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Katalikas, kurs neremia ! 

katalikiškos spaudos, ne- ! 
turi teisės vadintis geru < 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. ' 
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Audros ženklai 
Paskutinė proga 
Vengrijoje 
Besaikis įžūlumas

Paskutinėm dienom tarptauti
nėj padangėj pragiedruliai mai
šėsi su artėjančios audros ženk
lais. JAV parama Graikijai ir 
Turkijai sukėlė naujų vilččių vi
soj sergančioj Europoje. Pirmą 
kartą jx> dvejų suirutės metų 
prancūzai ir italai atsikratė 
komunistų ministerių kabine
tuose, kitaip, tų šalių vyriausy
bės ! 
kenkėjų. Italijai
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Tremtiniai Linkę Vykti 
I Angliją

Iš Vokietijos lietuvių 
tremtinių atstovai buvo 
nuvykę į Belgiją ir Pran
cūziją, patyrinėti gyveni
mo ir darbo sąlygų. Atras
ta, kad nėra garantijos, 
kad jie nebus perduoti bol-I 

I

sudarytos be raudonųjų i sevikams, antra darbo są- 
Italijai valstybės lygos prastos. Prie to, į ten 

Sekr. gen. Marshallas pažadėjo vykstą jau numatyti lietu- 
didesnę finansinę paramą. Tuo v^4 tautai pranykimui. Jei 
pačiu metu išlyginti Jungtinių j Europoje vykti, numato 
Valstybių santykiai su Argenti- i Angliją tinkamiau- 
na, ir jau nebus didesnių kliu- si°s są^ygCS.^ Išvykstan
čių abiems Amerikos kontinen- tiems reikia rūbų ir avaly- / ” 1 • _• _ -1
tams organizuoti bendrą karinę DOS, Kurios 
a| išaugą.

Bet Sovietai, tarsi keršydami Paminėtina, 
už Trumano doktrinos jau ma- j■
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nuo raudonojo slibino.

kad jie kovos prieš taip pat vieningai dirbs, 
; premjero de Gasperi prog- kad savo kraštą išgelbėti

Geležinkeliečių Streikas 
Prancūzijoje

Italijos Komunistai Viešai Pra 
dėjo Kovą Prieš De Gasperi

Roma, birz. 9 — Italijos 
komunistų partija išleido 
ilgą ir stipriais žodžiais 
suredaguotą manifestą, 
kuriuo paskelbė karą pre- 
miero Alcide de Gasperi 
valdžiai. Komunistai atsi
šaukė į visus raudonuo
sius susivienyti ir nuversti
•naują Italijos ministerių 
i kabinetą.
I Komunistai aiškiai pasi
sakė,

sukelti pinigų propagan
dai ; stengiasi “pagyvinti 
idealoginį veikimą visuose 
Italijos vidaus ir užsienio 
problemų diskusijose”.

Vadinasi, Italijos raudo
nieji visomis jėgomis 
stengsis griauti savo kraš
to ekonominį ir socialinį 
gyvenimą. Tačiau patrio- 
tingieji italai, kurie sten
giasi savo kraštą atstaty-

> vis tikisi dau
giau ir daugiau iš BALF’o.

, kad Anglijoj 
ir dabar rūbus perkant 

, kurių gau
na 60. Už norą bateliu — 7 
kuponai, už kelnes — 7 ku
ponai.

tomus vaisius, padarė komunis- reikia kuponų,
. . . -................................... i no RA TT<5 nnnotinį jierversmą Vengrijoje ir iš 
naujo stato reikalavimus ‘Tur
kijai. Be to .yra gandų, kad pie
tų Europoje ir Balkanuose ruo
šiamos didelės komunistų tarp
tautinės brigados prieš Graiki
ją, kaip savu laiku prieš Ispani
ją-

Knox Fondas Santykių Pa
laikymui Tarp J. V.- Britų

Išvyti iš vyriausybių Prancū
zijoje ir Italijoje, komunistai, 
žinoma, nemano ilsėtis. Atvirk
ščiai, dabar jiems dar laisves
nės rankos atvirai veikti prieš. 
Prancūzijoje, komunistams kur
stant ir vadovaujant, įvyko kai

Manchester, N. H.—Mrs. 
Annie Reid Knox, mirusio 
Frank Knox, Laivyno se
kretoriaus ir laikraščio 
leidėjo žmona, davė Har
vardo Universitetui $1,- 
000,000. Ji tą sumą pasky
rė gerų santykių plėtimui 9 — Prezidentas Truma-

Prancūzijos vadas, gen. De Gaulle, kalbėdamas 60,000 miniai Bord?- 
aux, Prancūzijoj, atsišaukė į savo tautą, kad ji būtų vieninga valdyti 
prancūzų imperiją. Jis stipriai pabrėžė naujos konstitucijos ir stiprios 
valdžios reikalingumą. De Gaulle kalbėjo Felix’o Eboue, pirmo pulkininko 
generolo, kuris kovoje kartu su De Gaulle 1940 m., atminimo apeigose.

S J Popiežius Atsišaukė Į Pasauli
, . . " m —■ Prezidentas Trumą-, —| TnifiM/'izif
kuriuose miestuose užpuolimai įr palaikymui tarp Jung. nas buvo išvykęs į Kansas [z vi I vloll lUvu I OIrVj
ant maisto sandėlių ir dar te- Valstybių 
bevyksta įvairūs streikai. Itali- žmonių nes tas 
jos komunistai kursto pervers- naj reikalinga 
mo būdu nuversti Alcide de 
Gasperi naujai sudarytą val
džią. Komunistus ten visą laiką reiškė kad Mrs 
remia ir kairysis i - - ■ 
sparnas. Tiek Italijoje, tiek

ir
Dėl Teisingos Taikos

ramą, kad ji ir geriausia 
,būtų kraštui, todėl, kad 
j “darbininkai” negali turė
ti pasitikėjimą valdžiai, 
kurioje nėra komunistų. 

I Kaip žinoma, Italijos 
■ naujoje valdžioje nėra 
raudonųjų. Todėl jie dabar 
ir paskelbė karą. Bet vi
siems yra žinoma, kad 
raudonieji niekad nedirbo 
ir nedirba savo krašto ge
rovei, o tik žiauriai komu
nizmo diktatūrai. Jie siekė 
lir siekia ir Italijoj raudo
nosios žiaurios diktatūros.

Komunistai pirmiausia 
stengsis parlamente bal
savimu išreikšti de Gaspe
ri valdžiai nepasitikėjimą. į nuversti valdžią. Katalikai 
Jeigu jiems tas nepavyks, i kaltina valdžią dėl šio 
itai jie stengsis priversti streiko ir dėl valiutos kri- 
Įvaldžią skelbti generalius timo. 
rinkimus artimoje ateity
je-

Dabar komunistai pa
skelbė naujų narių verba
vimą į komunistų partiją. 
Jie nori gauti nuo 200,000 
iki 300,000 naujų narių. 
Paskelbė fondo vajų, kad

Paryžius, birž. 9 — Jau 
trečia diena kai streikuoja 
geležinkelių darbininkai. 
Streikas prasidėjo pereitą 
penktadienį Paryžiuje ir 
jau išsiplėtė po visą kraš
tą.

Premjeras Paul Rama- 
dier ir kiti duoda suprasti, 
kad šis streikas yra veda
mas ne vien dėl mažų algų, 
bet komunistų tikslas yraBritanijos City, Mo. dalyvauti 35-tos 

esą būti- divizijos, kurios nariu Pre- 
tarptauti- zidentas buvo pirmojo pa

saulinio karo metu, suva- 
viešai pa- žiavime. Jis pasakė kalbą 
Knox’ do- apie tautinę ekonomiją. 
šiSs me- serglnPČUgmotfnė?ękeGSrižo JO vardini^ ProZa’ Pasakė ZriJos ministrai taip pat 

s Hg 4 ę- 1 kalbą apie pasaulio taiką, atsisakė grįžti į savo kraš-
po Jis atsišaukė į viso pašau- tą ir pareiškė, kad jie ne- 
_  lio katalikus, kad pamestų pripažįsta raudonųjų val- 

baimę ir būtų stiprūs tikė- džios, kurią pastatė Mas- 
Ijime ir uoliai kovotų, nes kva.
.“ateitis priklauso tikintie
siems, o ne skeptikams ir 

! dvejotojams. Ateitis pri
klauso tiems, kurie myli, o 

Ine tiems, kurie neapken- 
ir čia”. j ________

Jo Šventenybė jiareiškė, va]dįja pasiuntė protesto 
- - — ~ — - . — — valdžiai
dairos daro kratas ir areš- ro Georgij Dimitrov uz ką dėl teisingos taikos ir pra- uždarymo opozicijos 
tunia Ri-ilcmriirta ičtilrimna arpštiinta« Niknlas Ppt- Aiilrčniansinin t •, »»•

niai taikai.
Prez. Conant

socialistų vana yra didžiausia,
! rias yra gavęs i___ _ _  —o---- ------------ -

Prancūzijoje, tiek visoje Euro-įĮaįs Harvardo Universite- į sostinę sekmadienį 
poje ir pasauly politinė būklė į ^ag 
taip netikra, kad Popiežius Pi
jus XII vėliausioje savo kalboje 
su didžiu nerimu 
artėjančią nelaimę ir primena.
jog šie metai yra 
jau paskutinė proga 
pasauliniam karui išvengti.

kalba apie

greičiausiai
naujam

Vadinamasis komunistų per-, 
versmas Vengrijoje nėra kokia 
ypatinga staigmena. Ten. kur 
viešpatauja Sovietų kariuome
nė ir policija apie perversmus iš 
viso beprasmiška kalbėti. Ana
pus geležinės uždangos esančio
se Europos valstybėse Maskvos 
žaidimas gali prigauti nebent 
lėlių mėgėjus. Tariamoji Ven
grijos nepriklausomybė, lygiai 
kaip Čekoslovakijos, Lenkijos ir 
kitų ten raudonosios armijos 
užimtų šalių, buvo tik pasityčio
jimas. Tose šalyse bolševikams 
pasipriešinimas taip stiprus, 
kad jie demokratiniais būdais 
niekados negalėtų valdžios pa
imti ir joje išsilaikyti. Vienur i 
atviriau, kitur slapčiau Mas- ■ 
kvos budeliai su savo klapčiu- 1 
kais naikina visus reikšminges- * 
nius nekomunistus, o kur tas . 
naikinimas netaip spartus ir , 
prieš anglosaksų stebėtojus ne
taip patogus, ten jie sugalvoja 
perversmus, kad be jokios kon
trolės galėtų siautėti.

“Didelės, laisvos ir demokra
tinės” Lenkijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Jugoslavijos. Alba
nijos, dabar Vengrijos ir ryt 
Čekoslovakijos ‘nepriklausomy
bės’ Maskvai maždaug lygios. 
Prieš Maskvos apgaules ir su
tarčių nesilaikymą anglai su a- 
merikiečiais nuolat negarbinigai 
nusileidinėję. dabar prieina liep
to galą. Visokį pustoniniai an
glosaksų stenėjimai dėl neteisė-i

1 pietų.

BULGARIJOS RAUDONIEJI 
AREŠTAVO OPOZICIJOS 

VADUS
Praneša; Kai Jung. Valstybių i

atstovai už-'

Vatikano Miestas —Bir-.žįstąs raudonųjų režimo, 
želio 2 d. Jo Šventenybė ■ kuris nuvertė premjero 
Popiežius Pi>i8 XII, prie- Nagy valdžią.
męs 17 kardinolų, kurie! Kaip žinoma, Washing- 
buvo atėję jį pasveikinti tone ir Šveicarijoj Ven- sakoma. kad katalikai ir 

socialistai pasidalinę dėl 
valdžios politikos.

Valdžia parūpino dau
giau autobusų, automobi
lių ir lėktuvų turistų veži
mui. Tačiau visų negali ap
tarnauti.

Anglija Pasiuntė Protesto 
Notę Bulgarijai Austrijos Komunistai Reikalauja

Londonas
kad raudonųjų komunistų Britanijos _____
policija Bulgarijoj be ato- klausė Bulgarijos premie- kad visų pareiga darbuotis notą Bulgarijos

Londonas Anglijos

valdžiai
Nikolas Pet- syti Aukščiausiojo pasi-

kov, tai jis atsakė, kad tai gailėjimo suvargintam pa- rod”
* I

Senatoriai Reikalaus Pakel
ti Minimumo Algas

tuoja Bulgarijos ištikimus, areštuotas 
savo kraštui vadus. I

Pereitos savaitės pabai- yra grynai naminis reika- šauliui, 
goję areštavo Dr. Nikolą las. !
Petkov, parlamento atsto
vą ir 
vadą.

Raudonųjų diktatorius 
Dimitrov, buvęs kominter- 
no pirmininkas Maskvoje, 
skelbia būk Petkov ruošė 
perversmą. Jis ginklu no
rėjęs nuversti jo valdžią.

Raudonieji su Rusijos a- 
gentų pagalba organizuo
ja Balkanų Federaciją. 
Suprantama, toji Federa
cija bus pilniausioje Rusi
jos kontrolėje.

-, ... Taipgl BulgariJ?s rau^°- Vengrijos Atstovas Paryžių*valstiečių partijos nieji neseniai areštavo Dr. , ., * , ». . ■* . .
Blagoi Angelev, gydytoją, JO Nepripažįsta Raudonųjų 
kuris dirbo Jung. Valsty
bių misijoj, Bulgarijoj. 
Jam esą jau paruoštas ir 
kaltinimas.

Valdžios

laikraščio “Svoboken Na-
Rusai Niekad Nepasirašysią Taikos 

Sutarties Su Dabartine Valdžia
Vienna, Austrija, birž. 9 sako, kad nuo dabar Rusi- 

— Vienas įžymus valdžios ja dar griežčiau bus nusi- 
viršininkas pareiškė, kad teikus prieš Austriją. Be 
Austrijos komunistų va- abejo, Rusija darys di- 
das pareikalavo naujos ko- džiausį spaudimą. kad 

atsista-
IVashington, D. C., birž.

9 — Jung. Valstybių Sena- munistų kontroliuojamos Austrijos valdžia 
- Vengrijos toriai reikalaus pakeisti valdžios. Jis pasakęs, kad tydintų. 
Prancūzijoj, minimumo algų įstatymą,1 jeigu nebus sudaryta nau-

Rusai Smerkia "Dešiniuo
sius" Socialistus

Maskva — Rusijos val
džios laikraštis “Pravda” 
pareiškė, kad “dešinieji” 
socialistai, kurie yra prie
šingi Rusijai ir komuniz
mui, pasigrobė Britanijos, 
Prancūzijos, Be 1 g i j o s, 
Norvegijos ir Austrijos

tų ir neteisingų rinkimų, dėl te
roro ir apiplėšimų sovietų ka
riuomenės užimtose šalyse Mas
kvos viešpačiams tik juoką su-Į 
keldavo. Raudonajai meškai di- valdžių kontrolę, 
plomatų dejavimai jokio įspū- Tačiau kairieji socialis- 
džio nedaro. Ir dabar .kada A-j tai, sako “Pravdos” rašy- 
merika pasiryžo komunistiniui tojas, veikia bendrai SU 
potvyniui ties Graikija ir Turki- komunistais. Tai ne nau-

i |

„—--------------- .. ------------ ,
ja pastatyti užtvanką, kada dar jiena. Visiems yra žinoma,* 
nenudžiūvo rašalas ant nelai- kad komunistai suskaldė j 
mingų taikos sutarčių, Maskva Socialistus.
tiek iš Vengrijos, tiek iš kitur —-----------------
įžūliai bando pasirodyti nieko
nebijanti ir nepaisanti. 1__
Kremliaus įžūlumas remiasi ir reiškė, kad Prezidento po- 

aukšty kai-

Paryžius . —o-.v________ ________ x______ _______ ___ r_____t_____ „___
ministras Prancūzijoj, minimumo algų įstatymą,1 jeigu nebus sudaryta nau- Visiems aišku, kad Rusi- 

iPaul Auer atsisakė grįžti būtent, pakelti minimumo ja valdžia, tai sovietų Ru- ja nori ir jau baigia pa- 
į savo kraštą — Vengriją, algas nuo 40c. iki 75c. į va-sija niekad nepasirašys vergti visas Balkanų ir ki- 
Jis pareiškė, kad nepripa- landą. 'taikos sutarties su dabar- tas Europos mažąsias vai

stine valdžia. stybes. Pabaltijo valsty-
i Emst Fischer, vienas iš bes pavergė 1940 m. Len- 
| keturių komunistų Austri- kija taip pat yra Rusijos 
jos parlamente, pasiūlęs kontrolėje. Pavergtose 
pilniausią savo partijos valstybėse siaučia baisus 
paramą ir “dosnią pagalbą bolševikų teroras, 
iš Rusijos” naujai val-( 

jdžiai, kuri turėtų galią per, 
keturius metus valdyti, 
.kraštą be parlamentarinių 
apribojimų. i

, Valdžios viršininkas, ku-' 
jrio vardo negali išduoti. Kaip žinoma.

JUNG. VALSTYBIŲ VALDŽIA 
ĮTEIKE GRIEŽTĄ NOTĄ 

RUSIJAI

- , Šen. Taft, atsakydamas 
Kuo Prezidentui Trumanui, pa-j

ką Amerika turės daryti? Apie litika kalta dėl 
tai kitą kartą. C. įny.

H’ashington, D. C., birž. 
9 — Atrodo, kad Jung. 
Valstybės pripažįsta ir 
naują Vengrijos valdžią. 
Tačiau pasiuntė griežtą 
notą Rusijai, kuria protes
tuoja dėl pravesto perver
smo Vengrijoj.

Jung. Valstybių valdžia 
kaltina Rusiją už Jaltos 
sutarties sulaužymą ir įsi
kišimą į Vengrijos vidaus 
reikalus. Reikalauja, kad 
trys didieji padarytų pa
dėties tyrinėjimą.

Iš Hanau, Vokietijoj į 
Belgiją kasyklų darbams 
išvyko 50 lietuvių, 
ma, vykts 1,000.

Mano

Raudonieji Nesutaria 
Vengrijoje

Budapeštas, Vengri ja — 
nauji rinki- 

Tremtinių mokyklose sakė, kad komunistas Fi- mai įvyks už trijų mėne- 
Vokietijoj gimnazijas bai-'scher taipgi įspėjo, kad siu. Jau dabar prasidėjo 
gė 315 mokinių, keturkla-ljeigu “vakarų orientacija” ginčai tarp komunistų ir 

bus tęsiama Austrijoj be socialistų. Komunistai no- 
pakeitimo, tai “blogai at- ri kraštą pavesti Rusijos 
silieps” į kraštą. į kontrolei, o socialistai no-

Tačiau Viennos ministe- ri palaikyti gerus santy- 
rių kabinetas atmetė ko- kius ne tik su Rusija, bet 
munistų įspėjimą. Aukš-(ir su vakarinių valstybių 
tieji valdžios viršininkai demokratijomis.

Tremtinių

šių progimnazijų baigė 
428.

Lietuviai architektai Vo
kietijoj paruošė 34 projek
tus miestams, 11 kaimams 
statybai.
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įvairios žinios
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IAI PADA- 
> NUOSTOLIUS

VIESULAS 
RE DIDEL

Žuvo 20 Žmonių. -16(000 Liko 
Be Namų .

1 J ■'

Hannibal, Mo., birž. 9 —’ 
Pakilęs ir smarkus van- 

’ duo sugriovę, -5 užtvankas 
Mississippi.jjpėje, ir užlie
jo 16,000 aĮferių ūkių. Des

^JMoines*- upes slėnyj liko Maskva. Rusija, siekia už- 
16,000 žmonių be namų, gvaldyti ne tik Balkanus, 

Ohio ir Pennsylvania bet ir visą Europą. Jos a- 
miesteliuose smarkus vie- gentai veikia visuose 
sulas padarė daug nuosto- kraštuose, 
lių. Du žmones užmušė 
Sharon, Pa., ir kitus tris 
užmušė \Varren, Ohio. j 
Youngstown. O. sužeidė 
33. Daug namų sugriovė. Hashington,

Potvyniai ir viesulas pa- Jung. Valstybių teisingu- 
darė milžiniškus nuosto- mo departamentas i 
liūs.

