildė gražią vaidini
mų ir dainų programą visų mo
tinėlių garbei. Programai pasi
baigus. motinos buvo pavaišin
tos skaniais užkandžiais.

Į Moterų Sąjungos apskrities j d. sudėjo pirmuosius vienuoli- 
suvažiavimą išrinktos sekan-’n^us įžadus ir ten pat esančio- 
čios Sąjungietės: pp. E. Novi- i je T.T. Marijonų seminarijoje 
kienė. A. Lyons. U. Pazniokie- ' pradėjo eiti filosofijos ir teolo- 
nė. E. Sykes. A. Kneižienė. Ie- ^Jos mokslus.
va Tvaskienė ir O. Stonis.

Sekmadienį, gegužės 16 d., J. 
E. Bernardas J. Sheil, D.O. 
suteiks kunigystės šventimus 
kun. Jonui Klebauskui. MIC.

Naujai įšvęstas kunigas gimė 
spalių 24 d., 1920 metais
Scranton. Pa., ten pat baigė šv. 
Juozapo parapijos seserų Kazi- 
mieriečių vedamąją pradinę 
mokyklą. Toliau per šešis me
tus nuo 1935 m. iki 1941 m. ė- 
jo aukštesnius mokslus Maria
napolio High School ir Kolegi
joje-

Nuo jaunystės dienų jausda
mas savyje gilų troškimą Die
vui tarnauti, kun. Jonas stojo 
į TT. Marijonų naujokyną, 

ĮHinsdale, III. 1942 m. liepos 16

kus. Aš savo malda stengsiuos 
ne tik šiandien bet per visą sa
vaitę šv. mišiose atlyginti šiek 
tiek už tą Jūsų meilę, parodytą 
Jūsų vaikams”. Ateityje, jei 
Dievas leis sveikiems sulaukti, 
tai Motinų diena bus Tėvų die
na, nes trečias birželio sekma
dienis įvestas dėl biznio tėvų 
pagerbimui niekados nesukels 
to ūpo, kurį sukelia Motinų die
na.

------------ ! kėši. Gerai
Iš šios kolonijos buvo daug j 

žmonių nuvažiavę į Lietuvių; 
Radio Valandos metinį koncer-; 
tą. kuris įvyko gegužės 2 d.. ■ 
Jordan Hali. Pažymėtina, kad i 
šioje kolonijoje daugiausia 
koncerto tikietų išplatino p. 
Ogenia Kavolynaitė.

Motinos diena
praėjo labai gražiai ir geroje 
nuotaikoje. Sąjungietės ir šv. 
Vardo Vyrų Draugija ėjo ben
drai prie šv. Komunijos ir tu
rėjo bendrus pusryčius Shere- 
ton Hotel.

galim* taip laisvai Dievą ir Jo ku svetimtaučiai skaito sau už 
Motiną pagerbti.

Aukos Maistui Tremtiniams
šeštinių dieną mūsų kunigai Valerijonas Strazdauskas, vie- 

per visas 6 mišias skelbė, kad mm $ žymiausių parapijos vei- 
tėra viena kdekta ir, kad visike jų, jau sveiksta po sunkios 
surinkti pinigai skiriami mais- i ligos. Jis buvo prislėgtas plau
tai mūsų lietuviams tremti
niams. Surinkta $500.00 ir pi
nigai išdalinti Ponia Kižinienė 
paėmė $200.00 už kuriuos pa
siųs maistą tremtiniams, ku
riuos ji asmeniškai pažįsta. 
Teisininkui Algirdui Leonui 
buvo perduota $200.00 ir Tė
vui GrausMui $100.00 tam pa
čiam tikslui. Mūsų kunigai au
koja du ir tris šimtus dolerių 
maistui tremtiniams įvairiuose 
lageriuose. Dieve atlygink 
tremtinių geradariams.

garbę, gaudami patarnavimą 
mūsų bažnyčioje.

Visi džiaugiasi išgirdę kad

čių uždegimo, bet gydytojai jį 
atgriebė. Kun. Mendelis prašė 
švč. Vardo Dr-jos vyrų pasi
melsti už Valerijono intenciją.

Teko sužinoti, kad senukė, 
Elzbieta Benešiūnienė, paliko 
$200.00 mišioms, kurios turi 
būti atnašautos mūsų bažny
čioje.

Dubinskų mamytė yra daug 
sveikesnė. Vėl atsilanko į šv. 
Alfonso bažnyčią į mišias ir ki
tas bažnyčios pamaldas. Svei
kiname.

A. a. Ona Statkevičienė po 
Marė Jakaitienė, kuri buvo u8°8 užbaigė savo vargus. 

Mercy ligoninėje, grįžo jau na-.Palal<lot* 8V- Alfonso bažny- 
mo. Linkime jai veikiai pa-,^08 šeštadienį, geg. 8 d. su 
sveikti. Ona Ožunienė randasi trejomis mišiomis. Kun. dr. 
šv. Agnietės ligoninėje. Jai ma- Mendelis giedojo mišias prie 
noma daryti operacija.

šeštadienį ir sekmadienį mū- binskas ir kun. Jonas Mendelis 
sų bažnyčioje buvo dvejos su- *
tuoktuvės su mišiomis, bet abe
jos svetimtaučių. Ne kartą mū
sų lietuviai bėgioja po svetimas 
bažnyčias ar tai su vedybomis, 
ar laidotuvėmis. Tuo pačiu lai-

Motinų Di^na

Jau 20 metų kaip antras ge
gužės mėn. sekmadienis yra pa
švęstas mūsų parapijoj ypatin
gam MOTINŲ pagerbimui. Mi
šios 8:30 v. kasmet yra atna
šaujamos už visas motinas, gy
vas ir mirusias. Per tas mišias 
beveik visi eina prie šv. Komu
nijos.

Šįmet kas tai naujo buvo į- 
terpta į šios dienos iškilmes. 
Klebonas, kun. dr. Mendelis, 
sujungė tėvų pagerbimą su njp- 
tinų diena. Motinų dienos įstei
gimas buvo gražus sumany-j bendros šv. Komunijos diena, 
mas. P-lė Ona Jarvis atliko ™’--------- "------- ~~
milžinišką darbą, dėdama pa
stangas, kad ši diena būtų 
švenčiama visoj Amerikoj. Mes 
katalikai tačiau neprivalome 
skirti tėvą nuo motinos, nes 
nėra ir negali būti motinos be 
tėvo. Dievas duodamas įsaky
mą liepė gerbti tėvą ir motiną, 
ne vien tik motiną. Tad mūsų 
klebonas, sekdamas kitų metų 
apeigas, pasakė: ‘‘Aš Jūsų kle
bonas, bet taipgi tėvų sūnus, 
bučiuoju rankas TĖVŲ ir MO
TINŲ už visus nedėkingus vai-

šeimų Bendra Komunija 
Jau antri metai kaip Motinų 

diena buvo parapijos šeimų

Nuotrupos

didžiojo altoriaus. Kun. Du-Nors tai buvo antras mėn. sek
madienis ir švč. Vardo Dr-ja 
turėjo eiti prie Dievo Stalo bū
ryje, bažnyčioje per mišias 
8:30 visi sėdėjo šeimomis, iš
skyrus garbės svečius, kaip tai 
lietuviškus legionierius, karei
vių motinas ir legionierių padė
jėjų kuopą. Buvo reginys, tei
kiantis džiaugsmą Dievui ir jo 
šv. angelams, matant kaip tė
vas - motina ir jų vaikeliai ar
tinosi prie Dievo Stalo ir kaip 
vienetas priėmė šv. Komuniją. 
Kunigų pastangomis daugiau 
negu 500 mišių buvo užprašy
ta kaipo dovana motinoms Mo
tinų dienai. Tos mišios mūsų 
klebono buvo pasiųstos kun. 
Bulevičiui į Scranton, Penna., 
kuris perduos tas intencijas 
mūsų lietuviams kunigams, gy
venantiems ištrėmime Vokieti
joj, Austrijoj, Italijoj ir kitur. 
NeV; tėvas mtaijoniechis Pran
ciškonas Bernardinas Grauslys 
buvo nustebintas šv. komunijų 
skaičiumi. Jis pasakė jaudinan
tį pamokslą per šeimų komuni
jos mišias apie motinos meilę, 
apie tą pagarbą, kuri jai pride
ra.

laikė mišias prie žeminių alto
rių. Nulydėta į Loudon Park 
kapines. Reiškiame užuojautą 
vyrui ir šeimai.

Antradienį 9 v. buvo mišios
Tęsinys 5-tame pust

Mokslas kun. Jonui gerai se- 
,___ _____ suprasdamas, kad
savo jėgomis atsiekti negalės 
pasirinko kilnaus tikslo — ku
nigystės. kun. Jonas pasivedė 
Dievo Apvaizdos globai. Su 
Dievo pagalba išsipildė jo kil
niausias troškimas — šiandien 
jisai yra Dievo kunigas.

Mokslus beeidamas kun. Jo
nas pasižymėjo savo darbštu
mu ir nuoširdumu. Šios jo ypa
tybės nupelnė jam daug drau
gų. Mokslus beeinant High 
School ir Kolegijoje, kun. Jo
nas ypač pasižymėjo sporto 
aikštėje. Jisai buvo narys fut
bolo. ’ sviedinio 
džio komandų, 
iškėlė ir kitus 
meno scenoje 
spaudoje. Bet tai dar neapima 
visą kun. Jono darbuotę. Savo 
mokslo metuose jis buvo veik
lus ALK Studentų ir Profesijo- 
nalų Sąjungos narys, kurį lai-imas lietuviams 
ką eidamas pirmininko parei- Europoje.

: gas Marianapolio ir Marian 
Hills kuopose. Teko jam eiti ir 
administratoriaus ir sekreto
riaus pareigos tos organizaci
jos Centro Valdybai, 
lumas tęsėsi ir 
mokslus beeinant.

Reikia pažymėti 
kun. Jono ypatybę 
uolus ir nuoširdus 
rijo tas.

Kunigo Jono tėveliai kilę iš 
Lietuvos. Jo mamytė gyveno 
Vaičiuliškių kaime, Suvalkijoje. 
Jo tėvelis senai miręs.

Kunigas Jonas tikrai džiau
giasi pasiekęs savo troškimo 
tikslo.- Kartu su juomi džiau
giasi ir jo mamytė ir broliai ir 
seserys, kurių dvi yra vienuo
lės — Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų vienuolijoje.

Viena jo sesutė — Motina 
Liguori eina visos vienuolijos 
viršininkės — Motinėlės parei
gas, antra. Sesuo Natalija yra 
mokytoja Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokykloje, Cambrid
ge, Mass.

Kun. Jonas atnašaus pirmą
sias iškilmingas šv. Mišias ge
gužės 23 d. šv. Juozapo para
pijoje, Scranton, Pa. kur klebo
nauja Prelatas J. Miliauskas.

Sveikiname ir linkime 
palaimos.

Motinos dienoje, geg. 9 d. Šv. 
Kotrynos par. bažnyčioje pir
mas iškilmingas šv. mišias at
našavo kun. Charles D. Logue, 
kurio motinėlės gyv. 82 Walnut 
Ave. Po pietų Civic svetainėje 
įvyko viešas priėmimas, kur 
primicijantas suteikė savo pa
laiminimą. i

į Pas pp. Joną ir Oną Kava- 
Sunkiai serga įliauskus, gyv. Willow St., prieš

Gegužės mėn. 6 dieną staigiai-Lietuvių Radio Valandas kon- 
susirgo ponia Izabelė Degutie- certą buvo apsistojęs 
nė. mūsų parapijos vargoninin- nas Butėnas iš 
kė. Ligonė randasi General Ii- Varg. p. Vadas 
goninėje, gana kritiškoje pade- Butėną parvežė
tyje, nes turi plaučių uždegimą. Norwoodą. Koncerto dienoje.

Jonas Sakalauskas. Šv. Ceci- geg. 2. p.p. Kavaliauskai atve- 
lijos choro pirmininkas, taip iže art. Butėną į Bostoną. Po 
pat randasi General ligoninėje.: koncerto dalyvavo artistų priė- 
Jis po operacijos jau stiprėja.' mimo vaišėse.

art. Jo- 
New Yorko. 
Sereika art. 
iš Bostono į iI

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po 84.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $ ir prašome atsiųsti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas

Adresas

ir krepšiasvy- 
Be to aikštėn 

savo gabumais. 
— dramoje ir

LEISTOM, MAINE
Gegužės mėn. 7-10 dienomis 

Lewistono lietuviai turėjo trijų 
dienų misijas. Misijas pravedė 
gražiakalbis misijonierius kun. 
Dr. Leonardas Andriekus, O. 
F. M. Geros valios žmonės gau
siai atsilankė.