DARBININKAS

i ndu JUUfe Lvlblci, J 

befiūtų, vis dėlto

VIEŠA PADĖKA VYRAMS

i

I
I
i

Kun. A. Jakavonis prie savo motinos kapo Gerve 
čiuose. Gauta žinių, kad šis taurus patriotas bolševikui 
buvo labai žiauriai nužudytas Jansmenišky, Vilniaus: 
apskrity 1944 metais. Kun. Jakavonio brolius Mateušui! 
So. Bostone reiškiame gilios užuojautos.

sėkmingai suruoštą Vy- 
Šventą Valandą. Brockto- 

norime trum-

Už
rams
ne, birželio 1 d..
pai pareikšti visiems ruošėjams
ir dalyviams nuoširdžiausią pa
dėką.

Nematome reikalo įvardinti 
visų asmenų, kurie savo darbš
tumu ir dalyvavimu prisidėjo, 

tų tautų tačiau, ypatingai esame dėkingi

(Tęsinys)
14. PARTIZANŲ IR AP 

SKRITAI LIETUVIŲ

kas Stąsiūlis, prokuroras 
buvo Gąlinąitiš. Kitų bylų 
sprendimas vykov pirmi
ninkaujant kapitonui bu
gieniui. Reikia manyti, 
kad tai nėra -tikros pavar
dės. Po jomis arba? yra pa
sislėpę kokie .nors rusai, 
ar bent kokie lietuviškos 

, kilmės seni Sovietų krašto 
i gyventojai, specialiai pa
ruošti -ękupantiškų “teisė
jų” darbui. Lietuvoje ank- 

teisininkų sluoks-

Žymus Kanados Profesorius 
Apie Baltijos Tautų Likimų

T

Neu York — Pasaulinio j 
vardo katalikų veikėjas. į-i 
takingaš publicistas, ka
nadietis universiteto prof.l 
Thomas Greennood nese-i 
nei paskelbė jautrų straip
snį apie Baltijos kraštų li
kimą.

Straipsnis įdėtas pran-: 
cūziškam Otta\voje lei
džiamam “Le Droit” (1947. 
m. balandžio mėn. 19 d.) 
Tarp kitko rašoma:

“Sprendžiant ne tik iš 
baltų požemio sąjūdžių 
pranešimų ir tose zonose 
nesenai keliavusių žmonių 
pareiškimų, bet ir iš asme
niškų pasikalbėjimų su e- 
sančiais tremtyje baltų 
katalikais — jų kraštus 
rusai pavertė tikromis 
koncentracijos stovyklo
mis...

“Sibiro baimė ten yra vi-! 
sų širdyse. Laisvą džiaug-i 
smą, kurio tiek daug turė
jo tos sveikos tautos, šian
dien pakeitė melancholija, 
neviltis ir gal rezignacija. 
O vis dėlto kieta rezisten-f 
cija prieš okupantą nesi
liauja. tautinė ugnis dega 
ir ateičiai ištverti gaivina.

“Didžiosios demokrati
jos tas tautas apleido ir 
baisią neteisybę toleruoja. 
Su giliu apgailestavimu tą 
sakome aušroje naujo pa-j 
šaulio, kylančio iš žiau-į 
riausio karo griuvėsių. Ar! 
būtų priemonių 
likimą sušvelninti ir pa-į Jėzaus NukrySuotojo Seselėms 
mintą teisybę atstatyti?Juž malonų priėmimą; kun. Dr. 
Pasaulio opinijai ir diplo- Antanui Bružui už jo pamoki- 
matijai iškyla pareiga su- nančius pamokslus; kun. Juozui 
sirūpinti Baltijos kraštų Petrauskui ir šv. Roko parapi- 
likimu . i jos Švento Vardo draugijos na-

“Dar nieko nėra padary-iriams, kurie taip gražiai tvar
tą Baltijos kraštų juridi-j 
niam tautų šeimoje statu-i 
tui nustatyti. Pasaulis a-! 
nuomet iškilmingais ir ofi- 
cialiniais aktais pripažino 
jų nepriklausomybę. Ly
giai tokiais aktais turėtų

į

mą tarp .tų dviejų kraštų.
Pirmą kartą istorijoj no- 

iri sudaryti vienybę tarpi 
Į Rumunijos ir Bulgarijos. 
! Nesistebėkime, nes to nori-, 
Maskva. Rusija, siekia už-

Curiey Dar Nepasiduoda

D. C.

; parei
kalavo, kad teismas nenu- 

; tęstų Curiey bausmės atb
ukimo toliau kaip iki penk
tadienio, birželio 13 d. 

Toks netikėtas J. V.
, teisingumo departamento

Roma — Pirmas pokari- žygis davė mayoro Curiey 
nis katalikiškos universi- ^.yn£Jai?ls ’ advokatams 
tetinės jaunuomenės 1 
gresas. Pax Romana var
du, posėdžiavo Romoje ba
landžio 9—15 dd. Dalyva
vo ir Lietuvos jaunuome
nės atstovai.

Naujos vadovybės prie
šaky atsistojo: pirminin
ku — prancūzas Roger Mi- 
llot, vice - pirmininkais — 
italas Vittorino Veronese 
ir amerikietis kun. ‘_ _ .
ward V. Stanford: valdy-I^P0?0® d^nos’. 
bos nariais — šveicaras , -.- ~ . . ■
Dr. Aeply Hubert. belgas J rU(^enį, teismas pn-:
Mile dėl Rue Rosa, ispa
nas prof. Victor Garcia,

Lietuva Pax Romana 
Kongrese

advokatams 
kon_ tik 6 dienas paruošimui ir 

įteikimui atsakymo.
Mayoras Curiey prašė 

bausmės atlikimą atidėti 
iiki birželio 27 d. Jis iki tos 
dienos turi teisę įteikti pe
ticiją, prašant teismo dar 
kartą išklausyti jo bylos.

Aukščiausias Teismas 
tikisi pradėti vasaros ato
stogas birželio 16 d. Jeigu 

i Curiey įteiktų savo petici- 
tai teis- 

’ Į mas ją galėtų spręsti tik

I

imtų Teisingumo Departa
mento peticiją, tai Curiey 

lenkas Andrzej Ruszkows- ;ne£»alėtų būti laisvas per 
ki. anglas Dr. Francis X.|''asar^ Penktadieni paais- 

kės.Aylward ir vienas peruvie- 
tis. I Vykstantiems Į Angliją Lie*
Senatas Užgyrė Darbo Bilių tūriams Taip Pat Reikia

I

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių Senatas 
54 balsais prieš 17 užgyrė į

BALFo Pagalbos

Iš Britų Zonos. Vokieti- 
Taft - Hartley darbo bilių.‘joj į Angliją anksčiau iš- 

Šis bilius yra dabar per-' 
duotas Prezidentui Tru- 
manui pasirašyti. Spėja
ma, kad Prezidentas uždės 
veto. Tačiau Kongresas y- 
ra nusiteikęs ir veto per- 
balsuoti.

Maskvos Pataikūnai 
Derybose

Belgradas, — Jugoslavi
ja — Šiomis dienomis at
vyko Rumunijos premie- 
ras Groza pas Jugoslavi
jos diktatorių Tito pasita
rimui apie unijos sudary-

Pasipriešinimo Klausimas 
LKP b CK Plenumo

Posėdyje
1946. m. lapkričio m. 22-

24 dienomis įvykusiame] 
komunistų partijos plenu- 

! mo posėdyje svarbiausią 
programos vietą užėmė 
svarstymas Lietuvos par- sčįau 
tizanų veiklos ir būdų,;nįuose tokios pavardės ne
kaip būtų galima tąjudėji-l giltos.
mą sutriuškinti. Pranešė-“ .. T .

į jas pradžioje pasigyrė, j Slsį komunistinis aariuo-
ikad yra likviduota “dvari-imenes tribunolas vadina 
įninku klasė, žymiai pa-'teisiamuosius partizanus
kirsti ekonominiai buoži- 4=>in-^u°tais banditais, ku- 
jos ir kataliku dvasininku ^ie isvystę pražūtingą 
pagrindai, kad iš dvari-‘darb^ Pnesu komunistų 
ninku buožių, bažnyčių ir,PaytŲ5’. va^dzi4 ir

dau-1 va-dziai ištikimus tarnau- 
hektar’ • tojus bei piliečius. Kad tei- 

? siamieji nėra jokie bandi
tai, bet garbingi Lietuvos 

I kariai, jau ir iš to matyti, 
kad juos teisia, koks ten 

> kariuo
menės tribunolas. Taigi 
esmėje ir pats komunisti
nis teismas pripažįsta juos 
kariais. Išvadoje, ne tei
siamieji yra banditai, bet 
toks karinis tribunolas 
banditų teisminis organas 
'— okupantų - uzurpatorių 
“budeliška ranka, žudanti 
; Lietuvą.
• 1946 m. liepos m. 26 d.
i tasai tribunolas nuteisė 
Skardupio kleboną kun. 

I llių 10 metų kalėti. Jį ap- 
: kaltino buvus partizanų 
vadu, nors jokių tam įro
dymų neturėjo. Tuo pat 
metu teismo laukė pulki- 

‘ ninkas Butkevičius, kapi- 
i tonas Taunys, Pupelis, Ga
vėnas, Pileckas, Miškinis, 
Grybauskas ir kiti. Apie 
šių visų tolimesnį likimą 
nieko nebuvo girdima, 
greičiausia juos be jokio 
teismo sušaudė.

• Šiaulių apskr. Gruzdžių 
vi. 1946 m. lapkričio mėn.

■ 16 d. tas pats kariuomenės 
teismo karo tribunolo pir- 

i mininkas kap. Rugienius,
• išvadinęs partizanus “ne- 
i grįžtamos praeities lieka-

, visuomenės atma- 
lietuvių pajėgos, i tomis, nebesitikinčiais su-

I
! vienuolynų paimta 
igiau 1 milijono L.
I žemės”. Tačiau krašto vi- 
idaus politinė padėtis esan- 
l ti kritiškoje padėtyje: 
i griežtas priešinimasis, ak
tyvi ginkluota kova prieš 

į tarybų valdžią. Kalbėto
jas ypač pabrėžė: “...politi
nei padėčiai mūsų respu
blikoje būdinga aštri kla
sių kova. Valstybiniams 
organams sukurti ir su
stiprinti, žemės įstatymui 
vykdyti įniršusiai prieši
nasi buožės, katalikų dva
sininkai, išsilikę fašizmo 

kurie stoja! 
prieš tarybų valdžią su 
buržuazinio nacionalizmo

kė programą; taip gi esame 
dėkingi p. Antanui Kneižiui už] 
radio programos laiką ir prane- samdiniai 
Šimus, ir laikraščiui “Darbinin
kui” už plačią reklamą.

I

Dvasiškiams ir svečiams iš vi-į vėliava. Banditiniu teroru 
sų kolonijų tariame ačiū už 
dalyvavimą ir prisidėjimą prie 
iškilmių. Bendrai visiems dėko
jame ir linkime Dievo užmokes
čio ir malonių visuose jų reika
luose. *

prieš tarybinį ir partinį 
aktyvą, prieš priešakinę 
inteligentiją...”

Tų klausimų svarstyme į 
pasisakyta, kad komunis
tų organizacijos, spręsda- 
mos pogrindžio veikimo ir 
partizanų likvidavimo 
klausimus, padariusios 

. Reikėję 
prieš minėtus priešus ko
vos frontas jungti su kla
sių kova, neatitrūkus nuo 
puolimo prieš miestų ele
mentus, kapitalistus ir 
buožiją. Į šios kovos prie
šakį reikėję iškišti pačius 
lietuvius, o ne kitų tauty
bių asmenis. Energingiau 
reikią likviduoti ginkluo-įnomis, 
tosios

Bostono Arkivyskupijos Lietu
vių parapijų Šv. Vardo drau

gijų dvasios vadai ir 
valdybų nariai, stambių klaidų.

I

NAUJAS PRANCIŠKONAS 
KUNIGAS

Birželio 24 d. Pranciškonų Se- jų metu Mrs. Antanina Leščins-
apspręsti dabartinį jų liki- minarij°s bažnyčioje, Teutopo-jkienė atstovaus jaunojo kunigo 
mą" plačiuose tarptautinio ^s' bus įšventintas į kunigus Pranciškaus Giedgaudo motiną,

Pranciškus Giedgaudas. O.F.M. kuri šiuo metu ilsisi Lietuvos 
žodžiais apeliuoda-j^un^g-st®s šventimus suteiks žemelėje...

teisingumo rėmuose” 
šiais ivežta darbams ligoninėse • nasaui:o coyjnp hai Pranciškonas vyskupas Kinijo-

1,000 Baltijos kraštų mo- J. E. Henrikas K. Pinger
terų. Dabar vėl ruošiasi iš- straiDsni žvmusis 0FM-
vykti 4,000. Šis transpor- prof Greenwood. i Naujasis kunigas yra gimęs

i

Primicijas Pranciškus Gied- Taip pat nereikią perver- j laukti kada nors palankių

tas baltiečių bus namų 
darbams. Už 3 mėnesių ga
lės mokytis slaugėmis, kai 
tik jau galės angliškai su
sikalbėti. Anglijoj naudo
jasi tomis teisėmis kaip ir 
; alijantų piliečiai. Už 5 m.l 
■gali priimti Britų piliety-j 
jbę. Bet drabužių ir apsia- 
vimo Britai nuvykstan-

Gen. Franco Pripažintas 
Ispanijos Valdovu 
Visam Gyvenimui

——
Pereitą savaitę Ispanijos; 

parlamentas pripažino ir 
paskelbė generalisimo- 
Francisco Franco Ispani-;Kreting°je-čioms moterims negaran- . ,,

tuoja. Jie patys mažai tu- Jos valdovu visam gyveni- 
ri. Dėl to jos tikisi daugiau ™u*- ^elfu ?ls n°retyatsi- 
pagalbos ir iš BALFo statydinti, tai jam duotai 
r ° roico i vinto naalzirti

Henrikas A. Pinger. gaudas laikys savo tėviškės šv. tinti priešo jėgos, kaip kadljiems laikų, stojusiems į 
; Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Naujasis kunigas yra gimęs Paterson, N. J. birželio 29 d., 
Šv. Kazimiero parapijoje, Pa- 9:30 vai. Primicijų asistoje da- 
terson, N. J. balandžio 29 d. lyvaus D. G. Šv. Kazimiero pa- 
1920 m. Dar mažą tėveliai jį iš- rapijos klebonas kun. J. Kinta 
sivežė į Lietuvą, kur jis baigė ir Lietuvos Pranciškonai kuni- 
pradžios mokyklą ir Kretingos!gai. Pamokslą pasakys Tėv. 
Pranciškonų gimnaziją. Pasiry-Just. Vaškys. O.F.M. 
žęs tapti kunigu misijonieriu.l Tiek iškilmingose Mišiose. 
1939 m. Pranciškus Giedgaudas tiek vaišėse Šv. Kazimiero para
ustojo į Pranciškonų vienuolyną'pijos salėje dalyvaus apylinkės

! kunigai. Lietuvos Pranciškonai.
i Kilus karui. Pranciškus Gied-'artimi Tėv- Pranciškaus Gied- 
I gaudas grįžo iš Lietuvos į gaudo giminės iš Paterson. N. 
Jungtines Valstybes ir čia kiek įJ- Mrs. A- Leščinskienė ir kiti 

“ Priete-

buvę.iki šio laiko. Ne ma- tamsų kruvino keršto ke- 
žesnės svarbos dalykas e- lią, 
są nuodugniai išvalyti nuo 
priešų valstybinį, ūkini ir 
kooperacini tarnautojų a- 
paratą...

susimetant j ginkluo
tas gaujas 
sprendimą: 
Glazauską ir K. Šnarą 
sušaudyti, 
lėks j, jo seserį 
vairiomis kalėjimo baus- 

konfiskuojant jų

— paskelbė 
partizaną J.

Glazauską A- 
ir kitus į-

15. PARTIZANŲ BYLOS
Partizanų 

daug pagausėjo 1946 me* 
tais. Partizanus teisia ka
riuomenės karo tribuno
las. Šis tribunojas yra Vil
niuje, jo skyrius — Kaune, 

i Teismai vyksta visoje Lie
tuvoje, nes minėtas karo 
tribunolas daro išvažiuo
jamas sesijas. Didesnėje 
partizanų bylų dalyje tei
sė karo tribunolo pirmi
ninkas justicijos pulkinin-

bylu labai me^is’ J ‘ turtą.
Nežiūrint to, kaip žiau

riomis priemonėmis: ištrė
mimais, turto konfiskavi
mu, sušaudymu terorizuo
ja komunistai partizanus, 
vistiek nepajėgia įsisiūba
vusio laisvo kovų judėji
mo sustabdyti, nes lietu
viai laisvę brangina la
biau, negu gyvybę.

Iš “Tėvynes Aidai”.

pagyvenęs Lietuvos Pranciško- Lietuvos Pranciškonų 
nų vienuolyne. Pittsburgh, Pa., bai ir Rėmėjai, 
išvyko į Pranciškonų Duns Sco- 
to Kolegiją, Detroit, Mich.. ku- O- F- M- priklauso prie Lietuvos 
rią baigė 1943 m. Tais pačiais 
metais rudenį jis ėmė studijuo
ti Teologiją Pranciškonų Semi
narijoje. Teutopolis, III. ir šie
met pasiekė savo tikslą — kuni
gystę.

Kunigystės šventimų apeigo
se Teutopolis, III. dalyvaus Lie
tuvos Pranciškonų Amerikoje 
Provincijolas Tėv. 
Vaškys, O.F.M., kun.
J. Kazėnas, šv. Kazimiero para- duodama 
pijos klebonas, Pittsburgh, Pa. profesijų 
Mrs. J. Pukelienė iš Chicago, Patariama 
III. ir Mrs. Antanina Leščins- apsirengti 
kienė iš Chicago, III., kuri kaip gautų rūbų, nes Anglijoj 
motina globojo Pranciškų Gied- rūbų didelė stoka. BALF’o 
gaudą ir savo lėšomis išleido jį pagalba ir jiems labai rei- 
į kunigus, šventimų ir Primici- kalinga.

teisė į savo vietą paskirti 
kitą.Ii I

LDS SEIMAS
Tėv. Pranciškus Giedgaudas.

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

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

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima 
daugiau atstovų ir svečių.

Kun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.

! Kinijos raudonųjų 
riuomenė pasistūmė 
čiau Mukdeno, Mandžiūri- 
joj, ir valdžios jėgos, kaip 
praneša, apleido Antung.

ka- 
ar- Pranciškonų Šv. Kazimiero Pro

vincijos Amerikoje ir yra pir
masis Amerikietis lietuvis 
Pranciškonas įšventintas į ku
nigus.

Lake Success, N. Y. — 
Birželio 10 d. astuonių val
stybių atstovai susirinks 
paruošti Tarptautinį Tei
sių Bilių (Rili of Rights), 
kuris užtikrintų pagrindi
nę laisvę ir apsaugą viso 
pasaulio žmonėms.

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Į Angliją numatoma įsi
leisti 120,000 D. P., jų tar
pe ir daugeliui lietuvių. 

Justinas Juos numato imti iš Aus-
Magnus trijos ir Vokietijos. Bus 

užsiėmimo 82 
darbininkams, 
ir jiems gerai 
iš Amerikos

TREMTINIŲ PADĖTIS 
BLOGĖJA

Gegužės 28 d., 1947 m.' Palengvinkime jų padėtį 
Lietuvių tremtinių pade-'savo aukomis. Paguoski- 

tis kasdien biogėja. Dvyli- me juos savo geru žodžiu, 
kai tūkstančių vaikučių Duokime jiems .vilties su
grosią badas. Sunku ir kc-. laukti šviesesnio rytojaus, 
liems tūkstančiams sene-i Skubėkime su savo auka, 
lių, vyrų ir moterų, kurių'siųsdami ją tokiu adresu: 
rankos nebepajėgia dirbti? United Lithuanian Relief 
Kasdien pasirodo nauji su-j ~ 
sirgimai džiova ir kitomis( 
pavojingomis ligomis. '

Fund of America, Ine. 
105 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
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Suprantama, tam, kad
DARBININKAS ko* ^di ten Vokietijoje į

366 Vest Broadway, South Boston, Mass. šimtai tūkstančių tu dis-
Telephone SOUth Boston 2680 placed oersonų kempėse ir dirbus reikia gauti darbą,

nieko dirbti nenori. Dėl to Bet kur kokį darbą Vokie- 
Ijie ir savo tėvynėn negrįž- tijoje dabar galima gauti? 
ta. Žino, kad ten reiks sau Reikia nepamiršti, 
įduoną uždirbti. O čia vel
tui duoną valgo.

*x «x,x^ xx..x.^j„ Tokios nuomončs sklei-
pačiam “D-ke” iki šiol nebuvo plačiau rašyta. Įdėta džiamos jau beveik dvieji Jf£lklJ®?
trumpa žinutė, kad pasimirė, ir tiek. Tiesa, buvo apra- metai. Pastaraisiais lai
žytas palaidojimas, bet apie jo asmenį kaip ir nieko, kais tokios kalbos ypatin- 
Kodėl taip? Tas lengva suprasti. Kada šeimoje miršta gai pagausėjo ir pagarsė- 
vienas iš brangiausių narių, ypač jei mirtis ateina ne- jo. Todėl nenuostabu, kad 
tikėtai, tuomet visi šeimynos nariai jaučiasi apstulbę, jau nebevienas Amerikos 
tarsi gavę galvon skaudų netikėtą smūgį, kurs laikinai pare girnas Vokietijoje 
sutramdė, suparaližavo jų nuovoką. Taip jautėsi pradeda tų kalbų įtakai 
“D-ko” štabas, pasimirus tokiam numylėtam bendra- pasiduoti ir daryti nepa- 
darbiui, kaip a. a. kun. Steponas. Ramiau, normaliau lankias išvadas. O ir čia

Kun. Steponas Kneižis
Daug kas gal nustebo, kad apie a. a. kun. S. Knei- 

žį, stambų “D-ko” bendradarbį ir uolų rėmėją, tam

kad 
Vokietijos pramonė su
daužyta - sugriauta. Ir dar 
neatstatyta. Kur dar toji

žiasi vokiečiai ir tai visi 
negali gauti darbo. Gi sve
timšalis, ir dar “displaced 
person” tai toliau negu pa
skutinėje vietoje. Svetim
šaliui prieinamas ir nuolat 
siūlomas darbas —

griuvėsių kasimas ir 
rankomis vežimas.

apie jį rašyti galima tik kiek palaukus, kol atslūgs Amerikoje tokie tvirtini- Daug lietuvių ąutiktų ir 
širdgėlos ir liūdesio jausmai. tinai kaikada liūdnokai nu- tokį darbą dirbti. Bet gi

Kun. Stepono Kneižio asmenybė įeis į mūsų išeivi- teikia lietuvius ir sukelia neturi nei darbo drabužių 
jos istoriją kaipo vieno stambiausių darbuotojų katali- jiems įvairių sunkių abe-Įnęi batų. Prie tokio darbo 
kybės ir lietuvybės labui. Jo gausiai apdovanotas as- Jonių. O bolševikai jas viskas greit plyšta ir te-, 
muo ypač ryškiai pasižymėjo šiomis brangiomis savy- naudoja 
bėmis: dideliu pastabiu protu, kruopščiu, ištvermingu sukti, 
darbštumu, nesutramdomu noru ir gabumu rašyti,! — Gerai. Mes tiems gan-! 
įgimtai nepaprasta ir iki tobulumo išlavinta kantrybe dams tikėti nenorime i 
ir jaukia, visus žavinčia, prietelinga, draugiška, nuo- beveik netikime ■ ___
taika, kuri, tarsi koks magnetinis traukutis, paveik- čia nevienas lietuvis. Juk 
davo visų luomų žmones, turėjusius malonumo su juo mes patys esame L______
susipažinti. Jo malonios draugiškos šypsenos nieks ir gerai žinome, kad lietu-Į 
niekad negalės pamiršti. Tie jo kilnūs savumai aukš-viai yra viena iš pačių* 
čiausiam laipsny pasireikšdavo pastoracijos bei sielų darbščiausiųjų

pašauks. Būk tai Sovie
tams nepatinka. Mat tai 
“gresia Rusijos saugu
mui”. Bet čia gali gauti 
darbo tik vyrai tarp 20 — 
35 metų. O kur kiti, kur 
moterys gali gauti darbo? 
Už tat kur tik paeina koks 
gandas, kad galima gauti 
darbą, ar kad gali išvežti 
kokiems darbams — ten 
bežiūrint prisirenka mi
nios lietuvių.
— Teveža nors į peklą — 

kad tik gauti darbo — ir 
rašosi po visokiomis an- 
kietomis, pasižadėjimais, 
deklaracijomis. Tai

iš kur kalbos apie 
tinginiavimą?

Jos eina iš ten, kur jos 
reikalingos ir naudingos. 
Tai noras nusikratyti gy
vųjų liudininkų. Bolševi
kai nori gauti tremtinius į 
savo nagus ir sudoroti, 
kad jie pasauliui nebepa
sakotų to, ką jie matė bol
ševikų “rojuje”. Už tat jie 
kuogarsiausia skelbia, kad 
tai nenaudėliai, tinginiai ir 
nebepatriotai — nenori 
grįžti į tėvynę. Vokiečių 
tikslas tas pats: jie nori, 
kad kuogreičiausia išnyk
tų tieji, kurie matė, kaipO bolševikai jas'Si viskas greit plyšta ir te-, * - j .tų tieji, Kurie mate, Kaip

savo malūnui pasi. Prarasi paskutinį Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie Hitlerio gaujos kankino, 
į kostiumą ir batus, o naujo bus pasotinti... • degino, nuodijo ir šaudė

n_i niekur negausi. Net darbo j pavergtuosius.
■ ” "įrankius (kastuvus ir pa- Amerikos doleris Vokieti-rėjo užėmę gerai apmoka-. Tai va kokie jie yra tin-

taria naaiai) ir tuos pačiam rei- joje kainuoja 220 markių, mi aukštieji svetimšaliai: giniai ir kas yra tie, kurie
j n kia atsinešti. O ir jų nie- Viena markė turi 100 pfe-prancūzai, belgai, olandai, tokius “titulus” tremti-

lietuviai kur neSalima pirkti. Tai ningų. Taigi štai kaip tas norvegai, net arabai. Jie niams sega.
va ir dirbk! darbas apmokamas. įdirbo ir neblogiau kaip A-
— Bet gal gi uždarbis la-; — Bet gal gi maistas ir merikoje gyveno ir valgė 

Europos bai £eras- Juk tai maž* prekės labai pigios? į (pats mačiau ,nes kurį lai-

Pranas Eduardas Girius.

Kiekvienas žmogus turi
ganytojavimodarte Apie jo iškalbingus pamokslus, tautų Juk tokie plt tau“ ^bas kaip an- Atsakymas čia taip pat ką taip pat ten dirbau), kitame žmoguje veidrodi.----------- 4 F —’J” i-"--i-i—trumpas: jei per vargus ir Menkesnius darbus dau- kuriame jis gali aiškiai j-

s dirbo vokiečiai, žiūrėti savo paties silpny- 
lengvesnis ar sunkesnis sto, tai sumokėsi už 1 sva- Taip vokiečiai! Gi tremti- bes, trūkumus ir įvairius 

ikaip anglis kasti. Bet griu- rą 150 markių. Ir dar dre- nių tarpe dažnai buvo ieš- blogumus: bet mes dažnai 
apverstų ( karo- besi, kad tavęs už “spėkų-į komi tokie darbininkai, elgiamės šiuo atveju kaip

vaikų katekizaciją, jaunimo globojimą bei dorovinimo viai, čia Amerikon atke- gllų kasyklose^ , , . . ‘
pastangas — visuomet tikslias ir sėkmingas — galėtų liavę nebijojo ir nesikratė Tiesa, darbas gal kiek bėdas kur nors g - g J
papasakoti - neišpasakoti ne tik Norwoodo, bet ir jokio, kad ir sunkiausio 
Brocktono ir Lawrence’o žmonės — vyrai ir moterys, darbo. Už tat gražiai įsi-! "T ' 
seni, jaunuoliai ir vaikai. kūrė ir, palyginti, neblo-!y®siais 5

Literatinė kun. Stepono veikla plačiai žinoma. Kas gai gyvena. Tai viskas tei-l ^°mbardavimo 
nesigėrėjo jo dramtiniais kūriniais, kurie andai buvo sybė. Bet kodėl tie lietu-!fmon1^ lavonų _ 
statomi daugelio parapijų scenose, ne tik Nauioioi viai tpn Vnkipfiinip nit»kn^vaPas tai visuomet yra. ^P^iumą 
Anglijoj, bet ir tolimesniose Amerikos lietuvių koloni- dirbti nenori? ■ ____
jose? Tos dramos, beveik visos religinio turinio, buvo klausimai vis lenda ne vie- 
paimtos iš angliškų šaltinių, bet taip gražiai sulietu- nam į galvą. Taigi klausi- 
vintos, kad atrodė lyg originaliai Tarvydo sukurtos, mas vis vien rimtas.
Gi “D-ke” per ilgą laiką buvo spausdinami ilgi, rimto 
turinio, straipsniai darbininkų klausimu; dėstomos 
Leono XIII ir Pijaus XI enciklikos, kuriose tie didingi uždavinį ir Popiežių raštus, lietuvių kalbon išvertęs, kakl^Drisidirbo
Popiežiai pranašišku nujautimu permatė katastrofin- patiekė mūsų darbininkams. Čia labai stambus jo nuo-( p ’ t -—— ---- 1—
gą suirutę darbo srityje, dėl įvairių marksistinių “ban- pelnas. Taip pat daug yra rašęs ir komunizmo klausi- AR “UNRROJE?’NEGA- 'kurias organizuoja Ame- 
dymų”, įstūmusių žmoniją į revoliucijas, karus ir šių mu, nurodydamas to pragaištingo sąjūdžio pavojų, 
dienų pasaulio tragediją. Popiežiai perspėjo, kad pa-j Iš viso, jo nuopelnai mūsų išeivijai labai, labai di- 
miršę Dievo įsakymus ir teisingumo principus, žmo- deli. Savaime siūlosi klausimas: L_ “2 _____________
nės susilauks neišvengtinų nelaimių. Kad tos encikli- laiku mirti? To klausimo mes neišrišime. Tik štai koks'giasi. Bet, deja,

metu) liaciją” į kalėjimą nepaso-ikaip bulvių skutėjai virtu- 
puvimo dintų. Už vidutinį vyrišką'vėse, kanalizacijos valvto- 

ne tik"*Nau jojoj vja7ten"voki^je' visuomet yra. kcratium, reikia mokėti jai ir pan Tokius darbus
------ TokieI Taip pat ir ligų pavojus di- 4000 markių. (tremtiniai taip pat nonai

e delis. j Tai va kodėl nei lietuviai atlikdavo — bet jų visiems
n nei kitų tautų tremtiniai neužtekdavo.

Po 50—60 vokišku nfe- nc^a 1 1S. ° 2° 2° Pačiu paskutiniuoju lai-FO 50-60 vokiškų pte SIuIomo darbo. Be to, tokio ku ir^ė vienag nJaujas 
----------------------------------— ” ~ t?*10!”1? darbo šaltinis. Tai vadinamus jau Hitlerio laikais iki__J mas

sargybos kuopos,
I O ———

! rikos kariuomenės parei-

Tad prabuvęs Vokietijo- ningų į valandą. Gi vienas darbo jr

L£JO GAUTI DARBO?
Tiesa, tas klausimas ne- gūnai. Per mėnesį gauna 5

šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten. 
ne save, o kitą šunį.

Šopenhaueris.

Kuo jūs rizikuojat gy
vendami krikščioniškai? 
Jūs būsit ne tik tobuli 
žmonės prieš Dievą, bet 
būsit taip pat geri šeimos 
tėvai, geri broliai, geri vy
rai, geri piliečiai. Pascal.

Tikrai doras žmogus yra 
kodėl jis turėjo ne be aktualus. UNRRA bai- dolerius ir valgį. Ir ką gi? tas, kuris turi drąsos pa- 

_ _ , ir UNR- Ten susirašė urmu, ir seni žiūrėti velniui į akis ir pa-
kos pasiektų visų tautų darbininkus, reikėjo jas iš-vienintelis į tai atsakymas: Dievulis geriau žinojo, ka-,ROJE nelengva buvo gauti ir jauni. Tik deja dar ne vi- sakyti: tu esi velnias.

■ x_ x i... ’ x *• * ", K. darbo. Geresnes vietas tu-sus pašaukia ir kasžin ar Garfield.versti į visas kalbas. Kun. Steponas suprato tą svarbų da pašaukti savo ištikimą tarną gauti užmokestį. K. darbo. Geresnes vietas tu- sus pašaukia ir kasžin ar

PARTIZANAI

Planas kiek paslydo

— Kas įvyko? Kam tas susišaudymas? — 
nervingai Geniukas paklausė.

— Aš pats nežinau, — atsakė Dičkis; —kai 
pribuvau, viskas buvo baigta. Tegu štai šis 
raudonikis paaiškins.

Priekin žengė raudonarmietis lietuvis, tas 
pats, kurs išmušė ginklą iš Čeveryko rankos. 
Vikriai atidavęs vyresniesiems karišką pa
garbą, pareiškė:

— Puskarininkis Grūzdas. Turiu garbės 
pranešti, kad įvyko nemalonus dalykas. Be
keliant sužeistuosius į sunkvežimį, vienas jų 
tas pats, kurs revolveriu puolė gerbiamą šei
mininką, žektelėjo ir pasimuistė. Reiškia, 
jam grįžo sąmonė. Suvokiau, kad reikia kas 
nors daryt. Sušniokščiau į savo draugus: 
šaukime! Mat, jeigu jam sąmonė pilnai su
grįžo, tai reikia sudaryti įspūdį, kad kauty
nės tebesitęsia. Gal ir kvaila mintis, bet dėl 
atsargumo visko reikia mėginti. Labai atsi
prašau, kad šukelėm bereikalingą triukšmą.

— Viskas tvarkoj, — nuramino jį Andrius, 
— tas triukšmas jokios žalos nepadarė. Tas 
susišaudymas vargu ką bepagelbės mūsų pla
nui, bet jis iškėlė štai kokį faktą: kad esi la
bai sumanus ir sparčiai galvojantis vyrukas. 
Partizanams tokių kaip tik reikia.

Buvo tamsu ir nesimatė, ar Grūzdas iš pa
sitenkinimo užkaito, bet jo balse nuskambė
jo džiugesio gaida.

— Mielu noru pasistengsiu, vade!
— Na, broliuk, čia tai jau suklydai. Vadas 

mano sūnuš. Aš tik jo giminaitis, — nusijuo
kė Andrius.

— Vado tėvas dvigubai vadas! — atrėžė 
Grūzdas.

— Jis puikus diplomatas, — suniurnėjo 
Andrius.

Ir Geniukas su Dičkiu atrodė patenkinti. 
Vartaliodamas savo buožę tarsi kokį paga
liuką, Dičkis murmėjo: “Su tais raudonikiais 
kautynėse nebus nuobodu”.

VIII.

Politrukas Areštuotas
Politrukas Kukuškinas - Gegužis svarstė 

savo padėtį. Tas suklastotas su partizanais 
susirėmimas vargiai geruoju užsibaigs. Čeve- 
rykas su Barsuku dar guli ligoninėj nebesu- 
šnekami. Nežinia, koks bus jų pranešimas, 
bet iš to, kaip Balaganovas priėmė jo, Gegu
žio raportą, buvo numanu, jog į vyriausio ko
misaro mintį įsibrovė įtarimas, kad įvykęs 
Andriaus namuose susirėmimas buvo kitoks, 
negu jam atpasakota. Jo akyse taip ir reiškė
si rusų patarlė: lakštingalos pasakomis ne- 
prilesinsi. Jei jis tą skaito pasaka, tai be abe

jo palauks, kol anuodu sugrįš į pilną nuovo
ką ir pasakys tikrą tiesą. Tad ar yra kokia 
pora dienų laiko. Kas paskui? Ar Čeverykas 
su Barsuku suprato, kad ten būta sąmokslo? 
Galėjo suprasti, nes ta komedija nepersklan- 
džiausiai buvo suvaidinta. O jei suprato, tai 
jam, Gegužiui, gręsia rimtas pavojus. Tiesa, 
jis politinis komisaras, kuriam pavesta pri
žiūrėti raudonosios armijos vadų ir kareivių 
politinė ištikimybė. Reiškia, jis stovi aukš
čiau už bet kokį įtarimą, bet su tais čekis
tais nieks nėra tikras dėl rytojaus. Kas da
ryt? Ir kam jis į tą painiavą įsivėlė? Jei gra
mozdiškai išėjo ,tai ne jo kaltė, bet, iš viso, 
ar vertėjo tiek rizikuoti lietuvių naudai? Čia 
jis mintyje peržvelgė visą savo istoriją.

Prisiminė, kai 1915 metais, pirmojo karo 
metu, vokiečiai stūmė iš Lietuvos rusus, ku
rie besitraukdami varėsi su savim daug lietu
vių. Kai kuriems pavyko pasislėpti, bet jis, 8 
metų vaikištis, drauge su tėvais, pakliuvo į tų 
nelaimingų skaičių. Du jo broliai buvo paim
ti į rusų kariuomenę, sesuo buvo ištekėjusi 
už neturtingo ūkininko. Koks jų likimas, jis 
iki šiol nebežino. Pamena, kaip žiauriai kazo
kų varomi, jie atsigrįžo atsisveikinti su gim
tąja sodyba, bet trobesiai jau liepsnojo... 
Kiek ašarų tuomet išlieta... Juos kažkaip ats
kyrė nuo didesnio lietuvių būrio ir nuvežė to
li į Rusiją, dar už Maskvos. Jie iš ten jau ne
begrįžo. Po kelių metų sunkių darbų ir labai 
skurdaus gyvenimo, tėvai pasimirė, o jis, li
kęs našlaičiu, neturėjo nė lėšų, nė pajėgų su
grįžti į Lietuvą. Taip ir pasiliko Rusijoj, 
daug vargo patyręs. Bet jis išaugo į stiprų ir 
sumanų jaunuolį. Vienas geraširdis pasiturįs 
rusas pasiėmė jį pas save ir rūpinosi jo išauk
lėjimu. Leido į mokslą ir šiaip jau globojo

kaip savo šeimos narį. Bet atėjo revoliucija, 
bolševikai jo geradarį žvėriškai nužudė, gi jį 
patį, jau gerokai pasiūgėjusį vyruką, paėmė 
į raudonąją armiją ir pasiuntė į Sibiro fron
tą kovoti prieš Kolčaką. Karštos ten buvo 
kautynės, bet jaunas ir ryžtingas Kukuški
nas (tokią pavardę jis pats pasiėmė) visur 
pasižymėjo ir gavo net karininko laipsnį, nes 
buvo labai atkaklus ir daugiau už kitus pa
mokytas. Niekas nemanė, kad jis lietuvis, 
tik visi žinojo, kad proletaras, be tėvų, be gi
minių, be buržuazinės praeities bei kilmės — 
pats geriausias kandidatas į bolševikus. Na
miniam karui pasibaigus, pasiliko tarnauti 
raudonojoj armijoj, nes karinė tarnyba ge
riausiai jam tiko. Valgis kur kas geresnis ne
gu pusbadžio darbininko, drabužis tain nat, 
niekas beveik nerūpi, pareigos lengvai ir tiks
liai atliekamos — ko gi daugiau? Tik vienas 
dalykas nepatiko, kad jį galop paskyrė poli
tiniu komisaru, kurio pareiga — daboti poli
tinę armijos ištikimybę, ši tarnyba jau dvo
kia šnipo amatu, kas jo prigimčiai šlvkštu ir 
nepakenčiama. Bet atsisakyti negalėjo, nes 
čekistai būtų įtarinėję, kad jo komunizmui 
ištikimybė abejotina. Pakliūti į čekistų na
gus jis neturėjo noro. Širdingai čekistų ne
kentė, bet drauge ir prisibijojo. Skaitė juos 
žemiausios rūšies budeliais. Ypač negalėjo 
pakęsti Natano Nachalskio, gi likimo ironi
ja pastatė jį tokioj padėty, kad tarnybos rei
kalais turėjo dažnai su Nachalskiu susitikti. 
Mat, politrukai yra tarsi čekistų pusbroliai: 
politrukai nurodo neištikimus asmenis, če
kistai juos areštuoja, tardo ir kankina. Gi 
vyriausias vietinis čekos viršininkas buvo 
kaip tiktai Nachalskis.