Ateinantį sekmadienį, per 
Sekmines, Lewistone vėl naujos 
iškilmės. Įvyksta lietuviškų
dainų ir muzikos koncertas.
Dainuos žinoma solistė p. B. 
Svilienė iš Bostono ir p. P. Zen
kevičius iš Worcesterio. Smui
ku pagriež p. O. Baltrušaitytė 
iš Lewistono. Pianu skambins 
p. A. Cote iš Auburn. Kviečia
me visus dalyvauti šiame kon
certe, pasiklausyti gražių lietu- 

(viškų dainų. Pelnas bus skiria- 
tremtiniams 

Koresp.

Jo veik- 
seminarijos

dar vieną 
— jisai yra 
lietuvis i>at-

lESTFIRD, MASS
Worcesterio Vyčiams Sekasi
Praėjusį sekmadienį Worces- 

terio Vyčių 26 kuopa atvyko į 
Westfield. Mass. su savo vaidi
nimu, — ‘‘Mečislovo pasiseki
mas Amerikoje”. Veikalas pa
rašytas pačios kuopos gabių 
narių. Dalyvauja, berods, 26 lo
šėjai. Ir reikia pasakyti, su ke
liom išimtim, visi savo roles 
gerai atliko. Kai kuriuose ak
tuose, kaip šeimos vieno nario 
atsisveikinimas su tėvais, gimi
nėmis. draugais bei pažįsta
mais, išvykstant į Ameriką, ne 
vienam žiūrovui išspaudė iš a- 
kių ašaras, nes aiškiai buvo 
atvaizduota ne vieno asmeninė 
istorija. Ypatingai veikalo ak
tuose žavėjo visus labai gra
žios, specialiai parinktos, lietu
viškos dainos, kai kurios pačios 
kuopos sukurtos. Pasirodo,

Dievo

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis

yra 
jame

Gegužinė Procesija
Motinų dieną mūsų parapijoj 

buvo gerbiamos žemiškos moti
nos su tėvais. Po pietų 4 vai. 
buvo atiduota garbė Dangiškai 
Motinai Marijai. Sesučių Kazi- 
mieriečių pastangų dėka, para
pijos dr-joms kaip tai Sodalie- 
čių, švč. Vardo vyrų ir Alto
riaus ir Rožančiaus moterims, 
šiais metais procesija buvo 
viena iš gražiausių parapijos 
istorijoj. Vaikučiai buvo pasi
puošę visomis vaovorykštės 
spalvomis. Oras buvo tikrai ge
gužinis. Jau dvi ar trys savai
tės kaip lijo kasdien, 
sekmadienį buvo šilta 
žu. Diena tikrai rinkta 
jai. Kaip dalyvių taip 
jų susirinko minia ir kurie tik 
turėjo foto aparatus galėjo pa
daryti gražiausių nuotraukų.

Misijų Užbaiga
Gegužės karalienei p-fei Ma

rijonai Nemuraitei aiškiai at
kalbėjus Pasišventimo Aktą ir 
apvainikavus Marijos stovylą, 
kun. Misijonierius Gramdys pa
sakė paskutinį Misijų pamoks
lą, kurio turinys buvo, kadangi 
Marija yra gailestingumo Moti
na tad visuomet pasitikėk ja. 
Marijos litanija giedojo visa 

i lietuviškai 
ir angliškai tarė padėkos žodį 
visiems ir prašė melstis ūž pa
vergtuosius ir ištremtuosius 
lietuvius, ypač nekaltus vaike
lius, kuriems nėra galimybės 
nei pažinti nei pagerbti Marijos 
mūsų visų Motinos. Po palaimi
nimo švč. Sakramentu, dienos 
iškilmės užsibaigė Misijų Kry
žiaus sveikinimu. Pamaldos už
truko dvi valandas, bet visi 
buvo patenkinti, visi džiaugėsi 
kaip iškilmių grožiu taip tuo 
faktu, kad mes čia Amerikoj

kuopa turi ne tik gerų artistų, Marijos litanija g 
bet ir tikrai gražiais balsais j bgįnyįja. Klebonas 
dainininkų, kurių klausantis ir angliškai tarė i
tikrai buvo kopasigėrėti.

Žmonių prisirinko pilna salė 
ir visiems Worcesterio artistai 
paliko labai gražų įspūdį ir tik
rai pasitarnavo ne tik Vyčiams, 
bet lietuvybės ir Lietuvos la
bui. Tad tenka garbė Worces- 
terio 26 kuopai ir jos teatro 
grupės vadei, poniai Jurgelio- 
nienei. Nenuleiskit rankų ir to
liau dirbant jaunimo ir Lietu
vos labui bei jos laisvei.

Westfieldietb.

tačiau 
if gra- 

procesi- 
žiūrėto-

Jei atsimeni tėvo laikais, 1910 m. buvo 
tiktai ketvirtdaHs telefonų Naujoje Anglijo
je, kaip dabar kad yra — ir toli gražu jų 
mažiau buvo padaroma.

Kad patenkinus dabartinį telefonų pa- * 
reikalavimą, nes instaliavome naujų įtaisų 
537 centraliniuose ofisuose per paskutiniuo
sius porą metų; mes pastatėme naujų pa
statų 86 vietose; ir pridėjome tūkstančius 
mylių dratų ir kabelių visoje teritorijoje, 
kurią mes aptarnaujame.

Darbas dar nėra baigtas. Bet mes aptar
naujame daugiau žmonių kaip bile kada ap
tarnavome ir mes stengiamės vis duoti di
desnį ir geresnį aptarnavimą.

šiandien biznie
riai yra reikalingi 
gero aptarnavimo 
ir daug.

mtimmiimiY
r



apie savo atsirertimą
Douglas Hyde pasakojai kaip jis buvo 
pasidaręs komunistu ir kodėl dabar 

pamilo Katalikų Bažnyčių
VIENAS PASIKALBĖJI

MAS TELEFONU
Douglas Hyde, Londono vyksmą, n«ijas idėjas sa- 

komunistų laikraščio* 
“Daily Worker” redakto
rius laikraštyje “Catholic 
Herald” No. 3239 
pradeda savo įdomią 
vertimo į katalikybę 
riją:

“Vieną vakarą, 
metų sausio 16 dieną aš 
paskambinau į vietinę jė
zuitų kolegiją, kad noriu 
pakrikštyti du savo vai
kus.

Dabar tas komunistų 
redaktorius pajuto naują

taip 
atsi- 
isto-

1948

Sekmadienį pusėj po 
trijų, — atsiliepė balsas 
telefonu.

— Ar nereikės krikšto 
tėvų? — paklausiau.
— Atsiveski juos pusėj 

po trijų...
— Betgi mes nepažįsta

me nei vieno iš katalikų...
— Argi jūs nekatalikai? 

— su susidomėjimu pa
klausė balsas iš kolegijos.
— Ne. Mes ir tuo reikalu 

norime pasitarti.
Ir tas telefoninis pasi

kalbėjimas,*— pastebi to
liau Hyde, — buvo lemia
mas atsiskyrimo momen
tas su komunizmu, ku
riam priklausiau per 20 
metų. — Buvo tik laiko 
klausimas, kol aš palikau 
savo darbą “Daily Wor- 
ker”ker” , redakcijoj?, darbą, 
prfe kurio aš prmėidžiau 
penkerius metus; tai reiš
kė atsiskyrimą su partija, 
su kuria aš buvau susiri
šęs per visą savo suaugu
sio žmogaus laikotatpį. 
Tai reiškė pradžią naujo, 
katalikiško gyvenimo, su 
visiškai naujais draugais, 
bičiuliais, naujais susido
mėjimo klausimais”.
VIDINE SIELOS KOVA

Toliau tas buvęs komu
nistų dienraščio 
rius pasakojasi,

redakto- 
kad tik

rumoje jb kelias į katali
kybę prasidėjo 1943 me
tais. Jisai turėjo pasi
rengti bylai ir pervertė 
komplektus katalikų laik
raščio “Weekly Review”. 
Tada jisai, sakosi, paste
bėjęs, kad esama katali
kiškos kultūros, apie ku
rią nieko nežinojęs. Dabar 
tą laikraštį dažniau ėmė 
Sklaidyti ir ėmė daugiau 
domėtis Chestertono ir 
Belloco (katalikų konver
titų, rašytojų) kūriniais.

vo galvoje; iš pradžių ji
sai sakosi tam priešinęsis,' 
bet tas negelbėjo ir ilgai
niui katalikybė laimėjo jo 
įsitikinimuose.

KAfiE JISAI BUVO 
KOMUNISTU

Jaunatvėje jisai buvo 
pradėjęs studijuoti teolo
giją ir rengėsi kaip meto
distų misijonierius vykti į 
Indiją. Indijoje tada buvo 
gerokai išbujbjęs laisvės 
sąjūdis. Douglas Hyde 
jam simpatizavo. Jisai 
suartėjo ir su kitomis 
grupėmis, kurios garsino- 
si esančios susirūpinusios 
Indijos laisve. Pasirodė, 
kad tai būta komunistinių 
organizacijų. Hyde susi
pažino su jų žmonėmis ir 
pirma negu sulaukė pilnų 
18 metų, jisai jau liko ko
munistų partijos nariu. 
Dabar jam išrūko iš gal
vos mintis būti metodistų 
misijonieriumi, kaip ne
tinkąs moderniškam jau
nuoliui dalykas.

Krikščioniui, atėjusiam 
į komunistų eiles, teko pa
tirti kaikurių staigmenų, 
tačiau jį ėmė žavėti ko
munistų veržlumas, jų pa
siryžimas viską pakelti 
siekiant užsibrėžto tikslo. 
Jis žinojo, kad daugelį be
darbių traukė į komunis
tų eiles mintis, jog po re
voliucijos jie turėsią pa
stovias ir žymias vietas, 
ne kaip dabar — kokiais 
gatvių šlavėjais. Jam pra
dėjo rodytis, kad komu
nizmas turi atsakymus į 
visus gyvenimo klausi
mus, užbaigtą gyvenimo 
filosofiją. Jam tik buvo 
nesuprantamas tas komu
nistų nežabotas elgesys 
seksualiniuose klausimuo
se. Iš pradžių dar jisai 
save laikė krikščioniu - 
komunistu ir savo turi
muose Lenino raštuose i£ 
piešė kryžių, ant kurio 
kabojo piautuvas ir kūjis. 
Senesnieji partijos nariai 
jam sakė, kad jisai išaug
siąs iš to, kaip ir jie kad 
išaugę. Ir ištikrųjų, vy
resniųjų komunistų įtako
je jisai galutinai nutolo 
nuo krikščionybės, visu į- 
karščiu mesdamasis į de
monstracijas, ei s e n a s,
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Per šiaurinę Texas valstybės dalį praėjo smarki audra, kuri McKin- 
ney, Tex., miestelio sugriovė daugybę namų. Vaizdas parodo išteriotą 
miestelį, kur žmonėms teikiama greita pagelba. Nuostoliai dideli.

grumtynes su policija, net 
kovas už barikadų. Jie ti- 
kėjbsi revoliucijos Brita
nijoje.

KĄ HYDE PASAKOJA 
APIE KOMUNISTŲ 

VEIKIMĄ
Prasidėjus pilietiniam 

Ispanijos karui Hyde ap
važiavo daugelį Britani
jos vietų, demonstruoda
mas raudonųjų filmas ir 
rinkdamas jų sanitari
niams reikalams aukas. 
Vienu laikotarpiu jis kas
dien kalbėdavo nemažiau, 
kaip dviejuose mitinguo
se, ir taip per keturis mė
nesius be pertraukos. Taip 
įsikarščiavęs jisai nebetu
rėjo laiko kritiškai žiūrėti 
į savo vadų darbus, 
juos kritikuoti. Vis dėlto 
jisai patyrė, kad taip sun- munistų 1 • • * J* v w

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUZftS 
MfiNESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą 
ir užadresavę:

“DARBININKAS”
366 Mest Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:—
Siuomi siunčiu 50 centų ir prašau man .prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas__________ _____ ______u............................................. —

Adresas............ .......... ......_.........................................

jiin gubernatorius Harry W. 
Niee, pasirašė tą rezoliuciją, ir 
nuo to laiko, einant minima re
zoliucija, kasmet gubernato
rius privalo proklamacija pa
skelbti Vasario 16-tą, kaip Lie
tuvos Respublikos dieną. Nuo 
to laiko kasmet šios valstybės 
gubernatoriai patiekė tokias 
proklamacijas ir skelbė Lietu
vos Nepriklausomybės dieną.