(Bus daugiau)
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“Darbininko" spec. ben
dradarbis Pr. Alšėnas prieš

landžio 3 įdienos ankstų 
rytą, 4 valandą.. Mūsų 

Velykas su kirais lietuviais.'traukinys skriejo perba- 
garsiąją Vokieti- ; variškus. laukus -ir mes ar-p 

--L.tėjome'prie Uofo.' Pasie-y '

valandų palaukti ir, ta. 
proga, apžiūrėjome tą Vo
kietijos miestą, kuris ran
dasi vos keleto kilometrų 
atstume nuo rusų zonos. Iš 
Hofo, važiuodami trauki
niu, po keletos valandų ke
lionės, pasiekėme nedidelę 
geležinkelio stotelę Arz- 
bergą. Tai paskutinė sto
tis pakeliui į Konnersreu
thą.

Iš tos stotelės dar buvo 
šešetas kilometrų iki sie
kiamo tikslo, ir tas kelias 
jau reikėjo atlikti pėsčio
mis. Ten jokio kito susisie
kimo nebebuvo.

Bevažiuodami į Konners
reuthą, jau iš anksto nu
tarėme, kad nakvynės ieš
koti nesileisime visi į Te
resės gimtinę, nes spėjo
me. jog Didžiosios Savai-,

aplankė :
jos ■ stigmaiizuotąją ir čia 
įdomiai apie ją. rašo. Red. kus Hofą, ten teko keletą

ŽODELIS ĮŽANGOS
VIETOJE

Dar gyvendami Lietuvo
je. daug kas esame girdė
ję ar skaitę apie šių laikų 
stigmatizuotąją Teresę 
Neumanaitę. O daug dau
giau žinių susirinkome a- 
pie ją. kuomet atsidūrėme 
Vokietijoje. Čia jau dau
gelis iš mūsų asmeniškai 
yra aplankęs Neumanaitę. 
daug esame skaitę apie ją 
ir pan.

Žinoma, žmogaus pri
gimtis yra taip surėdyta, 
kad žodžiais jį sunku įti
kinti. ypač toje srityje, 
kuri liečia mistinio (dvasi
nio) pasaulio reiškinius. 
Tačiau, kaip ten bebūtų, 
vis dėlto kiekvienas žmo
gus turėtų skaitytis su 
tais faktais, kurie yra pa
remti autoritetingomis iš
vadomis. oficialiais aktais 
ar pan.

Konnersreutho paslap
tis, be abejonės, ir toliau 
lieka paslaptimi, bet tenka 
nepamiršti, kad vis dėlto 
apie tuos žmogaus protui

-D AR BI KINKAS
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dalicijos valdyba ir nariai, Ma-| 1VT A T'Y^T'T C A\7p
rijos Vaikeliai ir Pirmosios Ko- j lVl/> A 1 X A V A3

I munijos vaikai, drauge su vi-' . ‘ ;---- r—«------------
sais parapijiečiais. Prie.alto-;' Nereikšmingas yra krisi;vienerius metus. ismo.<t--. 
riaus laiptų sodaiietės, pasipuo- flas, beveik .'neįžiūrimas, -savo klaidas ir nuodėmes 
susius tradicinėmis baltomis, ii- ■Kartais betgi jis tampa matyt, reikia ne vienerių 
gomis kapomis^, atnaujino savoftoks ryškus, toks mato-[metų, o nuolatinio bųdėii- 
įžadus ir gavo nanų koptelėsimas ir net įkyrus. Ryškus.mo. Tai kiek-vieno krikš-

• bei palaiminimą. Sodalicijos įtampa jis kaimyno, ben-čionio amatas.
■Prefekte — Virginia C. Augū-!dradarbio, .artimo aky. į' .“Aš niekam .blogo nepa- 
nas apvainikavo švč. PanelėsįToks jau yra žmogus. Jis dariau, tai ko aš išpažin-

• statulą rožių vainiku. Jos paly- į lengvai mato net ir krislą ties e'isiū”, — girdėti sa-
dovės buvo kiti’ valdybos; na- i kito aky, bet yra dažnai kant. Gal kartais ir taip, 

iriai, būtenti^vkse - prefekte —kaklas sau. Policmenas, bu* Dažniau betgi tai reiškia: 
Berta Kisfeljitė, iždininkė — A-(dįs gatvės sankryžoj, taik- “Ąš nematau savy nei ras-J 
dėlė čaplikaite' ir sekretorė —iliai mato visus vairuotojų to, nei krislo”. Kristus gi 
Sofija Utkaitė/ t prasižengimus ir nekartą kviečia žmogų žiūrėti į sa-

Po palaiminimo švč. Sakra-l.baudžia juos už tai. Įsėdęs ve giliau: “kiekvienas-bus 
mentu buvo kun. Cibulskio pa-jį savo automobilį policme- tobulas, jei bus kaip jo 
mokslas. - Inas week-end proga, žiū- ftiokytojas”. Krikščionio

baigiant iškilmes visi procesi-'rėk, pats gauna pabaudą, tobulumas nėra tik — nie- 
jos
ant

i >t- ------n.ep'ądsgti,
V.A.- matyti kitų klaidos ir kaip kiekvieno durų įlėišlaūž- 

; sunku įžiūrėti savąsias. ti. Sekdamas savo Moky- 
Sava klaida ,kad ir klai- toją, krikščionis mokosi 

da, kažkaip artimesnė, būti ir gailestingas, ir tei- 
mielesnė, nors ji būtų ir singas ir atlaidus. Eida- 

Naujosios Anglijos Apskričio KaiP saujas, oava iiias, ^is
Sodalietės ruošiasi prie trijų skrybeiė, kad ir gerokai klausia save: Kuo nusi-
dienų rekolekcijų, kurios bus sena- nekrinta į akis, kai dėjau V lespaciui? — Ro- 
laikomos Nukryžiuotojo Jėzaus tuo tarPu kaimyno kepu- dos, nieku , — atsako sau. 
Seselių vienuolyne, Brocktone. rė> ir mažas loPas žįba‘ 

; birželio 13-15. Žymus .misijo- Darbininkas, I
merius. Tėvas Geraldas, Pasi-saVO daržą ir užgriebęs po- Mokytojas, 
jonistas, ves rekolekcijas. ;14 pūdų kaimyno daržo, 

Rekolekcijos prasidės penkta-jkiek nesijaudina, 1 
dienio vakare, birželio 13-tą ir čiau kokS susijaudinimas,

dalyviai padėjo savo gėles'Ir stebisi jis, kaip lengva kam namų 
švč. P-lės altoriaus. V.A.* matyti kitų klaidos ir kaip kiekvieno f1

i
I

Švč. Marijos apsireiškimas Fatimoje (Portugali
joje) nupieštas amerikiečio dailininko Marian Jonės. 
Nuo pirmo ten apsireiškimo neseniai suėjo 30 metų.

Nuo bažnyčios .maždaug gyvenimo geriausios drau- 
už šimto metrų, stovi Te-'gės. 
resės Neumanaitės gimti-Į 
nis, vienaaukštis su saiku-!

...v. _ __  te» mūrinis namelis. Baro-
tės dienomis tas kaimas ir ko stiliaus bažnytėlė, nors 
taip perpildy’tas panašiais nedidelė, 
“piligrimais” kaip ir mes. J°n įėjęs
Taigi, septyni i

bet gana graži 
žmogus mistiš-

I Tuose namuose radome 
; apsčiai literatūros apie 
; Teresę, o be to, šeimininkė 
gyvu žodžiu daug ką pa
pasakojo apie ją. Ant sta
lo tuojau atsirado ganamūsų eks-^a. nusiteiki ir nejučiomis storų Jkapita!inių velskaIų 

kursijos draugai pasiliko*sl verčiamas sulenkti ke- . Konnersreutho pa. 
*r Pama1’ slapti, kurių autoriais ly-nakvoti Arzberge ( ......

dar vienas ekskursantas džiai susikaupti.
prisijungė Hofe), o; mes Išklydę kiek tolėliau už

apie Konnersreutho pa

SODALICIJOS
REKOLEKCIJOS

Anglijos Apskričtoidi<lelė- sienojas. Sava mas vakare poilsio.

Bet tai dar neviskas. Krik- 
Darbininkas, kasdamas ščionis siekia būti kaip jo 

. Maža nenusi
dėti, reikia dar gera dary

ta- ti. Jauna šeimininkė nepa- 
diemo vakare, birželio 13-tą ir — — —------- daro nieko blogo gėlėms jų

baigsis SU ŠV. Valanda sekma- *ai kitas užgriebia jo dar-dieną nepalaisciusi, bet ji 
dienį, birželio 15-tą. Numatoma.^0 1)6111 Pus« Pėdos! ;nesustiprina jų gyvybės
kad Sodaliteės iš visų Naujosios; Tą žmogaus silpnybę ^S111^- Kaimynas nepa- 
. ... .... .G,.“ ° .... r 7 daro tiesiogiai skriaudos

.**“&** J , XXA AOLUJ3 VAa OllUllfll UdUAC“ v •

naudos šia proga atgaivinti ir žęs, nurodydamas jo palin- ^^F®.^^S
j rankioti svetimus 

norinčios rekolekci-; krislus ir nematyti savų 
Lietuviai tą mintį 

“Juo-
10 kiasi puodas, kad katilas 

juodas”. Evan g e 1 i j o s 
šauksmas gi yra: išmokt 
matyti save! Pirma reikia 
matyt savi rąstai, ne tik 
'rąstai, bet ir savi krislai. 
Išmetus juos, šviesiau re-

III
i

II

• Anglijos lietuvių parapijų pasi- Kristus yra stipriai pabrė- 
r»*51irlrxc! čio nmnrn afrrnivinti

i sustiprinti savo dvasinį gyveni- ^kimą
mą. Visos
jose dalyvauti prašomos pra-! rąstų, 
nešti Dvasios Vadui, kun. Ab- išreiškia sakydami: 
račinskui nevėliau birželio 
dienos.

mejosi daktarai, profeso
riai ir kiti autoritetingi

sunkiai prieinamus reiški- tryse patraukėme pėsčio- bažnyčios ir Teresės na- asmenys. Taip pat radosi 
nius yra tarę žodi pasauli- i Konnersreuthą iš va- mų, su nustebimu pamatė- ir mažesnės apimties kny-j 
nio masto autoritetai: pro-karo- _ .... me apie puskapio trobesių gų bei laikraščių.

Dust Remember Thou Art 
Splendor,

By Rev. Raoul Plūs, S. J.

tanti bičiulį, bet jis nepa
daro gero, kurio anas rei
kalingas. Taigi negera yra 
ne tik tiesiogiai ką pra
virkdyti, bet ir verkian
čiam skepetaitės nepa- 
duoti.

Toks siekia būti krikš
čionis: kaip jo Mokytojas. 
Jis pašauktas ne svetimų 
krislų rankioti ,o amžiams

Pakelės apylinkes jokio . griuvėsius, 
ypatingo grožio neteikė:• paaiškėjo, 
prieš mūsų akis tebuvo ap-ikaro dienomis, 
skurusios uolos ir mono- smogikų tankų ____
toniškos aukštumos, šeše- smarkiai apšaudė tą kai-' 
tos kilometrų atstumas te-mą, turėdami tikslą su-' 
ko nugalėti vis bekilant i griauti bažnyčią ir Neu- 
kalną. todėl sūrus prakai- manaitės namus, o taip

fesoriai. daktarai ir aukš
tieji dvasiškijos hierar- 
chai.

Apie Teresę Neumanai
tę yra prirašyta ištisa eilė 
knygų — didžiulių veika
lų ir juose prieinama ben
dra išvada, jog Konners- 
reuthe dedasi antgamti
niai dalykai ir kad tų reiš
kinių negalima išaiškinti 
hipnotizmu, mediumo ga
liomis. autosugestija ar 
pan.

Žinoma, kiekvienas žmo
gus. beskaitąs knygas ar 
besiklausąs žodinių refe
ratų apie šią giliąją pa
slaptį. nėra Įpareigojamas 
į juos Įtikėti. Tuo labiau, 
kad ir pati Bažnyčia i to
kius dalykus žiūri labai 
atsargiai ir, nežiūrint dau
gybės rimtų išvedžiojimų 
bei tyrinėjimų, ji ligi šiol 
dėl Teresės nėra pareišku
si savo nusistatymo. Baž
nyčia tuos Įvykius leidžia 
visiems tirti ir komentuoti 
kaip kas išmano.
PAKELIUI | KONNERS- klierikai ir kurie jau buvo 

šeimininkams pranešę a-

Kaip vėliau 
paskutinėmis;

, vokiečių 
dalinys ■

(Bus daugiau)

NASHUA, N. H.

S. knyga yra gyvas fkvep.mo aĮę atlaidesnė darosi vertingų deimantų, kurie
sakinis siekti krikščioniškosiosJ
tobulybės. Ji gerai įsąmonina

zeri jo paties ir jo brolio 
sieloje. g.

I
širdis.

NIEKO BLOGO 
NEPADARIAU

Išmokt matyt savas klai

skaitytoją, ką reiškia Pašven
čiamoji ir kitos Dievo malonės 
bei dovanos. kurios yra mūsų 

patvarios laimės ir ramybės pa- das yra nedidelis, bet sun
Prasidėjimo So-jknyga paskatina'kus dalykas. Kartais ne-

Pa

to- crnrrdrai naaraiiTP atic . • -• « j .. bono kun. Mvkolo Cibulskio U" iUs gerokai pagraužė anis. pat ir ją pačią nužudyti.1 , T ... naudotis.i .7 .. < vikaro kun. Juozo Buceviciaus. _______Na. o po geros valandos su šiuo kerštu jie iš 
puse laiko, pagaliau, tiks- grasino 
lą pasiekėm.

KONNERSREUTHE
Teresės Neumanaitės

gimtinė Konnersreuthas,
— yra nedidelė Oberpfalzo 
gyvenvietė su apie 950; 
gyventojų. Tai yra vokiš
ko stiliaus.
bažnytkaimis, kuris teiš- bono. Mus pasitiko žilutė-(švenčiausiąją Motiną studijo- 
garsėjo tik tų antgamti- lis senelis kunigo rūbuose,' nus ir praktiškais sumanymais, 
nių įvykių dėka. O tie į-1 kuris dėl žilumo labai, o la- įnešamais į mėnesinius susirin- 
vykiai — ir mus privertė bai priminė 
pakeiti sparnus ta krypti- gantą.
mi...

Ten pirmiausia susiieš-— ir buvo Konnersreutho

f I

Šv. Kazimiero parap. švč.
neles Nekalto
dalicija yra vadovaujama kle- brangjntį tas malones ir jomis i lengva išmokt yra amato: A f x rI i’, ■» . * , — — * . • • •tenka pasėdėti prie jo ne

seniau 
Neumanaitei ir 

ketino ją suimti. Tačiau 
bažnyčia., o taipogi Teresė 
Neumanaitė ir jų namai 
liko nesunaikinti, nors . _ 
Neumanų namo buvo kliu- Komitetus, 
įdytas stogas. i Eucharistinio ir Švč. P. Ma-
Į Vėliau užsukome į klebo- rijos Komiteto uždavinys yra 

užkampinis niją aplankyti vietos kle-,ugdyti bei gilinti pamaldumą i 
teiš- bono. Mus pasitiko Žilutė-(Švenčiausiąją Motiną

j
į Nuo 1943 m. Sodalicija yra 
perorganizuota ir veikia pagal 
Tėvo Lord. S. J., planą. Sodali- 
cijoje yra 20 narių, pasidalinu
sių į tris ratelius, vadinamus i

i

mūsų VaiŽ-( kimus, šio Komiteto tikslas pa- 
Tas besišypsantis skatinti visas sodalietės rūpin- 

simpatiško veido kunigas,tis savęs pašventinimu.
Gegužės mėn. 18 d. šis komi-....,......_____ ________ I .

kojome tą nuoširdžiąją vo-; klebonas Naber. Toje vie-; tetas suruošė pusryčius Pirmo-1 
..kiečio šeimą, kurioje jau toje jis klebonauja jau 37įSios Komunijos vaikams.
1 anksčiau buvo apnakvin- metai, o iš viso —jau ku-' Apaštalavimo ir Tikėjimo 

dinti du mūsų tautiečiai— nigauja 51 metus. (Pernai Tiesų Komitetas padeda para- 
metais Šventė 50-ties metų ■ pi jos kunigams ir seselėms lab- 
kunigavimo jubiliejų). darybės darbuose, katalikiško-1 

Bažnytinė vyriausybė 
šio senelio, matyt, sąmo
ningai niekur kitur neke
lia, nes jis kūnu ir dvasia 
jau suaugęs su Konners
reutho paslaptimi, o jo ve
damas paslaptingųjų įvy
kių dienoraštis — ateityje 
bus geriausias liudininkas 
Teresės Neumanaitės gy- 

’ venimo byloj...
Jie visi sveiki-, Klebonas mielai mums 
“Grūs Got” ir'paaiškino rytdienos pa- 
atsakinėjo į maldų ir Teresės lankymo 

Bažnyčia ran- tvarką bei laiką ir mes,

REUTH.5
To paties žemiškojo Pie kitų nakvynės ieškoto- 

smalsumo vedinas, ir aš JU atvykimą.
labai apsidžiaugiau, kai Susiradę kamputį nak- 
šių metų Didįjį Ketvirta- čiai, visi trys patraukėme 
dieų susidarė devyneto (gatvėmis, I— „ _
žmogių ekskursija ir išvy
kome Į Konnersreuthą. Iš
vykome pamatyti tai, ką 
buvome girdėję ar skaitę 
iš kitų šaltinių. Seniau — 
su tokiomis ekskursijomis 
buvo blogiau. Norint ap
lankyti Teresę — reikėda
vo gauti iš Regensburgo 
vyskupo ordmariato raš
tišką leidimą. O tuos leidi
mus labai retai išduodavo, 
šiuo metu tokie leidimai 
nebereikalingi, todėl Tere
sėlę visi gali aplankyti, vadinimo nebeturi, 
kas panorsta. dingus 1

Iš Bambergo < 
traukiniu išvažia 'ome ba-jtos...

, kad iš ankstoj 
japžiūrėtumėm bažnytkai-; 
mio vaizdą, aplankytum 
kleboną ir užsuktum į baž
nyčią.

Gatvėse sutikti žmonės 
atrodė labai pamaldūs ir 
'nuoširdūs.
nosi Įprastu 
mandagiai 
klausimus. ___________ ,_____ ___ ____ , __ ____
dasi bažnytkaimio aikšte- padėkoję už tai, grįžome įi 
Įėję, kuri kitados vadinosi savo nakvynės vietą. 
“Adolf Hitler Platz”. Šiuo1 F 
motu gal ji jau jokio pa- si rodė, kad mus apnakvin-; 

nesjdinusi šeimininkė yra j 
dingus Hitleriui — dingo vienmetė su Terese Neu- 

stotiesaikštės pavadinimo len- manaite ir jos

darybės darbuose.
se organizacijose ir spaudos; 
platinimo darbe. Sodalietės pa-; 
rūpina brošiūrų katalikiškos 
spaudos lentynėlei ir ją prižiū-! 
ri. Be to, šis Komitetas platina! 
sodaliečių laikraštį ‘The Queens! 
Work’ ir susirinkimuose daro 
pranešimus apie ateinančias 
šventes ir iš šventųjų gyveni-' 
mo.

Gilesnei sodalietiškai dvasiai 
ugdyti ir informuoti apie Soda
licijos ir parapijos veikimą bu
vo įsteigtas Visuomeninio Gy
venimo ir Skelbimų Komitetas. 
Jo uždavinys yra informuoti 

Į parapijiečius apie Sodalici jos 
Laimingu sutapimu pa-j veikimą ir pritraukti naujų na-Į 

’ • • rių į ją.
Sekmadieni, š. m. 

mėn. 18 d. buvo Švč. 
statulos vainikavimo 
iškilmės. Procesiją

! abi buvu
sios kaip mokslo, taip ir

gegužės 
Panelės 
metinės 

sudarė So-

Ne tai svarbu, ar musų 
darbai bus daugiau ar ma
žiau pasisekę, bet tai, kad, 
baigdami šį gyvenimą, ga
gėtume pasakyti: “dariau, 
i ką galėjau”. Pasteur.

PAŽYSTA FORD
1. kordo išlavintais 

MECHANIKAIS

4

4

I.

Jūs Sutaupysite 4 Būdais Su

2. TIKROMIS FORDO 
DALIMIS

3. KORIU) I ŽGIRTALS
METODAIS

v

4. SPECIALIAIS
FORDO 

ĮRANKIAIS
fr. kaip HKMM
E Fordo Aptarnavimui šf

GREITAS PATARNAVIMAS... 
LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI
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DARBININKAS

kiekvienoje

— Lietuvių tauta mano

katalikų namuose Vokie- 
išleista protestantiškoji

lietuvių šei
moje. Teisybe, kartais pasitaiko

' S
GRAŽIOS IR VERTINGOS 

KNYGOS

»
" ■ . t

- Penkerimetai nuo mirties vysk. 
Kuktos. - Pirmieji bandymai sudaryti 
lietuvių pulkus užsienyje. - Ištremta
sis į Rusiją prieš 30 metų. - Arkivysk. 
Reinys, jau 40 m. kaip kunigu. - Juozo 
Kajecko sukaktis.

• * ..X . į

Kaip skruzdės po šapelį ■kaik'urių ' lenkų užmačias 
surinkdamos pastato auk-1 priskirti Lietuvą prie Len- 
štus savo rūmus, • kaip bi- -kijos, kun. Kukta drauge 
tės po lašelį -syvų sunešda- i su 114 kitų vadovaujančių 
mos pripildo- avilius-, me-Rietuvių 1917 m. . .pasirašė 
daus, taip ir lietuvių kul- pasipriešinimo žodį: 
tūros ir laisvės rūmai de
šimtmečiais daugelio pasi- turinti teises ir pareigos 
šventėlių buvo statyti, ir paimti į savo rankas lietu- 
mes nors vardus jų turime vių krašto likimą, 
atmintyje palaikyti. į — Lietuviai negali kitaip

LIGONIŲ PRIETELIUS i!?u vLa,zdlJ?tis savo atei-
_ ties, kaip tik nepriklauso-Prusuose slapta ėjusio mybės pavidalu../» 

katalikų laikraščio, dar| Tais žodžiai jie ištisais 
SP^™°S ^Udim° Jaikais metais prieš Lietuvos Ne- 
(1890 - 1896 m.) bendra- prikiausomybės deklara-' 
darbių tarpe buvo ir kun. vi (1918 n 16) paskei.' 

žymesniųjų to slapto laik- mybešpareiškimą? 
rascio talkininkų. Gimęs; Nors turėjo nemalonumų 
jisai buvo 1866 m. Rietavo įg pUSės lenko Michalkevi- rių atstovų suvažiavimas, 
valsčiuje. Be kitų jo rastų čiaus, kurs tuo laiku valdė kurs išrinko Lietuvių Ka- 
“ ueoniuPpri^teUl^”V°Mi?ė Vi‘niaus vi.s nu Sąjungos Centro Ko-;
• -1X1*7 - 7T tiek energingai darbavosi: mitetą. Tai buvo pirmas
jisai 1917 m. birželio 4 d., 1918 _ 1922 m. laikotarpyje platesnio masto užsimoji- 
žvin^iuose. taisą lygiai netgį pirmininkaudamas mas sudaryti lietuviškus

Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

? •

jisai 1917 m. I 
Žvingiuose, taigi 
prieš 30 metų.

Naujas Testamentas 
i Vertė arkivyskupas Juozapas 
i Skvireckas. Išleido kun. P. M.
Juras.* 1945 m.

ši pati svarbiausia pasaulio 
knyga, vadovų vadovas, sielos 

•šviesa ir paguoda, raktas vi-
• siems gyvenimo klausimams iš- 
i spręsti turėtų rasti garbingą 
; vietą 
i 
I
mūsų 

; tijoj
• "Biblija", bet jos negalima mai-
I
i syti su tikruoju Šv. Raštu, koks 
i yra čia minimas Naujasis Tes- 
jtanientas. Jo labai graži lietu- 
| visko ji kalba ir puiki popiera 
; knygą daro dar patrauklesnę.
1 Popieros apdarais S2.00; audek- 
; lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00.I ______
Lekcijos ir Evangelijos, 

i | skaitomos visų metų Viešpaties 
(dienomis, šventadieniais ir šio- 
j kiadieniais. III laida. Savo lėšo- 
■ mis išleido .kun. Juozapas J. Va- 
įlantiejus, 1916 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
kėši sovietų repatriacinės sakote. ji yra visai laisva bet ypatingai reikalinga dvasi- 
komisijos atstovai: kapi-ir nepriklausoma, tai ko- ninkams, 
tonas ir politrukas majo- dėl pas mus neatvažiuoja laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
ras, kuris ėjo vertėjo pa- buvusių Lietuvos vyriau- atžvilgiu buvo per daug pasenu- 
reigas. Juos į stovyklą at-'sybių nariai ar šiaip mums si. Knyga stipriai įrišta, 
lydėjo anglų 506 Mil. Gov. žinomi lietuviai, o atva- na $3.00.
,Dėt. Šefas pik. ltn. Shad- žiuojat vien tik jūs, rusai?___________

Kapitonas: Mūsų misi-j Ištisų Metų Šventųjų

į**.:-' . -.
7.-

B-k t i
irk L.

X į*.;

Čempionas kumštininkas “Hi-Spot Trigger”, kairėje, šio mažo šuniuko tėvas, tikrai tikisi, kad 
šuniukas laimės pirmą prizą Los Angeles, Griffith Parke, šuniukų parodoj. Tačiau mažasis šuniu
kas neatrodo, kad jis savimi pasitikėtų.

LIETUVIŲ KARIAI dene — 
PRIEŠ 30 METŲ

1917 m. birželio 7-11 d. Susirgęs nuo sunkaus kon- 
> pirmas servų maisto, grįžo į Lie- 

visuotinis Rusijos armijo-ituvą, kurį laiką Upynoje 
ie tarnavusiu lietuviu ka-buvo filialistu, mirė 1917

■ prie armijos, vei
kiančios prieš Japoniją. Sovietų Karininkas Gundo Tremtinį

1947 m .vasario 22 d. Ky-cistiniais pagrindais.
lio lietuvių stovykloje lan-į Lietuvis: Jeigu, kaip jūs 

komisijos atstovai: kapi- ir nepriklausoma.

vS Lietuvos nepriklauso- Petrapilyje įvyko 

je tarnavusių lietuvių ka-'^uvo filialistu,
J m. birž. 8 d.

ARKIVYSK. REINIUI 40 
KUNIGYSTES METŲ 
Dabartinis Vilniaus ar- _

......... . kivyskupas Mečislovas’ we|j‘ ir'vietoj UNRRa’101 ,
■ lietuvių komitetui nuo ka-pulkus pokariniame laiko-Reinys kunigu buvo įšven-!teanl direktorius Cekoslo- J. lietuvis karininkas! 

nriPŠ 40 mpJir”“”x7 , r*' ".. "r---- kapitonas Repševičius.. Sa-
Sneiia v. kyWte. ar Tamsta norite Juras. 1945 m., arti 1000 pusi.

. grįžti į Lietuvą? Jeigu e-
sate netekęs sveikatos, jei- tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
gu buvote vokiečių armi- didvyrių — vyrų ir moterų — 
JOS karys ir esat sužeistas, j pavyzdžiai šviečia mums šim

tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? ši knyga .tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na

AUŠROS VARTŲ’ ro nukentėjusiems šelpti. tarpyje. Po ilgų pastangų tintas 1907 metų birž. 10ivakiįos žydas Drozdek.
SARGYBOJE i 1922 m. lenkai ji uždarė lietuviams pasisekė į at-dieną, taigi — prieš 40 me-'yįsa §į delegacija į stovy-

Penkeri metai suėjo bir- j .Lūkiškį® kalėjimą, o pas- skiras dalis sutelkti apie. tų. Dabar Ekscelencija y- kla atVyko automobiliais, 
.. Iriau an ictromp ic Vii- O • moJ/lnKA Vi '. . . . . .iš Vii- 3,000 savųjų: susidarė Vi- ra 63 metų amžiaus. Kilęs ginkluoto anglo sargybi- 

tebsko batalijonas, Lietu-iš Madagaskaro vienkie- nįo lydimą
, jo didelius vos atsargos batalijonas'mio, Daugailių parap., U-l Anksčiau UNRRA buvo

dėl lietuvių teisių. Jis bu- nuopelnusBažnyčiai ir lie-Smolenske, Lietuvių raiti-itenos apskr. Baigęs Petrą-'paskelbta, kad su sovietų •
« tnvvhoi m kan Kiik-inmkų eskadronas Valke,'pilio dvasinę akademiją atstovais norį pasikalbėti tai »ausite pensiją,,

— . - - j • j- t - tx-j—i—x_t_„ . > Liuveno į stOvyklos gyventojai užsi-
ir ju naujos Kaisedonų dio- nas Sibire ir Rovno lietu- į universitete Belgijoje. Su-|ragytų pas stovyklos ko- 

studijas gilino ^Petrapilio ceziJ°s vyskupu. vių batalijonas. Tačiau vi- darant dvyliktąjį ministe-Į mendanta. Buvo užsirašė
_ i. _ t * • • _ tt______•_______i ‘ oro

nes ankstyvesnė jos

Kai-

Gyveniniai
Savo lėšomis išleido kun. P. M.

želio 6 d., kai mirė Kaiše- kįau su 33 ištrėmė 
dorių vyskupas Juozapas niaus i Lietuvą. 
Kukta, garsus kovotojas _ ^vJer1t2nano
vo gimęs 1873 m. vasario 3-tuvybei, 1926 m. kan. Kuk-; ninku <
d. mokslus ėjo Vilniaus ta buvo parinktas pirmuo- Vytauto Didžiojo batalijo-1 vėliau studijavo 
kunigų seminarijoje

Liuveno,stOVykios gyventojai užsi-

vių batalijonas. Tačiau vi- darant dvyliktąjį ministe-j mendantą. Buvo užsirašę1

Tai trumpi, kilnūs pasiskai-

aprūpinimą. Stalinas visa 
tai yra amnestavęs.

Lietuvis: Dėkui. Aš jau 
i pensiją, kai 

1940 m. buvot okupavę.
Kapitonas: (įsižeidęs).

jr Kaip tai okupavę? Niekas 
kapitono įvyko neokupayo!

i ’ ““ “ ‘

O V LALA1ICLO gAAAUVJ A- V* V* C*JLFAAAYz v A-Z V4. V V/ CKJy • —

akademijoje. Kunigu į-! Savo ganytojiškuose lai- sus juos bolševikai nugin- rių kabinetą buvo pakvies-;kęli/bet pasikalbėti atvv- 
šventintas 1898 m. buvo škuose Ekscelencija visus ------- -------------------- ---------------
paskirtas prie Aušros ragino palaikyti lietuviš- 
Vartų. Lietuviams gavus ką, katalikišką spaudą. Jis 
atskirą parapiją — Šv. Mi- mylejo jaunimą ir jiems 
kalojus bažnyčią — pir- kalbėjo: 
muoju jos klebonu buvo —• Mūsų katalikiškasai 
paskirtas kun. Juoz. Kuk-'Lietuvos jaunime, tavo 
ta. Nuo to laiko ši bažny-1 šventa pareiga rimtai pa
telė pasidarė dvasinio lie
tuvių judėjimo centru. 
1915 m. drauge su Basana
vičiumi ir kitais įėjo į Ko
mitetą Nukentėjusiems 
dėl karo šelpti. Karo metu 
tai buvo vienintelė legaliai' 
veikusi lietuvių organiza-| . v-------------------  r---- .— t ------------- c — ,
ei ja, apie kurią būrėsi at- 5 metus: 1942 m. birž. 6 d. tavos apygardą ir buvo paglemžti žmonių teises.

klavo, neleisdami organi-,tas užsienio reikalų minis-*ko Įįk lietuviai: vienas 
zuotai grįžti į Lietuvą, Oįteriu, jis daug pasidarba-'iš Didž , kitas iš Mažosios 
Sibiro batalijono 5 kari-vo įsteigiant Lietuvoje;Lietuvos. Tarp lietuvio ir 
ninkus ir tris karius bolše-;bažnytinę provinciją: pen-Įsovietų kapitono įvyko 
vikai 1919 m. lapkr. 25 d.ikias vyskupijas. Vyskupu toks pasikalbėjimas: i

I $4.00.

siruošti.. ateities., gyveni
mui, kuris tavęs laukia, 

i Nenorėčiau manyti, kad 
tau, žengiančiam į ateitį, 
trūktu kilniu idealų ir pa
siryžimų ieškoti kelių, ku
rie į juos veda”.

MALDAKNYGĖS IR 
NOVENOS

Lietuvis: Jūsų kariuo
menė prieš lietuvių norą 

, o pensija 
tokia: 7 mėnesiai kalėji
mo, brolis išvežtas i Sibi-

kapuose gyvus kardais už-;buvo įšventintas 1926 m. ___ __ ______
kapojo. gegužės 16 d. ir buvo koad- sakykite manviską^ką tik užėmė ^Lietuvą,

Sov. kapitonas: Mielasis,

jutoriumi (vyskupu pade-ant širdies turite, sakyki- 
jėju) Vilkaviškio diocezi- kuo turite nusiskųsti,TREMTINIŲ KELIAS

Šiemet, birželio 8 d. suei-’j°je’drauge profesoriumi ko norite. Viską, ką tik r4* švogeris sušaudytas, 
na 30 metų, kai mirė vie-!l<auno universitete. Palai- galėsiu> padarysiu. n*i tai
nas iš Lietuvos švietėjų kė glaudų ryšį su liaudimi, _ ___ _ ____  ___
kun. VI. Apulskis. Jisai or- ypač atostogų metu lanky- neturiu kuo skųstis, nei ko kajėjimo.’ 
ganizaco slaptų raštų ga- damas kongresus, susirin- prašyti 
jbenimą iš Prūsų. Už tai kimus.

Kapitonas: Gal tai buvo 
Jus gi paleido iš; 9

tenoriu tik pa-* Lietuvis: Mane paleido: 
**"’----- 1 bombonešiai, su-:
griovę kalėjimą. Už tai da- 

Kapitonas: Prašau klau- bar žinau- ?ausiu 0žęsi

Lietuvis: Ponas vade. klaida.

e # , 1 Y Vvl*v/1 ALA viii e

_ c „__ ____ _ _____ c _____ __ ____  . v Drąsiai kovojo.tielcti Tamstai porą klau- vokiečių
Vysk. Kukta mirė prieš'rusų buvo ištremtas į Pol- Pries valstybės pastangas

bundančios Lietuvos sąju- Jo įpėdinis — vysk. Matu- policijos priežiūroje. Vė-iy^ename j° raštų skaito- 
dis.

Protestuodamas

simų.

Ilionis bolševikų ištremtas liau kurį laiką buvo kape-;me: 
prieš į Rusiją. lionu karo ligoninės Muk-

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

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

Pranašas Elijas

I — Dievas baus už netei
sybę, nors ją padaryty ir 

! šios žemės galionai. Labai 
svarbu tai išgirsti tiek ga
liūnams, kad nesauvaliau
tų, tiek šios žemės nu-

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas ..........

Didysis Ramybės 
Šaltims

Surinko ir išleido P. M.
Juras. Antroji laida. 1945 m. 
787 pusi.

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50. <*

— kulką už 25 kapeikas į 
pakaušį.

| Kapitonas: (supykęs,
;kreipiasi į politruką vertė-' 
(ją, kad tas prašytų anglui 
karininką leidimo suaręs-: 
tuoti šį taip įžeidusi j 
SSSR).

Anglų pik. ltn.: kratyda-Į 
mas galva: ‘čia jo privati, 
nuomonė ir pas mus ją ga
lima laisvai reikšti. Areš
tuoti nematau pagrindo.

Kapitonas: (nurimsta). 
Na. tai sakyk .ar nori grįž
ti į Lietuvą?

Lietuvis: Kol ten bolše
vikai — negrįšiu.

Kapitonas: !
anglą prašydamas leisti a- 
reštuoti.

Anglas: Vėl neigiamai 
papurto galvą.

Kapitonas: Ką dar nori
te pasakyti“?

Lietuvis: Ar jūs nežinot 
1941 m. Sibiran išvežto' 

j mano brolio likimo?
gai talkinti Washingtonoi Kapitonas: Jis jau pen- 
lietuvių veikime ir palai-1 kis kartus grįžo į Lietuvą, 
kyti'ryšius su kitais Lie-j Kaip jūs pavardė? Užsira- 
tuvos prieteliais. Sukak- šęs pavardę kapitonas su 
ties proga — geriausi svei- kitais Sov. S-gos atstovais 
kinimai. Dr. J. Prunskis. iš Kylio išvažiavo.

skite.
Lietuvis: Ar Lietuva da

bar iš tikrųjų yra visai 
laisva ir nepriklausoma?

Kapitonas: Lietuva yra 
visai laisva ir nepriklauso
ma, bet ji tvarkosi komu-

skriaustiesiems ir silpnuo-įčiams, nes prieš 10 metų—

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

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

liams, kad kiekviena ne
teisybė bus pabausta ir 
tuo būdu teisybė bus su 
laiku atstatyta”.

Dabartiniu metu, esant 
jam Vilniaus arkivyskupi
jos soste, bolševikų prie
varta nukreipta prieš jį 
patį. Visi žinome, kad ke
letas Lietuvos vyskupų y- 
• ra ištremta, keliolika Lie
tuvos kunigų sušaudyta ir 
keliasdešimts išvežta į iš- 

jtrėmimą ar kalinami; visi 
į katalikų laikraščiai užda
ryti, katalikų draugijos iš
ardytos ir... bolševikai, ar
kivyskupo Reinio vardą 
panaudodami skelbia būk 
Lietuvoje religijos laisvė.