To įvykio atžymėjimui Mary
land’o lietuviai, vadovaujant 
Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Tarybai, paprašė Lietuvos pa- 

. siuntinybę Washington’e, kad 
gautų iš Lietuvos ąžuolaitį. Pa- 

t siuntinybę ąžuolaitį parūpino. 
, ir 1935 metų gegužės mėnesį 
i tas ąžuolaitis buvo ceremonia- 
. liškai pasodintas prie Marylan- 
į d’o Valstybės Namo, Annapo- 

lyje.
Po to, kasmet Maryland’o lie

tuviai, vadovaujant Draugijų 
Tarybai, gegužės mėnesį kelia
vo į Annapolį aplankyti lietu
višką ąžuolą. Tik paskutinio 
karo metu, dėl naftos stokos, 
porą metų tos ceremonijos bu
vo pertrauktos.

Pernai, po ceremonijų prie ą- 
žuolo ir Atstovų Bute, guber
natorius W. Preston Lane, Jr., 
kartu dalyvavęs, visus dalyvius 
pakvietė į Executive Mansio n, 
ir ten maloniai su visais pasi
žmonėjo ir parodė visą Man- 
sion ir aplinkinį gėlyną.

Šį metą Draugijų Taryba 
rengia žygį į Annapolis, sekma
dienį, gegužės 23 dieną. Tą die
ną, 9:30, ąžuolo lankytojai su
sirinks prie Lietuvių salės. 851 
Hollins Street. Baltimorėje. ir 
vyks į Annapolį prie ąžuolo. 
Prie ąžuolo ceremonijos įvyks 
11 vai. ryto, o po to visa pil- 
grimija žygiuos į Atstovų Bu
tą, kur bus patiekta atitinka
ma programa. Tai dienai gu
bernatorius atidavė lietuviams 
Valstybės Namą ir Annapolį.

Sužydo, sužaliavo pavasaris. 
Margai pasipuošė graži Mary
land’o žemė. Platus ir tiesus 
kelias į Annapolį. Trauks ilga 
linija autotibsų ir automobilių. 
Plevens Amerikos. Maryland’o 
ir Lietuvos vėliavos! Prie Vili
jos ir Nemuno krantų Lietuva 
pavergta; • bet Maryland’e Lie
tuva vis laisva ir nepriklauso
ma!

Daug Maryland’iečių lankys 
Lietuvos ąžuolą. Bet nepadarys 
klaidos ir pakeleiviai, kurie lan
kydami Washington’ą bei ki
taip esantys šioje padangėje, 
užsukdami tą dieną ir tuo laiku 
į Annapolį, aplankyti lietuvišką 
ąžuolą. Kep.

Pradžia *tanfep«Ml. 
už Antano Kripo včlę užprašy
tos Amelijo* Kripienše, jo bro
lienės. Lai ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

Sekmadienį, geg. 16 d., suei
na vieni metai nuo mirties J. 
E. Arkivyskupo Mykolo Cur- 
ley. Mišios katedroje penkta
dienį, geg. 14 d. 10:30 vai. ry
to. Prašome visų atminti miru
sio Ganytojo vėlę, kaip mišiose 
taip šv. Komunijoj sekmadienį, 
Sekminių dieną.

Valio. Jonas Zydalis nori vie
šai išreikšti savo padėką Die
vui ir Marijai už leidimą jam 
gyvam išeiti iš ligoninės. Jonas 
turėjo sunkią operaciją, bet jo 
maldinga žmona išprašė vyrui 
sveikatą. Be abejo, Dievas su
teiks Jonui reikalingas malones 
dėlto, kad jis yra dėkingas.

Vajus našlaičių reikalams 
žygiuoja gan silpnokai. Praėju
sią savaitę surinkta tik $1,400, 
o reikia $4,625. Klebonas kun. 
dr. Mendelis susirūpinęs mūsų 
lietuvių apatija, trūkumu užuo
jautos našlaičių varganas.

Ąžuolas ja
Auspolfa, BM. — Prieš dvy

lika metų čia Baltimorės Lietu
vių Draugijų Taryba pasodino 
atsiųstą iš Lietuvos ąžuolaitį 
prie Marylando Valstybės Na
mo. Dabar jis jau aukštas, gra
žus, išsišakojęs, linksmai auga 
laisvoje Amerikos žemėje. Sis 
ąžualas primena tuos laikus, 
kuriais Lietuva buvo nepriklau
soma valstybė, pripažinta pa
saulio šalių suverenine respu
blika, ir tas dienas, kuriomis 
Maryland’o Valstybė ištiesė 
ranką ir pasveikino Lietuvos 
Valstybę kaip laisvą šalį.

Staigmena buvo tokia: Mary
land’o vienas tuometinių sena
torių, p. Joseph M. Wyatt, 
1935 metų legislatūros sesijoje, 
įnešė senato bendrą rezoliuciją, 
kuria einant, kasmet Vasario 
16-toji diena būtų šioje valsty
bėje švenčiama kaip Lietuvos 
Respublikos diena. Tą rezoliu
ciją priėmė Maryland’o sena
tas, ir atstovų butas. Tų pačių 
metu gegužės mėnesį, tuolaiki-

jančių mūsų kartos žmo
nių prieina prie kartaus 
nusivylimo. Tas, žinoma, 
gali vesti prie apatijos ir 
cinizmo (abejingumo, be
gėdiškumo). Tačiau, jeigu 
Bažnyčia imsis tinkamai 
vadovauti ir populiarizuo- 
jti savo socialinį mokslą 
į daug veržlesniu būdu, yra 
vilties, kad jie gali būti 
laimėti krikščionybei.

<
Manoji karta buvo iš

auklėta visas viltis sudėti 
pasaulinėse organizacijo
se, turinčiose materialis
tinį pagrindą: Komunistų 
Internacionale ir Tautų 
Sąjungoje, kurios turėjo 
sujungti žmoniją, bet ku- 
riios ją tikrumoje sužlug
dė. Tačiau žmonės gali 
būti įtikinti, kad Katalikų 
Bažnyčia, kaip tik dėl sa
vo katalikiškumo (visuo
tinumo), yra vienintelė 
viltis”.

Davęs tuos pareiškimus 
laikraštininkui, pagaliau 

j tas buvęs komunistų' re-

žmonės, kurie jį neša ir 
tas jam davė stiprumo 
dar kaikurį laiką ištverti 
komunistų eilėse.
SOVIETŲ SAUVALIAVI

MAS JĮ ATGRĄSO
Tačiau, kaip jau anks

čiau minėjome, skaitymas 
katalikų laikraščio ir y- 
pač Chestertono ir Bello
co raštų, palenkė jį į ka- 
jtalikybę. Paveikė čia dar 
ir kitas dalykas: jis pasi
baisėjo Sovietų Rusijos 
darbais po karo užimtuo
se kraštuose. Hyde rašo:
— Paskutinieji metai pa

rodė, kad komunistinių 
valstybių naujoji “laisvė” 
sunaikina senąsias lais
ves ir nieko geresnio į tą 

ar vietą neatneša.
Toliau, tasai buvęs ko- 

redaktorius ra-

I

kiai uždirbti ir gerašir
diškai darbo žmonių su
aukoti pinigai laisva ran
ka dažnai buvo išmėtomi. 
Jis pastebėjo, kad Angli
joje komunistai ėmė ver
buoti net visokius girtuo
klius ir valkatas kaip 
maistą kanuolėms Ispani
joje.

Prasidėjus karui komu
nistai atkreipė ypatingą 
dėmesį į paėmimą savo 
kontrolėh darbininkjjos. 
Jų šūkis buvo: “Kiekvie
nas fabrikas — tvirtovė”. 
Ir gana greit jie jautėsi į- 
sistiprinę. Komunistai gy
rėsi tarp savęs: “Mes bet- 
kuriuo laiku galime sukel
ti streiką nors ir dėl puo
duko arbatos”. Britanijo
je buvo dalinamos kny
gos, išspausdintos Rusi
joje, aprašančios kaip ka
rą paversti civiliniu karu. 
Tačiau, kai ėmė gręsti pa
vojus Rusijai, komunistai 
gavo įsakymą pakeisti li
niją ir vieton streikų, pla
nuoti, kaip pakelti fabri
kų produkciją.
KOMUNISTŲ DIENRAŠ

ČIO REDAKCIJOJE
1940 metais Douglas 

Hyde buvo pakviestas 
dirbti komunistų dienraš
čio “Daily Worker” re
dakcijoje. Tas labai pakė
lė jo nuotaikas, nes re
dakcijos patalpas partijos 
nariai laikė kaip savotiš
ka šventove. Tačiau čia 
jis rado priežasčių ir nu
sivylimui: jis patyrė, kaip 
asmeniškos neapykantos, 
meilės intrygos ir kiti da
lykai įneša į jų tarpą kar
tumo. Tačiau jis stebėjo 
su kokiu pasišventimu jų 
žmonės, net turėdami as
meniškų nuostolių, plati
no laikraštį, ir tas palai
kė jo dvasią — jis išsidir
bo pažiūrą, kad komunis
tų siekiami idealai, jų są
jūdis, yra. didesni, negu

šo:
- ta.

— Mane beveik prie ligos 
privedė tie įvykiai, kurie 
atsitiko pokariniame pa
saulyje, kurs 
krypo iš vėžių.

aiškiai iš-• __• • y.

.v į^ko-faktorius Douglas Hyde
jau priežasčių to visopabrėžė, ka.d jo mintį ir 
suradau, viena, krikscio- širdį pakeitė tas nusivyli- 
nybės suskilime, kurs į- mas komunistine tikrove, 
vyko per reformaciją ir, Dabar Katalikų Bažnyčią 
antra, tame,~ kad žmonės: jjsaį pamatė naujoje švie- 
*r. užmiršO goje, pats pasiryžo būti
krikščioniškąjį supratimą kataliku, apkrikštijo savo 
apie žmogaus asmens, vaikus, ėmė leisti juos į 
žmoniškųjų teisių šventu- j katalikų mokyklą ir vaik
iną, kas išplaukia iš tikė-.^į^į gu jaįg į katalikų 
jimo į Dievą prieš kurį bažnyčias 
mes esame galutinai atsa-; 
kingi. Tą tiesą atskleisti 
man daug padėjo skaity-

suradau, viena,

ARBA NEDOROVES 
BEDUGNE, ARBA

mas Chestertono ir Bello- TIKYBINE KULTTRA
iCO. Vertingas amerikiečių 

žurnalas “Sign”, šių me
tų gegužės mėn. numery
je, įsidėjo Douglas Hyde 
straipsnį, kuriame jisai iš
kelia kokias diktatūrines 
priemones vartoja komu
nistai: Rumunijoje komu
nistų partija teturėjo tik 
300 narių, tačiau jie savo 
eiles pripildė buvusiais 
fašistais, karjeri s t a i s, 
nuotykių ieškotojais ir 
paėmė į savo rankas kraš
to valdžią.

Kalbėdamas apie ateitį 
tasai buvęs komunistų re
daktorius pareiškia:
— Aš manau, kad galuti

noje išvadoje dabar stoja 
prieš visus klausimas: 
krikščionybė ar komuniz
mas. Draugėje abudu ne
gali egzistuoti. Arba mes 
nuskęsime nedorovingoje 
bedugnėje, arba mes vėl 
atrasime tikėjimą ir kul
tūrą bei tas dvasines ver
tybes, kurios kitados rišo 
draugėn į vieną visumą, 
kuri vadinosi krikščiony
bė.

Tačiau 
galėjimas

ATSIVERTUSIO KOMU
NISTO PAREIŠKIMAI 

SPAUDAI
— Kaip jūs dabar mano

te apie socialinio teisingu
mo įgyvendinimą šiandie
niniame pasaulyje, prisi
lankant to krikščioniško
jo idealo? — paklausė tą 
buvusį komunistų redak
torių vienas laikraštinin
kas.

— Kai žmonės pajus, kad 
socialinis teisingumas, su
prantamas kaip savo kla
sės priešų sunaikinimas, 
veda prie asmeninės dik
tatūros tos grupės narių, 
kurie yra valdžioje, jie 
ieškos naujų kelių, kurie 
tikrumoje yra sunkiai iš
bandytieji senieji keliai. 
Kaip pirmasis žingsnis 
tikrąja linkme būtų geras 
dalykas perspausdinti vi
somis kalbomis Šv. Tėvo 
encikliką “Rerum Nova- 
ram”.