Aiški apgaulė, bolševikų 
klastingai, bet negudriai 
pravesta.

Arkivyskupas Reinys y- 
ra pąžįstamas amerikie-

1937 m. — lankėsi Ameri-, 
koje.

JUOZO KAJECKO 
SUKAKTIS

Tarp eilės malonių asme
nybių mūsų diplomatinėje 
tarnyboje yra.ir Juozas 
Rajeckas. Kurį laiką dir
bęs Berlyne, šiuo metu gi 
dirba Lietuvos pasiuntiny
bėje Washingtone. Gimęs 
1897 metų birželio 17 die
ną, taigi šiemet sulaukia 
50 metų amžiaus. Yra pa
čiame jėgų stiprume, ne 
tik rūpestingai atlieka sa
vo darbą pasiuntinybėje, 
bet ir randa laiko sėkmin-

X * ■■

--------------------------------------------------------------- /

Ramybės šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M, 

Juras. 1913 m.. 544 pusi.
ši maidaknygė panaši į aukš* 

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal- 

'dos ir paveikslai. Kaina—$2.75*

r-

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai-* 
na — $ 1.50.

• i - <

* No vena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Dominink-ma-. T. Ka* 

zimieras Zvirbus, O. P., Pridėta 
dar st bukiingojo Aušros Vartų 
paveik-:■> istorija ir keletas Ma* 

i rijos giesmių. Kaina — 25c.
—

Pamaldų Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius. 1929 m. Kaina— 20c.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay,
So. Ęostou 27, Mass, J



i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONUOSE '

UŽUOJAUTA

Fe-

! vietą. Bendrai stengiasi visi, 
kad piknikas būtų linksmas ir 
malonus, kad svečius galėtų 
gražiai priimti, o jų privažiuotų 
iš visų pusių.

Klebonas kun. K. A. Vasys su 
i savo vikaru kun. J. Jutkevičiu 
nenuilstančiai dirba pikniko pa
sisekimui. Jiems į pagelbą stoja 

'valgių tvarkytojas Juozas Gla-

Naujosios Anglijos ALRK 
deracijos apskrities valdyba, 
mirus Noivvoode šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonui, kun. 
Stej«cnui Kneižiui. reiškia gi
liausią užuojautą jo broliui, 
laikraščio "Darbininko" redak
toriui. p. A. F. Kneižiui ir jo 
šeimai. Liūstame kariu netekę 
vien<» geriausių Tautos sūnų.

Kun. J. Vaitekūnas. l)x. Vadas. 
A. Daukantas. Pirm.

B. Jakutis, Rašt.

i Viešai Rinkliavai Užsibaigus
šioje kolonijoje įvyko lietuvių gėrimų tvarkytojas Pet-

viesa rinkliava gegužės 3 d. ras Kosulis su savo pagelbinin- 
Diena pasitaikė labai lietinga. j-ajs tikietų pardavinėtojai M. 
Bet Lietuvių šalpos skyriaus ir Kedzveckas. K. Tamulevičius ir 
kitų draugijų narių ryžtingas j Augustinavičius. stalų tvar

kytojai J. Matačinskas ir V.
i V. Vie- 

šeimi- 
Kirmilienė, P.
K. Meškinienė.

HARTFORD. CONN

Lietuviai Dalyvavo Parodoje

Fredriko Sabonio posto 7 legi
jonieriai ir moterys Ausiliarv 
gana gražiai pasirodė paradoje 
geg. 30 d. Kad ir neperdidžiau- 
sias būrys dalyvavo, bet visi 
labai tvarkingai maršavo. ypač 
2-trojo karo veteranai atrodė 
labai gražiai su savo uniformo
mis. Šis Hartfordo postas jau 
turi gražų skaičių veteranų na
rių. bet gaila, kad kai ateina 
progos pasirodyti svetimtaučių 
akyse, tai kaž kodėl jie to labai 
vengia. Daugelis pasižada daly
vauti. bet paskutinėje valando
je nepasirodo.

Po parados visi legijonieriai 
susirinko parapijos mokyklos 
kambariuose, kur turėjo užkan
džius ir gražiai pasilinksmino.

narių 
pasidarbavimas davė geras sėk
mės. Surinkta apie 81500.00 SyikįSt aukų rinkikai 
dėl nuo karo nukentėjusių lietu- raitis ir K Vaitkevičius, 
vių. Už ką yra tikrai didelė gar
bė tiems draugijų atstovams, 
moterims, merginoms, ir vy
rams. kurie nežiūrėdami blogo 
oro. savo darbą atliko kaip ga
lėjo.

Mūsų vietiniai išgamos lietu
viai komunistai mėgino pakenk
ti tam darbui. Jie dalino, at
spausdintus komunistų lizde, 
lapelius, mėgindami įkalbėti vi
siems. kad pinigai yra 
tuojami savam bizniui, 
pliauškia kiek nori, bet 
tuviai gerai žino, kad 
nauja žiauriam diktatoriui Sta
linui ir jo budeliams.

A. Saln-ika.

kolek- 
Lai jie, 

visi lie- 
jie tar-

ninkės M. 
mickienė, 
Sviklienė. M. Pinkienė, M. Gla- 
vickienė. T. Saurusaitienė ir M. 
Dirsienė.

Prie pikniko yra patogi salė, 
tai kad ir kartais oras būtų 
gąsdinantis, nereikia bijoti, nes 
vietos vra pakankamai po sto
gu. Tad visi ruoškimės ir ke
liaukime į Aušros Vartų Para
pijos pikniką birželio 15 dieną.

Rengėjai.

Kuz-
M.

palienė - Radvilaitė, Barbora, iš 
Gruzdžių vai.

KAWALIEWSKI, Jonas, dir
bo geležies fabrike Philadelphi- 
joje-

KAŽEMEKAS, Jurgis, Matil
da, iš Sintautų parap.

KAZILIŪNAS, Sadie, gyv. 
Lawrence. Jos tėvai iš Biržų a. 

Antanas 
Plate-

d. Ju- 
val.

Legijonieriai Ruošia šokius

Jau kuris laikas kaip nutarė 
ruošti military ball-šokius bir
želio <Jur.ei 21 d. Lietuvių pi
liečių klubo salėje, šokiai prasi
dės 9 vai. vakare. Visi pažįsta
mi ir nariai veteranai kviečiami 
dalyvauti. Tikietų galite gauti 
pas legijor.ierius ir klube. Nors 
tą dieną ir pasitaikė mūsų vieno 
draugo. P. Kniukštos vestuvės.

° Į
bet apie tą laiką jau bus užsi
baigusios. Dalyvavusieji galės' 
vėliau ateiti. Visi draugai vete
ranai Petrui Kniukštai ir jo bū
simai žmonai. Anelei Brazaus
kaitei linki geriausių sėkmių.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTI VIŲ 
DIREKTORIUS

60? Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

HAVERHILL, MASS

Gražusis Romuvos Parkas, Montelio, Mass. — Čia įvyks didysis LDS N. An
glijos Apskrities piknikas. Erdvė, ramumas, kvapios pušaitės—“kaip Lietuvoj”..

Šoks pagarsėjusi p. 0. Ivaškienės grupė
Šaunus Darbininkų Piknikas

Gegužės 18. mūsų kolonijoj 
įvyko BALF 59-to skyriaus 
prakalbos. Kalbėjo inž. J. Vasi
liauskas. kuris pasakė labai 
puikią prakalbą, nupiešdamas 
dabartinį lietuvių tremtinių 
sunkų ir vargingą gyvenimą 
Europoj, ir nurodė reikalą juos 
gelbėti aukomis ir drabužiais.

Petras Svirskas ir Zosė Kaz
lauskienė pasakė monologus, 
kuriais publiką prijuokino ir 

- pravirkdė. Publikos nebuvo la- 
julę bai daug. Rinkliava buvo pada

ryta. ir aukavo —
Po 82.00 — J. Šilanskas. A.

Šalkevičius. ir S. Biekša; po zas. s. Jurgio ir Teklės, 
81.00 — B. Jurkevičius. A. J. 
Šanukis. M. Matonis. A. Vit
kauskienė. A. Žeimienė. A. 
Kazlauskas. P. Grudinskas, 
Aladavičius. O. Zarambienė.

ki’da^ininkfe” Apolonijoj Sto- ;^au^jen!’ R MaciuS’ 
skaitės ir dviejų vienuolių. Se
selės Euc-haristos (Stoškaitės) 
ir Seselės Lucillos (Kvaracieju
tęs 1.

WORCESTER. MASS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Mirė Adomas Matukaitis
Gegužės 30 d., sulaukęs 95 

metų amžiaus, vienas seniausių 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos narių. Paliko dideliame nu
liūdime šešias dukteris — Ane
lę Zubavičienę. Juzę Štreimi
kienę. Oną Sutkuvienę. 
Styles. Petronėlę Stoškienę ir 
Kastanciją Lukoševičienė. Taip 
pat’paliko 20 anųkų ir 31 proa- 
nūką. Velionis paliko gražų pa
vyzdį savo gausiai šeimai. Visą 
gyvenimą buvo tvirtas, pasi
šventęs katalikas ir Lietuvos 
natri jotas. Velionis yra diedu-

LDS. N. Anglijos Apskritis rengia didelį darbinin
kų pikniką, kuris įvyks liepos 6 d. Romuvos Parke, 
Montelio, Mass.

Gera muzika, lietuviški liaudies šokiai, dainos ir 
tik ką atvykęs kalbėtojas iš Europos, tikimasi, su
trauks labai daug publikos.

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

Darbininkai, atsiminkit, liepos 6 dieną, sekmadie
nį .visi keliai veda į Romuvos Parką!

Rengimo Komisija.

Lietuvos Konsulato Chicagoje 
PAIEŠKOJIMAI

Vaclovas, s. 
gyv. Michi-

Juozas, iš

KAZLAUSKAS, 
(Jurgio?), s. Antano, iš 
lių vai.

KEMEKLYTS, Marija, 
lės Daukaitės, iš Subačių

KENIGAITE, Mina, vyro pa
vardė nežinoma, turi dukras 
Pauliną ir Veroniką .visos gyv. 
Clevelande.

KLIMANSKAS, 
Juozo ir Barboros, 
gan City, Ind.

KRAPUKAITIS,
Sasnavos vai., gyv. Brooklyne. 

KRIKŠTOPAITIS, Antanas. 
KRISČIOKAS, Jonas, iš Sla

vikų parap.
KRUPAVIČIUS, Stanislovas, 

brolis Sofijos Heiningienės, gyv. 
Chicagoje.

KRUŠIENE - Dilartienė, Do
micėlė, iš Vainuto vai., gyv. 
New Yorke ar Chicagoje.

KUNICKA, Anastazija,' gyv. 
Chicagoje.

LAPEIKIAI, Danielius ir An
tanas, ss. Domininko ir Marijo
nos, iš Kupiškio vai.

LEKAVIČIENE - Dargaitė, 
Kotryna, gyv. New Yorke.

LITVINAS, Jonas, iš Krakių 
vai., gyv. Detroite, turi sūnų 

j Joną ir dukrą Petronėlę. 
t LUKOŠEVIČIOTE - Bolger, 
Ieva, iš Kaltinėnų vai., gyv. ant 
Hermitage Avė., Chicagoje.

LUKŠYS. Aleksandras, iš 
Perlojos, gyv. Chicagoje ar Bal- 
timore.

MAKARSKIS, (Makarski), 
Melchioras, s. Leonardo, gyv. 
New Yorke ar Brooklyne.

MAKARSKIS (Makarski), 
Stanislovas ir Balys, ss. Petro, 
gyv. New Yorke ar Brooklyne.

MANČYS, Jonas, s. Simono, 
gyv. Chicagoje ar New Yorke.

MANKAUSKAS, Juozas, gyv. 
Chicagoje.

MARCINKEVIČIŪTĖS, trys 
seserys, dd. Prano, iš Rudami
nos, vyrų pavardės nežinomos, 
arba jų vaikai. Seserys Adelės, 
Anelės ir Juozo.

MARCINKUS, Aleksandras 
ir Pranciškus, iš Skaistgirio v., 
ss. Kazimiero ir Marijonos, gyv. 
Chicagoje.

MARTINAITYTE, Brigita, iš 
Vilniaus, gyv. 214 ar 217 Whor- 
ton St., Philadelphia.

MASAITIENE - Dembinskai- 
tė, Magdė ar Ona. d. Matjo- 
šiaus, iš Marijampolės aps., gyv. 
Chicagoje.

MATULEVIČIUS, Juozas ir 
Jurgis, ss. Jurgio, gyv. Bostone.

MAZELIAUCKIENE, Ona, 
gvy. Mahanoy City. Pa.

MINKEVIČIUS (Minckevi- 
čius), Viktoras, s. Mykolo, gyv. 
Bostone.

MOLIS .ir jo žmona Aleksan
dra. iš Papilės vai., gyv. Chica
goje, turi sūnų apie 30 m. amž.

MOTIUKAS, Benius, iš Ka
majų vai., gyv. prie Chicagos.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji parašomi atsi 
liepti į

Consulate of Lithuania
30 North LaSalle St., 

Chicago 2, Illinois.

DILARTAITE - Krušienė, 
Domicėlė iš Vainuto vai., gyv. 
New Yorke ar Chicagoje.

DRASUTIS, Stasys, s. Anta
no, iš Krekenavos vai., gyv. 
Chicagoje.

DZIOCIENĖ - Dembinskaitė, 
Magdė ar Ona, gyv. Chicagoje.

FILIPAS, Albertas, iš Paeže
rėlių vai., jo žmona Agota (Bi- 
liotaitytė) ir sūnus kun. Filipas, 
turi ūkį New Yorke ar Pennsyl- 
vanijoj.

GAIŽAUSKAITE - Petraitie- 
nė (Peters), Marijona, iš Tau
ragės aps., gyv. Dorchester, 
Mass.

GANDRIMAS, Jurgis, iš 
takių vai., gyv. Chicagoje. 
ba jo vaikai.

GARMUS, Veronika, vyro 
pavardė nežinoma, turi du vai
kus. Ir jos brolis Jonas Garmus, 
s. Jokūbo, gyv. Chicagoje.

GINELEVIČIUS, Petras ir 
Povilas, ss. Petro, iš Žeimių v. 
Gyveno New Yorke ar Chicago
je, turėjo kamščių įmonę.

GRAŽULIS - Anderson, Juo
zas, s. Jurgio ir Teklės, gim. 
Rygoje. Gyv. New Yorke, dirbo 
Waldorf - Astoria viešbutyje.

GRIKŠAS (Grikschas), Simo
nas. iš Šarvyčių. gyv. Chicago
je, ilgus metus turėjo viešbutį.

GRINCEVIČIŪTE, Jadvyga, 
iš Rokiškio, vyro pavardė neži
noma, turi vieną dukrą.

GRUSZ • Medutytė, d. Jbstino 
ir Barboros, iš Panevėžio, gyv. 
Bostone ,ir jos vyras Juozas bei 
vaikai Edvardas, Vanda, Irena.

GUNTORIUS, Juozas ir Vik
toras. ss. Antano, iš Keturva-

■ lakių vai., Vilkaviškio aps.
GUOKAS, Izidorius, gyv. Phi-

• ladelphijoje, turi du sūnus. Me-
■ čislovą ir Albertą.

GŽYMALO, Albinas, s. Teofi-
■ liaus, turėjo lėktuvų dirbtuvę.
i ILEVIČICTE, vyro pavardė
■ nežinoma, iš Grinkiškio vai., 
. gyv. Chicagoje.

INDRILIUNAITE, Ona, iš
• Vabalninko mst., vyro pavardė 

nežinoma.
JANKUTE, A., gyv. Chicago

je-
JANULIAI, Alpis ir Edvar

das, ss. Kazio.
JANUŠKEVIČIUS, Jonas, iš 

Panevėžio, ir jo sūnus Henri
kas, chemikas, gyv. Chicagoje.

JARAS, Pranas, gyv-o 4345 
S. Hermitage Avė., Chicagoje.

JOKUBAUSKAS, Mateušas, 
iš Kaltinėnų vai., gyv. Chicago
je-

JUODPALIENE - Kavaliaus
kienė - Radvilaitė, Barbora, iš 
Gruzdžių valse.

JURGELIS, Jonas, gyv-o 680 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

KAMINSKIENE - Bichnevi- 
čiūtė, Beata, d. Bronislavo ir 
Chelidonijos, iš Švėkšnos vai., 
gyv. Brooklyne.

KASAKAITTS, iš Sasnavos v., 
gyv. Pittston, Pa.

KAŠKELIS

Ba-
Ar-

ANDERSON - Gražulis. Juo- Vincas, ir vaikai John, William 
gim. ir Nellie. Gyv. ūkyje. Waldo. 

Rygoje. Gyveno New Yorke, Wis. 
tarnautojas Waldorf - Astoria; 
viešbuty.

ATKOČICNIENE - Makars-, 
kaitė. Stefanija, d. Petro, ir jos 
sūnus Antanas, gyv. Brooklyne 
ar New Yorke.

BAGDONAVIČIENE - Bilie- 
taitvtė. Elzbieta, iš Paežerėlių 
vai., ir jos vyras iš Rudaminos 
vai. Jie turi ūkį.

BALANDA. Steponas, gyv.
P. Verbickienė. A. Chicagoje.

BARZDAITIS. Jurgis, iš Kaz
lų Rūdos.

į BENDŽIUS, Simanas. s. Jono, 
iš Slavikų par., gyv. Waterbury.

BICHNEVIČIŪTE - Kamins
kienė. Beata, d. Bronislovo ir 
Chelidonijos, iš Švėkšnos vai., 
gyv. Brooklyne. 

BIELINIS., Pranciškus, s. Jo- 
kimo. iš Tverečiaus vai.

BILIOTAITYTES, Elzbieta 
į (Bagdonavičienė) ir Agota (Fi-

BARANČIUKAS, Kazimieras, lipienė), turi ūkius. Arba jų vy- 
val.. gyv. 1735 S. raj ar vaikai. 

jHalsted St.. Chicagoje. j BINDOKAITIS, Juozas, iš
BARAUSKAITE. Bronė, vyro Slavikų parap.

pavardė nežinoma, gyv. Chica- BOLGER - Lukoševičiūtė, Ie- 
g°je- va, d. Aleksandro ir Ievos, gyv.

BARKAUSKIENE. Ona. gyv. ant Hermitage Avė., Chicagoje. 
Chicagoje. 

j BARKEVIČIENE (Berke-

— P. Verbickienė. »wich). Magdalena, jos vyras
Klimaus-* —----------------------------------------- BUKAUSKAS, Jonas ir Ro-

surinkta 859.07. mualdas, ss. Rožinskaitės, iš še- 
vra sukelta $106.07. duvos. dirbo Fordo fabrike.

A. J. šaukis, ' BUMBLYTE - Ralienė, Apo-
BALF 59-to skyr. sekr. Kenija .ir jos vyras Stasys bei 

sūnūs Liudas ir Bronius, iš Tve
rų vai., gyv. Chicago ar Racine. 

j CHAKENAS, Antanas ir Ve
rutė (Vaitonytė), gyv. Chicago
je- 

į CHINSKY. Eva. gyv. Cleve- 
land, Ohio.

DALBOKAS. Antanas, arba 
jo sūnus Antanas, gyv. Chica
goje- 

į DALBOKAS, Klemensas, gyv. 
ant Broadway gat. Philadelphi- 

1 joje. Jo sūnus Vladas buvo Lie
tuvoje 1938 m.

DARGAITES, Marijona (Pa- 
rimskienė), Kotryna (Lekavi
čienė), ir Julijona (Paulaus
kienė), gyv. Detroite ir New 
Yorke.

DAUKAITE. Sofija, iš Šimo
nių vai., Panevėžio aps., gyv.
New Yorke.

, DAUKAS (Dauka), Jonas, s.
Į
Jurgio, iš Šimonių vai.

[ DAUKŠYS, Antanas, iš Vil
kaviškio aps., gyv. Chicagoje.

DEMBINSKAITES, Magdė ir 
Ona, dd. Matjošiaus, viena 
Dziogienė, antra Masaitienė, iš į KAŠKELIS (Kaškevičius), 

.Marijampolės aps., gyv. Chica- Dr. Jonas, iš Rokiškio aps. 
j goję. j KAVALIAUSKIENE - Juod-

J. 
J.1 
R. 
J.

Karpavičienė. M. Kraučiūnienė.
O. Jurkevičienė. R. Yankaus- 
kienė. D. Lukšienė. M. Valiuke
vičiūtė. A. Radžiukinas. A. Mu- 
sikevičius.
tonienė. S. Paplauskienė. A. Du- 
binskienė.
Naudžiūnas. M. Kaziukonis. A.!
Buitkus. M. Kuliešius. Z. Kaz- iš Kelmės 
lauskienė. ir M. Bislienė.

Taip pat buvo du daiktai iš
leisti laimėjimui. Viso surinkta 

: -847.00.

P. Svirskas. M. Ma-
Parapijos Metinis Piknikas
Visa Aušros Vartų parapija, 

visu smarkumu, dirba ir ruo
šiasi prie savo metinio pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, birželio 
15 dieną, darže prie pat bažny
čios. kaip ir kas metai.

Parapijos piknikui prirengti 
dirba visų draugijų valdybos, 
kolektoriai ir kiti darbuotojai, i Sale" dėl to paties tikslo. M. 
Savo stalus turės Moterų Są-ĮMatonienė buvo šeimininkė; pa
jungęs 69 kuopa. Moterų Sočia-.gelbininkai 
lis Kliūbas ir Aušros Vartų;z. Kazlauskienė. A.
Draugija. Vyčiai. Veteranai ir kaitė. S. Paplauskienė, R. Yan- 
Sodalietės ves įvairius žaidi- kauskienė. 
mus. Moterų Komisija gamina Karpavičienė.

•valgius, vyrą komisija tvarko Jurkevičius. A. J. Šaukis. Laike

Gegužės 25. įvyko "Penny 
tikslo. Iš Kaltinėnų vai.

BRIJCNAITE - Šemienė, Kle- 
ofa. gyv. Chicagoje.

BUKAUSKAS.

M. Karpičienė, J.
P. Svirskas. B.

Penny Sale” 
Viso

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.
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Curiey Valdysiąs Mest; 
Būtas Kalėjime .

. . . Boston, Mass., birž. 9 — 
•Mayoras Curley, kurioj-

• ; -

Teismas . atmetė, sako: \
“Aš - •’ nėhtsistatydinsiu iš ■ . 
Bostono mayoro ofiso...

reikia daug .rinkėjų. nės&bus7u

BOSTONO LIETUVIŲ DIENA 
TAG DAY

SPECIAL TREAT FOR DAD
On Fatber’s .Day, nothing will make Even though you’ve never baked - 
Dad hap0ier than a^cake baked es- 
pecialiv jor^hiin-Hfr’lHike thisA'Tiip-

\pedtC?«Amf&bhaaa Cake! Ljfcįit, 
vėtvk-teHuąced'la^SHk put -- --------------- -------—-g—----------------- 7------.

tvrith''svbėMn«d/wKtįkped 'ertam ^ for Fathei'o’Day^Tbe urtote family
■ z will .ha-Rfll/i VM1 Tiict! * • '* ■>

1^ < before,;by uning this easy-to-foUow 
»įc-u.m*.c ,recipeyeucin tumouta cake you’ll

n*’ Cake! t, ,£Vbej prįmd of.j.Čl jpr lt nosv and make
put togetner: f DBcTa WhippĄi Gtan Banana Cake,

[•Ik
;.-W. j4 ' i.

s
. .. . -I...-------- -—-'-tį

■’ '^Trė^adiehį'' įlrtjrks. viri^sjsusi'- 
rirtkiftias' iš' priežastiės ? ąkūh^gd 
S. Sauleno ir kūnigo A. Baltru- 
šiūno permainų. Vaikučiai, se
serų mokytojų'vadovybėje, pa
tieks programėlę. Dramos Rate
lis užfundins šaltakošės ir toni
koj
••'"Kętv. bus svarbus susirinki
mas ir prakalbos vadovybėje 
BALFo 17 skyriaus. — Ruošia- 

vąus kun. Vladas /Jeskevičius. prie Tag Day . Visi kvie- 
S.- J! >Tšiofnis trintis’, - dienomis 
maldos* bus aukojamos už 'Lie
tuvos, ir lietuvių laisvę. Penk
tadienio vakare įvyks iškilmin
gos Švenč. V. J. Širdies šventės 
pamaldos — procesija — at
naujinimas intronizuotų šeimų, 
Lietuvos ir lietuvių tautos pasi
aukojimas Jėzaus Širdžiai.

i ■t

/Birželio 2S dieną Įvyks Bostissijaudinti, ‘stoti į darbą! Todėl

•> i

Pamaldos- Šy. fifetr&.par. baž
nyčioje yra laikomos pąmaldės 
kiekvieną vakarą ;T:30 vai:, per 
šią savaitę. Apart birželio mė
nesio pamaldų, trečiadienio va
kare, įvyks Šv. Teresės Novenos 
pamaldos ir prasidės’.trijų die
nų pamaldos prieš V.*J.’
Širdies šventę. Tridienį vado-

Susirinkimai. Pirmadienį, į- 
vyko mėnesinis susirinkimas 
pašalpinės draugijos 
džiausios Širdies V. J. Lietuvių 
R. Katalikų.

Antradienį, bažnytinėje salėje 
W. 5th St., So. Bostone, įvyks 
susirinkimas Lietuvos Dukterų 
draugijos.

Sal-

DAKTARAI

SOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.lCSeyiNur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 6330

J.RepsM$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKHBIHAI

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
414 W. Broadiray 

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

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

no Lietuvių Diena, i4*dieną bus ateikite j taJk*^ Lietuvit| • nčHadina'- Aukščin 11 S i 3. s

čiami padėtį.

will-be-chii you *di<i!f

minimi' susirinkimai į- 
vyks bažnytinėje salėje, W. 5lh 
St. tuojau po vakarinių pamal
dų.

Visi

Nutarė remti. Maldos Apašta
lavimo draugija, savo susirinki
me, birž. 6 d., nutarė remti So. 
Bostono lietuvių ‘Tag Day’ Lie
tuvos tremtiniams.

Taip pat nutarė važiuoti į i 
Marianapolio Kolegiją, liepos 4 
d. nariai važiuos kaip kas galės, 
be vėliavos ir ženklų.

Birž. 7 d., tapo pakrikštyti šie 
kūdikiai:

Eleonora Margarėta, Alberto- 
Eleanoros (Jurevičiūtės) Kle- 
ponių, gyv. 697 E. 7th St., So. 
Bostone.

Karolina Ona, Dr. Juozo ir 
Onos (Valeckaitės) Antanėlių, 
gyv. G St., So. Bostone.

į

Atvažiavo Norvaišas. Birželio 
9 d., atvažiavo So. Bostonan, 
čia gimęs, jaunikaitis Antanas 
Norvaišas iš Weigarten, Vokie
tijos, lagerių. Jis patieks masi
niam lietuvių susirinkimui, birž. 
12 d., po bažnyčia, šviežienų iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo. 
Pageidautina, kad kodaugiau- 
siai žmonių sueitų į šias BALFo 
17 skyriaus rengiamas prakal
bas bei masinį susirinkimą.

't __ ______
JsnčlbahsriAsKceB. '•
’•» .'J*

1 tcaspoon’sslt 
% rapSpry

1 rap Itss 2 
tablMpOOM 
■ilk

1% tesspeons 
vuūiU

2 «us, uabsatss

renkamos aukos sušelpimub iš-. Day- dienoje. - Ateikite -į talką* ir 
blokštųjų iš Lietuvos 'lietuviui kitų miestelių lietuviai! ; BtiSto- 
Lietu'vių Tag EiaV — rinkimą?, nas yra milioninis miestas; ir 

‘ aukų tūri būt išvystytas kopia- kad aukų rinkimas būtų sek- 
čiausiai ir turi praeiti su geriau- mingas, i 
siomis sėkmėmis. Bostono mies7 Tuojau registruokitės “Darbi- . - • »t • x _ a • . • _  _1    

Tęismąs. atmetė.

WHIPPH> CREAM BANANA CAKE

SIFT flour, sugar, baking posrder, and 
aalt into mūrine bowl... DROP in 
špry ... ADD H of milką then 
vanilia, and beat 200 atrakęs (2 min
utes by hand or on mixer at low 
speed) .. . SCRAPE boiri or beater
VMMB ORAM RUNOS, Whip 1 cup beavy cream and fold in cup siited 
confeetioners' augu and a few drops of ranilla. 3 or 4 bananas, iliced.

. . . ADD eggs and remaining milk 
and beat 200 strokes . . . BAKE in 
two deep 8-inch Sprycoated layer 
pana in moderately bot oven (3759F.) 
25-35 minutes . . . COOL . .. PL’T 
layers together with J4 of tVhipped 
Cream Filhng and sliced bananas 
which havebeen sprinkled with lemon 
juice to prevent discoloration. Spread 
remaining whipped cream on top of 
cake and decorate irith border of 
overlapping banana riices. Store in 
refrigerator until ready to serve.

dyti nepasisekė iš priežasties! Iš visko matosi, kad bosto- 
didelio lietaus.

Kun. Virmauskis, bažnyčioje, 
dėkojo kunigams, seserims, ber
niukams, mergaitėms, mergi
noms, tėvams, visiems susirin
kusiems ir ponams Guzevičiams 
už atvežimą berželių.

niečiai pradeda rimtai įsisiū
buoti šiam dideliam darbui.

Rap.

į to valdyba mums padeda rinki- ninko”^ ir “Keleivio” redakcijose 
mą aukų' pravesti. Nuo ' mūsų arba pas \omiteto narius, 
priklausė patsai darbas, — į-‘ 
vykdyti aukų rinkimą.

Aukų rinkimo darbui 
čiami visi lietuviai ir lietuvai 
tės. Ypač prašome į taiką mer- j 
ginas — aukų rinkėjas. Motinė- 
lės ir tėvai, paraginkit savo du- , 
kreles ir sūnus tą dieną pasi
darbuoti savo tautos reikalui— 
rinkti aukas nelaimingiems mū
sų broliams ir sesutėms, nete
kusiems tėvynės ir kenčian
tiems skurdą ir baimę svetimo
se šalyse! Mūsų gražiosios lie
tuvaitės gali atkreipti kitatau
čių dėmesį, suminkštinti jų šir
dis ir gauti gausių aukų Tag 
Day dienoje. Todėl atidėkit ki
tus darbus į šalį ir ateikit į tal
ką BALFui birželio 28 dieną, 
surinkti kodaugiausiai pinigų.

Šimtai tūkstančių lietuvių ne 
savo noru apleido tėvynę Lietu
vą ir atsidūrė dideliame varge 
svetimuose kraštuose. Tie 
tuviai bėgo nuo bolševikų už
kurto pragaro Lietuvoje, 
bėgo gelbėdami savo j 
viską palikę. Jiems reikia mais-į 
to, drabužių ir avalinės. ] 
turim suskubti savo pagelbą^

i.. j

kvie- *
' - * i

Sodalicijos Parengimas

Jeigu Bostono miesto žmo- , 
i manimi, kaip 

jie buvo praeityj, tai aš 
86 i valdysiu miestą būdamas 

kalėjime Washingtone, ir 
. Bostono BAU1'. OX •aš ‘pasitikiu žmonėms, kąd 

jie neleis mano ofiso atim-
______ j ti nuo manęs man nebū
ti.' South'- Bostono ttant’• ‘ ‘

Mayoras Curley sakė,

Baigė High School
Birželio 4 d. ____  __

High School baigė virš 300 ber-
niūkų ir mergaičių. Tarpe jų .Pa^e.^° 2 nelaimę

‘yra šie lietuviai: Lorraine S. dėl to, kad-JO vardas yra 
čaplikaitė, Anna M. Glodenytė, I “dames Michael Curley ir 
Eilėn Guligauskaitė. Helen A.’™1^ Franklin Delano 
Jonaitytė, Joan N. M. Kasperai- Roosevelt mane buvo pa
te, Nellie E. Kibildaitė, Frances ženklinęs likvidavimui, 
M. Kazlauskaitė, Irene M. Me-J. . .

Graži procesija. Sekmadienį, 
birž. 8 d., 2:30 v. p.p., Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje įvyko iš
kilmingi mišparai ir Dievo Kū
no šventės procesija bei eisena. 
Kun. Antanas Baltrušiūnas bu-Į 
vo celebrantu. Asistoje dalyva-j 
vo kun. Albertas Abračinskas 
ir kun. Vladas Brazauskas, 
MIC., kun. dr. K. Urbonavičius 
atgiedojo vieną iš keturių E- 
vangelijų. Kun. Virmauskis bu
vo ceremonijorium.

Seserų vadovybėje, būriai 
berniukų, mergaičių ir merginų 
buvo ypatingai gražiai ir įvai
riai pasipuošę, nes procesija 
rengėsi eiti gatvėmis. Tas įvyk-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubžnas, savininkas

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

Užsisakykite Tanike Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

> likvidavimui, 
kuris net ir dabar iš kapo 

donrtT Floren'ce L? Petrauskai- siekia Per sav° draugus ir 
tė, E-leonor I. Pigagaitė. Helen še*m4 priversti mane už- 
B. Raškauskaitė. Ona D. Šatai- “O^Įi kainą, kurios jis 
tė, Anna E. Varnaitė Claire M. j 
Jenulevičiūtė, Richard J. Cvili- 
kas, Edward J. Delanis, Robert 
S. Dilis, Algimantas A. Ivaška, 
Edmund P. Rudis, Joseph A. 
Švagždys, Stanley J. Vasilius, 

i Arthur J. Gustaitis. John P.
Tamošiūnas, Joseph P. Taruš- 
ka, Joseph A. Akstinas, Vincent 
A. Jalmokas.

jie Į Per diplomų dalinimo iškilmes 
gyvybes. gr°j° tos mokyklos orkestras. 

To orkestro pianistė yra Lilija 
Mes Romansk>'tč. o smuikų solistė
- Elena čenčiūtė, Taipgi smuiką 

juos aprengti, apauti, nes kitaip'gr°ja ir Veronika Ivanauskaitė, 
jie turės ateinanžią žiemą eiti Tos gablos Svaitės yra veik- 
pusnuogiai ir basi. į110S ir lietuvil* UrPe. Nuo ma-

Lietuvaite ir lietuvi! Mūsų p"8 dalyvauja ir lietuvių tauti- 
tautos nelaimė dabar yra bai- nil* šokil* Ka
sesnė, negu daugelis gali įsi
vaizduoti, suprasti. Šios mūsų 
tautos nelaimės valandoje kiek
vienas lietuvis turi sukrusti, su-

reikalavo savo pasitenki
nimui”.

Kaip žinoma, mayoras 
Curley yra nuteistas už 
apgaulingą pašto panau
dojimą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
lie-

Reikalingos Pianinas
Ieškomas išnuomoti 

pianinas. Šiuo reikalu 
pranešti “Darbininko” 
tracijai arba Birutei
6 Peter St., So. Boston.

ar pirkti 
prašoma 
adminis- 
Svilienei,

So. Boston FumitureCo.
Matraaai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Atvyko Iš Tremties

Gražiai Pasirodė Harvar
do Studentų Parengime
Geg. 4, istorinėje ir puikioje 

[Harvardo Universiteto Memo-
Įrial Hali įvyko to universiteto 

N . . studentų metinis parengimas—
Sodalieėių Dance Festival į kurį buvo

. pakviesta ir puikiai pasirodė suvakarienę r r-
, , lietuviškais šokiais Bostono dalyvaus Lietuvių Tautinių šokių Grupė, 

’v Pa ,Mūsų smarkūs jr gerai išsilavi- 
Kenmore !nę JaunieJ1 P380*0 Kalvei), Ke- 

’ purinę, Mikitą ir Jonkelį. 2e- 
* Imaičių Mikita, kaip paprastai, 
. įiššaukia ovacijas iš tūkstanti- 
. 'ines inteligentiškos publikos, ku- 

įrios tarpe buvo daug fakulteto 
Da j narių • profesorių. Vedėjas E. 
Pa , Nadel atkreipė visų dėmesį į ne- 

į paprastą instrumentą — Kan- 
— .. Į klės. Be lietuvių dalyvavo ško-
Kopsimi Pne “Tag Day” [tų ang||) šved|) italų graikų 
Birželio 2 d., bažnytinėje sa-lenkų, čekoslovakų. Bostono U- 

lėje, tuoj po pamaldų įvyko niversiteto, Harvardo, N. A. 
BALF 17-to skyriaus susirinki- Muzikos Konservatorijos ir iš 
mas, kurio svarbiausia užduoti-' Washington, D. C. šokėjų gru
mi buvo pasiruošti prie “Tag pes. Armėnai turėjo grupę iš a- 
Day” Bostone, kuri įvyks birže-'pie 100 narių išmokintą specia- 
lio 28 d. ! liai iš Armėnijos atvykusio pro-

Susirinkimą vedė Pr. Razva- • fesoriaus. Bet iš asmeniai nu- 
dauskas, raštininkavo p. Janus-1 girstų pašnekesių lietuviai ge- 
kevičienė. Dalyvavo ir klebonas riausia pasirodę, 
kun. P. Virmauskis. Valdyba ir j 
komisijos išdavė savo raportus.’ 
Kitataučių spaudos ir radio ko-’ 
misija, į kurią įeina L.. —
kimavičius, adv. K. Kalinaus
kas, A. F. Kneižy^, S. Michel- 
sonas, S. Minkus ir Prof. Gali
nis dar savo susirinkimo netu
rėjus, bet pradės tuoj veikti. 
Išrinko kalbėtojų komisiją, į 
kurią įėjo šie: Pr. Razvadaus- 
kas, A. Matjoška, A. Jonuškis 
ir inž. Jonas Vasys kvietimui 
draugijų jų susirinkimuose į šią 
didžiąją talką. P-nia Mickelso- 
nienė pranešė ir parodė, par
vežtus iš BALF’o Centro ženk
lelius ir rinkėjams raiščius.

Nutarta prašyti J. E. Bostono 
Arkivyskupo Richard J. Cush- 
ing’o palaiminimo šiam dideliam 
darbui. Klebonas pažadėjo šį “Lenkas” S Panevėžio 
darbą bažnyčioje skelbti. Taip- Tame parengime dalyvavo ir 

Į gi nutarta ruošti du masinius grupė lenkų iš New York (Po- 
i mitingus, būtent, birželio 12 d. lish Folk Art and 

bažnytinėje salėje, o birželio 20 Group) su originaliais 
d. Lietuvių salėje, į kuriuos pa-Į kaimiečių kostiumais, 
kviesti įžymius kalbėtojus - sve- į viams pašokus, prieina

Šiomis dienomis 
Anglijos Apskrities 
valdyba rengia rimtą 
ir šokius, kuriuose 
vien tik Sodalietės 
kviesti draugai. Šis 
Dance” įvyks Hotel 
Bostone, birželio 21 dieną, sep-j 
tintą valandą.