— Ką jūs manote apie 
Bažnyčios ateitį?
— Aš manau, kad atsiti

kimas su manimi nėra 
vienintelis (čia jis kalba pozityvia 
apie savo atsivertimą), talikų akcija, ne vien tik 
Kaskart daugiau galvo- paprastu prieškomunisti-

niu nusistatymu, mažiau
siai gi komunizmas bus 
nugalėtas atomine bomba, 
nes bolševizmas tarpsta 
varge ir sunaikinime”.

Douglas Hyde ryškiai 
demaskuoja komunistų 
melus, kad jie palieką re
ligijos laisvę:
— Kur komunizmas iš

kyla nugalėtoju, kataliky
bei nieko kito nelieka 
kaip tik persekiojimas 
kurio galutinis tikslas —- 
visiškas katalikybės išnai
kinimas”.

Religijoje atradęs tiesą, 
dabar patsai Douglas 
Hyde pasiryžęs pašvęsti 
savo jėgas, kad kataliky
bė išeitų laimėtoja ir at
neštų laimę pasauliui.

Dr. J. Prauskis.

Ave Maria Vaianda
Sekanti sekmadienį, t. y. ge

gužės mėn. 16 dieną. 7:30 vai. 
vakaro, per WMEX radio stotį 
bus transliuojama speciali ra
dio valanda, kurios metu bus 
duodamas vaidinimas iš St. 
John Baptist de La Šalie gyve
nimo. Prašome tos radio va
landos klausytis.

komunizmo nu
bus pasiektas 
(teigiama) Ka-

■
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ir taip gi

vietinis 
turinin- 

ir angių 
išaukš-

kuni- 
kata-

Sekma- ginėje kalboje. 
Pranciš- 

naujai
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LAWRENCIEČIAI PAGERBĖ 
KUN. JUOZĄ PUIŠĮ

Jjiurence, Mass. — 
dienį. geg. 9 d. šv. 
kaus par. bažnyčioje, 
įšventintas kunigas Juozas Pui
šys atgiedojo savo pirmąsias 
iškilmingas mišias.

Chorui užgiedojus “štai Ku
nigas". procesija įlydėjo primi
cijantą ir mišių asistą. būtent: 
arkikunigą. kun. Pr. M. Jurą: 
diakoną kun. Stengei. O. S. A. 
ir subdiakoną kun. Mark Li- 
ner.berg, 0. F. M. iš Pennsvlva- 
nijos. Procesijoje
kur.. Petras šakalys ir kun. Jo
nas Bernatonis, ceremonijų ve
dėjas.

Kun. Pr. M. Juras, 
klebonas, pasakė labai 
gą pamokslą lietuvių 
kalba. Pamokslininkas
tino kunigystės Sakramentą, jo 
reikšmę ir sunkias pareigas.

Per šv. mišias, choro stip
riais balsais sužavėjo klausyto-' 
jus. Žmonių buvo pilna bažny-Į 
čia. Visi susikaupę aukavo mi-i 
šias primicijanto intencija. Po! 
mišių primicijantas visiems su
teikė savo kunigišką ąialaimini- 
mą.
; Pagerbtųjų bankietas įvyko*

pabrėžė 
gystės luomo reikšmę ir 
likų trigubinę pareigą, kunigus 
gerbti, juos mylėti ir jų .klau
syti.

Pasveikinimo žodį tarė kun. 
Petras šakalys. Vardu visų da
lyvių p. L. Venčienė įteikė do
vaną primicijantui,
dovaną nuo Motinų Arkibroli- 

• jos vietinės kuopos. Panelė S. 
■ Rimaitė, tretininkų pirmininkė, 
‘perdavė naujam kunigui para-

dalyvavo į pi jiečių maldų bukietą. Parapi
jos choro vyrų grujiė sudaina
vo porą dainelių. Po tam ir 
merginų grupė sudainavo dai
neles. Muzikos programai vado
vavo varginininkas. p. Algis 
! Šimkus.

Vietinis klebonas, kun. Pr. 
Į M. Juras, trumpai pasveikino 
irolemnizantą ir prašė visų išly- 
idėti naują kunigėlį su maldo- 
imis į tolimą Seattle. Washing- 
ton. kur savanoriai kunigėlis 
rudenį apsiims darbuotis.

Primicijantas. kun. Juozas 
Puišys, nuoširdžiai dėkoja vi
siems už paramą, už suruoštas 
vaišes, už maldas ir linkėjimus. 

! Lietuvių ir anglų kalba, kuni- 
i gelis prašė jo neužmiršti ir pri-

i

Vakare. 6-tą vai., parapijos sve- žadėjo savo mišiose visus gera-i 
tainėje. Apie trys šimtai gimi- darius dažnai prisiminti. 
Ylių, svečių ir parapijiečių daly- šaunus bankietas užsibaigė 
vavo bankiete. Prie garbės sta- maida. Ilgoką laiką pavieni as- 
Įo sėdėjo primicijantas. kun.
Juozas Puišys, vietinis klebo
nas. kun. Pr. M. Juras, 
niai vikarai, kun. Jonas Berna
tonis ir kun. Petras šakalys ir 
kunigo Juozo dvi seserys. bro-| 
lis. tetos ir dėdės, ir giminės. 
Taipgi prie garbės stalo sėdė
jo p. L. Venčienė. Federacijos 
skyriaus pirmininkė.
Pilipienė. raštininkė.

Kun. Pr. M. Juras 
maldą. Pasistiprinus, 
kalbų ir muzikos programa.

Vakaro vedėjas, kun. Jonas, 
Bernatonis. Federacijos sky-; 
riaus dvasios vadas: savo įžan-' .............................. ..______________________ ___ i statys labai gražią ir Įspūdingą ( 

muzikalę programą, šeštadienį. 
7:30 vai. vak„ Švč. Marijos au- 
ditoriume. Po programos bus 
šokiai. Gros Perry Page orkes
tras. įžymūs muzikantas, direk
torius buvęs su Vaughn Mun- 

. roe orkestru. Jaunimas gražiai' 
Į išlavintas ir tikiu, kad ir suau- i į *
j gusieji parems jų pastangas. 
• Bilietų bus galima gauti ir sa
lėje.

i

I

LDS H. Anglijos Kuopę 
DĖMESIUI!

'S

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ KLŪBO dabartinė valdyba peržiūri Klubo “gimimo metrikus”, skaitydama 
pirmuosius protokolus, užrašytus prieš 25 metus. Sekmadienį, gegužės 16 d., Shoreland viešbuty. Klubas minės 
savo sidabrinį jubiliejų su specialia programa ir vakariene. Iš kairės į dešinę sėdi: Klūbo garbės pirmininkė Juzė 
Daužvardienė ir Lilija Vanagaitienė, dabartinė Klūbo pirmininkė. Stovi: Della Kuraitienė, vice-pirm., Felice Gil- 
more. fin. sekr., Ona Biežienė. iždininkė ir Marijona Rudienė, užrašų sekr.

LOWELL, MASS.

LDS Naujosios Anglijos 
Apskrities metinis pikni
kas Įvyks birželio 13 d., 
Romuvos Parke, Brock
ton, Mass. Pikniko reikalu 
extra susirinkimas įvyks 
geg. 16 d„ 3 vai. p.n., šv. 
Roko par. salėje, Brock
ton, Mass. Prašome visų 
kuopų valdybų ir kuopu 
nariu susirinkti pasitarti 
pikniko reikalu. Reikės 
sudaryti šio parengimo 
komisijos.

A. Zaveckas,
LDS N. A. Apskr. pirm.

penkis dolerius. Širdingas ačiū 
Į p. Puzinui. Taipgi aukojo rūbų 
i ir pasiuntė siuntinį į Vokietiją 
j p. P. Vilkienė.

p. A. Sipovičienė, Moterų So
dalicijos valdybos narė, apsir
go sunkiu gripu. Linkime p. Si- 
povičienei greitai pasveikti.

P-lė V. Jankauskaitė, kuri 
per kun. A. Janiūno bankietą 
išpildė keletą solo dainelių, at
rodo bus daug žadanti daini
ninkė. Laukiame, kad p-lė V. 
Jankauskaitė, pasirodytų su 
savo talentu dainuoti ir Lietu
vių Katalikų radio programoje.

A. D.
Švenčiausios statulą. Visos na-| 
rėš priėjo prie Šv. Komunijos 

} “in corĮiore”.

Po mišių visos Sodalietės su- 
įsirinko į parapijos svetainę su 
savo motinoms dėl “Commu-C 
nion Breakfast".i

i

i

menvs sveikino primicijantą ir 
linkėjo jam sėkmingo apašta-

vieti-j iavjmo per įigus metus.

LAVRENCE, MASS
Šv. Vardo Draugija

MAYNARD, MASS. CAMBRP6E, MASS.
Gegužės 2 d., N. P. bažnyčio-

Penktadienį, geg. 14 d. Šv. je pakrikštyta, p.p. J. C. Ta- 
j Brigytos par. bažnyčioje bus mašauskų dukrelė, vardais — 
.laikomos lietuviams pamaldos Nancy - Cecilija. Krikšto tėvai 
ir klausomos išpažintys. Kun.1 buvo p. A. Kantrimas ir p-lė 

i Jonas Bernatonis atvažiuoja iš ■ L. Fuller. Ponai Tamošauskai 
Mūsų klebonas, kun. Jonas Lawrence lietuviams aptarnau- yra vietiniai Cambriddžiaus lie-• t

Skalandis. atkalbėjęs maldas.’ti. Į tuvių tarpe biznieriai— “Park
sveikino visas Sodalietes ir jų Vietinis klebonas, kun. I. Ed- Lunch” savininkai. Sveikiname 
motinas. .ward O’Bryan ragina, kad visi p.p. Tamošauskus ir jų nauja-

. ...... ..x ;Mavnard ir apylinkių miestelių gimę dukrelę.Dėkingumo žodi reikia istar- . ^,.,5 .. .... . . . . . -| lietuviai atliktų ispazintj
proga ir taipgi pribūtų į 
maldas vakare. Išpažintys 
klausomos penktadienį, 4 
;p.p. ir vakare, nuo 7-tos

Marijos Vaikelių šventė
šeštadienį, geg. 1 d., buvo 

atnašaujamos Marijos Vaikelių 
metinės šv. mišios. Visi nariai 
priėmė šv. Komuniją “in cor
pore". Po mišių mūsų klebonas, 
kun. Jonas Skalandis. pasakė 
gražų pamokslėlį.

Geg. 8 d., prieš mišias buvo 
laikomos Marijos Vaikelių spe
cialios pamaldos ir apvainikuo- į 
ta Panelės Švenčiausios statu- ti toms, kurios darbavosi, kad* 
ja .šis parengimas būtų sėkmin-
i Geg. 4 d. įvyko mėnesinis su-, Sas • panelėms Alenai Linkevi- 
; sirinkimas. Pirmininkė, p . 
i' Marijona Jusevičiūtė. perstatė ' padėjėjoms: 
(naują kleboną, kun. Joną Ska-ilkišiūtei, Onai Saulėnaitei 
j landį vaikučiams. Kun. Jonas; Monikai Blažionytei.

MASKTH.LL.N.Y.

ir n. M. 1
I

atkalbėjo 
prasidėjo

I i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. | 

*<3<Ja Tum« reikalingi akiniai leis ‘ 
■rite mums išegzaminuoti akis i- i 
•>ritaikinti akinius. Mes padarome' 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1P44

207 PARK BITLDING
Wnrrester, Mass.

•*?.’> Mnin St.. Webster. Mass.

i
i

i

!

i

i

Po filmų Maspetho parapi
jos salėje suaukota $50.00. -Au
kojo po $6.00: Walter Grybas, 
Ona Jasinskienė. Po $5.00 — 
Šimulynas, Navickas. Petras 
Lisauskas $3.00 Juozas Zabie
la $2.00; Bronė Jasinskienė — 
$1.50. Po $1.00 — Kairaitis, O. 
Ligmontienė, Ramanauskienė, 
Varnaitienė, Ružinskas. Melkū- 
nas, K. Paškevičius, Mike Bu- 
dėnas, Pavalkis, Normuntienė, 
Beleckienė, Miliauskienė, Šim
kienė, Marijona Sinkus, Peikus, 
Joneliūnienė, 'Jonas Budėnas, 
Valaitienė, Povilas Paulauskas, 
Povilai Augustinas, Bajelienė.

šia. ■ ""I Pagerbė Primicijantą
bus' Sekmadienį, gegužės 9 d. — 
vaj Motinų Diena, 11:30 vai. šv. 
vaj i mišias atnašavo primicijantas 

kun. A. F. Janiūnas. Kun. A.
I

- 'Janiūnas, gimęs ir augęs mūsų 
suteiks palaiminimą Švenčiau- ■ ParaP'J°Je> baigęs mūsų paro
siu Sakramentu 7:30 vai. vaka- P:JOS lietuvišką mokyklą ir, 
re. Visi lietuviai turėtų 
naudoti šia proga.

p_]į lčiūtei. Antaninai Bujaitei ir jų
: panelėms Alenai „ . .. ' Kun. Bernatonis pasakys pa

mokslėlį. sukalbės rožančių ir

Šv. Vardo Draugijos svarbus Skalandis pasakė gražią kalbe- į 
susirinkimas įvyks sekmadienį lę ir ragino vaikus 
po 8-tos valandos mišių. Kvie- gerą darbą, 
čiame visus atsilankyti, nes į
vasaros darbas bus sutvarky
tas.

Muzikalinė Programa
Mūsų parapijos choras per-

I

Cambridęe-iaus Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Choro 
Antras Metinis

KONCERTAS
SEKMADIENI,

Gegužės-May 23 d., 1948
3 VAL. PO PIETŲ 

New England Mutual Hali 
225 Clarendon St., Kampas Boylston St 

Boston, Mass.
*••

Dailininkai:Koncerto Programą Pildvs:
Birūta Ramoškaitė ir Albertas Vasiliauskas

Solistai ir Duetistai —
Valdeko Eangro, smuikininkas 

Kalio Raki, Solistas 
('ambridgc’iaus Amerikos Lietuviu Pilieėiij 
Choras vadovvstėie Amelijos Tataronifit^s 
įžanga — $1.00. Taksai .20c. Viso — $1.20 

KELRODVS: — Svetainė randasi pačiam miesto centre, 
kampas Boylston ir Clarendon gatvių. Du blokai 
nuo Bostono sodo.

t

!

Metines Mišiostęsti savoį
i Sekmadienį geg. 16 d., bus 
i laikomos Aušros Vartų metinės 

Suaugesnių Veikimas .mišios. Visos narės yra ragina- 
Moterų Sąjungos 73 kuopos. mos dalyvauti ir priimti šv. 

j metinės šv. mišios buvo atna-, Komuniją “in corpore". 
'šaujamos geg. 2 d. Visos narės 
priėjo prie šv. Komunijos “in 
corpore”.

Trečiadienį, geg. 5 d. įvyko 
mėnesinis susirinkimas. Nutarė 

1 turėti “Rummage Sale”. Į ko
misiją buvo išrinktos sekan
čios: Ona Kasperavičienė ir A-Į 
gota Drevinskaitė.

Sekančios buvo išrinktos da- i 
lyvauti metinėje Moterų Sąiun-' 
gos kuopos konferencijoje, ku- i 
ri įvyks geg. 16 d.. Elizabeta 
Drevinskaitė ir Juozaphina Na- 
renkaitė.

KEARNY, N. J

I

kuris ins-

Braškaitė.

VJ.CNshota
GRABORILS 

'Asmeniškas Patarnavimas*’ 

331 Smtth St., 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

pasi- ’3UV^S labai pavyzdingas jau
nuolis. savo primicijų metu su- 
1 silaukė pilnutėlės bažnyčios 
(žmonių. Kun. Pr. J. Juškaitis, 
'parapijos klebonas,
į piravo kun. Janiūną tapti ku- 

Motūzos filmos bus rodomos I pamokslo metu grą-
Keamy, N. J. Liet. Pol. Klūbo į 
salėje, penktadienį, geg. 21 
7:30 vai. vakare.

i

Ak ir /w$

- žiai pabiudino kun. A. Janiūno 
j į jaunystės dienas. Po mišių, 

kun. A. Janiūnas suteikė vi
siems savo kunigišką palaimi
nimą. Po ceremonijų, parapijos 
žiai apibudino kun. A. Janiūno 
pagerbti įvyko šaunus bankie- 

’ tas. Į bankietą atsilankė pilna 
svetainė žmonių. Kun. A. Ja
niūnas bankieto metu visiems 
dalyviams stebėtinai gražia lie- 

• tuviška kalba išreiškė padėką. 
; Rengiant bankietą pasidarbavo 
j sekantys asmenys: p.p. A. E. 
i Daukantai, P. Bačinskienė, p. 
į V. Travers, E. Lučinskienė, p. 
i J. Lenkauskienė, p. J. Tocio- 
įnienė, p. E. Stankūnienė, p-lės 
į A. Laučaitė ir B. Mažutaitytė; 

c j daug darbavosi vietinis laido- 
■ l” i tuvių dir. p. P. Waitkus, p. W. 

įTocionis ir A. Zaveckas. Prie 
f

■stalų patarnavo p-lės Sodalie- 
ir pranešimą t-g Visiems, kurie pasidarba- 

Komitetoyo rengjant bankietą, širdingas 
k’**! ačiū. Taipgi ačiū, vikarams, 

|kun. F. Bekšai, kuris rūpinosi 
> rengimu ir, kun. J. 

Dauniui, kuris buvo programos 
i vedėju. Gražią programos dalį 
j išpildė parapijos choras, vado- 

ee";vaujant muzikui p. M. Kar- 
, , _ , , bauskui. Mišių metu su choru,

šią konferenciją. Tikmies. kad; A Kantrimas # 
organizacijos pasinaudos šiai . 
proga ir paskirs savo delega
tams kuo daugiausia aukų ALT J 
vykdomam II-jam Lietuvai , 
Gelbėti Vajui paremti.

Visais konferencijos reika- 
Merginų Sodaliečių nė. Jadvyga Stoškus, Juškaus-Uais kreiptis į Miss Mary Joku-

Siuvimo Ratelis
Merginų Sodaliečių Siuvimo 

Ratelis nutarė pabaigti savo 
siuvimo ratelio sezoną su

I “Theatre ir Dinner Party” geg. i 
j 15 d.

— 
Adoracijos laikotarpis

Kiek teko sužinoti. Šv. Vardo 
] Brolijos nariai nuoširdžiai da
lyvavo Klariečių
naktinėje adoracijoje 

I valandoje, geg. 6 d. 
i nuo 7 iki 8 valandos.

________

C.BRCOKLYN.N.Y
Centrai Brooklyn Šv. 

par. salėje sekmadienį, 
d. Kazys Motuzas rodė 
vos. lietuvių tremtinių ir BALF 
filmas. Kalbėjo Jonas Valaitis.

Po filmų žiūrovai sudėjo 
tremtiniams gelbėti $106.00 au
kų. Aukojo po $5.00: Ona Ba- 
jorūnienė. Francis Meškaus- 

' kienė. Rugienienė. Sally Balkū- 
' nas. Teklė i
Rūkas, OnaI
Mickevičienė. 

! Po $3.00: 
i N. N.

Po $2.00: 
Bieliauskas.
Juzė Jaselskienė, Barbora Gu- 
.žauskienė. šimkonis, Elena 
Vyšniauskienė.

Po $1.00: Bulovienė, Ušikie- 
nė, Jasiūnas. Ruth Ann Bur- 
bul. Rubliauskas, Jonas Sas
nauskas. Julė Mickus, Bando- 

Jakaitienė, Ch. 
St. Miltenis,

Jurgio 
geg. 9
Lietu-

Mažonis, Patricia 
i Pilipauskienė, K.

Petras Švaplėnas.

Valas, Viktorija
Barkus, N. N.,

HEW HAVEN, CONM.

Vedybos
Geg. 8 d. panelė Ona

Moterystės 
P. James 
Linkime 
linksmo

tė priėmė 
mentą su 
per mišias. 

’ laimos ir 
gyvenimo.

vienuolvne.
maldos
vakare.

nis. Williams
Lukas, Bartkus.
Dainodienė. Kaz. Pažulienė, A.

Dulkiu- Strungis, Jonas

šaukiama ALT Konferencija

Š. m. birželio 6 dieną New 
Havene, Conn., 1 vai. p. p. Sea 
Cliff viešbutyje. Light House 
Road, įvyksta Connecticut val
stijos ir gretimų lietuvių kolo
nijų organizacijų atstovų kon
ferencija. Konferencijos daly- j y 
viai bus supažindinti su Ame-' 
rikos Lietuvių Tarybos darbais! 
ir bus aptarta visa eilė aktua- i 
lių klausimų, kaip tarptautinė* 
padėtis, tremtinių įsileidimas, 
lietuviškų organizacijų veiklos 
sustiprinimas ir kt. Konferen
cijoje dalyvaus i 
padarys ALT Vykd. 
atstovas M. Vaidyla ir 
ALT nariai.

Visas lietuviškas organizaci-' 
jas. susirūpinusias dėl Lietu- 

' vos dabartinės padėties ir dėl 
į jos Nepriklausomybės atstaty-! 
!mo, kviečiame išrinkti iri Tumas. Stel-

Sakra- la Miltenis. Elzb. Gudienė, Da-|guoti kuo daugiausia atstovų į
_____ . ______________ ...

Sodalietės
Sekmadienį, geg. 9 d., 

laikomos 
metinės mišios. Prieš
prefekte, Juozaphina 
liauskaitė, apvainikavo

Dowling Ieva, Bagdonas, Nancy Ambro- 
Dievo pa- zas, Monika Pužauskas, Ona 
vedybinio į Ruginienė. Jonas Tolišius. Ma- 

! rijoną Adomeikienė, Ona Mi
liauskas. Uršulė Kulikauskas, 
Silv. Bernotas. Pivorūnas, Vai- 

buvo. nilavičienė. Grasilda Meiliūnie-

mišias kienė. N. N., Vasiliauskas, i baitis. 175 Fillmore Street, 
Kava-.Landaskis, Vladas Miller, Kas-įNew Haven, Conn.

Panelės I tancija Menkei. ALT Vykdomasis Komitetas.

giesmę “Tu esi Kunigas per 
amžius”. Bankieto rengėjai vi
siems bankieto dalyviams, sve
čiams 
lems,

šią savaitę, p. J. Puzinas au
kojo 5 dol. lietuvių tremtinių 
maisto fondan. p. Puzinas pasi
žadėjo 1.-as mėnesį aukoti po

kunigams ir N. J. Sese- 
išreiškia širdingą padėką.



X

Penktadienis, Gegužės 14, 1948

gegužinės

s A š A t A a

r. Tėvas 
šv. mišias 
po globa 

draugijos in-

buvo pa- 
Antano- 
Kučins-

ĮVIETINES_ZINIOS
Jau Sukelta Arti 17000 

Carney Ligoninės 
Išlaikymui

PADĖKA

• p

Išvyksta Koncertuoti

ŽINUTES
ŽINUTES

KrikštaL Geg. 8 d., 
krikštytas Robertas 
Irmos (Kraugaitės) 
kų, gyv. 56Ų E. 2nd St

Geg. 9 d., Stasys Juozas, Sta
sio - Alenos (Lukošiūtės) Iva
nauskų, gyv. 332 Ashmont St

Ona E., Frederiko - Florenci
jos (Gerybaitės) Daugių, gyv. 
9 Dorset St

DAKTARAI
4

šeštadienį, įpuola Sekminių 
Vigilija - pasninkas. Rytmeti
nės pamaldos prasidės 8 v. va
kare, bus laikomos 
pamaldos.

Sekmadienį, 9 v. 
Mešlis, S. J. giedos 
Lietuvos Dukterų, 
Dievo Motinos,
tencijai ir sakys pamokslą.

1 vai. p. p. bus laikomas šv. 
Jono Ev. BĮ. draugijos susirin
kimas.

1:30 v. p.p. Moterų Sąjungos 
N. A. Apskritis laikys savo su
važiavimą,
St.

3 v. p.p. 
susirinkimą

Vyčiai laikys savo 
savo kambariuose.

3:30 v^ p.p. toje pačioje pa
rapijos salėje Lietuvos Dukte
rų draugija ves “Whist Party” 
Balfo skyriui.

T*L TROwbrldg* 6330 

ltepdfc,MJ. 

(BEF8YS) 
Lietuvis Gydytojas 

278 Harrard Street
Kampa* Inman arti Centrai 8q.

CAMBRIDGE, MASO. 
Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—B.

Rūpinasi Kuodaugiausiai 
Jaunimo Sutraukti | 
Susivienymo Seimą

Katalikiškojo Susivienymo 
Centras yra pasiryžęs suįdo
minti mūsų jaunimą šia se
niausia pusantro milijono dole
rių turto turinčia organizacija. 
Norima į jos 56-tąjį seimą, ku
ris įvyks birželio 27 — liepos 1 
d.d. sutraukti kuodaugiausiai 
jaunimo. Tuo tikslu SLRKA 
Centro energingas dvasios va
das, kun. Jonas F. Baltusevi- 
čius išsiuntinėjo gerbiamiems 
kunigams laiškus, kviesdamas 
juos pagelbėti kuodaugiausiai 
jaunimo iš savo parapijos pri
siųsti į Bostoną, dalyvauti sei
mo proga įvykstančiuose jauni
mo kontestuose, būtent, sporto 
olimpiadoje, birželio 27 d., Ro
muvos parke, Brocktone ir mu
zikos, dainų šokių festivalyje, 
birželio 28 d., Municipal Buil- 
ding, So. Boston’e.

Čia iš plačiosios 
lietuvių jaunimas, 
galės savo talentu 
sporte ir dailėje. Tikimasi, kad 
jo daug privažiuos. Todėl visi 
manantieji dalyvauti, raginami 
tuoj užsiregistruoti Centre Box 
32, Wilkes Barre, Pa., arba Sei
mo Rengimo Komisijoje — 
% Darbininkas, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Pabandykime ir padarykime 
šį 56-tą Susivienymo seimą di
džiausiu ir įdomiausiu jaunimo 
sąskrydžiu 
istorijoje.

i

Lietuvių Komitetas Carney 
Ligoninės išlaikymo reikalu tu
rėjo savo susirinkimą geg. 7, 
larapijos mokykloje. Susirin

kimą atįdarė ir vedė adv. K. 
Kalinauskas, maldą pradžioje 
sukalbėjo kun. Pr. Juras, o pa
baigoje klebonas, kun. Pr. Vir- 
mauskis. Raštininkavo panelė 
1 Karksaitė.

Išduota įvairūs raportai. Įdo
miausias buvo finansinis rapor
tas, kurį išdavė ižd. Dr. A. L. 
Kapochy ir rašt. F. Grendelytė. 
Pasirodė, kad Lietuvių Komi
tetas jau sukėlė arti $7,000.00. 
Skaityti aukų pakvitavimai ir 
padėkos laiškai iš Arkivyskupo 
Richard J. Cushing. Perskaity
tas ir aukotojų sąrašas. Gal jis 
bus neužilgo ir spaudoje pa
skelbtas.

Didžiojo pikniko ruošimo ko
misijos raporto vietoje paaiški
nimą suteikė pirm. adv. Kali
nauskas, kad tos komisijos 
pirm. B. Koraitis iš Komisijos 
rezignavo nieko nenuveikęs. 
Nutarta pikniką ruošti. Ruoši
mo komisijos pirmininkais iš
rinkti veteranas veikėjas My
kolas Venys ir Juozas Casper. 
Padėjėjais p-nia Veronika Šim
kus ir Dr. A. L. Kapochy. Kiti 
komisijos nariai-lieka tie patys. 
Komisija parinks dieną ir vie
tą piknikui.

Rudenį nutarta ruošti kon
certą Simphony Hali ir kviesti 
žymiausias lietuvių meno 
žvaigždes, k. t. Anna Kaskas, 
Polyna Stoska, Sue Griška ir 
kitus.

Koncerto komisija išdirbs 
galutinus planus ir užims salę 
bei parinks laiką. Sekretoriato 
bei raštinės lėšoms padengti 
aukojo adv. K. Kalinauskas 

. $10.00, Dr. Kapochy $5.00 ir 
M, Venys $1.00.

p. Longinas švelnia, 
uolus Vytis ir “šnipšnyčio 
Vestuvės” vaidinimo ko
misijas vienas vadų ir vai
dintojų.

Gražus Vaidinimas

Amerikos 
suvažiavęs 
pasirodyti

Amerikos lietuvių
A. L

DfiMfiSIO!

‘Darbininko’ redakcijoje ran
dasi laiškas adresuotas Mr. Jo- 
Sėph Chepulis, 315 W. Third 
St, So. Boston, 27, Mass. Laiš
ko savininkas prašomas atvyk
ti į redakciją ir laišką atsiimti.

Redaktorius.
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Pristotam geriausį toniką

r—w a . ■ •». _ 1 .aa. _ m-----umsaayiaiv i vnncv ra* nu*

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

Myopia Club Beverage Co.
Wwm PUMi

Tai. Dadham 1304-W
PRANAS GKRULBKI8, Namų TeL Dedham 1304-R

Šį šeštadienį Birutė Svilienė, 
prieš metus atvykusi iš trem
ties, išvyksta į Levviston, Me., 
kur ji pakviesta dainuoti BAL- 
Fo ruošiamame koncerte, geg. 
16 d., 2 vai. po pietų, Šv. Bal
tramiejaus d-jos salėje.

Noriu širdingą padėkos žode
lį išreikšti visiems, kurie prisi
dėjo prie mano Primicijos ir 
bankieto iškilmių. Pirmiausiai 
esu dėkingas savo tėveliams, 
savo broliams ir sesutei, kurie j 
per ištisus mėnesius ruošėsi 
prie tų garbingų iškilmių. Taip 
pat dėkoju kleb. kun. Virmaus- 
kui, kuris dėjo visas pastan
gas, kad viskas kuo gražiau
siai pavyktų. Dėkoju Prelatui 
Dr. K. Urbonavičiui, kunigams:! 

į Abračinskui, Baltrušiūnui, Žu- jnas 
romskiui, jauusumui u ,
už malonų patarnavimą Primi- j kimosais 24 metus.
rijose ir bankiete. Savo maldo-j p'nas Jonas Pakalniškis il- 
se atsiminsiu parapijos Nukry-! &us metus yra gyvenęs Austni-

Lankėsi Svetys 
Iš Aiaskos

r ■ -i ■■ ■
Skaitykite ir platinkite 

katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

ĮVAIRŪS SKHBIMAI
PAIEŠKAU seserų: Marijo

nos Spakiūtės Algirmonienės ir 
Mareijonos Spakiūtės, sulig vy
ro — Romekįenė. Girdėjau gy
vena Argentinoje.

Taipgi paieškau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri- 

iš Raseinių
parapijos, Prabaudos vienkie
mio. Atsiliepkite: Agota Spa- 
kiūtė (našlė) Grinkaitis, 139 
N St., So. Boston, Mass.

(ll-t-31)

Pereitą savaitę “Darbininke” j ko je, paeinančių
lankėsi iš tolimos Aiaskos Jo-

Pakalniškis, kuris tame
Janušoniui ir Casey i šaltame krašte išgyveno su es-

Gegužės 23 d., 1948 m., South 
Boston High School Auditori
joj bus vaidinimas “šnipšny
čio Vestuvės” parašytas ir su
režisuotas Juozo Lotos, gabaus 
Vyčių nario, ši lietuviška ko
medija, pilna juokų, yra Vyčių 
parengimas iš kurio visas pel
nas bus skirtas bažnyčios pa
taisymo fondui. Komisija, va
dovaujama Longino Švelnio ir 
Antano Yakavonio, kviečia vi
sos parapijos lietuvius, jaunus 
ir senus, atsilankyti ir pasi
juokti su Vyčiais, ir prisidėti 
prie didelio ir gražaus bažny
čios pataisymo darbo.

Sekantys nariai ir komitetai 
sunkiai dirba, kad ši komedija 
būt sėkminga: Muzikos vedė
jas, Fr. A. Baltrušiūnas; muzi
kos globėjos, Pranciška Klepo- 
nytė ir Anelė Švelnytė; tikietų 
dalinimo, Elena Stiga 
nas Kontautas; 
Juozas Savickas
tachinskas; apsirengimo — A- 
melią Vallis ir scenos — Kazi
mieras Stukas.

Nepamirškit 
“Šnipšnyčio 
žės 23 
School 
Įžanga

įduotojo Jėzaus Seseles, kurios 
sunkiai dirbo, ruošdamos vai
telių procesiją ir papuošda- 

mos altorių. Padėkos žodelį iš
reiškiu poniai Marksienei, kuri 
sumaniai šeimininkavo ir jos 
pagelbininkėms, ponioms — Ja
kimavičienei, Račkauskienei, 
p-lei Ausikaitei, Kazmauskienei 
ir Volungevičienei. Taipgi pri
sidėjo nenuilstamai dirbdami 
p.p. — Slanina, Valatka, VI. 
Jakštas ir Brazauskas. Būre
liui Sodaliečių ir Vyčių, tarna
vusioms prie stalų vadovaujant 
Emilijai Vallytei, širdingai a- 
čiū. Ponams — Kasperui, Švel- 
niui, Naudžiūnui ir Stakučiui, 
vedusiems bažnyčioje ir ban- 
kiete tvarką esu dėkingas. Ar
tistams Rapolui Juškai, dakta
rui Antanėliui, broliui Stepo
nui Kontautui ir Aųuilinai 
Siauriūtei, kurie bankieto pro-

PAIEŠKO GIMINIŲ Beatriče 
Redinger, pirmiau vadinosi Ju-

Rap,

Lietuviu Vaikai Žygiuos 
Cirko Parade

Pirmą kartą per 29 metus 
didžiausias pasauly cirkas, 
Ringling Brothers and Barnum 
& Bailey, turės savo paradą 
Bostono gatvėse. Tas cirko pa
radas prasidės šio penktadie
nio rytą, geg. 14 d. 10 vai. Šio 
parado tikslas yra pagelbėti 
dabar vedamam vajui badau- 
jantems vaikučiams šelpti, 
“Crusade for Children”. Į šį 
paradą pakviesta, per Tautinių 
Šokių Grupės vedėją, ir lietu
viai vaikučiai. Jie turės žy
giuoti lietuviškuose kostiumuo
se. Pakvietė D. B. Stanbro, 
Chairman Events Committee, 
Crusade for Children. Dabar* 
ruošiamasi tinkamai pasirodyti 
šiame įdomiame cirko parade.

Rap.

Buvo Išvykęs

Lietuvos Garbės Konsulas,

ir Jo- 
garsinimo, — 
ir Juozas Ma-

advokatas A. O. Shallna, tar
nybos reikalais buvo išvykęs į
New York’ą. Išbuvęs NeW Yor-
k’e 4 dienas p. advokatas A. O.
Shallna sugrįžo į Boston'ą
vėl eina savo pareigas.

Dėl Parado Mokyklos
Neveiks

ir

Šį penktadienį visos Boston’o
pradinės ir vidurinės mokyklos
bus uždarytos, kad duoti pro
gos mokiniams pamatyti įspū
dingą Cirko ir vaikų paradą

dėmesį į vedamą vajų 
badaujančių užjūrio vaiku- 
‘‘Crusade for Children”. 
vajus pasiseks tai ir BAL- 
bus paskirta iš surinktų

visi ateiti ,i 
Vestuves”, gegu- 

d., South Boston High 
Auditorium, 8 valandą. 
$1.00. Komitetas.

Arbatėlė Tremtinių 
Naudai

Sekmadienį, geg. 16 d. para
pijos salėje, Septintoje gatvėje, 
Lietuvos Dukterų D-ja po glo
ba Motinos Šv. ruošia arbatė
lę tremtinių Vokietijoje naudai. 
Bus gerų dovanų ir užkandžių. 
Visuomenė - kviečiama gausiai 
atsilankyti. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Rengėjos.

REIKALINGA Dailydės, ca- 
binet makers ir millmen, ope
ruoti fitting piuklą, patyrimas 
reikalingas dirbti prie baldų; 
atlyginimas geras. Atsišaukite 
M-K MANUFACTURING CO.

7 Sherman St., Chariestovn
CH 2-4020 (14-18)

REIKALINGA
PATYRĘ CHEVROLET AUTO

MECHANIKAI
Užtikriname patenkinimą ir

konpettMci ją. Durims pastovus.
Turi asmenis! atsišaukti
Matykite Shop Foreman

Prank Linfield.

286 Adams St., Dorchester.
RA 9-8485

KANE CHEVROLET CO., Ine.

Boston’o gatvėse. Paradas ruo
šiamas tikslu atkreipti visuo
menės 
dėl 
čių 
Jei 
Fui
pinigų $375,000 lietuvių vaiku
čių šelpimui.

Į šį paradą pakviesti ir lie
tuviai vaikučiai. Juos atstovaus 
tautiniuose kostiumuose tauti
nių šokių grupes dalyviai

ACK
pkkme eooos von

lijoje. Jis kaip Alaskoje, taip 
ir Australijoje užsiėmė aukso 
kasimu. Jis sako, kad aukso llia Navickas. Prašau atsiliepti 
kasimo biznyje į mėnesį laiko jos tėvo Juliaus Navicko, gimi- 
galima tapti milijonieriumi ir nių ar jį pažinusius asmenis, 
galima nieko netekti. Tai yra 
“gemblinimo” biznis.

Jonas Pakalniškis pasisve
čiavęs keletą savaičių pas savo 
pažįstamus So. Bostone, orlai
viu vėl išvyksta į Alaską.

kuris mirė 1908 m. Sykesville, 
Pa. Rašykite: Beatriče Redin
ger, 530 Bryan Aėe., Radę n, 
f»a. (10-14)

Sėkmingas šarkiūtės 
Debiutas

Balandžio 30 d. Naujosios 
Anglijos Muzikos Konservato
rijos gražioje Brown Hali, tos 
konservatorijos dainavimo gra- 
duantė, lietuvaitė Charlotte 
Geraldine Shork - Šarkiūtė, tu
rėjo pasekmingą debiutą. Salė
je, be konservatorijos fakųlte- 

įto narių, buvo apie 3-400 inte- 
gramėlę papuošė savo daino- ligentiškos publikos, jos tarpe 
mis, išreiškiu širdingą ačiū. Vi- matėsi keliolika dvasiškių, 
sus prisidėjusius prie Primici
jos iškilmių ir džiaugsmo ir vi
sus, kurie savo maldomis, do
vanomis ir sveikinimais man 
gerą širdį parodė, atsiminsiu 
savo maldose ir šv. mišių au
kose.

Kun. Albertas J. Kontautas.

PAIEŠKAU brolio Wm. Vin
co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragainių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Canal zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St., So. Boston 27, Mass.

(14-t-14)

Lietuvos Dukterų Metinės
Mišios

Metinės Lietuvos Dukterų, | 
po globa Motinos Šv. Draugijos 
šv. mišios bus laikomos sek
madienį, geg. 16 d„ 9 vai. ryto. 
Visos narės prašomos susirink-: 
ti į bažnytinę salę 8:30 vai. iš 
ryto. Iš ten bendrai žygiuosime 
bažnyčion, 
kalu nebus

Atvirutės šiuo rei- 
siuntinėjamos.
3:30 vai. parapijos 
E. 7th St., įvyks

Po pietų 
salėje, 492 
draugijos ruošiama arbatėlė su į mus. 
užkandžiais ir puikiomis dova
nomis. Pelnas — tremtinių šel
pimui Vokietijoje. Rašt.

Jaunoji profesionalė daini
ninkė, ryškios tipingos lietu
vaitės išvaizdos, ir scenai tin
kamos asmenybės, kaip lakštu
tė čiulbėjo virš valandos laiko 

, dainavo
Campa, 
Massenet.
Weber, Sehles,
Kačanausko, Carpenter, Meno- 
tti, Watts ir kitų kompozitorių 
kūrinius. Buvo iššaukta keletą 
kartų ir apdovanota trimis gė
lių puokštėmis. Esantiems sa

ulėje lietuviams ji buvo pasidi
džiavimas. Be abejo taip pat 
jautėsi jos tėveliai Bostono Ko
legijos profesorius Jonas ir po
nia (Valiulytė) Šarkai-Shork ir 
dainininkės sesutė.

Reikia tikėti, kad jaunoji 
dainininkė įsigijusi platesnį lie
tuviškų dainų repertuarą daž
nai puoš didesnių lietuvių ko
lonijų koncertus bei parengi- 

Rap.

Ka* norite Įsigyti SaulCtoJe 
Califomljoje Namus ar kita* 

nuosavybes 
kreipkite* pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. VaaNem Avė., 
Hollywood 38, Calif.

klasinius Durantes, 
Mozaito, Debussy, 
Koechlin, Thomas, 

Strauss, Wolf,
So. Boston FMteeCo.

Matrasal naujai perdirbami
Kalno* pranešama ii anksto

Jūsų kreditą* gera*
Pristatymas skubus

GRABO R1AI

Remkite tuos profesljonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘•Darbininką".
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IBnasevitakSiMS
MOTERIS PAGELBININKD 

Lietuvių Graborius-BalMmuotejM 
run notsro lcimni

254 W. Broadw*j
SO BOSTON. MASS

ru. south Booton 25M>
Sūnau* gyvenamoji vieta 

S3S Dorchester Avė 
TeL COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

825 E. 8th St., So. Boston, Mas*.

tV. JONO EV. BL. PAtALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Tel. So. Boston 1298. Pirmininkas — Juozas Avi
Vlce-Pirmininkė — G. Gailiūnienč, 

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. RašL — Ona Ivaškienė,

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

Tel. P*rkway — 1864-W
Iždininkė Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
TvarkdarS Ona Krasauskas,

11 Springer SL, So. Boston, Mass.
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, So. Boston, Mass.

601 6th St., So. Boston,
agždys, 
Mas*.

Vice-Ptrmininkas — Pranas Tuleiki*.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

įį Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mas*.

Iždininkas—Stasys K. Griganaviau*.
699 E. Seventh SL, S. Boston, M***

Maršalka — O. Krasauskas,

YAKAVONIS
Draugija šavo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai.

11 Springer St., So. Boston, Mass.

vakare. Parapijos salėje, 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

492 E.
Draugija laiko susirinkimu* ka* tre

čią sekmadieni kiekvieno
Visai* draugijos reikalais kreipkitės 2 vaL po pietų. Parapijos a*H|

pa* protokolu raštininke- 492 E. 7th St.. So. Boaton.

Geriausia Užeiga Vyrame ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

t

25S Vert

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus,
1 užlaiko geriausį alų, vyną ir degti*

nę, ir visiems draugiškai ir manda*
giai patarnauja.

t Soafh Bosfm, Mkl

YAKAVONIS
FooeriU Home

741 No. Main Si.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

BalMmuotoja* 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-15B0

Paneiki Home

741 No. Mato St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir

Balsamuotoja*
Patarnavimas Dieną ir Nakų
Koplyčia Šermenim* Dykai

Tel. Brockton 8-1560

ZALETSKASZALETSKAS
PUNERAL HOME

564 EBstBraodw*y 
8OUTH BOSTON, MASS 

D. A. Žaltiška*, F. K. Zalotska* 
•raBMM Ir Batsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir nakų. 
Koplytl* termenlma Dykai. 

NOT ART PUBUC 
T6L BOU Beaton BB4B

BOU B«*ten2BOB

FUNERAL HOME
564 EastBraadway

8OUTH BOSTON, MASS
D. A. Zalriskas, F. K. Zalctska*

Bwton2«0B

Ir BalMihuetoJal.
Patarnavimas dieną ir nakų.
K*ply4l« termenlma Dykai.

NOT ART PUBUC

BOU



Penktadienis, Gegužės 14. 1948
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Pirmutinė Ir Paskutinė Malda
(Tikras Atsitikimas)

Parašė J. A. Sheridon

(Iš Anglų kalbos laisvai 
išvertė J. Butkevičius. — 
Škotijos lietuvių katalikų 
žurnalistas Glasgow‘e).

prietaringas įsivaizdavi- 
’mas! Jis, kaž-kur miego
damas tik panašų sapną 
sapnavo! Na, o Lucija? O 
kokią šiandien ji jam ver- 

itę turi, arba kokią ji nau
dą jam suteiktų? Šį svar
bų klausimą besvarstyda- 
mas, jis nejučiomis užmi-

l,

Tęsinys
Vos dvi, trys 

laiko tetruko, 
valgė varginga savo vaka
rienę. Ir kągi? — Juk jis liai reikalingo 
turėjo tik tiek. — kad ne siui miego, — jo gyveni- 
žmoniškai pavalgvti, — o mo praeities prisiminimų 
tik bent truputėlį numal- šešėliai greitai ir tyliai iš- 
šinti tą baisiijį, taip skau- slinko iš savo slėptuvių ir 
smingai visuomet jį var- niekeno negirdimi ir ne
ginanti, žiaurųjį jausmą, kliudomi dar tykiau pra- 
kuris taip nepoetiškai yra dėjo apie jį, slankioti po 
vadinamas “alkiu”! Ciniš- kambarį... Vizijos, sapnai, 
ku žvilgsniu pažvelgęs į laimė, grožis, garbė ir 
vargingą. turimą savo ankstyvesnio jo praeities 
maisto porcija, — jis ra- gyvenimo gerbūvis ir pra-' 
miai ir nežvmiai nusišyp- banga! 0 jau tos skaitlin- 
sojo. Kas tai tokio pana-:gos jo atostogos?! Paga- 
šaus į menką šilumą, su- liau ir pati jo, kaipo visur 
sirado kelią jo nugarkau- žinomo pono Simono Hi- 
liu į jo kūną. Jis nustojo lon egzistencija? — Juk 
drebėjęs: keletą maisto tai ne juokai?! Ką tikre- 
kąsnių perkandęs, — jis nvbėje dabar visa tai jam 
truputį apšilo.- Pagaliau! reiškia? 
Mintys dviejų pastarųjų ko! O ką tuomet visa tai 
baisiųjų dienų įvykių, tin- jam reiškė? 
giai čiužinėjo po išvargu- viską! Kas gi galėtų pati- 
sią jo vaidentuvę. Alkis ir keti tam, kad šis aukštas, 
šaltis: šaltis ir... alkis —gražaus kūno sudėjimo 
analizavo jis. Staiga su- vyriškis yra tas. kuris da- Laukinėse orgijose, be gė- 
drebėjęs. — jis priėjo prie bar beturi vien tik alkaną dos, be tvarkos, be rūpes- 
konkrečios išvados: — ir vargų ir gyvenimo nu- čio 
Taip. — Blogiausia už vi- sivylimų išvagotą savo naktys!.. 
są kitą tremtinio valka-i veido < išraišką, 
tos gyvenime yra šaltis! tai gyveno 
Nėra kur eiti, nėra kur bangos viršūnėje? Taip.— visa palaidos ir betvarkės 
galvos priglausti: niekas Tas yra tikra tiesa. Kitą jo karjeros pradžia! Lin- 
tokiu nebenori rūpintis... i kartą, jis buvo gana tur- gley klubas, — buvo ofi- 
Tie visi, kuriuos jis vadi-'tingas ir dar daugiau ga-įsialė bedievių įstaiga! Ap- 
no savo draugais ir prie-pingas savo pozicijoje. O šviestosios’ generacijos

teliais, — dabar tepaliko (kiek jis draugu, arba centras! Didžiųjų “moder- 
vien tik apgaulingi šešė- bent taip vadinamų drau- nistų” buveinė! Jis greitai 
liai, ir dabartiniame taip gų, tuomet turėjo!... Oi, 
kritingame jo gyvenimo oi! Kaip daug šiandien jis 
momente, tarsi f antastiš-į jiems visiems gali “padė
kas sapnas, nieku būdu koti!” Juk gudriau ir ga- 
n e bėga1 i realizuotis. Na, o biau negu lanksčios, benu- 
kad dar karta, jam atei- garės žiurkės, r _ ’ ’ 
tų taip vadinamos, jo, rūs. alkani šuneliai, 
kaipo pono Simono Hilon laukdami nuo 
turėtos gyvenimo atosto- stalo nukrintančių maisto 
gos?! Oi, ne, ne. — Tas trupinėlių, visur ir visuo- 
visiškai negalima! Tai di/met apie jį sukinėjosi ir 
džiulė klaida! — Tai fan-! tūpčiojo, kol galutinai jį 
tazija!.. Juk visa tai te- nubankrūtino. O tos visos 
būtų vien tik kvapas ir dienos Carrol’s viešbuty?!

minutės
kol jis su- go...

Laike kieto ir taip dide- 
savo poil-

i

f

— Visiškai nie-

— Visiškai

Tik nesenai Jung. Amerikos Valstybių Karo 
Laivyno laivai padarė draugiškumo vizitą Norve
gijai. Vaizdas parodo viršuje, kaip atplaukusį lai
vą ILS.S. Valley Forge apžiūri atsilankę norvegai. 
Apačioje vaizdas parodo norveges merginas trau
kiant paveikslus besilankančių Amerikos jūreivių 
Bergen’o parke. Tai buvo draugiškumo mostas 
padarytas tuo tikslu, kad sustiprinus Norvegijos 
moralę spirtis prieš Sovietų Rusiją, kuri siekia 
su savo užmačiomis ir ant norvegų tautos.

praleistos dienos ir 
Savo “laimei”, 

— kada netikėtai jis susirado Lin- 
pačioje pra- gley klubą. Tasai ir buvo

jam atei-igarės žiurkės, negu bud- . be- 
savo pono

OLD GOLD’s

Budri ir Veikli Demokratijatiios sostinėje, pirmutiniu 
kartu, jis susitiko pane’ę 
Luciją Mitchain. tiedu 
tuomet stovėjo ant Romė
nu pastatytos Hardrijono 
Sienos, ir žiūrėjo i / ngli- 
jos nusę. — “Tikroji Tro- 
ios Helena!” — namastė 
jis apie n-lę Luciia Mit
eliam. Taip. Netrukus jie
du vienas antra įsimylėjo, 
ir ruošėsi vestis. Savaime 
suprantama, kad ji greitai 
s”sekė nors ir gerai pa
slėptą, vidujinę io sielos 
būsena, — pamatė nuogą 
jo bedievybę, kai ji jam 
pareiškė, kad judviejų 
jungtuvės privalo būti su 
Kataliku Bažnyčios kuni
go palaiminimu, o jis už- 
<n«mv’,n«iai reikalavo vien 
tik civilinio a’ to. Ji kovo- 
io smarkiai, labai šnar
ėtai. kol. pagelia” salė
jo. ir ta kove laikinai lai
mėjo. Ji turėjo ravvio ką 
tai tokio tvirtesnio, už tai, 
>a paprastas matenalisti- 
”Js. bedievis žmogus, ža
dėjo jei suteikti. Ji nie
kuomet nebepamiršo tą 
savo pergalę.

Oi, kaip tai buvo juokin
ga! — Jis buvo “apšvies
tųjų” vadas ir pažiba! — 
Tačiau ji, vargšė, tiesa, 
ką tik savo geriausio tu
rėjo. jo asmenin sudėjo!— 
Meilė viską nugali, —daž
nai sakydavo ji. Apie jo 
vedvbas, o ypatingai apie 
jo žmoną, drąsiai buvo 
galima pasakyti, — kad 
jis ^avo 
kinčią, 
žodžio 
vertą žmoną, — tyriausia 
meile jį mylinčią ir bran
ginančią žmona! Juk ne 
be reikalo ir “Daily Tei- 
’er” laikraštis, jų dviejų 
jungtuves trumpai pami
nėjo: — “Šiandien, ponas 
Simonas Hilon, Lingley, 
klubo šėrininkas, žymus 

Ifinansistas ir “Dievo My- 
thas” knygos autorius, 
šv. Filomenos parapijos 
bažnyčioje, Parko gatvė
je, paėmė sau už žmoną 
p-lę Luciją Mitcham”. 
Netrukus po vestuvių, 
prasidėjo jo vidujinės ata
kos. Iš pradžių jos buvo 
lengvos; bet juo toliau,— 
tuo tos atakos laipsniškai 
didėjo, iki, pagaliau, po 
trijų ar keturių mėnesių 
laiko, priėjo prie to, kad 

, jis tos kovos jau nė valan
dėlę ilgiau nebegalėjo pa
kęsti. Dabar, jis pasijuto 
esąs ant kryžkelės: —Jis 
[būtinai turi 
vieną iš dviejų: 
ar senuosius 
gus; ar savo 
nymą, .arba...

kareiviai fronte, nes jie 
akli idealistai, nesiskaitą 
su priemonėmis. Mes tiki
me, kad amerikiečiai žino 
ką daro, jeigu jie penktą
ją koloną dar pakenčia.
VAKARŲ DEMOKRATI

JOS PAREIGA 
Akivaizdoje kruvinų 

Maskvos nagų išsidėsty
mo visame pasąulvje, Va- 

_ ________,___ karų Demokratija turi
Sostas galvotų anie antrą ’ būti labai budri ir veikli. 
Avinjoną (Popiežiaus per- į Pasak W. Churchillį, krik- 
sikėlimą).

Penktoji kolona, 
raudona ruDūžė, 
JAV pamatais 
siekdama jas 
susilpninti ir 
Tikslas aiškus, 
tiesiogiai JAV į”-ūkti, tai,ti» 
reikia jas iš " ~
sprogdinti, 
buvusio 
dento Wallace keista pro
paganda ir naujos parti
jos įsteigimas.

Ne Dieve duok, jeigu do
riems JAV vadams ir są
moningai visuomenei pri
truktu budrumo ir ener
gijos kovoti prieš penktą
ją koloną, prieš taip “toli
mą” Kremlių.. Nereikia 
užmiršti, kad penktoji ko
lona — tai neuniformuo- 
ta sovietų armija užsieny
je. Tai bolševikų divizijos, 
kurių kareiviai yra kovin- 
gesni, negu uniformuoti

Pradžia 3-čiame pusi, 
munistų sabotažai Pran
cūzijoje, deja pasiekė 
priešingą tiksią: Paryžius 
susilaukė tvirtos valdžios 
ir visa tauta pasidarė bu
dresnė. Italijoj komunis
tų pavojus praėjo, bet Ro
mos valdžia turi būti ir 
toliau tokia veikli, kaip ir 
per rinkimus pasirodė, 
nes gi neleistina, kad Šv.

ščioniškasis pasaulis ne
kaip Sali ramiai gyventi, kol 

ir po Sovietų Sąjungai nebus 
, kasasi,1 užkirstas kelias šantažuo- 
iš vidaus ti taiką, blefuoti ir grąsin- 
sugriauti. ti likusiam pasauliui. Esą, 
Megalima neužtenka vien snstabdy-

■ - • bet ją reikia “pa-
vidaus iš- prašyti” atsitraukti iki 

Būdinga yra 1939 m* sienų ir gal net. 
JAV * iceprezi-įdar toliau į rytus. Ne ra

ina to, Vakaru Demokrati
ja turi būti tiek stipri ir 
drąsi, kad laiku priverstų 
Kremlių pakeisti savo 
žiaurų režimą ir duoti 
laisvę pavergtiems mili
jonams. Kadangi Vokieti
ja, kuri vienintelė Euro
poje galėjo sutvarkyti 
Rusiją, yra išjungta, — 
Vakarų Demokra t i j o s 
šventa pareiga nedelsiant 
sutvarkyti Europą ir iš
gelbėti žmoniją nuo bai
siausios katastrofos.

Gelbėdama Europą ir 
jos pavergtas tautas, Va- 

ikarų Demokratija* gelbsti 
pati save. Pavergtos tau
tos turi teisę to reikalau
ti, nes gi ne be Vakarų 
Demokratijos sutikimo 
Maskvoje ,Teherane, Jal
toj ir Potsdame tos tau
tos (Lietuva, Latvija, Es
tija, Lenkija ir kitos) 
šiandien tokį tragišką li
kimą išgyvena, kaip ne be 
to ir mes, tremtiniai, čia 
dar vargstame, vis dar ti
kėdami paniekint o m i s 
chartomis ir Didžiųjų Vy
rų garsiais punktais.

Edv. Karnėnas.

t

juokėsi ir tyčiojosi. Jis su 
didžiausiu pa m ė g i m u 
skaitė ir gėrėjosi vien tik 
bedievio vokiečių filosofo 
Nitsche’s raštais, jiems 
pilniausiai tikėjo, ir visą 
vidujinį savo sielos gyve
nimą, stengėsi pagal Ni
tsche’s nurodymus ir nuo
monę tvarkyti. Jis taipgi 
nemažai juokėsi ir pikti
nosi ir iš airių, kurie a- 
not jo — buvo iki kaklo 
paskendę tikėjimo kvaily
bėse, niekaip nebegalėda
mi pabusti iš to religinio 
savo letargos miego, dėlei 
kurio, kiekvienas parazi
tas, kuomet tik nori, vi
suomet laisvai jų spran
du gali laipioti. Jis nema
žai džiaugėsi ir gėrėjosi 
angelais, kad šie, sulig jo 

anot į nuomone, per kruviną Re
formacijos revoliuciją Ka
talikų Bažnyčią, ir tikin
čiuosius Anglijoje nuslo
pino, kad pastaroji dėlei 
to neteko visų savo teisių, 
ir buvo pastūmėta (supr. 
Katalikų Bažnyčia ir ti
kintieji jos nariai. —Ver
tėjas) į šalį iš viešojo gy
venimo kelio. Ir dėl to,' 
šiandien anglai daug auk
ščiau stovį, negu kad ai
riai. Žibanti satyra, arba 
rašytojų sarkazmas — 
jam tebuvo Vien tik milži
niški juokai. Jis visuomet 
buvo pastarųjų pusėje, 
visuomet buvo pasiruošęs 
juos paremti, visada už
stoti ir palaikyti, kas tik 
buvo Lingley klubo sal
daus liežuvio padaras. Kol 
kas, viskas ėjo jojo nau
dai kuo puikiausiai. Bet 
štai įvyko visai netikėta 
staigmena: — jojo pirk
tieji šėrai pradėjo kristi, 
kas savaitė po vieną šilin- 

Įgą, nuo kiekvieno įdėto 
i svaro sterlingų. Ant jų 
jis pralošė gana daug 
grynų savo pinigų. Bet tai 
menkniekis! — To jis vi
sai nepaisė, ir ligšiolinių 
savo išlaidų nė kiek dėl to 
nesumažino. Ir kass čia 

'tokio? Materiale jo padė
tis, juk ir vėl greitai pati 
savaime pasitaisys! Taigi 
ir dabar jis buvo lygiai 
taip pat, tvirtai nusitei- 

įkęs, kaip ir pirma.
! Edinburgh’o mieste, Ško-

• •

įsirašė į tą klubą, tapda
mas gana populiariu jo 

'nariu, ir be to, — dar pri- 
■ sipirko ne mažai to klubo 
bonų. Taip. Jis yra turtin
gas, ir viskas jam gana 
gerai klojasi. O jeigu kur 
ir turėjo kokį nors nežy
mų nepasisekimą, — tai 
argi ne religija yra tam 
kalta? Juk religija, ;
jo nuomonės, tai žmonijos 
opijumas! Jis skaitė Che- 
stertono raštus, ir iš jo

Dalinys Alfabetiškai 
Skaitant Reiškia

MALONUMAS

»

Dėl “Treat” vietoje “Treatment” Rūkykite OLD GOLDS

tikrai dorą, ti- 
ir pilniausioje to 
prasmėje, savęs yra tik krikštytas pago-i 

nis! Nuo mokyklos laikų, 
’jis bažnyčios nelankė, nie
kuomet nesimeldė, šv. mi
šių neklausė, išpažinties 
neėjo, šv. Sakramentais 
visiškai nesinaudojo... Jis 
bedievis! Kas, kad vieną 
kartą, jis pusiau jėga pri
verstas, turėjo nueiti į šv. 
Filiomenos bažnyčią, bet 
ir tai, vien tik tuo tikslu, 
kad tą dieną jis turėjo 
taip svarbų šv. Moterys
tės Sakramentą priimti! 
Ne ką darysi!... O dabar, 
kai bus reikalas, lai pasi
rūpina su jo žmona kiti, 
jeigu kas nori... O kas 
jam rūpi? Taip. Jo žmona, 
Lucija, nebegalėdama pa
kęsti taip didelį tą mora
linį savo gyvenimo smūgį, 
pagimdžiusi kūdikį mirė, 
neužilgo pasišaukdama 
pas save ir naujai gimusį i 
savo sūnelį...

(Bus daugiau)

Juozas Kastai*
Ine

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORTFS 

tWZ <V»«hinrton Bhrd. 
BALTIMORE 30. Md
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pasirinkti 
Luciją, 

savo drau- 
sielos išga- 
jos pražū

tį?! Senieji jo “draugai ir 
prieteliai”, jam reiškia to
limesnę materialistinę jo 
karjerą. Nepasotinama jo 
savymeilė, turtų, garbės 
ir galios troškimas, pini
go ir savo pilvo meilė ir 
garbinimas, ūmai prarijo 
visą jo širdy iki šiol dar 
buvusią, nors ir menką, 
meilę, ar bent jos panašu
mą savo žmonai Lucijai. 
Pagaliau, jis galutinai 
nusprendė: jis pasirinko 
senuosius bedievius savo 
draugus! Dar kurį laiką 
pagyvenęs, jis automatiš
kai pametė savo žmoną, 
prieš pat pirmutiniam jos 
kūdikiui gimsiant, išvis 
neatsižvelgdamas į
kad šv. Moterystės Sa
kramentas uždėjo 
taip didelę, svarbią ir at- 
sakomingą pareigą iki pat 
jos mirties jos neapleisti, 
ir stropiai viskuo ją ap
rūpinti. Čia yra svarbi pa
reiga?! Nagi? — O kas 
jam toji pareiga! Juk jis

tai,

jam

Tel. Lexingtnn 8595 
LlmMinal <MI visokių reikalų. 
Pstsmavimns Dieną ir Naktį

Laike Raudonųjų mitingavimo Milane ir po
licijai palaikant tvarką, vienas iš policijos narių 
buvo komunistų užpultas ir nužudytas. Vaizdas 
parodo lydint žuvusį Milano gatvėmis iškilmin
goms laidotuvėms, kurias seka ginkluota kariuo
menė. Tas parodo, kad komunistai veikia pože
miuose ir tūri ginklų, kuriais žudo tvarkos pri
žiūrėtojus, kurie jiems ant kelio.