Apskrities valdyba prašo, 
kad Sodalietės iš visų Naujosios 

'Anglijos Lietuvių parapijų 
Įremtų ir dalyvautų šiame 
rengime.

tuviškai. Pasisakė, kad jo moti
na esanti lietuvė todėl jis mo
kąs lietuviškai. Užklausus iš ko
kios Lenkijos dalies jis paeina 
— atsakė — iš Panevėžio, o jo 
“lenko" tėvo vardas esąs Ja- 
nuškevič”. Tikrai teisingas yra 
Prof. Pakšto padarytas išsireiš
kimas “lietuvis visuresantis”. 
Jais puošiasi daugelis tautų.

Rap.

Šeštadienį, birželio 7 d. atvy
ko laivu į New Yorką iš Vokie
tijos — Jung. Valstybių zonos 
tremtiniai pp. Vytautas ir Al
dona Končiai ir jų sūnelis Al- 
dis.

Sekmadienio rytą atvyko į 
So. Bostoną ir apsistojo pas 
savo giminaitį, p. Vincą Taut- 
vaišą, gyv. 75 G St. p. Vincas 
Tautvaiša yra vienas iš Strand 
Cafe savininkų ir patriotingas 
lietuvis.

380West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Draugijų Valdybų Adresai

!

te

Lietuvaitė Puošė Cekoslovakų 
Grupę 

ja Į Cekoslovakų grupėje viena 
geltonplaukė panelė iš visų išsi
skyrė, savo asmenybe. Ji buvo 
kaip ir visos grupės papuošalas. 
Pasirodė, kad toji panelė yra 
lietuvaitė Charlotte šarkaitė, 
kurios tėvelis per daugelį metų 
profesoriauja Bostono Kolegi
joje. Užklausus jos kiek toje 
grupėje yra tikrų čekoslovakų. 
atsakė— turbūt nei vieno išski
riant pačią direktorę, Dr. Edith 

; Vogei, kuri parinkus grupę iš 
N. A. Muzikos Konservatorijos 
studentų, išmokino juos tauti
nių šokių, aprengė čekoslovakų 

i kostiumais ir kur reikia atsto- 
i vau ja čekoslovakus.
i
i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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

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

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

440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St- So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

! SV. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I
i

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

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

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

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

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

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

i

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

GRASOMAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Balsam uotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadiray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

Dance 
lenkų 
Lietu- 
vienas 

čius šio didelio reikalo ir darbo'tos lenkų grupės nebejaunas 
išaiškinimui plačiajai visuome- Į narys ir pradėjo lietuvius kom- 
nei. j plimentuoti už gerą šokimą lie-

Casper's Beauty Salon

1
 1047 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.

Kviečia visas moteris ir merginas užeiti 
dabar ir gauti vėliausios mados permanent 

waves, nupiginta kaina!
į Tel. GEN 3SG8 Valandos nao 9 iki 6.

(Marteikienė)

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

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

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

I

i

!

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mana.

Joseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. 8OU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia lermenims Dykai.

NOTARY PI'BI.IC
Tai. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



oLiteratura
■fr

i DARBININKAS 9

4- 4- 5*

Tu nuplauk tenai, bakas debesėli. 
Vi m numo skausmo ir uasiilgimo 
K»*išt dinių ašarų lašus paberk 
1 nutildyk balsą kruvino ''erkinio: 
Pasakvki jai. baltas debesėli, 
Neraudoki, miela, neraudok, neverk!

Baltas debesėlis, 20 psl.

Poeto J. Aisčio Žodžiai Tėvynei
i 

Ne jisai vienas veikia, ne vienas yra nuo tėvynės' 
toli. Tūkstančiai juk lietuvių vargsta tremty, kuriuos

To skausmo ir pats poetas turi apščiai. Tai jis 
viriausiai prisipažįsta:

Tu mane sekioji nuo pačios jaunystės, 
Lyg šešėlis, lyg šunelis įkandin...
Mėtau pėdsakus, norėdams, kad paklystum, 
Ar krante paliktum, pasileidus vandenim.

Skausmas, 53 ]

tai- Išeina Lietuvių Rašytojų 
Metraštis

prisiminęs J. Aistis, nustebęs šaukia:
Kiek nūnai išstumtų, išskirtu, išb’aškvtų
Po svečiu dangumi, po svečiąsias žemes...

Ir mylėjom tave, 30 psl.
Vieni jų gal jau užmigo amži- ai, kiti dar kaip ir 

jis su skausminga širdim žvelgia į gimtą žemę:
Kiek kanų nūnai, kur nieks žolyno jokio 
Neatneš ir niekas nelankys.
Kiek manųjų brolių) išstumtų atokiai

į

J tėvynės pusę kreips akis...

I Birželio mėn. pradžioje 
iš spaudos išeina lietuvių 

’ rašytojų tremtinių met- 
psl. raštis, pavadintas “Trem- 

Bet ir skausmo nuolat lydimas J. Aistis nekrinta ^e^a\ vardu. Met- .j _ —j — i - — — — A. — _ —»
.turės apie 700 puslapių. 
\ Dalyvauja visi žymesnieji 
[lietuviai rašytojai tremti
niai. Metraštyje telpa visų 
autorių fotografijos.

I
I ----------------

desperacijon. Jį džiugina gražus idealų pasaulis, kuria- rastis didelio ^formato ir 
me:

Nėra marinančios prieš laiką kasdienybės, 
Nėra dienų ėdrios rūdies,
Suėdančios troškimą amžiną, beribį, 
Ištryškusį iš mūs širdies...

Į jį žvelgdamas poetas kartais jaučiasi toks ramus 
ir patenkintas, kad nebe mato skirtumo tarp gyveni
mo

Yra gi, 51 psl. į Pradėjo Erti'Aidai"

Amerikoje išėjo iš spaudės naujas poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus eilėraščių rinkinys, pavadintas — 
Nemuno Ilgesiu.

šios knygos autorius lietuvių literatūroje užima 
žymią vietą. A. Vaičiulaitis J. Aleksandravičių kaipo 
poetą šitaip apibūdina: “Jis yra didelis formos meiste
ris. Kaikurios jo eilės priklauso prie tobuliausių viso
je lietuvių literatūroje. Jisai yra subtilių niuansų, gi
lios minties, jausmo ir intensivaus liūdesio poetas. Jo 
eilėse vyrauja romantizmas ir simbolizmas”.

Ankstyvesniuose eilėraščių rinkiniuose J. Aistis j 
daugiausiai kalbėjo anie savo paties sielvartą. Bet pas
kutiniaisiais metais, būdamas svetur ir skaudžiai per
gyvendamas savo tėvynės nelaimę, pakeitė giesmės te
mą. Dabar jau jo didžioji kūrybos dalis yra skirta gim-' 
tajai žemei, kuri visados stovi jo minčių centre.

Pirmasis šios krypties eilėraščių rinkinys — Be) 
tėvynės brangios — pasirodė* 1942 m. Amerikoje. Taigi 
šis jau bus antrasis, kuriame taip pat yra apdainuoja
ma Lietuva su savo šilais, pievomis ir Nemunu...

Ji neapsakomai graži, bet šiandieną pavergta ir 
nelaiminga... Toji skaudi tikrovė ir verčia poetą šaukti:

O tėvyne brangi, nebuvai gal dar niekad 
Palaužta, pažeista taip skaudžiai ir giliai. 
Neraudojai balsu dar taip niekad graudžiai, 
Svetimiesiems atėjus pamint ir paniekint.

Kur gi Kraštas. 22 psl.
Suprantama, kad tokioje valandoj jai daugiau, 

kaip kada nors, yra reikalinga užuojauta bei meilė. To
dėl poetas labai skaudžiai smerkia tuos, kurie nelaimė
je apleidžia savo tėvynę:

Jei mylėjom džiaugsme ir pavasario žiede.
Kada meilė iš mūsų neprašė aukų. 
Tai šiandieną .kai mylimai ašaros rieda. 
Kai jos raudai permaža skliautų ir laukų

Vėlinių godos 36 psl. I 
Tie tremtinių būriai dar labiau padidina tėvynės 

[tragedija, i kurią poetas įsigilinęs skundžiasi Visaga
liui maldoj:

O Viešoatie, mus tremia ir marina 
Ir tiL’ėj:mą mums plėšia iš širdžių, 
Ir stumia iš namų i lauką plyną, 
.-ktsigrįžus žvelkt Į degėsius skurdžiusb.

I

O Viešpatie, mus lyja .vėjas pučia, 
šaltas šaltis krečia alkanus, plikus... 
Tik ašaros, tik klykiantys vaikučiai, 
Tik vaitojimai ir nerimas klaikus...

Literatūros ir kultūros 
ir mirties: žurnalas “Aidai”, kurį lai-

„ . . , , , _ ką amerikiečių kariniu po-
Bet os džiaugsmų viršukalnėms emu [tvarkiu mažinant DP laik-
Ir man vistiek — gyvent ar mirti. ,’raščių skaičių sustabdy-

Nuostabi diena, o6 psl. įas, v^j gavo leidimą ir 
Ir labai malonus gaunasi įspūdis, kai J. Aistis šie- pradėjo eiti. “Aidus” reda- 

ir gamtos ramybėje tą savo retą džiaugsmą, kaip guoja poetas K. Bradūnas, 
o į redakcinę komisiją dar 
įeina Dr. J. Grinius ir Dr. 
A. Maceina.

los
kokį brangų smilkalą, aukoja dangui: 

Vai nedvelk, nedvelk, vėjeli, 
Vyšnių žiede, vai nešelk, 
Ir nukrėsdamas žiedeli 
Mano džiaugsmo neprikelk...

I
Siunčia 'Tiesą"

Būtų žema apleisti, ir čia. žemėje, keršto 
Sumaitoti šauktųsi šventi pažadai. 
Jei nelaimėj, pavojuj kas meilę suterštų. 
Kad jo žemė šventa nenešiotų už tai.

Ir mylėjom tave, 30 pusi.
Jisai pats, nepaisydamas to didelio tėvynės vargo, 

ja didžiuojasi ir ją brangina:
Lietuva, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos — 
Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm.

Baltas balandėlis. 25 psl.
Poetas, mat. yra Įsitikinęs, kad jos “veidą lėtą ne

laimes aukština, vargai dabina”. Ir todėl dabartinė jos 
kančia nėra joks pažeminimas:

Ir niekas niekad negalės pažemint 
Turtingos sielvarto ir vargo lobiais 
Ir renaraus. gražiai nulinkęs žemėn. 
Iš gėdos veidas tau. išbalusis, kaip drobė.

Eini tu, 8 psl.
Ji gali tik išgąsdinti savo vaikus, iš tolo žiūrin

čius Į ją. kaip Į valtelę, žiauriai blaškomą audrų, kaip i 
motiną su skausmingai iškeltomis i danėm rankomis. 
J. Aistis tragišką Lietuves padėti pavaizduoja šiais 
žodžiais:

Ir naktis, ir žaibai, ir traškieji griaustiniai, 
Ir {siutusios vėtros kaukimas nuožmus 
Su didžių vandenų gaivalingu ūžmu 
Užslopino tau šaukianti balsą, tėvyne.

I
I

Malda, 15 psl.
Bet jau pats protas sako, kad taip visados negali 

būti. Todėl ir J. Aistis su nerimu klausia:
Kada gi nušvis ūkanotas dangus
Ir liūliuojančio Nemuno vandenys ramūs?
Kada išsivers iš krūtinių brangus
Mūsų laisvės ir džiaugsmo Te Deum laudamus?

Kada?, 26 psl.
Be abejo, niekas į tą klausimą dabar jam neatsa

kys. Bet to nė nereikia. Poetas pats, pakilęs virš ne
patvarios kasdienybės ir žvelgdamas į amžinybę, kur 
“praeitis ir ateitis apraibę gęsta”, pats nujaučia ir net 
mato laimingą savo tėvynę:

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią: 
Matau, kaip tu ateisiančiais laikais žengi 
Laisva, didinga ir be sielvarto, be pančių...

Amžių giesmė, 31 psl.
Ir tuomet jau J. Aistis iškilmingai pranašauja vi

sų vargų galą ir šviesiąją laisvės dieną:
O praeis, pasibaigs šitos audros įtūžę. 
Išsiners iš nakties tau gimtieji krantai 
Ir taio lygiai jau bus. kaip svajonėj matai — 
Sužydėjęs gražiai tavo laisvės gegužis...

Vai nejudinki lapelių, 
Te šis vakaras kvapnus, 
Kaip aukas, į dangų kelia 
Mano džiaugsmą ir sapnus...

Vai nedvelk, 76 psl.
Tai tokia atrodo J. Aisčio eilėraščių rinkinio 

Nemuno Ilgesys — pagrindinė mintis! Ji yra gili, bet organą

Paskuti n i u o j u laiku 
i prancūzų zonoje esantieji 
’ UNRRAos skyriai dide
liais kiekiais pradėjo gau
ti Vilniuje leidžiamą Lie
tuvos komunistu nartiios 

“Tiesą”. UNRRA
išreikšta paprastoje ir gražioje formoje, lengvai yra: “Tiesą ’ atiduoda lietuvių 
pagaunama ir suprantama. ■ tremtinių bendruomenei.

Turint prieš akis šios knygos didelę literatūrinę Lietuviai tremtiniai “Tie- 
verte ir natri iotinės spaudos reikšme lietuviu išeivi io- sos” puslapius pavartę pa-

I
t

vertę ir patrijotinės spaudos reikšmę lietuvių išeivijo- sos puslapius pavartę pa- 
je ir tremtyje, jos pasirodymas teikia džiaugsmo. Jau-,mato dabartinės Lietuvos 
trūs, nuoširdūs ir suprantami žymaus mūsų poeto žo- spaudos visišką skurdą, 
džiai seniems ir jauniems vaizdžiai primins tėvelių že-1 Manoma, kad UNRRAos 
mę, paskatins ją labiau mylėti ir tikėti jos ateitim. Kai- skyrių^ adresus “Tiesai” 
kurios eilės lengvai gali būti komponuojamos ir tapti suteikė prancūzų zonoje e- 
patrijotinėmis dainomis. Todėl reikia linkėti, kad ši J. santieji. sovietų repatriaci- 
Aisčio eilėraščių knyga plačiai pasklistų lietuvių išei- nes 
vijoje ir tremtyje. L. AndriekusJ
PRIERAŠAS:

J. Aistis. NEMUNO ILGESYS. Išleido T.T. Pranciškonai, at-' 
spaudė “Darbininko” spaustuvė. Bostone. Knyga turi 78 pusią-;

misijos žmones.

PADĖKA
I

Visiems, pareiškusiems užuo- 
pius ir pardavinėjama po $1. Užsisakyti galima “Darbininko” Ad- jautos mano gerosios mamytės 
ministracijoje ir pas Pranciškonus: Mount St. Francis. Greene, mirties proga, nuoširdžiai dėko-

I
Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie džiai 

visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems rams, 
sušelpti.

I - - . .Kur gi kraštas, 23 psl. per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- p- švč. ir Newtown Akademijos 
tremtis ’ r*os Sautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- studentėms už Memento bei

I
Ii
i Maine.

J
ju-

Ypatingai esu dėkingas Di- 
Gerbiamiems Konfrat- 

Gerbiamoms Seselėms 
Kazimierietėms. Gerbiamoms 

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti Seselėms Nekalto Prasidėjimo

Atgavus nepriklausomybę, pasibaigs ir
Visi grįš Į namus, o tėvynė, kaip išsiilgusi motina, su 
meile apkabins savo išvargusius vaikus:

Ji priglaus mus visus, taip tik motina glaudžia,
Ir paguodus, padrąsins, gražiai nuramins, 
Ten. jos rieby, užmiršime ištremtį skaudžią, 
Ir mūs jėgos, troškimai, ir viltys atgims...

Ir mylėjom tave 30 psl. Į
Bet iki ateis ta laiminga diena, tėvynę tremtiniai 

nešios ir saugos širdyse, nebijodami prisipažinti, kieno i 
lyra vaikai:
J _ _ ......................

• jau siųskime sekančiu adresu:
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

į už Memento bei 
maldą, aukotą už brangios ve
lionės sielą.

Kun. J. Borevičius, S. J.

MALONĖKITE pa 
ŽIŪRĖTI Į SAVO 

TELEFONŲ 
DIREKTORIŲ ...

Tave mes. tėvyne, širdy išnešiosim
Po skaudaus ištrėmimo svečiąsias šalis 
Ir nuolat tau šauksim, ir nuolat kartosim, 
Kad mes tavo kūno gyvoji dalis —

Pailgo, pabodo 14 psl.
Dalinantis su ja kančiom ir žinant, kad jos kada 
užsibaigs, net dabartis nebeatrodo tokia sunki.

I
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„ . i Todėl poetas, baigdamas pirmąją knygos dalį, skirtą
Kurgi kraštas, 22 psl. savo gimtajai žemei, atvirai prisipažįsta:

Matant tai. neįmanoma yra tvlėti. bet išsakyti vi-į 
są savo širdies skausmą ir rasti tinkamą paguodos žo-j 
di taip pat sunku. Todėl suprantama, kodėl J. Aistis! 
taip sielojasi, ieškodamas švelnių suraminimo žodžių! 
tėvynei:

Ir vanduo akmenyse, ir vė jelis šile
Nepaliauja kalbėt stebuklingai.
Tai tik mano jau tokia dalia.
Kad tau kalbinti žodžio pristinga... ___

Palaidi gaivalai gabnėjasi. trankos... 
Kai nušvinta Įkaitusi žaibo pyktis, 
Pasirodo bangu išblaškyta vai1 is
Ir dangopi iškeltos maldaujančios rangos...

Kada abejoji 
apie

O tėvyne brangi, kad galėčiau 
Taip švelniai tave šiandie paguosti. 
Kad galėčiau prabilti jaunyste žalia,

Kaio vanduo akmenvse, kairi ve ielis šik-,
Kad galėčiau tau veidą nušluostyt
Ir išvesti iš laiko erškėčių...

Ir vanduo akmenyse, 21 psl.
Be: iš kitos pusės poetas gerai žiro, kad ir kažkaip 

stebuklingai prabilus, vistiek tuo tarpu jo balso nega
lės išgirsti gimtoji ž mė. Dėl to jis prašo debesėlį nu
nešti bent tuos jo paguodos žodžius ir paberti jo aša
ras:

Kaip gera jaust tave, didžiuotis ir ilgėtis, 
Žiauraus likimo naštą nešt drauge, 
Svajoti, laukti, šviesią ateitį regėti 
Su ašara, su šypsena džiugia...

Kaip gera jaust tave, 43 psl.
Antroji knygos dalis vadinasi — Nuaidėjusios die

nos. — kurioje J. Aistis sugrįžta prie savo įprastos te
mos — sielvartingo žmogaus gyvenimo. Šį skyrelį gra
žiai apibūdina pradžioje padėtas motto:

Siunti mus. Viešpatie, lyg žolynėlį trapų 
Į nepasiekiamų, skardžių, uolų plyšelį, 
Praskleisti širdį, it diskretišką žiedelį, 
Aukot iš žemės žiupsnio iščiulptąjį kvapą...

47 psl.
Ir tokia jau yra dalia, kad tame “uolų plyšely” ar

ba, geriau sakant, gyvenime netrūksta skausmo. Ma
tydamas po juo palinkusius žmones, poetas aimanuoja:

Tu vis. žmogau, eini erškėčiais, usnėm...
Ir nuostabu! — tu žemės kryžių pats imi: 
Nešies krūtinėj širdį nepaklusnią, 
Vis aidi tavo aimana kimi.

I

Greitai ir lengvai galima gauti telefono numerį, arba kai 
nesi tikras ar tas yra numeris, pažiūrėti į Telefonų Direk- 
torį. Tai darydamas išvengsi be reikalingų šaukimų daž
nai užimtą “Information” operatorką.

Šauk “Information” tik tada, kada numerį, kurį nori
te šaukti nerandate telefonų sąraše, šių taisyklių prisilai
kant, daug padės kiekvienam gauti geresnį patarnavimą.

Tu vis, 63 psl. NiW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY


