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

Vyskupas Ketteleris. j! 
----------------------------------------į j I

DARBININKAS
Hitlerio ir Stalino apetitai 
Išsiugdė smauglį 
Pagydytas žvėris 
Tik 5 minutės

Sovietų Rusijos stiprumo pa
slaptis yra Washingtono silpny
bės. Tuos žodžius parašė Londo
no kairiosios krypties laikraštis 
The Economist. Prisiminę neto
limą praeitį, panašiai galėtume 
pasakyti: Hitlerio Vokietijos 
stiprumo paslaptis buvo anglų 
ir prancūzų silpnumas. Stalinas 
labai daug ko pasimokė iš Hit
lerio, bet Amerikos demokrati
ja, atrodo, nieko neišmoko iš 
Europos demokratijų klaidų. 
Washingtonas raudonajam fa
šizmui nepalyginti daugiau pri
darė visokių nuolaidų bei patai
kavimų, negu savo laiku jų ru
dajam fašizmui buvo padarę na
bagai Chamberlain ir Daladier. 
Tada anglai su prancūzais tikė
josi mažesniųjų valstybių paau
kojimu apmalšinsią Hitlerio im
perialistinį apetitą. Bet bery
jant aukas nacių apetitai tik 
didėjo, ir tas neišvengiamai pa
sipylė kraujo klanu, kurį vadi
name antruoju pasauliniu karu.
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Maskvoje Yra Du Katalikai 
Kunigai

I

Vatikano Miestas — Bir
želio 6 d. Šventasis Sostas 
oficialiai natvirtino žinias 
apie paskyrimą kun. Jean 
de Matha Thomas, pran
cūzų tautybės, St. I-ouis 
dės Francais bažnyčios 
klebonu Maskvoje. Ši ka
taliku bažnyčia yra vie
nintelė sovietų sostinėie.

Buvęs tos parapijos kle
bonas, kun. G. Anthony 
Laber^e, A. A., paskirtas 
amerikiečių kolonijos ka
pelionu.

Kun. Thomas praleido 
kelius metus Balkanuose,! 
buvo nacių areštuotas ir, 
išbuvo 14 mėnesių kalėji
me Jugoslavijoje.

Baltijos Universitetas

Baltijos Universitetas 
Hamburgo perkeltas 25 
mylias į Pinneberg. Patal
pos didesnės, bet arti nėra 
bibliotekos. Studentams 
sunkiau be knygų. Knygas 
jiems siunčia BALF. Tad, 
kas turite knygų, pasiųs
kite į BALF, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.
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Dabar Yra 25,268,173 Katalikai
Jungtinėse Valstybėse

Oficialis bendrai susitars ir sutiks 
kuris pasirašyti sutartį, kad per

Anų laikų Hitlerio sėbras Sta
linas apžiojo dar daugiau sveti
mų žemių ir įvairių tautų, ta
čiau jo ir apetitas, matyt, nepa
lyginamai didesnis. Ši tiesa nuo 
Amerikos žmonių ilgą — per 
daug ilgą! — laiką buvo slepia
ma, o bolševikinės propagandos 
melagingai aiškinama. Nuo to 
laiko, kai Rooseveltas Stalinui 
prižadėjo dėti visas pastangas 
JAV ir kitus demokratinius 
kraštus Sovietų Rusijos atžvil
giu palankiai nuteikti, bolševi
kams ištisi laivynai gabeno A- 
merikos ginklus, maistą, rūbus, 
vaistus ir mašinas. Bet tai dar 
ne viskas. Amerikos bankai 
Maskvai skolino bilijonines su
mas, amerikiečių labdaringos 
organizacijos rinko pašalpą, 
spauda, radio ir Holyvoodas lai
kė šventa pareiga garbinti “ru
sus”, o Baltojo Namo diploma
tai nėrėsi iš kailio Kremliaus 
frakuotus budelius įvesdami į 
Pietų Ameriką, palikdami jų 
malonei ištisas Europos tau
tas. Visais būdais JAV per pas
kutinį penkmetį išsiugdė tokį 
raudonąjį smauglį, kurio ape
titui gana greit jau bus per ma
žą Europos ir Azijos. Tada 
America next...

•
Praeito penkmečio, dabarties 

ir artimiausios ateities akivaiz
doje kaip nuostabiai reali atro
do mįslingoji šv. Jono Apoka
lipsė (Apreiškimas), ypač jos 
tryliktasis skyrius, kur sako
ma: “Aš mačiau kitą žvėrį, pa
sikeliantį iš žemės; jis turėjo 
du ragu .panašiu į avinėlio, ir 
kalbėjo kaip slibinas. Jis vykdė 
pirmojo žvėries valdžią jo aki
vaizdoje ir padarė, kad žemė ir 
jos gyventojai garbintų pirmą
jį žvėrį, kurio mirtinoji žaizda 
buvo pagydyta”. Tai šis antra
sis avinėlį vaidinantis žvėris pa
darė, kad “kurie tik žvėries pa
veikslą negarbins, būtu užmu
šami". Regėjime kalbama, be 
abejo, apie didžiausį žmonijoje 
diktatūrinį žvėrį, kuris nuo mir
tinos žaizdos pagydytas ir ku
riam “buvo duota valdžios ant 
visų giminių, 
ir tautų”, 
guodžia, 1 
siautės

•
Kaip 

tautos 
tomis bausmėmis, 
pelno. Sunku tikėti, 
nekalto kraujo ir ašarų Euro
poje ir Azijoje po bolševizmo 
letena neatkeršytų tų kančių 
budeliams ir jų rėmėjams.{meškai buvo labai gera byla. Č. užuojautą.

GELIŲ LAIKAS — Čia matome Haarlem, Olandijoj, įvairių gjlių 
daugiau kaip 10,000 akerių lauką ir jame dirbančius darbininkus. Mato
me žydinčias tulpes. Apskaičiuojama gėlių vertė $23,000.000.

KRIMINALIS NUSIKALTIMAS
PARDUOTI RIEBIĄ GRIETINĘ testantiB Dž Bigotiznų |

IiI
ir 

be-i
iš town, Pa. miestelyj du ū-Į riebalų.

Pienininkas Nubaustas $25
Washington

Anglijoj Leicester 
Markfield ligoninėse 
dirbančioms lietuvėms
Vokietijos buvo labai ma- kininkai - pienininkai bu
tonu, kai laikraštis Leices- vo kaltinami už nepapras- 
ter Mercury jas gražiai tą “kriminalį” nusikalti- 
aprašė, pareikšdamas, kad mą. Jų grietinė (cream) 
“jos dar angliškai nemoka, buvo perdaug riebi. Jie 
bet visos noriai dirba”. buvo patraukti į teismą 

---------------- už tai, kad jie savo pirkė- 
Vokietijos lietuvių mo- jams davė geresnę grietinę! 

kyklose gydytojai atrado, negu įstatymu yra numa- 
kad pusė mokinių mažiau tyta.
sveria negu mažiausiai Pennsylvania valstybės 
reikia. Ir svoriui pagerinti pieno kontrolės komisijos 
kreipiasi į BALF’ą prašy- policininkai paėmė bonkas 
darni gelbėti siunčiant su grietine ir padarė tyri- 
maisto.

Mirė Nuoširdus Lietuvių Bičiulis

DAVID I. WALSH
Boston, Mass. — Birže-

žmonių kuopų, 
Apreiškimas betgi 

kad žvėris pasauly 
tik trumpą laiką.

atskiri žmonės, taip ir 
paprastai baudžiamos 

kurių nusi- 
kad tiek

I

New York
Katalikų Metrašais,
ką tik išėjo iš spaudos, pa- visus 1948 metus nekels 
duoda, kad dabar yra 25,- nuomos, tai namų savinin- 
268,173 katalikai Jung-. kas gali pakelti nuomą 15 
Valstybėse ir Havvaii salo- nuošimčiu.
se. Viso katalikų skaičius Be to, naujas įstatymas 
padidėjo per vienus metus panaikina nuomų kontrolę 
866,049 negu buvo paduo
ta metai atgal.

l Metraštyj yra užrekor- 
duota, kad per vienus me
tus daugiau kaip 100,000 
naujatikių (converts) į- 
stojo į Katalikų Bažnyčią. 
1946 m., mirė 258,558 ka
talikai.

į Arkidiecezijos, kur turi 
į daugiau kaip 1,000,000 ka- 
įtalikų, yra šios: Chicago. 
1,716,536; Boston, 1,-^, ...
089; ir Nevv York, 1,169,- Pedinystes teises, 

i siomis r---------
: narlfunpntas:i ataunų 11 . * . ’

pradinių mokyklų skaičius u franco laako Prave,stl 
taip pat padidėjo. Taipgi i. balsavimus liepos 6 d. Jei- 

New York. birž. 12 — J. stei„ta 13 nauj„ IiKoninių. gu Ispanijos piliečiai bal- 
E. Kardįnolas Francis —-----"x—" '—
SpeUman, kalbėdamas 
Fordham Universiteto;
mokslo užbaigimo iškilmė-’

viešbučiuose, turistų na
muose.

Franco Reikalauja Balsavi
mo Dėl įpėdinystės 

Teisės

Madridas, Ispanija, birž. 
12 —Gen. Francisco Fran
co išleido įsakymą praves- 

*1 208 - ti tautos balsavimą dėl į- • ’ . — ----k u r* i a. s
u t n »- n vo», ir new įurn, i.iut?,- *,. .Kardinolas PuSfilc. ke Pro- |376. į siomis dienomis uzgvre

---- j Katalikų aukštųjų jr'parlamentas.

savimu užgirs įpėdinystės 
teisę, tai Franco pasiliks 
'valstybės galva visam gy
venimui. Jis taip pat turės 
teisę, jeigu jis atsistaty
dintų, skirti kitą į savo 

i tos karą prieš Katalikų Atstovų Buto vadai suta- vietą. Taipgi sudarė tary- 
kuris to- Bažnyčią. rė tęsti nuomų kontrolę bą, kuri turi teisę, Franco

Vėliausias išėjimas prieš iki kovo 1, 1948. Tačiau mirus arba sunegalėjus,
katalikų įstaigas Jung. padarė kaikuriuos pakei- paskirti kitą. 
Valstybėse, tai Jung. Vals- timus, kurie sudaro labai ■ 
tybių Aukščiausiojo Teis- daug plyšių, ir kaip Sena- 
mo sprendimas 5 balsais torius Glen H. Taylor, (D); 
prieš 4, tai užgyrimas New iš Idaho, pareiškė, kad' 
Jersey įstatymo, kuris “tai turi būti žinoma kai-' 
draudžia vežti studentus po ‘Rent Decontrol and| 
mokyklų autobusais į pri- DeHousing Act of 1947’”. Įcialistas kalbėtojas Aus- 
vačias ir parapijines mo-! Pavyzdžiui, jeigu namų prijos parlamente kaltino 
kyklas. savininkas ir nuomininkas ’

Pratęsė Muomų Kontrolę 1Johns-Įtinė turi perdaug sviesto 
Jie tuojau pieni- 

ninkus areštavo ir pristatė j se, pasmerkė protestantų Washington, D. C. — 
Aldermanui George R. Pa- Į bigotizmo arba neapykan- Jung. Valstybių Senato - tterson. ’ — _ — . _

AldermatfŽS.
kiuose atsitikimuose yra 
teisėjas, turėjo įstatymus 
prieš save. Jis pareiškė, 
kad pusė puskvortės grie
tinėje, kuri parduodama 
urmu už 27 c., neturi būti 
daugiau, kaip 34 nuošim
tis sviesto riebalų (butter- 
fat).

Policininkas kaltino vie- 
nėjimą. Surado, kad grie- ną pienininką, kad jis par

davinėjęs grietinę, kurioje 
buvo 4 nuošimčiai perdaug 
sviesto riebalų.

“Kaltas ar nekaltas?” — 
į užklausė pienininko teisė-

RIMINI INTERNUOTŲ RUSŲ 
LIKIMAS

11° 11 d., 5:45 vai. po pietų, jag pattersorL Pienininkas 
Elzbietos ligoninėje nusimįnė ir nuleido galvą.

----- > David I. Walsh, 74 jjs prįsipažino, nors ir ne-, 
metų amžiaus, buvęs per norėdamas, kad jo grietinėj 
26 metus Jung. Valstybių j^ebi ir saldi. Jis apgailės-1 
Senatorium. Jis buvo pir- Įavo dėl tokio neapdairu
mas Massachusetts vals- ;
tybės katalikas guberna- taip*neda7ytL 
torius. Būdamas J. V. Se
nate ir įvairiuose susirin
kimuose ^drąsiai gynė pa- įr pašaukė kitą kaltininką.! Šiomis dienomis stovyk-

Policininkai įrodinėjo, į los vadovybė, nežiūrint in- 

tinėje buvo du nuošimčiai to nesutikimo, atidavė so- 
daugiau sviesto riebalų vietams 164 internuotus

Šv. J
mirė David I. Walsh, 74 Jis prisipažino, nors ir ne-!

Netoli miesto yra aleatų 
mo ir pasižadėjo daugiau j internuotiems lageris, ku- 
‘ \ Tačiau jis riame randasi Wlasovo
negalėjo save apgvnti J trupių kariai, karo metu 
Teisėjas jį nubaudė $25.00, | kovoję prieš bolševikus.

Užantspauduoti Vagonuose ir Pa
siųsti į Sibirą

■1 — ---------------------------------------------------------------------------

Atšaukė Cukraus 
Racionavimę

| J

iverStos.Liet“vos. teisesi.ri Policininkai’ t.........____________________
{giliai užjautė musų tautai. k|to pienininko grie-'temuotųjų aiškiai išreikš-

Buvęs Senatorius Walsh 
mirė 10 valandų po jo se
sers Mrs. Nellie E. Dooley negu įstatymo yra numa- ten gyvenusius asmenis, 
palaidojimo. Ji buvo 79 ^yta. Kilo ginčas tarp poli-iRusų komisija juos tuoj
metų amžiaus, 
madienį.

David I. Walsh mirė la- 
ateiti, bausmė didesnė nei dau- bai ramiai. Paskutinius 
guma afnerikiečių pajėgia įsi- Sakramentus jam suteikė 
vaizduoti, bausmė tiesioginiams kun. John Cuff, ligoninės 
ir netiesioginiams kaltininkams, kapelionas. Jis turėjo auk- 
Už vyriausybės, diplomatų ir štą kraujo spaudimą. Per 
kitų atsakingųjų klaidas daž- daug metų a. a. Walsh gy- 
niausiai tenka
tautai, visiems gyventojams.

Dabar yra tik penkios minu- vyks šeštadienį, 
tės prieš dvyliktą prabilti gar- 14 d. St. John’s par. baž- pienininko byla 
šiai ir aiškiai. Ilgą laiką buvo nyčioj, 10 vai. rytą įvyks H

Mirė sek- cįnįnję0 jr pienininko. Tei- suėmė ir visokiais būdais 
i sėjas pažiūrėjo į bonkūtę stengėsi įkalbėti grįžti į 
su grietine. Diena buvo Sovietų Sąjungą; tačiau 
karšta. Grietinė atrodė su-j visi mėginimai buvo vel- 
rūgusi. Taigi pats teisėjas tui. Tada jie buvo sumušti, 
negalėjo sužinoti kurio tei-!visiškai išrengti ir suriš- 
sybė. Jis nusprendė pa-į tomis rankomis sumesti į 
siųsti tą grietinę į nesuin-. vagonus, ten užantspau- 
teresuotą laboratoriją iša-'duoti ir tuoj pasiųsti į pa- 
nalizavimui. isienį.

> Kol kas negavome žinių Taip neteisinga dalia, iš- 
birželio ięajp užsibaigė to antrojo tikusi minėtus asmenis, 

I sukėlė stovykloje jų drau- 
- - -------- Ar galima kaltinti kar-gų tarpe dideles riaušes. Į-

nurodoma, jog neturime sakyti giedotos gedulo šv. mišios. vę kad jj duoda perriebų vyko nemažas konfliktas 
to, ką manome, nes supykinsim Bus palaidotas tos parapi- pįeną? Aišku, kad ne. Pie- ir su vietos aleatų kariniu 
“Rusiją". Bet kaip patirtis iki jos kapuose šalę jo miru- nininkas ga1i atskiesti pie- viršininku. Nors šias ži- 
paskutinių dienų rodo, demo- sios sesers. ;ną vistiek yra keistas nias ir sunku patikrinti,
kratijų tyla ir jų diplomatų be Nuoširdaus lietuvių bi- jstatvmas. Baudžia už tai, tačiau yra žinoma kad ale- 
skrybelės linkčiojimas prieš ciulio, a. a. David I. Walsh kad pienininkai parduoda atų kariškių tarpe yra
Kremliaus vartus raudonajai giminėms reiškiame gilią'geresnę grietinę už tą pa- daug mirusių ir keletas 

-• ‘čią kainą. • [sužeistų.

Bausmė neišvengiamai turės

atkentėti visai veno Clinton, Mass.
Iškilmingos laidotuvės į-,

Kaltina Dėl Derybų Su 
Komunistais

Vienna, Austrija — So-

kanclerį Figl dėl derybų 
su komunistais, kurios bū
tų privedusios 
prie tos pačios padėties, 
kaip kad privedė Vengri
ja-

Austriją

B Kanadiečiai Labai Karštai 
Priėmė Prezidentą 

T romaną
Ottawa, Canada, birž. 12 

— Šiomis dienomis Prezi
dentas Truman nuvyko į 
Kanadą, kur jis buvo labai 
iškilmingai ir karštai su
tiktas ir vaišinamas.

Vakar Prezidentas Tru- 
----- dalyvavo Kanados 

!. kur jam su- 
> ovaci-

VVashington, D. C., birž.
12 — Agrikultūros sekre
torius Clinton P. Ander
son staigiai atšaukė cuk- man dai
raus racionavimą. Dabar1 pariamente, U. 
tik industrijoj cukrus bus kėlė triukšmingas 
racionuojamas. Cukraus jas »
kainos bus kontroliuoja-. Prezidentas Truman sa- 
mos- 'vo kalbose išdėstė Jung.

Taigi dabar šeimininkės, Valstybių vidaus ir užsie- 
ir institucijos gali pirkti nio politiką, kurią Kana- 
cukrų be ženklelių ta pačia diečiai labai karštai užgy- 
kaina. 'rė aplodismentais.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

Šeštadienį, birželio 14 d. š. m., 1:15 vai. po pietų 
įvyks lietuvių darbininkų radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveiki
nimai plauks oro bangomis į visų klausytojų namus. 
Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykite programos per visą valandą.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORivood 1449
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įvairios žinios
c

Naujos Bažnyčios Statymo Vajus
Brockton, Mass. —

Roko lietuvių parapija, 
kurios klebonu yra LDS 
Garbės narys ir buvęs il
gametis Centro pirminin
kas, įžymus visuomeninin
kas, kun. Jonas S. Švagž- 
dys, veda naujos bažny
čios statymo vajų.

Šiomis dienomis įvyko 
masinis lietuvių susirinki
mas parapijos svetainėje, 
kuriame principaliu kalbė
toju buvo p. Charles E. 
Corcoran. Kalbėtojas iš
dėstė kaip sėkmingiausiai 
būtų galima sukelti naujos 
bažnyčios statybos fondą. 
Taipgi kalbėjo miesto ma- 
yoras Joseph Downey, 
kleb. kun. J. S. Švagždys ir 
kiti.

Susirinkusieji užsibrėžė 
sukelti $100,000. Pradžią 
jau turi.

. Susirinkimo vedėju buvo
p. Bronius Bartkevičius, | ra atsakominga už mongo- 
veteranas. Jis yra ir Gene
ralinio Vajaus Komiteto 
pirmininkas; p. Julia Ja- 
kavonytė, vice pirm.; p. O- 
nutė Norkiūtė, rašt. Ko
miteto nariais ir aukų rin
kėjais yra veikliausieji pa
rapijiečiai.

Brocktoniečiai yra dos
nūs ir nuoširdūs rėmėjai 
visų katalikiškų įstaigų,

Šv. ypač šiais Lietuvos tra- 
gingo likimo laikais jie 
gausiai yra prisidėję ko
voje dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės.

Taigi neabejojama, kad 
Brocktoniečiai i trumpą 
laiką sukels reikalingą su
mą bažnyčios statybai. 
Dieve jiem padėk!
Kaltina Rusiją Dėl Mongolų 

Įsiveržimo | Kiirijų

daugiau ir daugiau rėmė
jų. Štai šiomis dienomis 
BALF vadovybė gavo to
ki laišku nuo Marijonos 
Buzūnienės, gyv. Linden, 
N. J.

“Čia prisiunčiu savo au-I

žmona ir sūnum studentu
Leopoldu išvyko į Sodus. pavargėliams^ tremti-
Mich., žinomojo kurorti- 
ninko Juozo Bačiūno glo
bom Alodija Dičiūtė Tre
čiokienė yra žinoma Kau
no Ooeros solistė.

niams sušelpti. Nors pati 
esu prastame padėjime, e- 
su serganti ir turiu prižiū
rėti sergančią motiną, bet 
negalima būti kurčiai, kai 

Vienuolė - mokytoja Ona mūsų viengenčiai broliai 
Zuionaite apsistojo vie- šaukiasi pagalbos, 
nuolvne: Sisters of Imma- 
culate Conception, R. D. 2., 
Putnam, Conn.

Našlaičius Mamertą Kle- 
vicką ir Enriką Gorodecką 
laikinai globoti pasiėmė 
U. S. Committee for Euro- 
peari Children. i

Be giminių ir draugų at-:

“Po pirmojo pasaulinio 
karo per Tautos Fondą aš 
aukojau kas mėnuo po 1 
dol. 0 dabar, jei Dievas 
leis, aš pasižadu lietuvių 
pašalpai aukoti kas mėnuo 
po 5 dol., iki galėsiu ir iki 

:bus reikalas.
“Visi lietuviai turėtų ap-i

Nanking, Kinija, birž. 12 vykusius pasitiko Bendr. sidėti mėnesiniais aukos 
— Kinijos valdžia įsakė .
savo ambasadoriui T* 
kvoje pareikšti protestą 
Rusijos valdžiai ir Išlauki- Xew Yorke Attache A. Si- širdus žodis turėtų būti 
nės Mongolijos ministeriui mutis. Taipgi draugų pasi- pavyzdžiu visiems lietuvių

Amer. Liet.* Fondo Rūbų mokesčiais, pastovia duo- 
Mas- Sandėlio Vedėjas J. Valai- kIe tremtiniams sušelpti”.

tis ir Lietuvos Gen. Kons.' Šis lietuvės ligonės nuo-

dėl ginkluotų mongolų pe- tikti į uostą buvo atvykę 
rėjimo sienos ir įsiverži- p. Trečiokai iš Newark, N. 
mo į Kinijos Smkiang pro- j. ir Dr Pajaujis su šei- 
vinciją. ma. L.G.K.

Kinijos valdžia sako, kad 
sovietų Rusijos valdžia y-

ma.

A. t A.

Vincas J. Stasevlčfas

i

2

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytas bažnyčiose Sekm. birželio 8.

Birželio 4,1947.

lų būrių įsiveržimą į Kini
jos teritoriją. Sakoma, 
kad mongolų būriams pul
ti kiniečius gelbėjo lėktu
vai, kurie turėjo Rusijos 
ženklus.

Pasirodo, kad Rusija 
pradėjo ir veda ne tik nėr-; 
vų karą, bet ir ginkluotą 
karą visuose pasaulio 
frontuose. į

___________ _____ I

Ligonė Lietuvė Pasižada 
Šelpti Tremtinius

Lietuvių tremtinių šelpi
mo darbas susilaukia vis

tremtinių draugams. Visi, 
o visi paskirkime savo au
ką, kiek tik pajėgiame, lie
tuviams tremtiniams su
šelpti.

Visas aukas malonėkite 
siųsti sekančiai:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine. 

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

I

ATVYKO 30 LIETUVIŲ 
IŠ EUROPOS

KAUNAS BŪSIĄS PAVADIN 
TAS “MOLOTOVGRAD”

Gerbiamas ir Brangus Tėveli:
Trūksta man žodžių išreikšti mano gilią padėką 

kunigams ir visiems parapijiečiams, kurie šiokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie labai sėkmingo, šį pavasarį 
įvykdyto, sunaudotų popierių vajaus. Jiems visiems aš 
tiek galiu pasakyti: “iš gilumos mano širdies tariu 
jums ačiū!” Rodos netikėtina, bet taip yra, kad šis pa
vasario vajus pralenkė visus kitus, nes surinkta 5,000 
popierio tonų, ir už tai gauta didinga pinigų suma — 
88,000 dol.

Tas nuolatos augantis surinkto popierio kiekis ir 
toks sėkmingas piniginis pelnas buvo atsiektas, pasi- 
dėkojant vieningoms ir pajėgingoms kunigų ir žmonių 
pastangoms. Ta jų bendra darbuotė yra neklaidingas 
ženklas, kad mūsų Arkivyskupijoj viešpatauja svei
ka ir labdaringa dvasia.

Atliekamų popierių vajus ypač tuomi yra džiugi- 
Į nantis ir naudingas, kad jis atneša pastovią ir stam- 
| bią pinigų sumą mūsų Labdarybės Fondui. Dėl tos 
j priežasties aš esu labai susidomėjęs tos rūšies darbuo
se, ir pageidauju, kad ir toliau būtų daromi panašūs 
j vajai, taip gabiai organizuoti ir rūpestingai pravesti 
[Katalikų Jaunimo Centro ir parapijinių jaunimo di
rektorių. Tad gi aš prašau prisiruošti prie panašaus 
vajaus, darytino ateinantį rudenį.

Dar kartą užtikrinu jums mano nuoširdžią padė
ką ir įvertinimą jūsų pasidarbavimo. Tegu Saldžiau- 

i šioji Viešpaties Širdis suteikia jums ir jūsų brangie
siems daug gausių malonių, kurios iš Jos plaukia.

Jums atsidavęs, 
t R. J. CUSHING,

• Bostono Arkivyskupas.

Providence, R. L — Birželio 5 
d. staigiai nuo širdies sukrėtimo 
mirė muzikas Vincas J. Stase- 
vičius, 64 metų amžiaus, gyv. 
Smith St., buvęs Šv. Kazimiero 
lietuvių par. vargonininkas. Jis 
eidamas gatve sukrito ir mirė.

Palaidotas iškilmingai iš šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čios Highland kapuose,Norwood, 
Mass. Gedulo šv. mišias atnaša
vo kleb. kun. Jonas Vaitekū
nas; asistavo kun. Juozas Kup
revičius, MIC., ir vietinis vika
ras kun. Ant. Kasevičius. Var
gonais grojo ir giedojo Brolis 
J. Banys ir parapijos choras.

A. a. muzikas Vincas J. Sta- 
sevičius atvyko iš Lietuvos, Ly
ginio pal, Veprių par., Ukmer
gės valščiaus 1904 m. į Pitts- 
burgh, Pa., ir ten pirmiausia 
vargonininkavo lietuvių parapi
joje. Taipgi vargonininkavo 
Grand Rapids, Mich., Nonvood, 
Mass.. New Haven, Conn., Ba
yonne, N. J., ir Providence, R. 
I. apie 4 metus. Jis buvo gabus 
muzikas ir labai kuklus ir nuo
širdus. Taipgi buvo ilgametis 

į “Darbininko” skaitytojas, ben
dradarbis ir platintojas.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną Pauliną Stasevi- 
čienę, penkias dukteris ir du 
sūnus. A. a. Vinco J. Stasevi- 
čiaus šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Iš Lietuvių Katalikų Veikimo
UŽUOJAUTOS ŽODIS Kūriniai parašyti gabiai, 

ALRKF PIRMININKUI j turtinga lietuvių kalba, į- 
Mirtis išskyrė iš mūsų domiįs ir ?ražū.s; Federaci- 

tarpo stiprų katalikiškos į°s .ŽK.iTu’ 
akcijos šulą, kuris ir savo 
plunksna ir veikla uoliai ir 
nuoširdžiai rėmė tuos dar- ~ 

•bus, kuriais rūpinasi AL- ' 
RKF. A. a. kun. Steponas x .............
P. Kneižis visa savo siela spaustuve jau baigia Įnsti 
buvo atsidavęs lietuvių 

[katalikų visuomenei. 
I Antanui Kneižiui, Ame
rikos Lietuvių R. K. Fede
racijos Pirmininkui, dėl 
netikėtos ir staigios jo 
brolio kunigo Stepono mir
ties Federacijos Centro 
Valdyba reiškia gilios už
uojautos.

___

gą užsisakyti ir platinti. 
Reikalavimus reikia siųsti 
— ‘Amerika’, 222 So. 9th 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Dienraščio “D r a u g o”

“vienbalsiai arba 99.7 nuo
šimčiais nubalsuos” pa
keisti “fašistinį” miesto 
vardą “Kaunas” į “demo
kratinį” “Molotovgrad”.

Kaip žinoma,“rusai oku
pantai jau pasiskubino se
novės Rytinės Prūsijos 

Rusija pradėjo miestą Karaliaučių pava-

Mus pasiekė žinios, kad 
Lietuvos buvusioji laikina 
sostinė Kaunas, netolimo
je ateityje būsiąs pavadin
tas “Molotovgrad”, pager
bimui rusų užsienio reiką-

. . . . ... dų, komisaro Voječeslavo
Birželio 7 d. į New Yor- Jurgis Linka, JAV pilie- Molotovo, kuriam užėmus 

ką iš Bremerhaven, Vokie- tis, apsistojo pas tėvą: 267 vietą
tijos, atplaukusiu laivu SS River Street, Paterson. N. savo nacionalistinę - impe- dinti ‘Kaliningradu’, o lie- 
maptnf mart.tn tarnp .t rialistinę grobimo politi- tuviškąjį Tilžės miesto

* - v .... - . ką. nusigręždama nuode- vardą pakeitė į ‘Sovietsk’,
i pilietis.^^apsistojo^ pas gi- mokratijų ir padarydama todėl dabar prieinanti eilė

sucementuotą” Kaunui virsti “Molotov- 
gradu”. Ne tik lietuviai 

Tam vardo pakeitimui Lietuvoje pakeičiami ru- 
psichologinė pradžia jaujsais ir mongolais, bet ir jų 
padaryta. Praeituose rin-i miestų vardai.
kimuose. kurių rezultatai,: Tik vieną faktą Krem- 
taip kaip pas Hitlerį, vi-liaus viešpačiai pamiršta, 
suomet išeina 
kvos planą”, 
gardoje, 
išrinktas 
Molotovas (Faktas, kad 
jis Kaune nėra buvęs ir 
kad gyventojai 
matę. Sovietų 
nieko nereiškia), 
patogia proga Kauno gy
ventojai, reikšdami didelę 
“meilę” ir “pagarbą” savo 
pirmaeiliui “atstovui”,

I

Jung. Valstybės Apkaltino Rusiją 
Dėl Įsimaišymo Vengrijoje

MARINE MARLIN tarpe J.
927 keleivių atvyko ir 30 Antanas Norvaiša, JAV 
lietuvių, 1
imigrantai ir 3 kaipo JAV minės: 50 West 6th St.. So. “krauju 
piliečiai - repatrijantai. Boston. Mass. sutarti su Hitleriu.
Lietuvos kvota pasinaudo- Kunigas Juozas Pakai- " 
jo 14, Rusijos 11. Latvijos niškis, JAV’ pilietis, apsi- 
1, be kvotos— 1. stojo: 154 Bradford St.,

Atvykusieji išvažinėjo Brooklyn, N. Y. 
pas gimines bei draugus: Dr. Tadas Savickas su 
Inžinierius Bronius Bart- sesere studente Marija ir 
kūnas su žmona išvyko motina Viktorija apsisto- 
pas p. J. Smetoną, 511 Ba- jo pas gimines: 3272 Sal- 
bbit Rd., Euclid, Ohio. mon St., Philadelphia. Pa.

Prekybininkas Jonas Bil- ------ -- T-
dušas su žmona ir dviem 
sūnum studentais Vytautu; 
ir Leonu apsistojo pas gi-į 
minės: 230 Clark PI., Eli-Į 
zabeth, N. J.

Benjaminas Čeponis ap-l 
sistojo pas gimines: Couch1 
Rd.. Box 264, E. Setauket, 
L. I., N. Y. Čeponis yra 
prityręs ir kvalifikuotas 
sodininkas.

Vytautas ir Aldona Kon
čiai su sūnum Aidžių apsi
stojo pas gimines: 75 “G” 
Street. So. Boston 27, 
Mass.

Daktarai Antanas ir Ja
nina Sniečkai su sūnum 
Kazimieru apsistojo pas 
gimines: 3273 Salmon St., 
Philadelphia, Pa.

Inžinierius Juozas Ste
ponavičius su žmona apsi
stojo pas gimines: P.O. 
Box 193, Monee, III.

Inžinierius Jurgis Stul
pinas apsistojo pas gimi
nes: 6410 S. Talman Avė., į 
Chicago 29, III.

Pranas Tamkutonis ap
sistojo pas gimines: 169 

jWest 32 St.. Bayonne, N. J. j
Dr. Juozas Trečiokas su!

“pagal Mas- tai tą: kas ištiko tą carų
Kauno apy- 

pirmoje vietoje, 
Voječeslovas

nėra jo 
tvarkoje

Dabar

veislę, kuri Lietuvos vardą 
buvo pakeitusi į “Severo- 
Zapadnyj Krai”? Arba: 
kokio likimo susilaukė 
Hitleris, šimtus tūkstan
čių lietuvių išvežęs į Vo
kietiją, o jų vieton atve
žęs vokiečius kolonistus? 
Tikėkim, panašaus galo 
susilauks ir dabartiniai 
lietuvių okupantai - smau- 
gikai. A.

Ph*ladefphiečiq Užuojauta

Ne tik savo, bet ir daugelio 
kitų Philadelphiečių (jų prašy
tas) vardu reiškiu viešą gilią 
užuojautą viengenčiui Antanui 
Kneižiui ir jo sesėms, mirus jų 
jų broliui, a. a. kun. Steponui P. 
Kneižiui, Šv. Jurgio lietuvių 
par., Nonvood. Maj^., klebonui. 

Kazys Vidikauskas.

KATALIKŲ ORGANIZA
CIJŲ SEIMAI

Kadangi Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federaci
jos kongresas buvo pernai
! vėlai rudenį ir kadangi su-i 
i lyg naujo mūsų organiza-

Paskaitos Darbininkams

LDS SEIMAS

\

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

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

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima £ 
daugiau atstovų ir svečių. ’ 5

iKun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.

i

IVashington, D. C. — 
Jung. Valstybės pasiuntė 
Rusijos viršininkams Bu
dapešte griežtą protestą 
dėl komunistų padaryto 
perversmo Vengrijoje.

(Britai taip pat įteikė 
Vengrijos valdžiai notą 
dėl permainų valdžioje, tik 
jų nota yra švelnesnė. At
rodo, kad Anglija lošia la-( 
pės rolę).

Jung. Valstybės savo no
toje griežtai smerkia Ru-! 
siją dėl įsikišimo į Ven-1 
grijos vidaus reikalus.
Taipgi reikalauja, kad
trys didieji tuojau pada
rytų tyrinėjimą Vengrijo
je. Be £o, Vengrijos klau
simas 
nių Tautų susirinkime.

Tuo pačiu metu Jung. 
Valstybės pasmerkė Bul
garijos valdžią dėl Petkov, 

* Bulgarų opozicijos parti
jos vado, areštavimo.

| 
i nemmingen • niegemorsT 

(Airperl)

k°- - -
bus iškeltas Jungti-

Šiomis dienomis pasirodė skel
bimai. kad mūsų stovykloje 
steigiama baleto mokykla. Prii
mami mokiniai nuo 8 metų iki 
17 metų. Tai mokyklai vado
vaus balerina Z. Smulkštytė - 
Orentienė. Kiek teko girdėti, 
kad j mokyklą bus priimami ir 
kitataučiai. Atrodo, kad norin
čių įstoti į šią mokyklą bus ne
mažas skaičius, kurie iš šios 
profesijos panorės sau duoną 
užsidirbti.

American Federation of La- 
bor Massachusetts valstybėje 
praneša, kad šeštas Metinis 
Darbo Institutas atsidarys bir
želio 20 - 22 dd., Holy Cross 
College, Worcester, Mass.

Paskaitas skaitys įžymūs as
menys apie svarbiuosius darbi
ninkų reikalus. Be to, dalyvau
jantieji paskaitose galės naudo
tis Holy Cross College baseball 
aikšte, tennis courts, ir kitais 
rekreacijos įrengimais.

Šis Darbo . Institutas duoda 
progą visiems dalyvaujantiems 
pasimokyti, pailsėti ir pasilinks
minti.

Mr. Kenneth J. Kelley, sekre
torius - iždininkas, kviečia visus 
Massachusetts valstybės Ame
rikos Darbo Federacijos narius 
tuojau užsiregistruoti. Rezer
vacijas su money order arba če- 
čiu $15 pasiųskite į jo ofisą 11 
Beacon St., Boston, prieš bir
želio 16.

Nauji Maisto Pakeliai 
I Europį

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Antano Tolio knygą “Mir
ties Kolona”. Turinys — 
autoriaus skaudūs pergy
venimai baisiuose bolševi
kų kalėjimuose ir tragin- 
ga kelionė... į mirtį. Knyga 
užsakoma “Drauge”, 2334 
So. Oakley Avenue, Chica
go 8, III.

Kun. Pr. M. Juro ir “Dar
bininko” yra išleista kele
tas labai vertingų knygų, 
kurias reikia platinti visur 
ir kiekviena proga. Šio du 
syk į savaitę išeinančio 
laikraščio adresas yra 366 
:W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

J knygų leidimą ir ypač 
į jų platinimą kreipkime 
didžiausio dėmesio. Žino
kime, kad juo daugiau jų 
išplatinsime ir juo grei
čiau tai padarysime, juo 
greičiau naujų kūrinių su
silauksime.

MŪSŲ STATUTAS
Sekretorijatas turi pra

šymų iš kolonijų prisiųsti 
naują A.L.R.K. Federaci
jos statutą arba konstitu
ciją. To padaryti negali
me, nes dar neatspausdin- 

; ta į knygelę. Jau prieš ke
letą mėnesių ji paduota 
[spaustuvei. Kaip greit ji 
Ibus baigta spausdinti, taip 
I greit išsiuntinėsime sky
riams.

Kas dar nepasiuntėte 
laišką savo distrikto kon- 
gresmanui su paraginimu, 
atėjus laikui, balsuoti už 
bilių H. R. 2910, tuojau šią 
pareigą atlikit. Priėmus 
kongresui šį bilių, ir lietu
vių tremtinių didelis skai
čius galėtų atvykti į Dėdės 
Šamo žemę ir čia apsigy
venti.

Kitame komu n i k a t e 
spaudai pranešime, kurios 
organizacijos ir draugijos 
jau yra užsimokėjusios sa
vo duokles į Federaciją už 
1947 metus.

ALRKF Sekretorijatas^

I 
Icijos statuto kongresai 

bus šaukiami kas dti me
tai, todėl šįmet Federaci
jos kongresas neįvyks. Jis 
bus sušauktas 1948 m.

Tačiau šįmet bus laikomi 
prie Federacijos priklau
sančių organizacijų sei
mai, būtent — A.L.R.K. 
Moterų Sąjungos. L.D.S., 
Lietuvos Vyčių, Vargoni
ninkų Sąjungos. Kiek ga
lėdami, prisidėkime, kad 
šių organizacijų seimai ir 
savo gausumu, ir progra
ma, ir nutarimais būtų 
sėkmingi.

Lietuvių R. K. Federaci-; 
ja yra organiazcijų orga
nizacija. Todėl juo geriau 
seksis Federaciją suda
lančioms organizacijoms, 
i juo stipresnis bus ir pats 
mūsų veikimo centras — 
Federacija.

Per šįmet įvykstančius 
organizacijų seimus pasi
rūpinkime ir pačios Fede
racijos idėją iškelti ir pla
čiai išgarsinti.

NAUJOS KNYGOS
ALRKF autonominė ša

ka Lietuvių Kultūrinis In
stitutas šiomis dienomis 
išleido rašytojo Antano 
Vaičiulaičio kūrinių kny
gą — “Kur bakūžė sama
nota”. Knyga turi 288 
puslapius. Gražiai išleista.
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LEKCIJA: Šv. Petro Apaštalo laiško (1 Petro 5,6-11)
Mylimiausieji: Nusilenkite po galinga Dievo ranka, kad jis 

išaukštintų jus aplankymo metu. Meskite ant jo visą savo rūpes
ti; nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs ir budėkite, nes jūsų

Visuomenės Žiniai

Trečiasis Selunadienis po Sekminių (Birželio 15 d.) 
EVANGELIJA: Luko 15,1-10

Anuo metu: Prie Jėzaus artinosi muitininkai ir nusidėjėliai 
jo klausytų. O parisiejai ir Rašto žinovai murmėjo ir sakė: Tas 
priima nusidėjėlius ir su jais valgo.

Tuomet jis pasakė jiems šitą prilyginimą, tardamas: Kas 
jūsų .turėdamas šimtą avių, jei jam prapultų jų viena, nepalieka 

j devynių dešimtų devynių tyruose ir neeina paskui prapuolusiąją, 
kolei ją randa? Radęs ją, jis su džiaugsmu užsideda sau ant pe- 

ičių, parėjęs namo, sušaukia prietelius ir kaimynus ir jiems sako: I
Džiaugkitės drauge su manimi, nes suradau savo avį, kuri buvo 
prapuolusi. Sakau jums, taip bus džiaugsmo danguje dėl vieno 

Brutalus Vengrijos išprievartavimas, kurį Mas- nusidėjėlio darančio atgailą daugiau, nekaip dėl devynių dešimtų 
kva įvykdė raudonosios armijos ir enkavedistų pagal- devynių teisiųjų, kurie neprivalo atgailos.
ba, sudarė tokį neskanų tarptautinį skandalą, kad Wa- Arba kuri moteriškė, turėdama dešimtį drakmų, jei pameta 
shingtono administracija buvo priversta ne tik pa- vieną drakmą, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir neieško rū- 
reikšti griežtą protestą, bet ir paskelbė, kad Vengrijos pestingai, iki atranda? Radus sušaukia prieteles ir kaimynes ir 
klausimas bus pavestas U. N. (Jungtinių Tautų Orga- sako: Džiaugkitės su manimi, nes radau drakmą, kurią buvau 
nizacijai) išspręsti. Tiesa, U. N. organizacija daugiau pametusi. Taip, sakau jums, bus džiaugsmo tari) Dievo angelų 
šneka, negu veikia, ar tiksliau pasakius, nieko nevei- dėl vieno atgailą darančio nusidėjėlio.
kia. Tuo atžvilgiu ji panaši į nabašnikę Tautų Lygą. 
Bet U. N. kalbos bei ginčai turi savo vertę. Vis dėlto, 
pasidėkojant Amerikos laisvei, U. N. atstovų kalbos ir 
ginčai yra viešai skelbiami. Ten, taip sakant, yra išvė
dinama stambiųjų valstybių politika. Ten išvelkami 
imperialistiniai Maskvos užsimojimai ir dažnai girdi-

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Skandalingas Vengrijos 
Išprievartavimas

Lietuviškoji visuomenė daug 
yra girdėjusi apie Marianapolį, 
apie Thompsono apylinkių gam
tos puošnumą. Ypač Mariana- • 
polyje Tėvai Marijonai gali di- 

jdžiuotis, kad pas juos susibėga 
į daržus ir sodus visas pavasa- * 
rio grožis. Amžinos atminties ; 
kun. Jono Navicko giliai poe
tiška ir dar giliau religinga dva
sia įpynė į tą grožį dar vieną 
nepaprastą dalyką: pastatė so- 

J duose gražias kryžiaus stotis, 
į ką mūsų žmonės paprastai sta
cijomis vadina.

Kai tik stacijos buvo užbaig
tos statyti, visą laiką buvo čia ' 
paprotys vasaros metu sekma- * 
dieniais .trečią valandą po pie
tų eiti kryžiaus kelius. Taip pat 
ir šiemet šventomis dienomis 
nuo birželio 15 dienos iki rug
piūčio mėnesio pabaigos visad 
bus einami kryžiaus keliai ir 
paskui duodamas palaiminimas 
su Švč. Sakramentu. Visi tad iš 
apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti šitose pamal
dose. Čia bus proga sutikti pa
žįstamų, čia rasite progą pasi
džiaugti tyru gamtos grožiu ir 
atsigaivinti dvasioje. Nors ma
žas yra’ mūsų Marianapolis. bet 
jis savo kryžiaus keliais primins 
mums mūsų tautos šventyklas: 
Vilnių, Šiluvą. Žemaičių Kalva
riją, kur mūsų tėvai naktis ne
migę pėsti eidavo. Sujungs ir 
suburs mus čia bendra lietuviš- 
ma mintis, o Kenčiantis Kristus

- - - - ............................. - - šv. Antanas Paduvietis. Musų bendradarbius ir
luiroKuuuuiu XX v.<xz.x.<xx Sxxvxx- Priešininkas velnias aplink eina,kaip_ kriokiąs liūtas, ieškodamas, skaitytojus Antanus sveikiname jų vardadienyje (bir-
mi*bolševikų atstovo protestai (įto), jei tuos užsimo- £ želiolBd.).___________________________________
jimus mėginama sutramdyti. Žodžiu ,ten Rusija stato
ma pasaulio teisman. Jos nusižengimai auga vis į di
desnę kupetą ir prašosi likviduojami. Vengrijos klau
simas gali sudaryti krizį. I

Ir ne vien Vengrijos klausimas. Toj pačioj padėty 
atsidūrė ir Bulgarija su Rumunija. Dalykas toks, kad 
įvykusiuose Vengrijoj rinkimuose komunistai buvo 
smarkiai supliekti. Tur būt jie prieš rinkimus neužtek- 
tinai apsidraudė, manydami, kad ir taip lengvai lai
mės. Bet išėjo kitaip. Tuomet jie, matydami, kad val
džia slysta iš jų rankų, suareštavo demokratijos vadus 
ir padarė savotiškus rinkimus, būtent, pastatė kandi
datais vien komunistus ir privertė žmones už juos bal
suoti. Žodžiu, pasielgė kaip Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, 
^riioi^Dadar^klaSa’^kad^U pirmai Da^ryt^rklki- veikslais- kur žm°£aU8 veidas taiP ryškiai šviečia iš tamsių še- dairosi, bet neranda. Vargšas! Jis užmiršta vieną dalyką: pasiim-

Vengrijos liaudis 100 ar 98 nuošimčius pasisakė uz ko
munizmą, nes vengrų tauta jau kiek pirmiau buvo pa
sisakius prieš komunizmą. Tuo būdu, Maskvos bolševi
kų klasta visoj nuogumoj išėjo aikštėn.

Tačiau, kaip žinovai skelbia, Rusija su savo klas- _ _ _ _ _ . _
tomis jau beveik nė nesislepia. Viena, kad jos valdovai liu. Kaip žmogus ieško Dievo, taip Dievas žmogaus. Dievas žino
jau patys mato, kad jų bliofas visiems žinomas, kad gui nepakeičiamai reikalingas, o žmogus Dievui kad ir nėra rei-

tys kentėjimai atsitinka jūsų broliams, esantiems pasaulyje. Vi-------------------------------------------------------------------------------------
sokios malonės Dievas, kurs mus pavadino į savo amžinąją gar- ręS atkaklus, atstumia kiekvieną ištiestą ranką, lenda vis giliau į 
bę Kristuje Jėzuje pats jus truputį kentėjusius patobulins, su- neišbrendamą gyvenimo klampynę ir priešinasi ieškančiam Die- 
stiprins ir patvirtins. Jam garbė ir viešpatavimas per amžių am- vui. Dievas betgi niekad netaria smerkiančio sprendimo per 
žius. Amen. anksti. Ir jei stebimės ilgu kartais nusidėjėlio gyvenimu, kai. ro-

dos, jis turėtų čia pat mirte numirti, nėra negalima, kad Dievas PaIaim*ns mūsų dienas ir var
DVI MEDALIO PUSES Į jo tebeieško; Jis tebeieško prapuolusios avies.

Kaip lapas turi du puslapius, kaip medalis dvi puses, taip 
gyvenimas turi kairę ir dešinę, ašarą ir džiaugsmą ,alkį ir sotį, ŽMOGl S IEŠKO DIEX O
šviesą ir tamsą. Ko negali kairė, įstengia dešinė, ko neišprašo Dievas ieško žmogaus tol, kol žmogus Jį randa, žmogus gali! 
džiugus veidas, išmaldauja ašara, ką atstumia sotusis, brangina nusisukti nuo Dievo, palikti Jį, bet niekad nepalieka Dievas žmo- 
išalkęs ir kas pavargsta šviesoj, atsilsi tamsoj. Abi gyvenimo gaus. Dievas visuomet su juo, kaip oras, be kurio dūsta plaučiai, 
pusės reikalingos: ir šviesa, ir šešėliai. sustoja plakti širdis ir gęsta gyvybė. Kad ir taip arti yra Dievas,

Nuostabus yra paveikslas, kur šviesos ir šešėliai darniai su- sunku žmogui kartais Jį rasti. O žmogus yra ieškotojas, kaip ta 
derinti. Negali atsigėrėti žiūrovas dailininko Rembrandt’o pa- Evangelijos moteriškė, pametusi brangenybę: šluoja namus.

gus.
Marianapalio Kolegijos 

Vadovybė.

tyti, ir atgrasantis vaizdas, kur vien juodi šešėliai slankioja. Rei- kasys, nusileidęs į požemius, nieko negali pradėti be žibinto. Tam- 
kia gi abiejų; šviesa išryškina šešėlius, o šešėliai šviesą. Taip žmo- soj ir ieškojime būtinas yra žiburys.
gus pažįsta gyvenimą kaip dvipusį medalį. Tas žiburys, šviečiantis Dievo vardan, yra Kristaus paliktoji

DIEVAS IEŠKO ŽMOGAUS Eklezija (Kat. Bažnyčia). Be jos galima daug ieškoti, pereiti vi-
Dievas ir žmogus galima taipgi palyginti su dvipusiu meda- sas s^tas ir likti Dievo neradus. Tai būtų dideli žingsniai iš kelio. 

Laimingas žmogus, kurio ieškojimas sutampa su Dievo ieš
kojimu. Ten, kur susitinka vienas kito iešką, išsiveržia džiaugs- 

bolševikų valdžios aparatas ir jos įkūrimo tvarka pa- kalingas, yra Jo kūrinys, Jo neįžvelgiamos meilės apraiška. Ku- mas atbaigiantis ieškojimą._______________________________G.
naši į kažkokią žulikišką mugę bei jomarką, kuriame ris gi tėvas nesirūpina į frontą išvykusiu sūnumi? Kuri motina . . ,
vyrauja suktybė ir brutališka prievarta. Ir vėl, dėl gali ramiai užmigti nesulaukdama žinios nuo savo sūnaus toli- _ Lietuvių tremtinių širdy s, akys ir ran kos yra at- 
nuolatinių Alijantų nusileidimų, Rusijos bolševikai mame kare? Jei tėvas nuolatos rūpinasi sūnumi, juo labiau Dan- kreiptos į Amerikos lietuvius. Jie maldauja, kad ne
tiek įsidrąsino ir suatkaklėjo, jog jiems atrodo viską giškasis Tėvas, kuriam kiekvienas žmogus yra sūnus. Jei Evan- būtų užmiršti, palikti vieni. Jei savieji jų nesupras ir 
laimėsią ir nėra kas juos sulaiko nuo neribotų užsimo- gelija kalba apie prapuolusią avį, kurios eina ieškoti ganytojas, neišgirs, kas juos supras, išklausys ir sušelps.
jimų žygiuoti į pasaulio užvaldymą. Pamiršta visai ne- palikęs visas kitas, — aiškiai parodo, kaip Dievas ieško žmogaus? . Skirkite savo aukas BALF per savo skyrius ar į- 
tolimą praeitį, kai jų pranokėjas Hitleris tokiais pat O Jis ieško jo su mums nesuprantama meile ir kantrybe. Ta pra- staigas arba siųskite tiesiog:
puoselėjimais nešinąs, surengė sau saugią vietą —pra- puolusi avis — žmogus kartais būna, rodos niekam vertas, pa- United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
Žūtyje. K. smerktas ir visų atstumtas. Dar daugiau: jis būna netgi užsispy-| 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

KRYŽIAI S KELIŲ ĖJIMAS 
MARIANAPOLYJE 

Thompson, Conn.
Kiekvieną sekmadienį prade
dant nuo birželio 15 dienos iki 

rugpiūčio 31 dienai.
i Tvarka: 3:00 — Stacijų ėjimas, su žiburiu. Anglia-i . „ , . . . o& i 4:00 — Palaiminimas svc. Sa

kramentu.
Visi kviečiami dah vauti šitose 

pamaldose.
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybė.

nenorėčiau nustotiAš
tos laimės tikėti busimąjį 
gyvenimą. Aš pasakyčiau 
net, kad visi, kurie nesitiki 
busimojo gyvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirę.

Goethe.

Būk ramus. Tu nesi vie-. 
nas, jei tik turi tvirta ti
kėjimą. Carlyle.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Rinitas

VIII.

Politrukas Areštuotas

Tas Nachalskis, semitiška, žemyn nulenk
ta nosimi ir nachališkai išverstomis akimis, 
vien savo išvaizda išvarydavo Kukuškiną iš 
pusiausviros. Tiesiog negalėjo į jį žiūrėti. 
Dar Rusijoj prisiklausė įvairių apie jį anek
dotų. Vienas ypatingai vaizduoja jo kažkokį 
išsigimusį išdidumą ir azijatišką tuštybę. 
Anekdotas štai koks. Maskvos gatvėmis rita
si prikimštas iki negalimumo tramvajus. Vi
duje triukšmas, rungtynės už vietas, barnis, 
keiksmai. Išsyk viskas nurimsta, tramvajuj 
užstojo mirtina tyla. Kas atsitiko? Nieko 
ypatingo, tik į vidų įsigrūdo GPU viršinin
kas. Visi, kits kitą grūsdami, padaro jam vie
tą ir palieka laisvas net dvi sėdynes. Komi
saras nesiskubina atsisėsti. Pirmiau jis vana
go akimis apžiūri visus pasažierius. Kiekvie
nas taip ir raitosi po jo nachališku žvilgsniu. 
Staiga kažkas nusičiaudėjo. Skardžiai, nesu
valdomai, kaip paprastai nusičiaudi tas, kurs

kiek įmanydamas čiaudulį tramdo, neišlaiko 
ir eksplioduoja tokiu trenksmu, tarsi bomba 
būtų sprogusi.

— Kas čia čiaudi? — imperatorišku balsu 
riktelėjo komisaras.

Tyla, lyg aguonas sėjant.
— Kas nusičiaudėjo? — dar garsiau prole

tariato viršūnė suriko.
Vėl tyla.

— Klausiu, kas nusičiaudėjo?! — perkū
nišku trenksmu užgriovė komisaras.

Pagaliau vienas driskius drebančiu balsu 
pareiškė:

— Žemai atsiprašau, didžiai gerbiamas ta- 
vorščiau, aš jaučiuosi labai susislogavęs ,tai 
patraukiau žiupsnelį...

Komisaras nedavė jam baigti. Linksmai 
šyptelėjęs tarė:

— Į sveikatą, tovarišč.
Ir apmetęs visus nachališku žvilgsniu, iš

didžiai išėjo iš tramvajaus. Turėjo malonumo 
pamatyti vergišką minios baimę ir visiems 
pabrėžti, kas čia ponas, o kas vergas.

Gegužis nematė to atsitikimo, tik nuo kitų 
girdėjo. Bet jis neabejojo, kad taip galėjo bū
ti. Tai lengva spręst iš to, kaip Nachalskis 
elgiasi su Lietuvos žmonėmis. Kietas, žiau
rus, begėdiškas akyplėša ir greta to visko — 
neįmanomas bailys. Ir su tokiu tipu tenka 
pastoviai bendradarbiauti.

Iš viso, politruko tarnyba ne Gegužio sko
niui. Tai kažkokia žiurkiška pareiga. Valdiš
kas bei politinės ištikimybės sargas tai kaž
koks vergiškai susikūprinęs niekšelis, iš ku
rio burnos vien gali išeiti sausi, kaip pintys, 
iki negalimumo nusibodę, staliniškai nutašy

ti komunizmo nuostatai. Kad jie prasmegtų! 
Kas kita karininko pareigos. Nusikalto rau
donarmietis, nusikeiksi “trijų aukštų” keiks
mažodžiu, žiebsi raudonarmiečiui į snukį, ir 
bematant iš “laisvo Sovietijos piliečio” išlen
da nuolankus vergas - mužikėlis, su tinkama 
pagarba įvertinąs tavo valdžią ir visame ka
me viršenybę. Tiesa, “dantininkystė” bei žan
dų skaldymas dabar armijoj uždrausta, kai
po “vergiška buržuazijos paliekana”, bet be 
fizinių argumentų Sovietų kareivis ne visada 
duodasi suvaldomas; gi kalimas komunizmo 
bei socialistinis auklėjimas prigyja tik tiems 
kareiviams, kurie prisilaižydami vyriausy
bei, siekia iškilti į viršūnes. Tokių, žinoma, į 
žandus nedaužysi, nes tai natūralūs šnipai, 
su kuriais politrukams daugiausia vargo ir 
pavojaus. Tad Gegužis pašnabždomis keikė 
savo tarnybą ir norėjo ja nusikratyti. Ver
čiau pereiti į partizanus ir Lietuvai tarnauti, 
nes pamatęs savo tautiečių vargus, jis staiga 
pajuto, kad tai jo pareiga. Bet kaip tai pada
ryti? Proga pasitaikė ir ja pasinaupdojo, bet 
viskas taip gramozdiškai išėjo, kad jam rei
kėjo susiprasti ir prie čekistų nebegrįžti. Da
bar jau pervėlu dėl to sielotis. Reikia apsvar
styti ne išsvajotą padėtį, bet tokią, kokia su
sidarė. Atrodo, kad padėtis nepergeriausia, 
bet negalima sakyt, kad būtų be vilties. Jis 
vis dėlto politrukas, vadinas, politinėj srity 
vyriausias pulko vadas. Gi pastarasis prieš 
partizanus žygis tai ne tiek kariškas, kiek 
politinis veiksmas. Jam gali gręst atsakomy
bė tik už tai, kad, nepasitaręs su pulko vadu, 
pasiėmė keturis raudonarmiečius ir — jų ne- 
parsivedė. Čia jie gali sudaryt rimtą apkalti
nimą, bet tai nėra jau toks baisus nusižengi

mas, tik taktiška klaida, nes žygis buvo pra-.: 
laimėtas. Na, vis dėlto čia nėra koks krimi
nalinis darbas negi išdavystė — jei jos neda-. 
siprotės. Taip, jei nedasiprotės...

Čia politrukas susimąstė, bet ne il?am. Jo 
mintis nutraukė griežtas į duris beldimas. 
Kažkoks atkaklus, valdiškas beldimas. Tai 
nebe geram. Gegužis atidarė duris. Ant 
slenkščio stovėjo trys raudonarmiečiai, ku
riu vienas, puskarininkis, laikė rankose kaž
kokį raštelį. Jie buvo apsiginklavę šautuvais 
ir rankinėmis grantomis, visai kaip einant į 
kovą. Per Gegužio veidą perėjo šešėlis.

— Ką pasakysite, tovariščiai?
Puskarininkis atidavė karišką pagarbą.

— Tovarišč politruk, mes turime orderį.
— Kokį orderį ?
— Areštuot tamstą.
— Ką?! — Gegužis užgriovė tokiu balsu, 

kad kareiviai krūptelėjo ir žengė porą žings
nių atgal.

Politruko akys mėčiojo žaibus. Jo dešinio
ji ranka atsidūrė kišenėj. Raudonarmiečiai 
sustulbo. Kas jiems daryti? Ko greičiausiai 
nešdintis? Jei jis pradės šaudyt, tai visus tris 
paguldys pirmiau, negu jie pasigriebs gink
lą. Gi jiems pirmiems nėra kaip šaudyt, kol 
politrukas nepradės. Jie žinojo, kad jis labai 
atkaklus, o kai išsigeria, tai tiesiog pavojin
gas. Nieko nepaiso, su nieku nesiskaito. O 
kain keikia! Tik klausyk ir gerėkis. Per dvi
dešimt keiksmažodžių nė sykį nepasikartoja, 
vis ką naujo sugalvoja.

Puskarininkis griebėsi diplomatijos. Dar 
kartą atsaliutavęs, švelniai prabilo:

(Bus daugiau)



Penktadienis. Birželio 13. 1947 A DARBININKAS

Sis las iš Teresės Nemanais gyvenimo

“Regensburgo ordinaria- 
šeimoje, dvasinių kančių, bet fizi-]to įsakymu, 15 dienų be 
duktė iš nės ligos tave apleis”. Tuo- pertraukos Teresė buvo

I—

I

‘ KUN. STEPONO KNEIZIO 
PASKUTINIS ŽODIS

(Jo pasakyta kalba 20 metų į pasišventimą ir gerą širdį, 
jubiliejaus pokyiyj). I Taip pat dėkoju D. Gerbia-

Didžiai Gerbiamas Pre- D,ajam .Prelatui, Miniha- 
late, vakaro vedėjau, kuni-:nu1' genesiems kumgams 
gai, svečiai, brangūs para- lr ,vlslems gerinamiems 
pijieėiai ir visi mino drau-:avecia™s ~ baimina Jus 
gai ir prieteliai: D,evas!

Neperdidžiausia garbė 
klebonui, jei jis nežino, kas 

i dedasi jo parapijoj. Per vi- i 
sus čia mano buvimo me-j 
tus aš pirmą kartą tokios: 
staigmenos esu patyręs, j 

i Man buvo pranešta, kad' 
tai mūsų choras ir Vyčiai 

į turi savo metinį pokylį ir į 
I 1 ■“ ~

Tėvas — met Teresė Neumanaitė stebima. Buvo išklausinėti 
siuvėjas, staiga išgijo ir pradingo gydytojai, kaip ilgai žmo- 

neturtingų tėvų visų kitų ligų ženklai. Žai- gus gali gyventi be valgio1 
tegalėjo zdos staiga užgyjusios ir ir gėrimo. Jie visi atsakė: 

vienuolika 
dienų”. Keturios vienuolės 
slaugytojos, Malersdorfo 
pranciškonės, gydytojų 
priežiūroje turėjo dieną 
naktį Teresę saugoti. Per 
visą sergėjimo laiką Tere
sė nė valandėlės nebuvo 
palikta viena. Visą laiką 
prie jos buvo dvi seserys.; 
Taipogi iš Waldsasseno 

! nuolat atvykdavo sanita
rijos tarėjas Dr. Žeidei. 
Buvo iškviestas Erlangeno 
Universiteto Prof. Dr. E- 
wald. Prieš bandymą ir po] 
jo — seserys pranciškonės; 
buvo prisaikintos.

“Kaip vėliau paaiškino 
gydytojai ir ordinariatas, 

:— bandymas negalėjo bū- 
]ti rūpestingesnis net ligo- 
i ninėje.
} “Gydytojai nieko negalė-] 
]jo nurodyti kas būtų ap-

Į 
i

Teresė Neumanaitė yra reiškimą ir išgirdo Kūdi- kų stigmatizuotoji”, kurią 
gimusi 1898 m. balandžio kelio Jėzaus Teresėlės bai- parašė Vysk. Dr. Sigis-; 
9 dieną. Taigi, ji jau pra- są. Šv. Teresėlė jai pasakė: mund Waitz: 
dėjo penkiadešimtuosius “Tu turėsi daug kentėti 
metus. Ji augo 
kaipo vyriausioji 
dešimties vaikų, 
bažnytkaimio 
Būdama
duktė — Teresė 
baigti tik pradžios mokyk- jų vietose nelikę nei žy- “Daugiausia 
lą ir turėjo pati ieškoti mių. 
sau pragyvenimo šaltinio. Beveik po septyneto me- 
Ji tarnavo pas vietos ūki- tų gulėjimo patale — Te-] 
ninkus kaip tarnaitė, kur resė pakilo iš lovos ir jau 
tekdavo jai gana sunkiai galėjo dirbti net visus fizi-1 
dirbti. nius darbus.

Iš pat mažens Teresė 1926 m. Teresei Neuma- 
buvusi labai pamaldi ir naitei vėl atsivėrė didelė 
nepraleisa a v u s i trum
piausios laisvo laiko va
landėlės neužsukusi į baž
nyčią pasimelsti.

Betarnaujant jai pas tos 
pat pavardės ūkininką 
Neuman. 1918 m. tame ū-

. kyje kilo gaisras. Gaisras 
išsiplėtė į naikinantį siau
bą. Ugnis plėtėsi ir šlavė 
viską, kas pakeliui pakliu
vo. Gaisro gesinime labai 
uoliai dalyvavo ir Teresė. 
Po ilgesnio gesinimo, vi
siškai išseko jos jėgos ir 
ji nugriuvo nuo kopėčių. 
Griūdama Teresė išsinari- pergyvenanti 
no stuburo slankstelius, taus Golgotos kelią nuo A- 
Po šio nelaimingo Įvykio. 
Neumanaitė turėjo atsi
gulti į lovą, o nuo čia ir 
prasidėjo visa jos kančių 
odisėja.

Besiplečiančios ir besi- 
komplikuojan č i o s įvai
riausios ligos Teresę ligos 
patale išlaikė net 
metų, f 
gaisro metu, ji viena ausi- sreuth im Lichte der Mys- Teresę histerijos 
mi apkurto, o po ketverto tik und Psychologie”, kurį pįe Konnersreuthą jis at- nuojauta 
metų — abiem akimis apa- 1936 m. parašė Dr. Josef siliepęs labai palankiai 
ko. Nuo ilgo gulėjimo lo- Teodorowicz, 7 
voje — visame kūne buvo arkivyskupas, 
pragulėtos didžiulės žaiz- Ten rašoma, 
dos Kaip teigia vietos gy- 1926 m. Teresė Neumanai- šchaftsamto ir maisto kor-iklebonas Naber Jis dalino j f pagalvoji:- “Koks 
ventojai. ir rašoma anygo- te nieko nevalgo. Ligi 1927 telių Vietoj to, ji gaunan-'šv paveikslėiius su Tere- tai yra menkas žmogus 
se. Terese yra iskentejusi metų, esą. pmmdama Sv ti didesnę normą muilo ir sės arašu Ten t buvo , / antgamtinius reiški- 
ilgiausi, seriją visokiausių Komuniją, ji nurydavo tik skalbimui miltelių. i___-i __________ ____ :__ ® n • i , _•
ilgą seriją visokiausių mažyti šaukštelį vandens,' Į

• ji nebegalėjo lankyti baž- kuriame būdavo vos 6—8 mo su šeimininke ir, nors]- - - - ............. . - - —
nyčios, bet nuoširdžiausiai lašai, 
meldėsi ligos patale. Teresė

Jau iš seniau Neumanai- lašų atsisakiusi.
tė žinojo, kad Prancūzijoj Profesorius Mayer, kuris dunaktį, i 
buvo mirusi jauna, vos 24 nuolat būvodavęs Teresės nes rytojaus dieną, 8 va- 
metų amžiaus vienuolė, jos namuose, Arkivyskupui " 
bendravardė Teresė Mar- Dr. Teodorowicziui pasa- 
tin, kuri buvo vadinama' 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėle.i 
Teresė Neumanaitė dau-; 
ginusia ir meldėsi į ją pra
šydama pas Dievą užtari
mo.

1924 m. Popiežius Pijus] 
XI-tasis Kūdikėlio Jėzaus; 
Teresėlę paskelbė Palai-; 
mintąja. Tuomet Teresė! 
Neumanaitė, po dviejų! 
tamsos metų, praregėjo, o j 
kuomet 1925 m. Popiežius 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę 
paskelbė Š 
sė Neumanaitė pastebėjo 
stebuklingos šviesos apsi- iš kitos knygos “Mūsų lai-

šono žaizda, o tų pat metų 
Didįjį Penktadienį — atsi
radusios ir stigmos: pasi
rodė žaizdos rankų del
nuose ir kojose. Vėliau 
prakiuro dešinysis petys ir 
atsirado visas žaizdų vai-] 
nikas galvoje! Nuo tų me
tų Teresė pradėjo pergy
venti Kristaus kančias, 
kurios tęsiasi ligi šių lai
kų. Sunkiausiai ji kenčia 
Didžiosiomis priešvelyki- 
nėmis dienomis, o ypatin
gai Didįjį Penktadienį.

Tuo laiku ji matanti ir gaulingai padaryta, taip 
------------ visą Kris- pat negalėjo tos padėties 

A išaiškinti paprastu gam
tišku būdu”.

Tėvas Gemelli, kuris pir-

Šis jaunas berniukas skelbia prarastų - ber
niukų sezoną. Jis pasimetęs nuo savo motinos, 
30,000 minioje Clevelando zoologijos sode, ver
kia ir šaukia: “Kur mano mamytė?”

Teresės lankyti, kad leidus’— būtų jie seniai milijo- 
atvykusiems ją pamatyti, nieriais tapę.

▼ 1 ■»__ - - - -

Dar stovint kieme ir ste- _ * - - . - __ -
bint išeinančius, jų vei-] __
duose buvo justi gilus per- 

; gyvenimas. Išėjęs vienas 
j amerikietis 1 
•suplojo savo draugui per 
petį ir pareiškė: “Ką tu 

ma buvo ne katalikas, *vė- šiandieną pamatysi — per 
mus dalykas yra tas, kad Hau atsivertęs ir tapęs visą gyvenimą nepamir- 
ji nuo 1926 metų nič nieko pranciškonu, yra įžymus 
nevalgo. j mokslininkas ir žinovas

Apie tai 1
man

lyvų ligi Kalvarijų kalno.
Teresės Neumanaitės] 

gyvenime labiausiai įdo-

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS
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Kaip Tapti Amerikos 
Jungtinių Valstybių 

Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai anglų 

koncertą. Bet ta staigme-;įr lietuvių kalbomis, 
na iš tiesų man labai malo-i 
ni, ir aš labai esu jums dė- \ 
kingas už šią pramogą. Iš 
dvidešimties mano kuni
gavimo metų, 7" 
laikotarpis man maloniau-, 
sias. Visų pirma, aš dėko-i 
ju gerajam Dievuliui už vi-į 
sas man suteiktas malones: 
ir palaimas. Ir jums vi-Į 
siems esu dėkingas už jū-j The Story of Lithuania 
sų puikų bendradarbiavi-' By Thomas G.Chase, 1946 m., 
mą, gerumą ir dosnumą. 
Žinoma, mūsų parapija la
bai maža. Medžiagiškai 
mes esame neturtingi, bet 
dvasiniai labai turtingi. 
Pereitais metais mūsų 
bažnytėlėj buvo išdalinta į 
17,600 šv. Komunijų. Tai] 
įrodo, kaip arti mes su 
Dievuliu santykiaujam. Ir 
jeigu man čia klebonau
jant, parapijos nuosavybė 
kiek praturtėjo, 
dėlto, kad jūs, brangieji pusi.

Į mano parapijiečiai, buvot | Amerikos lietuviai gerai pa- 
j tokie duosnūs ir visuomet .žįsto garsaus mūsų rašytojo ir

Dar neturintiems Amerikos 
pilietybės ypatingai naudinga 
knygele. Kaina — 25c.

Norwoodoį Pramoninės Demokra
t-vs n I z-k*-* i n ii

ti jos Pagrindai 
Parašė ir išleido Uosis.

! Kaina — 50c.

392 pusi.
Rimta anglų kalba studija a- 

pie Lietuvą nuo jos atsiradi
mo iki mūsų dienų .Labai tinka 
padovanoti angliškai kalban
tiems lietuvių draugams Ame
rikoje ir čia gimusiam jauni
mui. Kaina — $3.50.

Juk per dvidešimtį metų 
j Teresę yra aplankę milži
niški skaičiai žmonių. Ir 

i daugelis vis norėtų netur- 
karininkė !”8? š,eimą kuo"ors 

šelpti, ką nors padovanoti. 
Jos aplankyti specialiai 
buvę atvykusių žmonių iš 
Brazilijos, Kanados, Ame
rikos ir kitų kraštų. Vien 
tik amerikiečių karių jų 
namuose esą lankėsi apie; 
16 tūkstančių. Viena gar-j 
si Amerikos filmų bendro-] _ o________, - „ „__
vė siūlė Neumanams mil-j pasiryžę su manim dirbti'poeto plunksną. Atšventęs savo 

■ a irosps asmonvip hpf mano žinišk^ PiniKū sumą, kad didesnei Dievo garbei. Ma-1 kunigystės auksinį jubiliejų, ra- 
nepasitvirtino Teresės kančias nu-]lonu ir linksma darbuotis šytojas vis dar kuria naujus

filmuoti, bet ir su tuo pa- tokioj parapijoj, kur žmo- veikalus. Jo apysaka Vytis ir 
Lembet^o « nebUV° . ........ . ......................................

, , nūn nai^ė njek - n*valg? J ,] Vos įžengus į jos kamba-’ Taigi, žmogus, matyda-susirinkote 
<=nn,,nai. Pirmiausia pasitiko mas tą didžiąją paslaptį, mane, bet Jė:

v • • «

SI ...
Pagaliau, priėjo ir mūsų 

tebūna leista medicinos srityje. Jis porą eilė. Kai lipau laipteliais į 
priminti vieną iš- kartų Konnersreuthe yra saikutėje įrengtą Teresės 

keletą traukėlę iš didžiulio 535 daręs rūpestingus tyrinę- kambarėlį, tikėjaus pama- 
Po nelemto įvykio puslapių veikalo “Konner- jįmus ir įsitikinęs, kad pas tyti išdžiuvusią moterį Te-

Vytis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

;tas. Lietuvių Darbininkų Są- 
tai vien jungos leidinys, 1946 m., 576

Šventąja— Tere-

j Pamačiau kūno sudėjimu l SU klebonu Erelis, vaizduojanti lietuvių ko- 
Sį vakarą jūs Čia vas su tėvynės priešais, visų bu- 

ne vo išgirta ir pamilta. Skaityto
jas susižavi iki paskutinio pus
lapio. Kaina — S2.50.

susirinkote pagerbti 
mane, bet Jėzaus Kristaus 
kunigystę. Tas mane džiu
gina, nes dar sykį parodo
te tvirtą tikėjimą, meilę 15 Lietuvoje Sušaudytų 

Kunigui
Parašė Juozas Prunskis. Iš

leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

DARBININKAS
. 366 W. Broadu ay, 
So. Boston 27, Mass.

.aioimui miltelių. proga nors trumpai per- nius, ir koks pilkas ir klai- Dievo ir pagarbą Jo atsto
vo ilgesnio pasikalbeji- ̂ veĮg|-į Teresės kančių kus šių dienų žmogaus gy- vams. Aš žinau, kad šio

7a??“? mouS-U seimimnke ,ir’nors;kambarį ir pamatyti pačią venimas! Ypač sumenkėjo 
" JanIn. Prabeg°mis> pasiskaitymo. kenčiančiąją. Vaizdas bu- žmonių vertė šių laikų ga-

se ?... ‘ s gausios literatūros tuo vo gįurpUS įr sukrečiantis, dynėj, kuomet pasauly
.reikalu, jau apie gerą vi- Teresė sėdėjo lovoje pa-viešpatauja tik žiauri kla-

’’ fUya’ ramstyta pagalviais, pu- sta ir apgaulė”... Su tokio-
landą, turėjome vykti į pa- ] fouvo paplūdusi kraujuose, gus Teresės 
maldas, o po to—aplanky- jg jog vejd0 išraiškos 
ti stigmatizuotąją.

DIENOS JSPCDŽIAI
Iš ryto, 8 valandą, jau 

buvo atvykę iš Arzbergo 
ir kiti mūsų bendrakelei
viai, su kuriais kartu nu
vykome į bažnyčią. Baž
nyčia buvo pilnutėlė žmo-; srovės kraujo, 
nių. Pamaldos tęsėsi iki 9 kraujumi buvo permirkę] 
vai. 30 min. Joms pasibai- balto apsiausto pečiai.; 
gus, žilaplaukis klebonas Kraujo dėmės veržėsi ir iš 
paskelbė, kad po pamaldų galvos, j-—1---- -----
bus galima aplankyti Te
resę, bet prašė prie įėjimo 
visiems užsilaikyti rimtai: ___
nesistumdyti, nesipykti, stebėti to šiurpaus reginio,] 
nesibarti ir pan. ]bet žmogui sunku ir trum-j

Kai išėjome iš bažnyčios, pai išgyventi toks šiurpus 
prie Neumanaitės namų .reginys, 
jau pastebėjome didžiulę Apleidom kambarėlį sti-] 
minią žmonių. Prieš na- priai sukrėsti ir susimąs-] 
mus, aikštėje, stovėjo visa tę. 
eilė lengvųjų mašinų iručiam Teresės senutė nioti- 
didžiulis autobusas, kurio-] na tarpduryje davė po šv. 
mis iš Waideno ir kitur]paveikslėlį, tik jau be Te-] 
buvo atvykę amerikiečiai resės parašo. Jokios dova-' 
militarinės policijos kariai nos: nei piniginės, nei na-' 
ir jų šeimos. tūra Neumanų nepriima-'

Minioje buvo geras pus- mos. Bebūnant kieme te-Į 
kapis ir dvasiškių. Jų tar-iko matyti kaip amerikie-Į 
pe didelė dalis lietuvių. 
Kai lankytojai jau buvo 
sustoję į eiles, po 10 — 15 
žmonių buvo pradėta leisti 
į vidų.. Pirmiausia leido 
amerikiečius ir dvasiš
kius. Konnersreutho gy
ventojai tą dieną klebono 
buvo paprašyti visai neiti

kojęs koki didelį susirūpi
nimą dėl dukters nevalgy-' 
mo reiškusi motina. Ji šie-' 
lodavosi, kad Teresė galin-. 
ti mirti iš bado. Todėl ji 
net supykusi Teresę ragin-i 
davo valgyti per prievar
tą. bet duktė ir pykčio ne-; 
pabūgusi — ji valgyti ir] 
gerti visai atsisakė.

Dabar, žinoma, patiems 
nestebėjus šio reiškinio, 
daug kam kils abejonių ar 
tikrai Teresė per tiek me
tų nieko nevalgo ir nege
ria. Tad cituoju pastraipą!

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — pa nauji nimo planas.

bar 
kili

i! 
i! 

Jei jus planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i > 
turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- i! 
Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 ę

430 IIOADWAT • 3 O U T N BOSTON

i i m i /it'i ■ 11 c in i»j c
Co OPERATIVE BANK

t. VVashington

Įsiau gulinčioje padėtyje; mis mintimis apleidi žmo-
— ‘ i namus ir vėl

ir trauki pilkuoju gyvenimo 
skausmingo rankų grąžy-] vieškeliu...

(Bus daugiau)
Pranys Alščnas.

I
mo teko spręsti jos pergy-] 
venamas dideles kančias. ( 
Kančios gal daugiau dva-] 
sinės, negu fizinės. Iš Te-] 
resės akių, o taip pat ir iš. 

į rankų delnų žaizdų liejosi' 
'srovės kraujo. Taipogi!

Lietuvai

.. .-Ipečiai.:

galvos, kurios kraujavo: 
baltą galvos apdangalą, 
(lyg vienuolišką nuome-] 
tą). Nors ilgai ir neleido'

I

i
Kiekvienam išeinan-]

!

tūra Neumanų nepriima-

tės moterys buvo atsive-1 
žusios pakietus dovanų, 
bet, išeidamos iš Neuma
naitės namų, dovanas vėl 
turėjo išsinešti.

Vietinių žmonių pasako
jimu, jeigu Teresė arba jos į 
tėvai būtų ėmę bent ko-j 
kias dovanas iš lankytojų'

Nors tamsi dabartis. 
Bet šypsos ateitis. 
Nurimk ir būk smagi.
Pakol viltis gyva. 
Nemirsi, Lietuva, 
Nes meile tu degi.
Kai Dievas panorės. 
Tikėk, Jis tau padės. 
Nuims tau retežius.

I

Sukrauti pumpurai. 
Atskleis akis žiedai. 
Neši vaisius gražius.
Vėl būsi tu laisva, 
O brangi Lietuva, 
Mūs tauta neišnyks. 
Iš kraujo ir kančios. 
Iš žemės sumerktos 
Nauji lietuviai dygs.
Tiek amžių spaudžiama. 
Katorgoms baudžiama. 
O visgi išlikai.
Be žodžio ir spaudos. 
Žengei be paramos. 
Betgi neišnykai.
Tikėkime visi.
Ateis diena šviesi. 
Rytoj, ar gal .vėliau. 
Tikrai sulauksim jos, 
Tos laisvės giedros, 
Tik dirbkim dar uoliau.

U. G.

pokylio surengimas atnešė 
jums daug darbo ir rūpes
čio, ir aš vien maldomis 
galiu už tai atsidėkoti. Ir 
aš visuomet tai darysiu.

Dar kartą aš noriu nuo
širdžiai padėkoti už jūsų

i

5

i

Sustabdykite 
PARDAVIMO Taksus!

Pardavimo taksai ypatingai paliečia 
biednuomenę. Jie turi būti tuojaus pa
naikinti, nes tas labai apsunkintų dar
bo žmones.

Darbininkai žmonės negali mokėti 
pardavimo taksų, nes jie turi užlaikyti 
šeimas.

Pardavimo Taksai Yra Renkami Nuo 
Lopšio iki Grabo!

Nuo užgimimo dienos taksai yra renkany už šimtus 
skirtingų dalykų, kaip tai: už valgją drabužius, vais
tus, batus, brangenybes, baldus, grabus, gėles ir kitus 
dalykus. Ypatingai daug taksų išmokama šeimos už
laikymui.

Pardavimo Taksai Nėra TEKETI!
Pardavimo taksai norima užkrauti darbinin
kams žmonėms, kurie ir taip neša didelę gyve
nimo naštą. Norimi užkrauti pardavimo tak
sai, tiesiog būtų nepakeliami ir visai nepriimti
ni. JIE GALI Bf'TI PANAIKINTI SENATO 
RŪMUOSE, BALSUOJANT PRIEŠ!

TAS PRIKLAUSO NUO JOS!
Gal jūs esate pavienis, bet jūs galite 
paveikti ir pasipriešinti per savo vie
tinį senatorių ir reprezentantu, kad 
taksai nebūtų ant mūs užkrauti. Ra
šykite ar telefonuokite jiems, kad jie 
balsuotų prieš. Jei jūs ta nepadarysi
te, jums kainuos daug...

Massachusetts Women's Committee Orr%“l to Sa’e? Tax.
i Park St.. Bosto”

PADARYK 
TADABAR!



Penktadienis, Birželio 13, 1947 darbininkas

Komunistų Perversmas
Vengrijoje

I

i 
I

— Smulkiųjų savininkų partija, socialistai ir 
komunistai — Rusų įgulos ir kiek jos suvalgo.— 
90% kaikurių gaminių paverčia Rusija. — Rek
vizicijos ir reparacijos. — Neturintneji butų gy- * 
vena priešlėktuvinėse slėptuvėse. — Raudono
sios bandos terorizuoja gyventojus. — Rusų ko- 
mandieriaus ultimatumas. — Šimtai kunigų ka
lėjime, 25 mirė nuo tortūrų. — Nuostabus kata
likų akcijos gajumas.

TRIS KARTUS DIDESNE 
UŽ LIETUVĄ

— Tikiu į Dievą, tikiu į 
savojo krašto suvienijimą, 
tikiu į amžiną dievišką tei
singumą, tikiu į Vengrijos 
prisikėlimą, — tokie tai y- 
ra žodžiai vengrų tautos 
“Credo”.

Dabartiniu metu, raudo
niesiems įvykdžius perver
smą, vengrams ir nebeliko 
nieko kito, kaip tiktai ti-

j
vidaus gyve-

r5
KADA VADAI PRAREGĖS?

Tas viskas darėsi minint 
antras metines karo pa
liaubų sukaktuves.

Kaip suprasti aiijantų 
tautų vadus, kurie tautas 
įtraukė į tokias bėdas ir 
jas pastatė į tokią netik
rybę?

Tie vadai ne be pasitei
sinimų. Jie aiškino savo 
darbus ir dėl bado neri
maujantiems žmonėms, ir 
Amerikos visuomenei, ir 
visam pasauliui.

nesė- 
Bet įcija įsikūrė dideliuose, pil

ka karinio laivo spalva da
žytuose rūmuose, kur pir
ma buvo vokiečių Gestapo.! 
Ir taip, nors rinkimuose 
komunistai tebuvo gavę 
18% balsų, tikrumoj jie 
kontroliavo
nimą, savo rankose turė
dami politinę policiją; o jų 
'viešpatavimas jau žino
mas — sauvališki areštai,' 

! kalinimas, ištrėmimai, j 
kėjimas ir viltis geresnių;Kaip ir nacių laikais, tūks-j 
13,ikiį, nes dabar, -------- - * —o c--------------------------

vairą pagrobę komunistai,; raudonųjų įsakymais, , f
Vengriją veda kruvinais .niekas daugiau apie juos rankumo šulas pasireiškel ■ 
teroro keliais. i negirdėjo. Politinės polici-'kun.Balogh, Užsienio Rei/rį su kitu žmogumi apie'skaičius

Vengrija — simpatingas Jos galva buvo parinktas kalų vice - ministeris, vie-(kurį žinote, kad jis suka,'{70% per 
katalikų, daugiausiai ūki- Į komunistas generalmajo- nas įg gabesniųjų mažųjų,' vistiek patartina

ras Gabrielius Pever. kurs nori,,

laikų, nes dabar, krašto tančius vengrų suareštavo. . . . ir

Seikosha Laikrodžių kompanijos darbininkės Tokio, Japonijoj, pa
tikrina naujus budintojus laikrodžius, kurie yra padirbti eksportui. Viso
je Japonijoje didžiausiu smarkumu gamina įvairius daiktus eksportui, 
bet patys sau mažai ką pasigamina, nes neturi ištekliaus ką nors nusi
pirkti.

ninku, kraštas. Gyventojų iras Gabrielius Peyer, kurs savininkų partijos narių.! žaidimą tęsti,
skaičiumi Vengrija yra 'turi dvigubą pilietybę ^Stipraus kūno sudėjimo, žmogus, su revolveriu ran-

, pilnas sąmojaus, jis atro-koše stovi prie durų...”
BAISI INFLIACIJA

Kai komunistai neturi

tris kartus didesnė už Lie-;Vengrijos ir Rusijos... 
tuvą (—turi 9 milijonus), Niekas nežino t 1 „
o užimamu plotu — didės- skaičiaus politinių kalinį 
nė pusantro karto už Lie- Vengrijoje; koresponden- 
tUVą tai, kurie lankėsi jų sosti-

nėJe “ Budapešte, tvirti- 
na, kad nėra nei vieno gy-

SIAUTE SOSTIN EJE , venf0j0> kurs neturėtų sa- 
Jau tuoj po šio karo ten;vo giminių ar pažįstamų 

ėmė žiauriai šeimininkauti tarp areštuotųjų, 
bolševikai: kai tik įžygia- KOAUrDi*mHU. 
vo raudonoji armija, tuo-l koalicine v ykial- 
jau į viršūnes pastatė ko-j __ 
munistų partijos galvą1. Vengnja - ūkio kraštas 
Rakosi ir jo žiniai pavedė *r_. okupacijos pra-
sostinės likimą. Jisai ne- dzl0Je dar buvo galima so- 
delsė likviduoti visą pavalgyti, matyti puo-;
savo politinių priešų, Mas-s?iai . - .

Dar anksti pavasarį bu- 
vusis Amerikos preziden
tas Hoover įspėjo aiijantų 
vadus, kad Europos karo 
nuteriotose šalyse reiškia
si didelė maisto stoka. Pri
minė, kad dėl maisto sto
kos ten bus galima susi
laukti negerumų, bėdų ir 
negarbės. Neilgai po to 
reikėjo laukti, kai gen. 
Clay, Amerikos militari- 
nis gubernatorius Vokieti
jai, atsišaukė skubiai siųs
ti maisto, nes prasidėjo Žinome, kad vadai 
badaujančių nerimavimai, dėjo rankas sunėrę, 
protestai, demonstraci- ką panašūs jų darbai? 
jos, streikai. | Leonas Tolstojus, vienas

Tuo pat laiku iš mūsų • garsiausių rusų ir viso pa- 
tremtinių atėjo žinios apie šaulio rašytojų, gyveno ta- 
jų maitinimo pablogėjimą, da .kada Rusijoj baudžia- 
kartu prašymai į mus pa- va dar smaugė žmones. Jis 
siskubinti su savo pašalpa paėmė širdin 
jiems. 
I------

I

— Jeigu jūs lošiate poke- sunaikintas, kad gyvulių
• — x--------- : —i—1._ —į sumažėjo apie

per šį karą — Vengri- 
su juo j jai tas viskas labai sunki 

jei kitas'našta.

Niekas nežino tikrojo įė laimingas, kada galėjo'
i._’ susigrumti su komunistų' 

vadu Rakosi.j
SOCIALISTAI IR 

KOMUNISTAI
! Tarp Vengrijos socialde- dažnai jie palinksta 
mokratų— didelė dalis pa- i sužlugdyti 1:
linkusių į kraštutinius kai-sus, ūkį, kad • y. _ i- _ _ ___ ' rlaiiornmnc’

EUROPOS ARUODAS... 
PRADEDA BADAUTI
Vengrai neturi galimy

bių atsisakyti duoti gami-

biednuome- 
nės kančias, išlaisvino ir 
žemėmis aprūpino savo 

kiamai sutvarkytas ir mie-Į baudžiauninkus ir dar sa- 
stiečiams nelengva daryti vo raštuose užtaravo var- 
ekspedicijas į kaimus, kur guomenę. Viename tokių 
galėtų savo turėtus drabu- raštų jis tyčiojosi iš ponų, 
žius ar kitas vertybes iš- kunigaikščių, aukštų pa
keisti. - • reigūnų, kurie dėjosi, kad

ir jiems rūpi mužikų gero-
Tolstojus 

juos šitaip nupiešė:
Vienas sodietis uždarė 

Savo karves diendaržyje ir

keisti. -
RAUDONARMIEČIŲ

REKVIZICIJOS IR RUSŲ vės PakėIimas-

Kai komunistai neturi į bių atsisakyti duoti gami- 
‘didžiumos parlamente, bet nius Rusijai — bijo, kad 
;dar mano, kad nėra pri- tada raudonieji sukanfis- 
brendęs laikas pervers- kuos jų ir tuos likusius fa- 

............brikus. Blogiausia, kad po 
šio karo Vengrijos terito
rija dar sumažėjo, nes ji 
neteko Transilvanijos, 
krašto, dėl kurio ji amži
nai ginčijasi su Rumunija. 
Vengrija, su savo liūliuo
jančiais kviečių laukais, 

santvarkos [buvo laikoma Europos a- 
!ruodu, bet dabar — apie 

sdvu puiiuiuų priešų, mas-! uup.iu.ncu.nu., kad 100,000 išalkusių raudon-
kva gi varė veidmainišką riu» nuėsto griuvėsiai buvo Komunistų vadų daugu- ^ėĮ karo sunkumų ir dėl armiečių kasdien daug 
politiką: ‘Izviestijos’ skel- slopiai valomi ir sugriau- ma Vengrijoje yra arba raudonųjų taktikos, Ven- kąsnių atitraukia nuo pus- 
bė kaltinimus Vengru vv- Per tiltai ai- importuoti, arba išauklėti grįja ėmė skęsti infliacijo- badžiu gyvenančių veng-kam j" nešike- staJ°™Lne? T?™.“8..?"' RusWe‘„ ?!j k"™nist.ų je. Svaras bulvių ėmė kkirų.

j pengų, ir} Tiesa, UNRRA pasiuntė 
buvo begauti, i keleto milijonų vertės gė- 
.—; >1-7 [ pybių Vengrijai atsistaty

ti ir nuo bado gelbėtis, bet 
Į ką tas reiškia, kai iš kitos 
į pusės Rusija tą viską, ir 
•dar daugiau — išpumpuo- 
;ja. (Susidaro įdomi padė
tis: Amerika ne tik pade
da išsimaitinti kraštams, 
kuriuos yra okupavusi, bet 

i per UNRRĄ gelbsti visam 
i pasauliui ,o Rusijos armi
ja minta iš okupuotų kraš
tų ir plėšia kur tik gali ir 
ką tik gali).
UŽKAMŠYTIEJI BUDA

PEŠTO LANGAI
Dėl to Vengrijoje dabar 

skurdas auga. Pačiame 
Mudapešte— daugelis lan
gų uždangstyta lentelėmis 
ir kartonu, daugelio baldai 

Įkaro metu buvo išplėšti, o 
I jei ne — tai juos išparda-

mokratų— didele dalis pa- sužlugdyti krašto finan- 
linkusių į kraštutinius kai- ®us» ūkį, kad “įrodžius”, 
riuosius. Jie nušalino savo j°S daugumos partija “ne
patyrusį vadą Karolį Pe- 
yer, prie nacių buvusį kon
centracijos lagery ir pa
rinko Sokošicą, linkusį į 
glaudesnį bendradarbiavi- 

ikri^džiuSi’ ’ su komunistais.

sugeba” tvarkyti kraštą, 
— kad tik lengviau būtų 
laimėti persvarą komunis
tams ir vėliau ūkį pasukti 
sovietiškos 

; kryptimi.
i Taigi suprantama

riausybei, kam ji nešike- ..... . . . - ... . j—-------------
lia i sostine gi kai minis- vo laimeJusl mažųjų savi- partijos narius priimta vi- tUoti milijoną teris pirmininkas Miklos nink^ katalikiškoji parti-.sa eilė buvusių Salasi žmo- tai sunkuJ ----
nuolat klabeno i raudono- Ja lr tvarke krastą kiek n^: fasistų organizacijos Cukraus svarui — 47 mili 
sios armiios komandie- ?aIima geriau- - ----- 1
riaus ir į Maskvos duris,I Vyriausybė buvo suda-įbuvo nemaža žydų įtaka

, i j-- • ryta koalicine: iš mažųjųnebuvo leidžiama jam su J . . . ... .„Ji
vyriausybe grįžti į Buda- M
peštą, duodant vis laiko Par’am. FeJ
komunistų vadui Rakosi ,VIe^’ 18 socialdemokratų, 
pasiausti sostinėje. : turėjusių parlamente 19%
1 J |ir is komunistu (18v<).

POLITINE POLICIJA Katalikų ministeris pirmi-:
Rusai privertė, kad Vi- ninkas Farens Nagy poli- 

daus Reikalų ministerija tinių aplinkybių vis buvo; 
būtų atiduota į komunisto:verčiamas daryti nuolai-į 
rankas. Raudonųjų kon-Įdas komunistams. Kaip Į 
troliuojama politinė poli-;stiprus Vengrijos sava-‘vo:

REPARACIJOS .
Kiek gėrybių išplėšia ru

sai iš Vengrijos, gali pa
vaizduoti šie skaičiai: vie
nu laikotarpiu per tris mė
nesius jie rekvizavo raud. 
armijai maitinti 6,000 ton. į 
mėsos, 1,149 lašinių, 203 * 
tonų sviesto, 645 pieno, 
10,000 tonų vaisių ir dar
žovių, 800,000 tuzinų kiau
šinių ir “visas žuvis iš Ba-i 
latono ežero” C ‘ 
telė vieta kur Vengrija žu-| 
vieš didesniais kiekiais ir 
pagauna). Per metus Ru
sijai reparacijų sąskaiton 
Vengrija davė 49,073 to
nus miltų, 75,000 tonus 
kukurūzų, 10,500 tonus 
kviečių ir rugių, 122,000 
tonų bulvių, 10,473 galvi
jų. Vienų metų kvota duoti 
rusams buvo: 51,000 ark-i 
lių, 60,000 galvijų ir 60,000! 
kiaulių. Taip, kad Rusija 
grobia daug ir tvarkosi 
Vengrijoj kaip tinkama. 
Spaudoj skelbiama prane
šimai, kad Rusija pasiima 
didesnę pusę derliaus ir 
kad vengrai palieka gy
venti su 600 kolorijų.

LIŪDNI SKAIČIAI IR 
RAUDONARMIEČIŲ 

SAUVALE
Nualintoj šaly vaikų 

mirtingumas pasiekė 40' '<. 
Daugelis mokyklų užsida
rė, jas pasekė visa eilė li
goninių ,taip .kad iš anks
čiau buvusių 42,407 lovų 
ligonims beliko 20,915, o iš 
1,200 vaistinių — 800, o ir 
jose ne ką galima gauti. 
Visa eilė fabrikų dirba tik 
rusams. Taip tekstilės fa
brikas “Gyori Posztogy- 
ar” dirba uniformas rau
donarmiečiams, “Weiss 
Manfred” — mašinas Ru
sijai ir t.t. 50 r žibalo šal
tinių rusai perėmė į savo 
rankas, o taipgi daug kitų 
gamybos šaltinių.

Rusai tremia žmones be 
pasigailėjimo ir negrąžina 
karo belaisvių, tikėdamie
si Vengriją pamažu per
dirbti į slavų kraštą. Rau
donarmiečiai dažnai įsi
veržia į priešlėktuvines 
slėptuves, kur prisiglau- 
dusios butų neturinčios 
vengrų šeimos ir sauva
liauja pagrobę moteris.

Tiesa, Vengrijoje yra są
jungininkų komisija, bet 
jie liekasi daugiau stebėto
jais, kaip naujos tvarkos 
kūrėjais.

(Bus daugiau)
Dr. J. Prunskis.

./ jas ten laikė dieną-naktį. 
Jos ėmė iš alkio baubti, 
nerimauti. Ėmė besėti, 

' i nykti. Žinoma, nustojo 
J pieno duoti. Kas toms kar

vėms yra? Dy vi josi sodie
tis. Pasišaukė mokytus ve
terinarus — vieni veteri
narai patarė sodiečiui kar- 

"T ” Įvėms ragus paauksuoti; 
,(LalJ*!T’|kiti sakė kad reikia kar- 

vėms parišti po kaklu po 
varpelį; kiti sakė, kad po 
varpelį prie uodegų rei
kia prikabinti; dar kiti 
nurodė, kad karvėms rei
kia uodegas patrumpyti. 
Ir nei vienas tiek proto ne
parodė, kad pasakyti, jog 
čia nieko daugiau nerei
kia, kaip tik to, kad karves 
paleidsti į ganyklą.

Tolstojus ir nurodė, kad 
ponai, kunigaikščiai, aukš
ti pareigūnai apie mužikų 
būklės pagerinimą lygiai 
taip kalba, kaip tie veteri
narai apie karves. Kaip 
veterinarai visokius nie
kus plepėjo ir nei iš tolo 
neužsiminė apie tikrąjį 
reikalą, tai taip ir ponai, 
kunigaikščiai ir aukšti pa
reigūnai nemato, kad mu
žikų būklės pagerinimui 
bereikia juos žemėmis ap
rūpinti.

Mūsų laikų mokyti vadai 
nei per nago juodumą ne
pasivarė išmintyje toliau 
už Tolstojaus nupieštus 
veterinarus, ponus, kuni
gaikščius ir kitokius didi
kus. Ir dabar mūsų vadai 
nemato, kad žmoniško gy
venimo atstatymui ir bė
dų pašalinimui bereikia 
tautoms žemes sugrąžinti 
ir leisti joms laisvai savaip 
šeiminikauti. Vietoj to 
mūsų vadai taikos ir gero
vės atstatymui sprogdino 
karo metu išlikusias Vo
kietijos dirbtuves, uždrau
dė vokiečiams chemiškas 
trąšas gamintis, be kurių 
jų ir visos Europos žemės 
neišduoda vaisiaus, už
draudė vokiečiams Balti
jos jūrose žvejoti, nuolat 
pataikavo Maskvos po- 

. nams, plačiau praveriant 
vartus komunizmui į va
karų Europą, nuolatai te
rorizavo skryni n g a i s 
tremtinių lagerius, nuola
tai išdavinėjo Maskvos 

, reikalaujamus tremtinius.
Ar besulauksime laiko, 

kada vadai ateis į protą?
,________ ____________ Yla.

sekėjų. Vengrijoje visada: jonai pengų. 
kiaušinius —

•Pereitų metų liepos mėne
syje už dolerį mokėjo 60 • 
'milijonų pengų.

Pinigų vertė krito kas 
dieną, pardavėjai kėlė kai
nas kasdieną ,o piliečiai— 
gavę pinigą skubėjo kaip 
greičiau ką nors pirkti, 
kol dar jo vertė keleriopai 
nenušoko žemyn. Speku
liacija doleriais buvo už
drausta. Namuose prasi
dėjo ūkinės policijos kra
tos. Užsienio valiuta buvo 
atimama, taip, kad veng
rai liko visai apiplėšti.

RUSAI TUNKA 
VENGRIJOJE

Vyriausia šios infliacijos 
priežastis: Vengrija dau
giau perka negu parduoda Ivė ieškodami už ką maisto 
— nėr už ką gauti užsienio 
valiutos. Kaip gi jie ką 
parduos, kad labai didelės 
rusų kariuomenės įgulos 
minta vengrų gėrybėmis. 
Be to — Vengrija jau pri
spirta mokėti karo repara
cijas Rusijai. Vengrijos 
vyriausybė sutiko per aš
tuonerius metus išmokėti 
300 mil. dolerių — ne pini
gais, bet kitomis gėrybė
mis. Todėl didžioji dalis į tę ir kas savaitę jos pake- 
produktų beatkuriamos liamos, bet vis nepakanka- 
vengrų gamybos einą į Ru- n«». Me
siją. Anglų spauda spėja, 
kad tarp 40 ir 90% (žiū
rint kokia produkcijos ša
ka) Vengrijos gaminių 
pa veržia Rusija. Atme-iir taip ginasi nuo bado, 
nant, kad kraštas gerokai i Transportas dar nėra rei-

ir dabar nemažai aukštes
nių kompartijos pareigū
nų yra semitų kilmės.

Anglų korespondentas, 
lankęsis Vengrijoje pa
klausė vieno mažųjų savi
ninkų partijos nario: ko
dėl jie, laimėję tokią dau
gumą parlamente, dar 
bendradarbiauja su komu
nistais. Jo atsakymas bu-

už penkis
2 milijonai.

i

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

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

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $
Pabaigą”.

Vardas ..........

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

pirktis. Daugelis ligonių, 
senelių jau išmirė dėl mai
sto stokos. Daugelis alkį 
malšina trupučiu kukurū
zų, žirnių ar bulvių. Žmo
nių didelis susikimšimas, 
nes daug butų išgriauta, 
nebegyvenami. Daug žu
vusių karo metu ,daug ka
ro belaisvių negrįžusių iš 
Rusijos. Darbininkų al
gos išmokamos kas savai-

“DARBININKAS”
366 W. Bt oadvvay South Boston, Mass.

mos pagal kainas. Dar blo
giau tarnautojams, valdi
ninkams, kurių 'algos mė
nesinės. Taip, kad žmonės 
išsipardavinėja, ką turėjo
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KOLONIJOSE * j

HARTFORD, COHN.
Svarbus pranešimas LDS G-tos 

kuopos nariams.
Geg. mėnesi buvo pranešta, 

kad per kitus 3 mėnesius nebus 
susirinkimų. Bet pasirodė, kad 
yra svarbių reikalų. LDS orga
nizacijos seimas Įvyks rugpjū
čio mėn. Tai nutarta laikyti 
prieš šeiminį susirinkimų, bir
želio 15 d., tuojau po sumos.

Kviečiame narius ir nares da
lyvauti.

Taipgi LDS 6-tos kuopos var
du reiškiame nuoširdžią užuo
jautą "Darbininko" redaktoriui.

I

Jkun. A. Baltrušiūnas. klier. A. 
t P. Kneižys. jubiliato giminai- 
(tis. Mr. Monahan. miesto reika
lų vedėjas. Mrs. Howard. jubi
liato brolis A. F. Kneižys ir se
suo Teklė Mitchell. Principaliu 
kalbėtoju buvo kun. Pr. V. 
Strakauskas. p. Elaras Balutis 
pasakė sveikinimo kalbelę ir į- 
teikė dovanas. Kleb. kun. S. P. 
Kneižis visiems ir visoms nuo
širdžiai padėkojo anglų ir lie
tuvių kalba.

Toastmasteriu buvo kun. Fe
liksas Norbutas. dabartinis mū
sų parapijos klebonas.

Kiek laiko atgal tilpo žinutė.
A. F. Kneižiui ir jo šeimai ir se- kad pp. Kaziuliai. gyv. Sumner 
serim p.p. Teklei Mitchell ir St.. susilaukė sūnaus. Tai buvo 
Petronei Manikienei ir jų šei- klaida. Jie susilaukė dukrelės, 
mom. mirus jų mylimam bro- kuo jaunieji tėveliai labai džiau- 
liui kun. S. P. Kneižiui. giasi.

Lai Dievas suteikia jiems ra- ----------------
i Birželio o d. šioje kolonijoje 

A. J. P. Raporte. Iank5si t CeIįnė; BALF «ali°: 
tinę iš New Yorko. Ji aplanke 
gyvenančias Noru-oode našlai
tes. lankėsi pas adv. Benjaminą 
ir ponią Sykes. kur ir šių žinu
čių rašėjui teko dalyvauti ir 
pasikalbėti apie BALF ir lietu
vių tremtinių reikalus.

1 pp. Sykes nuvežė p. Čerienę į 
geležinkelio stotį. Canton. ir at
sisveikino. Ji grįžo į New Yor
ką.

ofi- 
pa-

DARBININKAS 6

LAVREHCE. MASS. Šaunus Darbininkų Piknikas
9 ________________________________________

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

, . , „ . . „ . Gera muzika, lietuviški liaudies šokiai, dainos ir
Norwood, Mass., klebonui, ir tos parapijos vikarams; tik ką atvykęs kalbėtojas iš Europos, tikimasi, su- 
kun. Jonui S. Švagždžiui; kun. Antanui Baltrušiūnui; trauks labai daug publikos.

' Iš tvankių miestų, dirbtuvių, dulkių ir triukšmo
Monsinjorui Ed- , nepalyginti maloniau su draugais susitikti ir pasižmo-

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Palaidojus kun. Steponą Povilą Kneižj, šv. JurgioMoterystės Sakramento ry

šiu. šv. Pranciškaus parapijos lietuvių par.. Norvvood, Mass., kleboną, amžinybėn, ge- 
bažnyčioje, birželio 8 d., liko su- gūžės 31 d. š. m., nuoširdžiai dėkojame Monsinjorui 
rišti Louis Bastek su Teresa Jeremiah F. Minihan, D. D., Šv. Katrynos parapijos, 
Kozmečiūte.

Dievo Kūno šventės iškilmin- kun. Pr. V. Strakauskui; kun. Pr. A. Virmauskui; kun. 
ga procesija įvyko sekmadienį, F. Kenstavičiui; kun. F. Norbutui; T" I ? ‘ — '
birželio 8 d., 3 vai. po pietų. ward G. Murray, S.T.D.; kun. J. Petrauskui; kun. S. nėti gryname ore medžių pavėsyje, kaip prirūgusiose 
Vaikučius procesijai priruošė Saulenui; kun. Al. Abračinskui; kun. J. Skalandžiui; (tavernose ar kur kitur.
mūsų vikarai — kun. P. šaka- kun. Dr. K. Urbonavičiui; kun. J. Bernatoniui; kun. P.i Darbininkai, atsiminkit, liepos 6 dieną, sekmadie- 
lys ir kun. J. Bernatonis. šakeliui; kun. Pr. J. Juškaičiui; kun. J. Dauniui; kun. nį ,visi keliai veda į Romuvos Parką!

---------- Pr. Bekšai; kun. J. Janušoniui, ir kun. Pranui M. Jurui: ' Rengimo Komisija.
Iš Washingtono sugrįžo atos- už pasakytą pamokslą; TT. Jėzuitams — Pranui ------------------------------------

togoms slaugė Malvina Zape- Aukštikalniui ir A. Mėšliui; kun. Justinui Vaškiuij Metinis Mokyklos Užbaigimas 
naitė. Ji studijuoja Katalikų Pranciškonų provincijolui; iš Hartfordo vyskupijos —j Sekmadienį, birželio 15 d. į- 
Universitete, Washington, D.C. Monsinjorui Jonui Ambotui; iš Providence vyskupijos vyks šv. Juozapo parapijos me- 

---------- — kun. Jonui Vaitekūnui, kun. A. Kasevičiui, ir kun.itinis mokyklos užbaigimas.
Sekmadienį, birželio 8 d., lan- K. Žvirbliui, Domininkonui; kun. Dr. Juozui Vaškui, Taipgi tą pačią dieną įvyks A-1 

kėši Lawrence pas savo tėvelius Marijonui, ir kitiems TT. Marijonams; kun. Dr. Pijui paštalavimo Maldos draugijos 
Warren Butkevičius, kuris inži- Liutkui, kun. J. Bucevičiui, kun. Perednai ir kitiems; vakarienė, parapijos svetainėje, terystes Sakramentą
nerijos mokslus studijuoja TT. La Salettiečiams; iš Springfieldo vyskupijos —’ 
Hartforde, ir Jonas Kirmelas, kun. A. Petraičiui, kun. Mažuknai, kun. K. A. Vasiui, 
kuris yra mėsos ins]>ektorium, 
Baltimore. Md.

Šv. Vincento de Paulio drau
gija. birželio 15 d., turės savo 
pikniką Palangoje, ir pietus 1 
vai.

________________________

Liepos 4

BRIDGEPORT, CONN.
Gegužės 31 d. įvyko šaunios 

jungtuvės šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj, būtent, p. Svirsko su 
p. Violeta Liudukevičiūte. Mo- 

į suteikė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas. So
lo giedojo Ona Radvilaitė, a- 

A. Stanišauskui. 
> pilna bažnyčia. 

Liudokevičiai ir Petras

kun. J. Jutkevičiui, kun. Pijui Juraičiui, ir taipgi vi- Visi> kurie norite važiuoti j komponojant 
į siems kitataučiams kunigams, kurių nėra galimybės Marianapolį liepos 4 d. Lietuvių į žmonių buvo 
i išvardinti, nes nebuvo padarytas kunigų sąrašas, už Kolegijos ruošiamam piknikan, P P- Liudoke 
į dvasinį patarnavimą — Šv. mišių atnašavimą, daly va-1anksto įsigykite tikietus va- Svirskas yra jau seni parapi jie- 
vimą Šermenų ir laidotuvių pamaldose, pareikštas žinoti autobusais. Tikietus pla-(čiai. p. Svirskas yra lietuviškos 
užuojautas. Dėkojame Šv. Kazimiero, Nekalto Prasi-'tina Petras Jokubauskas. Jį kas spaudos palaikytojas. Pas jį 

. »• . • •»- __ • i i_________ n_ rasi ‘Amprika’

Nuo pono Raznausko. Palan
gos koplyčios prižiūrėtojo teko 
sužinoti, kad mišios vasaros 
metu bus laikomos sekmadie
niais 9:30 vai. rytą, pradedant 
birželio 29 d.

vakarą galite sueiti prie bažny- namuose rasi ‘Ameriką’, ‘Dar- 
čios. Mažai beliko laiko. Turime bininką’, ‘Garsą’. Vestuvių ban- 
žinoti 5 dienos prieš liepos 4 
kiek

dėjimo, Nukryžiuotojo Jėzaus ir kitų kongregacijų Se
selėms; Šv. Jurgio lietuvių par. parapijiečiams ir iš ki
tų Naujosios Anglijos parapijų dalyvavusiems už mal
das, šv. mišias ir pareikštas užuojautas. Taipgi dėko
jame ir už prisiųstus dvasinius bukietus ir pareikštas 
užuojautas.

Dėkojame Garbės karstnešiams — pp. Edward C. 
Monahan, Leonui P. Smelstoriui, Harry B. Butters, 

j adv. James J. Curran, Dr. Antanui Gasson, adv. Benja
minui Sykes, Jonui P. Dixon, Joseph Lyons, Vincui J. 
Kohanskui, John R. Russell; karstnešiams —Vincui J. 
Kudirkai, Pranui Kudirkai, Petrui Rukšteliui, Elarui

’• I

HORWOOD, MASS.
Naujas Klebonas

Trečiadienį, birželio 4 d. 
c-ialiai pradėjo eiti klebono
reigas šv. Jurgio lietuvių para
pijoj. kun. Feliksas Norbutas.' 
Pereitą šeštadienį kun. F. Nor
butas atnašavo gedulo šv. mi
šias su egzekvijomis už a. a. 
kleb. kun. Stepono P. Kneižio Po sunkių operacijų Norwoo- 
vėlę. , do ligoninėje, pp. Cervokienė,

Kun. F. Norbutas dalyvavo gyv. Pleasant St. ir p. Kavoly- 
L. Vyčių 27 kp.. Moterų Sąjun- nienė. gyv. Chapel St.. sveiksta 
gos kp.. Šv. Vardo draugijos ir namuose. Linkime stiprios svei- 
kitų įvykusiuose susirinkimuose katos. 
ir pasakė kalbeles, ragindamas Seselės 
vieningai darbuotis parapijoje. L(?enZa"

________
Corinthia
kun. Kneižio
atvvko pas savo tėvelius. penk-jSU2S‘r,I,*‘IH4‘ ' - - tomavimatądien;, birželio 13 d. grįžta j!metams savo,tamayimą.

i pareigas. Šios draugijos Dva-; * - -
c °ą ________ Isios Vadas, kun. Jonas Berną-gausiai aukojo darbą ir maldas per 20 metų dirbusiam

Pereitą sekmadienį įvyko šv. tonis. deda visas pastangas? Kristaus Vynuogyne, a. a. kun. Steponui P. Kneižiui. 
mokyklos kad visus vvrus katalikus su-lvisą ką Jūs padarėte, tai buvo padaryta mūsų visų 

užbaigimo cere- telkus po šv. Vardo draugijos Aukščiausiojo Vado — Kristaus garbei. Jis visiems ir 
'vėliava. visoms atlygina iš Savo malonių šaltinio!

Į

Pranciškaus ir Teresės Pad- 
vaiskų duktė, Adelė baigė Em- 
manuel College, Boston, Mass. 
Neteko sužinoti kokią aukštes
nio mokslo šaką kolegistė sau 
pasirinko.

žmonių važiuos autobusu. 
Korespondentas.

LEIISTON, MAINE

kietas įvyko parapijos svetai
nėje. Dalyvavo daug žmonių, ir 
taipgi kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas, kun. J. Pranckietis, varg. 
A. Stanišauskas ir kiti.

Praeitą šeštadieni, mūsų 
rieji prieteliai, ponai Jonas ir 
Petronėlė Baltrušaičiai, šventė

ge-

Balučiui, Tranui Civilikui, Valentinui Balučiui, Gas-'savo 25metų vedybinio gyveni- 
perui Pazniokui, Jr., ir Pranui Nevins; tvarkdariams— 
kun. Christopher Griffin, pp. Antanui Mickūnui, Pr. 
Jankauskui, Kaziui Mickūnui, Ben. Červokui ir Vincui

Staiga nuo širdies smūgio mi
rus kleb. kun. S. P. Kneižiui. 
"Darbininke” nebuvo rašyta a- 
pie suruoštą šaunų bankietą 
kleb. kun. S. P. Kneižj pagerbti, 
jo 20 metų kunigystės sukakties 
proga.

Pažymėtina, kad tą bankietą 
suruošė jaunimas, senimui gelb
stint. Rengimo Komisijos pirmi
ninke buvo ponia Akvila Lyons.

Dalyvavo apie 300 žmonių. 
Parapijos choras, vadovaujant 
varg. Vaciui Sereikai, išpildė 
dainų programą. Taipgi dainavo 
solo p. Martin Albkecht. Trum
pas kalbas pasakė šie: Monsin
joras Jeremiah Minihan. kun. 
Zawaleck. kun. J. Žuromskis. 
kun. J. Janušonis, kun. S. Sau- 
lenas. kun. Marčiulionis. MIC.. 
kun. Skrodenis. MIC.. kun. J. 
Vaitekūnas, kun. J. Bernatonis.

Kazimierietės 
(Pazniokaitė) ir M.
i Uždavinytė). kurios 

laidotuvių proga

Birželio 8 d., mirė a. a. Jonas Grudinskui.
Griškevičius, kuris palaidotas iš j Nuoširdžiai dėkojame pp. Leonui P. Smelstoriui,
ŠV. Pranciškaus parapijos baž- Gasperui Pazniokui, Jr., Kaziui Novikui, pp. Akvilai 
nyčios birželio 12 d. i Lyons, Alenai Novikienei. i

mo jubiliejų. Šauniame bankie- 
te labai skaitlingai dalyvavo 
giminės ir draugai, sunešdami 
gausias dovanas.

Muzikas Ig. Chužas buvo 
toastmasteriu, kuris visus link- 

p. Nellie Rukštelytei, ki- smino; skambindamas pianinu,

Parapijos metinis bazaras 
baigsis šį šeštadienį, birželio 14, 
su brangios dovanos, gražaus 

_! automobilio, išleidimu. Visi yra 
susidomėję užbaiga.

Parapijos choras turėjo savo 
susirinkimą. Nutarė pasidar
buoti parapijos bazare, ir pa
skyrė auką iš kasos. Taipgi 
choras turės savo metinį priva- 
tišką išvažiavimą liepos 13 d. 
prie gražaus ežero. Dalyvaus ir 
svečių iš apylinkės chorų. O.

iI

_______ I tiems ir kitoms, ypač p. Nellie Pazniokaitei, už sunkų ° P°nia Allen su panele Stel- 
šv Vardo draugija, birželio 8 darbą šermenų ir laidotuvių dienose. Dėkojame L. Vy- la Paulauskaite žavėtinai dai- 

d. turėjo mėnesinę Komuniją ir.čių 27 kp. už garbės sargybą, taipgi ir kitoms draugi- ?avo ProSai pntaikmtas dame- 
susirinkimą. Naujoji kitiems joms, kurios atidavė savo dvasios vadui paskutinį pa-;

Katrynos parapijos 
9-to skyriaus i " „ 
monijos tos parapijos bažny-! 
čioje. Pamokslą pasakė buvęs 
tos parapijos vikaras kun. 
James E. Sullivan; diplomus iš
dalino Monsinjoras Jeremiah F. 
Minihan. D. D.

Tarp keturių graduantų. ga
vusių aukščiausius pažymius 
per visus metus, buvo ir Pranas 
X. Kneižys. Pastarasis taip gi 
gavo K. of C. S50 stipendiją. 
Krikščioniškos Doktrinos Bro
lijos klasėse tarpe aukščiausius 
pažymius gavusiųjų yra ir pp. 
K. Viesulų dukrelė Diana.

* '
į

Šios dvi žebros yra atvežtos iš Afrikos į 
Philadelphia zoologijos sodą. Vaizduoja pietavi
mo metu.

PHILADELPHIA, PA.
Vaizdas iš kitataučių spaudos 
Birželio 2 d. vietiniame dien- 

raštyje “The Evening Bulletin” 
i tilpo iliustracija, vaizduojanti 

konų vardu sveikino tėv. Juve-imoterį ligonę guj^ą lovoje, o 
nalis Liauba, įžymus veikėjas ir priešais jos berniuką, laikantį 
L. V. Naujosios Anglijos dva- labai gražų drožinį — “plaque” 
sios vadas. Tarė nuoširdų žodį su šiuo užrašu: 
ir ką tik atvykęs iš Europos j 
Prof. Dr. tėv. B. (
O.F.M.

Tikrai jaukioje nuotaikoje ir 
grynai lietuviškai buvo praleis
tas

les.
Daug buvo pasakyta sveikini-

Nėra galimybės visų įvardinti, kurie ir kurios taipimų Ir linkėjimų. Tėvų Pranciš-;

visoms atlygina iš Savo malonių šaltinio! 
Nuliūdę —

Seseris — Petronėlė Manikienė ir 
Teklė Mitchell, brolis Antanas F. 

Kneižys ir šeimos.

NEWARX, N.J

Mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, Sodalietėms ir chorui pa
skyrė Dvasios Vadu neseniai} 
atvykusį darbuotis į šią parapi
ją kun. Petrą Šakalį. Jis pla
nuoja išjudinti abi draugijas
veikimui Katalikiškoje Akcijo-I Birželio 22 d., 10:30 vai. rytą, 
je. Taipgi planuoja ir jau pada-' 
rė kontaktą, kad atgaivintų 
Lietuvos Vyčių kuopą. Kun. Ša- 
kalis yra buvęs Vyčių kuopos 
narys. Cambridge. Mass.

Aguonėlė.

MILLINOCKET, MAINE

vakaras.

“Greeting Mrs. Wm. F. Paris, 
Grauslys,! organizer of the Shut-In’s Day 

’į Association in the USA. With 
love, Teddy Kuligowski, Shut- 
In’s day, 1947.”

i šios iliustracijos apačioje pa- 
jdėtas sekantis parašas:

“Boy violinist remembers 
j Shut-In’s friend. Teddy Kuli- 
gowski, 14, presents a hand- 
carved plaque to Mrs. William 
Franklin Paris, president of 
The Shut-In’s Day Association, 
at 1920 W. Venango St. Since 
he was seven years old, Teddy 
has been remembering invalids. 
During the war he sold more 
than $10,000,000 worth of War 

' Bonds, in addition to playing 
for 200,000 shut-in’s.”

Šis nepaprastas berniukas 
Teddy yra tai mūsų viengentės- 
žemaitės, ponios Onos (Bire- 
naitės) Kuligovskienės vien- 

‘ ’ > sūnelis, o šio gražaus 
(drožinio (plaque) padirbėjas y- 
‘ra jos vyras, p. Karolius Kuli- 
govskis. Philadelphietis,

Svetykienė, Teklė Kikutienė, V. 
Saliukienė, Anelė Antanaitienė, 
Juzė Nakutienė, Ona Kindurie- 
nė ir V. Česnakienė. Prie stalų 
patarnavo pp. Ona Svetykaitė, 
Ona Antanaitytė, Alb. Rozu- 
maitė ir Birutė Cekutytė.

Sp. rašt. A. Kikutis.

ROCK CREEK, OHIO
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus iškilmingai pa
šventinta Amerikos Lietuvių 
Veteranų organizacijos vėliava. 

■ Pamokslą pasakys įžymus ant
rojo pasaulinio karo kapelionas.

Birželio 15 d. mūsų postas da
lyvaus Vėliavų Dienos paradoje. 
Iš mūsų posto veteranas Anta
nas V. Vaškevičius bus City 
Hali Granld Stand prižiūrėtoju.

Metinis piknikas įvyks sek
madienį, birželio 29 d., Kenil- J. Valantiejus, Al. Jokšas, Vik- 
,worth, N. J. Autobusai išeis nuo toras Meškūnas, Petras Joku- 
| svetainės 180 New York Avė. |bauskas, Antanas šambarys ir

F. V.

i

Misijos Lietuviams
Gegužės 22 dieną buvo atvy

kęs į šią koloniją kun. Juvena
lis Liauba. Pranciškonas, su mi
sijomis. Pirmiausia misijonie- 
rius aplankė visus lietuvius na-i 
muose ir kvietė visus ateiti į į 

šv. Martino prancūzų par. baž-: 
nyčią atlikti Velykinę išpažintį. Į 
dalyvauti šv. mišiose ir išklau-' 
syti pamokslų.

Tėvas Juvenalis Liauba per 3: 
dienas atnašavo šv. mišias ir 
sakė pamokslus. Gegužės 25 d. 
atlaikė mišparus, pasakė pa
mokslą ir suteikė palaiminimą1 
švč. Sakramentu. Dalyvavo a-j 
pie 20 lietuvių.

Visi džiaugėsi turėję progą 
dvasiniai atsigaivinti ir dėkojo 
Tėvui Liaubai už atvykimą ir 
dvasinį patarnavimą. Lietuviai 
taip pamylo kun. Liaubą, kad 
nenorėjo su juo skirtis, ir pa
kvietė kitą kartą atvykti.

Tėvas Pranciškonas aplankė 
ir kitus lietuvius miškuose, kur 
tik sužinojo, kad yra lietuvių.

V. M.

fATERBURY, CONN.
Dalyvavo šventoje Valandoje 

Brocktone
Birželio 1 d. Šv. Vardo drau

gijos atstovai — klebonas kun.

Šis mažas miestelis yra mažai 
kam iš lietuvių žinomas. Jis 
randasi apie 45 mylios nuo Cle- 
velando. Jame gyvena 22 lietu
vių šeimos. Žemė derlinga. Ta
čiau, šiais metais dėl lietaus lau
kai stovi neapdirbti.

Čia taipgi gyvena rusinai, sla- 
vokai, lenkai ir kitų tautų žmo
nės. Visi gražiai sugyvena.

Lenkai turi savo gražią baž
nyčią — St. Mary’s Church, 
Orwell, Ohio. F. Dubauskas. į turtis

MANCHESTER.N.H.
Motiejus Bogušas buvo nuvykę 
į Brockton, Mass. ir dalyvavo 
Šv. Vardo draugijų Šventoje 
Valandoje.

Bendri Pusryčiai — Piknikas
Birželio 8 d., po Šv. Vardo 

draugijos šv. mišių įvyko tos: 
draugijos narių bendri pusry
čiai. Programos vedėju buvo p. j 
Antanas Dareškevičius. Gražias 
kalbas pasakė kleb. kun. J. Va- 
lantiejus, kun. V. Ražaitis, kun. 

1 Delionis, komp. A. J. Aleksis ir 
•Petras Jokubauskas.
j Tą pačią dieną įvyko Šv. Juo
zapo lietuvių par. piknikas. Bet 

'dėl lietingo oro nebuvo sekmin- 
’gas.

ANSONIA, CONN

Pagerbė Veteranus

Gegužės 11 d. Vytautos pašal- 
piDė lietuvių draugija suruošė 
bankietą antrojo pasaulinio ka
ro lietuvius veteranus pagerbti. 
Dalyvavo 40 veteranų. Vienas 
yra žuvęs kare, Europoje, tai 
Juozas Žukauskas.

Toastmasteriais buvo pp. Juo
zas Svetykas ir Jonas Olkovi- 
kas. Pradžioje sugiedota Ameri
kos ir Lietuvos himnai. i

Miesto mayoras Joseph T. Be-, 
noit pasakė gražią kalbą. Taipgi j
kalbėjo p. Jonas Olkovikas visų’ Sekmadienį, birželio 22 d. į- 
veteranų vardu.

Bankieto suruošimu rūpinosi do draugijos piknikas Linden 
pp. J. Svetikas ir O. Svetykie- parke, Union City, Conn. Gros 
nė. Valgius pagamino pp. Ona Zembruskio orkestrą.

vyks LDS 5 kuopos ir Šv. Var-

Šios kolonijos lietuviai 
užjaučia savo tautos 

kaip Marianapolio 
ir kitoms. Sužinoję, 
4 d. Marianapolyj į-

dar-
įbuojasi ir 
įstaigoms, 
Kolegijai 

ikad liepos 
; vyks pamaldos ir piknikas, tuo- 
jau pradėjo darbuotis, kad ko- 

; daugiausia lietuvių nuvažiuotų 
į Marianapolį. j

p. Jonas Kontautas su pagal
ba kitų organizuoja ekskursiją 
į Marianapolį. Taipgi Šv. Onos 
draugija savo susirinkime bir
želio 1 d. išrinko pp. Oną Cep- 
linskienę ir Konstanciją Savits- 
kienę organizuoti ekskursiją.

Tikietai važiavimui jau pada
ryti ir platinami. Visi, kurie no
rite važiuoti liepos 4 d. į Maria
napolį, tuojau įsigykite tikietus 
pas rengimo komisiją.

K. Savitskienė.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
Worcester, Mass. 

275 Main St., Webster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286
4
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VIETINĖS ŽINIOS
‘ t)AftBttttNKAS

Prie atliktų pareigų

ŽINUTES

Mirė čeikauskas. Birželio 10 
d., mirė, miesto ligoninėje, ilgai 
sirgęs, Silvestras Ceikauskas. 
Paėjo iš Vilniaus krašto. Atvy
ko į Taunton, Mass. pas pusbro-

lį Joną Matonį,. virš 40 metų at
gal. Yra gyvenęs Tautone, Lo- 
welly, Lawrence, Nashua ir 
Bostone. Paskutiniais keliais 
metais buvo ligoniu. Jis mirė 
būdamas 65 metų. Jo kūnas te
bėra Bostono miesto ligoninėje. 
Laukia giminių.

DAR PRIDĖJOM IR PUSANTRO 
TŪKSTANČIO

DAKTARAI
♦

Sunkiai serga Uršulė Šidlaus
kienė, Camey ligoninėje, Kons
tanto mylima žmona. Šv. Vin
cento draugija užprašė jos svei
katai šv. mišias ir meldžiasi jos 
gerovei. Melskime jai sveikatos 
ir kiti.

L

Padarė operaciją. Birželio 9 
d., 12 valandą, Carney ligoninė
je, Dr. Regan su pagalba Dr. 
Driscoll, sesers vienuolės, ir, 
slaugės padarė akių operaciją

«----------------------------------------------
ŠOU 4471

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mas*.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tal

Beitadieniais nuo 2 iki 8-tai.i- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tel. TROwbridge 6330* ■ k ■■

kun. P. A. Virmauskiui. Dabar
jis gydosi klebonijoje.

Birž. 11 d., po vakarinių pa
maldų įvyko draugingas vaka
rėlis. Tikslas buvo palydėti kun.
S. Saulėną į Brocktoną ir viešai
priimti kun. Ą. Baltrušiūną So.
Bostonan.
mauskis.
kurs vedė

Kalbėjo kun. Vir-
kun. Abračinskas,

J. Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A

INSURANCE
š 414 W. Broadway

II
i

ė-

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

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

Vakaras kuogeriausiai pavy- Olis. Svarbias kalbas pasakė 
ko. Postas dar pridėjo $1,500.. kun. dr. J. Končius, kun. A. Sta- 
Proklamacijas perskaitė Ir at- šys, dr. K. Grinius ir kons. P. 
stovavo Majorą Keanely Tebė-1 Daužvardis. Programą atidarė 
jas John T. Zuris, o Gubernato- rengimo komisijos pirm. J. Ra
lių adv. A. Lapinskas. Įchus, įžangos žodį tarė kom. J.

CHICAGO, ILL. — Darius - Judickas, himnams vadovavo 
Girėnas Post Nr. 271, The A- |O. Biezienė 
merican Legion, gegužės 11 d., 
didelį darbą atliko lietuvių 
tremtinių šelpimo atžvilgiu. Ko
misijos, į kurią įėjo teisėjas 
John T. Zuris, buvęs komande- 
ris J. Rachus, Posto Board of 
Directors pirm. J. Kazanaus- 
kas, dabartinis Posto komande- 
ris J. Judickas, ir žemiau pasi
rašęs, suruošė tokį vakarą, ko
kių nedaug esti Chicago lietuvių 
tarpe. Tuo vakaru buvo oficia
liai pradėtas BALF vajus Illi-
nois valstybėje. Publikos buvo
pilna didžioji Posto salė. Aukų
sudėta pus-penkto tūkstančio
dolerių. Daugelis asmenų auko
jo net po šimtinę. Aukotojų var
dai bus paskelbti spaudoje.

Vakare publika pasikeitė. Se
nimas, kuris dalyvavo progra
moje, didžiumoje išsiskirstė, o

vakarėlį, kun. Jes-
kevičius, S. J.•9 kun. Baltrušiū-
nas, kun. S. Saulėnas ir Anta
nas Norvaiša, ką tik atvykęs iš
Vokietijos. Dramos Ratelis, se
serų mokytojų vadovybėje, pa
tiekė dainelių, ir, iš savo fondo,
šaltakošės, minkštų gėrimų ir

jų vietas užėmė jaunimas, susi
rinkęs į šokius.

Programai vadovavo adv. A.

himnams
ir S. Adomaitienė, 

invokaciją atliko kun. Ig. Alba- 
vičius. Vokalinę programos dalį 
išpildė dain. S. Adomaitienė, 
Liet. Vyčių Choras, Steponavi
čienės trio, o deklamavo V. Si- 
maitytė ir J. Judeikytė. Ben
drai, programa buvo gražiai iš
pildyta.

Vakaro pasisekimui daug dar
bavosi ne tik rengimo komisija, 
bet ir visa eilė legionierių ir jų 
žmonų. Visi jie nusipelnė dide
lės padėkos.

Labai pageidautina, kad atei
tyje pavieniai legionieriai, at
pasakodami spaudos korespon
dentams vakaro rengimą ir jo 
visą eigą, atiduotų pripažinimą 
ir tiems, kurie prie vakaro pasi
sekimo daug savo laiko pašven
čia, taip sakant “juodam dar
bui”. Tuomet mažiau būtų ir 
nesusipratimų.

J. A. Mickettunas,
Publicity Chairman.

užkandžių. Taip pat gerai at
minčiai įteikė kun. Saulėnui do
vanėlę. Ir altoristai įteikė
išleistuvių dovanėlę.

i PADĖKA

jam

p. Onai Ivaškienei ir jos vado
vaujamai šokėjų grupei

Šiomis dienomis “Darbininko'
Redakcija gavo atvirutę iš St.
Louis, Missouri. Rašo sekan-
čiai:

44Dabar aš noriu pranešti, kad
man teko pamatyti Jūsų miesto
lietuvių programą,
mūsų mieste,

išpildytą
Kiel auditorijoj,

May 21, 1947. Visi šokėjai pui
kiai atliko savo dalį. Mes visi
čionai buvome linksmi, kad ga
vome pamatyti. St. Louis, Mo.
žmonės nuoširdžiai taria ačiū
už visą gražią programą. Mes
lauksime kito apsilankymo ir
prašome, kad daugiau praneš
tumėte spaudoje.

Abu Danelius,
St. Louis, Mo.”

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Z i
z.
z'
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Lietuvos Konsulato Chicagoje 
PAIEŠKOJIMAI

NELL, Pranas ir Juozas bei 
jų sesuo Lina Zimblienė, latvių 
kilmės, visi gyv. Clevelande.

NENIS, Juozas ir Uršulė gyv. 
Detroite.

NUTAUTAS, Vladas ir Ignas, 
ss. Julijono,- gyv. Chicagoje.-

OPASNOVAS (Oposky), Jo
nas, s. Jono ir Wilheiminos, iš 
Jurbarko, gyv. Chicagoje, kur 
buvo žinomas kaipo “Vosylių 
Jonas”.

PALCAUSKAS. Kazimieras, 
iš Žagarės, gyv. Chicagoje. Ar
ba jo vaikai ar giminės.

PALILIŪNAI, Prano broliai, 
iš Ramygalos vai., arba jų vai
kai.

PANAVAS, Juozas, s. Anta
no, iš Daugėliškiu vai.,, gyv. 
Chicagoje.

PARINSKIENE - Dargaitė, 
Marijona, gyv. Detroite.

PAULAUSKIENE - Dargai
tė, Julijona, gyv. New Yorke.

PETRAITTENE (Peters) — 
Gaižauskaitė ,Marijona, iš Tau
ragės, gyv. Dorchester, Mass.

PETRAUSKAS, Pranciškus,

NELL, Pranas ir Juozas bei
jų sesuo Lina Zimblienė, latvių
kilmės, visi gyv. Clevelande.

NENIS, Juozas ir Uršulė gyv.
Detroite.

NUTAUTAS, Vladas ir Ignas,
ss. Julijono, gyv. Chicagoje.-

OPASNOVAS (Oposky), Jo
nas, s. Jono ir Wilheiminos, iš
Jurbarko, gyv. Chicagoje, kur
buvo žinomas kaipo Vosylių44'

Jonas”.
PALCAUSKAS. Kazimieras,

iš Žagarės, gyv. Chicagoje. Ar
ba jo vaikai ar giminės.

PALILIŪNAI, Prano broliai,
iš Ramygalos vai., arba jų vai
kai.

PANAVAS, Juozas, s. Anta-
no, iš Daugėliškiu vai.,
Chicagoje.

PARINSKIENE -
Marijona, gyv. Detroite.

gyv.

Dargaitė,

PAULAUSKIENE - Dargai
tė, Julijona, gyv. New Yorke.

PETRAITTENE (Peters) —
Gaižauskaitė ,Marijona, iš Tau
ragės, gyv. Dorchester, Mass.

PETRAUSKAS, Pranciškus,

Lietuvaitė Išrinkta 
Pirmininke

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broactaroy, So. Boston* Mass.
Tel. ŠOU 9772

z 
z 
z'
Zi
z

Swampscott, Mass. — šiame 
pajūrio miestelyj įvyko Massa- 
chusetts Federation of Business 
and Professional Women’s 
Clubs 26-tas metinis seimas.

Šių klubų Federacijos seimas 
išsirinko adv. p. Suzaną šalnie- 
nę, gyv. Cambridge, pirminin
ke.

z 
z

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
. Parengimams. 

Kainos yrloinoMos.

Myopia Club Beverage Co,
Grafton Avo« Islington* Mass.

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

Dar Viena Lietuvaitė 
Baigė High School

Jau buvo rašyta, kad birželio 
4 d. So. Boston High School už
baigė nemažas skaičius lietuvių 
berniukų ir mergaičių. Tik p. 
Eleonoros C. Daniele, kuri per 
visus metus neapleido nei vienos 
dienos, vardas nepaminėtas.

Suprantama, kodėl, nes Da
niele nėra lietuviška pavardė.

Ieško

I

I

tinkamai šį darbą atlikti. Linki
me gražiausių vaisių!

A. A. Anelė Pravadžiavičienė
Penktadienį, birželio 6 d. su 

trejomis mišiomis palaidota a.a. 
Anelė Pravadžiavičienė. gyv. 
854% W. Lombard St. Velionė 
per daug metų turėjo cukraus, Suma buvo s“ pa
ilgą, tačiau niekam nesiskundė, tymu švč. Sakramento. 
Tik 10 dienų prieš 
sunkiai susirgo, kad buvo rei
kalas gabenti ją į ligoninę. Kun., 
dr. Mendelis ją tuoj aprūpino 
paskutiniais Sakramentais. Dar 
ji kalbėjo su juo, tačiau kitą 
dieną jau buvo be žado. Nors ir, 
neseniai buvo prisirašiusi į Al
toriaus ir Rožančiaus dr-ją. tos' 
dr-jos narės susirinko į velionės bs buvo celebrantas, o kun. Du- 
namus, atkalbėjo rožančiaus da- binskas ir kun. Jonas Mendelis. 
lį ir užprašė už jos vėlę šv. mi-1 
šias. Leonora Linkienė 1-----
paskirta velionės turto globėja. 
Ji rūpinosi laidotuvių tvarka. 
Kazimieras Kachauskas suteikė, 
paskutinį patarnavimą. Bažny
čioje laidotuvėms susirinko 
daug žmonių, kurie liudijo ve- 
lionies draugiškumą. Visi, kurie 
ją pažino gerbė ir mylėjo. Am
žinąjį atilsį duok jai. Viešpatie. 
Lai ilsisi ramybėje.

Devintinių Iškilmės
Dievo Kūno atlaidai įvyko

Po mi- 
š mirtį taip ®*U Jėzus buvo garbinamas iki i

Dievo Kūno mišparų, kurie įvy-l 
ko 4 vai. po pietų. Mūsų bažny' 
tinis choras laike mišių ir miš-į 
parų giedojo didingai. Procesija 
buvo Sesučių puikiai stuvarky-l 
ta ir ne vienam dalyviui išspau-į 
dė ašaras. Mišparai buvo su a-į 
sista. Klebonas kun. dr. Mende-'

I
I

- diakonas ir subdiakonas. Baž- i
buvo:nyčia buvo pilna maldininkų.

i

1
šas ir Edvinas Giedraitis. Girdė
jau Edvinas lankys kolegijos 
kursus Loyolla College, Balti- 
morėje.

Trečiadienį, birželio 11 d. Al
bertas Šilanskis gavo diplomą 
iš Mount St. Joseph High 
School. Begalo džiugu yra ma
tyti mūsų lietuvius jaunuolius 
siekiant aukštesnių mokslų.

Veronika Pugevičienė nuga
benta į Maryland General ligo
ninę. Ten jai bus daryta opera
cija. Ligonė prašo pasimelsti. 
Jos sūnus Kazimieras užbaigė 
pirmus metus filosofijos Kata
likų Universitete, Washington, 
D. C.

Klierikas Juozas Antoszews- 
kis baigė pirmus metus filosofi
jos šv. Marijos Seminarijoj, 
Baltimorėje. Šventimai į kuni
gus Baltimorės Katedroje įvyks 
ketvirtadienį, June 12 d.

Jonas, Vincentas ir Dominin
kas, gyv. Chicagoje.

PILKAITE, Kamilija, d. Pet
ro, iš Balninkų vai.

POLTER - Kažemė kaitytė, 
Petrė, d. Jono, iš Slavikų par., 
gyv. Brooklyne.

POVELYNAITE, Ono ir Al
bina, vyrų pavardės nežinomos, 
iš Saločių par., gyv. Chicagoje.

POVILAITIS, Jonas ir Vin
cas, ir jų dvi seserys, Marijona 
ir Magdalena, viena ištekėjusi 
už Lukoševičiaus ir turi ūkį.

PREMENECKAS, Silvestras, 
gyv-o Mahanoy City, Pa. 

| RADVILA, s. Antano, iš 
Gruzdžęi vai.

RADVILA, Kajetonas, Au
gustinas ir Steponas, gyv. Chi
cagoje. Gruzdžių vai.

RALYS, Stasys, Apolionija ir 
jų vaikai Liudas ir Bronius, iš 
Tverų vai., gyv. Chicagoje ar 
Racina

REŠKEVICIOTfi, Petronėlė, 
vyro pavardė nežinoma, d. Ni
kodemo ir Domicėlės ,iš Pilviš
kių parap.

ROZINSKO, Alekso, šeimos 
j nariai. Rodos gyveno Chicago- 
, je.
* RUDŽIONIS. Antanas, gyv. 
Chicagoje.

RUSTEIKAITE. Cecilija, iš 
Pakruojaus vai., vyro pavardė 
nežinoma.

ŠALKAUSKAS, Jonas, s. 
Juozo, siuvėjas, gyv. Chicagoje. 
Turi tris vaikus, vienas Jonas.

ŠECKUS, Jonas, iš Antanavo 
vai., 1918 m. karo veteranas.

ŠEDIENE - Sudžiūtė, Ona. iš 
Naumiesčio par., d. Juozo.

ŠEMIOTAS, Juozas, gyv. Chi- 
1 cagoje. Jo žmona mirė 1917-18.

ŠERNIENE - Brijūnaitė, Kle- 
ofa, atvyko į Ameriką 1925 m., 
gyv. Chicagoje.

SHORT - Vasaitytė, Josephi- 
1 ne, gyv-o 1219 S. 49th Avė., Ci

cero, III., dabar gal Detroite.

s.

Mokytoja Ona Zenkevičiūtė iš 
Kryklių k. Naumiesčio par. 
(dabar gyv. Vokietijoje (13) 
Wurzburg, DP Camp Nord Ka
sėme) ieško giminių ir pažįsta
mų. Atsiliepti į “Darbininką”.

Juozis Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 WashingtoB Bhd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmoslnai <HI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Šv. Antano Diena
Šį metą švč. širdies iškilmė 

pripuola birželio 13 d. t. y. šv. | 
J Antano dienoje. Nors liturginiai 
i negalima minėti šv. Antano die
nos. tačiau kun. Antanas Du- 

į binskas nebuvo užmirštas. | 
Penktadienį beveik visos mišios! 
buvo atnašaujamos kun. Dubin- 
sko intencija. Sekmadienį ir per 
dvi novenos dienas kun. klebo
nas ragino žmones atminti kun. 
Antaną Dubinską savo maldose. 
Be abejo ne vienas, bet šimtai 
__r  Sveikiname kun. 

mu mūsų klebono kun. dr. ««>-'A„ta„, Dubmską vardinių pro- 
delio. nutarė įsteigti Giri Scouts ga Linkime daug Djevo 
grupę. Ji pati ir jos padejėjos.: nių šv AnUno
Lile Valčečkaitė, Dolores Kei- 
došiūtė, Lilė Letkauskaitė, Ona 
Petkiūtė, Alicija Adomaitytė, I 
Ona Čaplinskaitė ir Darata Cu- 
čulytė, paskelbė pirmąjį visų 
parapijos nuo 10 m. iki 14 m. 
mergaičių susirinkimą. Bus įdo
mu žinoti kiek atsilankys. Ponia 
Velžienė ir jos pagelbininkės 
lankė Giri- Scout kursus per du 
mėnesius ir yra prisiruošusios

Sveikiname Ponią Velzienę ir 
jos Padėjėjas

Visiems gerai žinomo veikėjo
° •’ dc nuėjo nt

Vinco Velžio žmona, su pritari-padarė

Mar

ŠILINGAS. Jonas, iš Varnių, 
gyv. Chicagos apylinkėje.

SIMONAITIS, Titus, s. 
celino ,iš Rozalimo vai.

SKLERIUŠ, Feliksas, ir jo se
suo Milda Skleriūtė, gyv. Cleve- 
lande.

SMILINGIENfi - Urnėkaitė. 
Agota, iš Plungės vai., gyv. Chi
cagoje ar New Yorke.

Ieškomieji asmenys arba apie' 
juos žinantieji parašomi atsi! 
liepti į

Consulate of Lithnania
30 North LaSalIe St., 

Chicago 2, Illinois.

Nuotrupos
l šeštadienį, birželio 14 d. TAG 
DAY visam Baltimorės mieste 
nuo karo nukentėjusiems trem
tiniams lietuviams. Kaip BALF 
valdyba, taip mūsų kunigai ra
gino visus prisidėti prie šios 
reikšmingos rinkliavos.

) Trečiadienį, birželio 11 d. įvy
ko parapijinės mokyklos užbai-

• gimo programa.
Mokyklos graduantai užprašė 

, padėkos sekmadienį, birželio 8 
d., kurias patsai klebonas atna
šavo ir pasakė atsisveikinimo 
pamokslą.

Sekmadienį, birželio 8 d. net 
šešios šv. Alfonso mokyklos a- 
lumnės gavo Seton High diplo
mus. būtent, Regina Jončaitė, 
Eugenija Adomaitytė, Ęlolores 
Pečiulytė, Genovaitė Murowski, 
Leoną šimkevičiūtė ir Loretta 
Starinskaitė. Sveikiname nau
jas mūsų inteligentes.

Pirmadienį, birželio 9 d. Cal- 
vert High užbaigė Stasys Bogu-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS iVC.
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. Parkuay — 1864-W 
Iždininkė — Ona S taniu liūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia, 
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. Griganavičiu*. 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass

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

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Reikalingas Pianinas
Ieškomas išnuomoti ar pirkti 

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

GRABORIAI

S.Bara$evičiiBirSūmK
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 8OUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOMK

187 Dorchester Street 
South Boston, Ma**. 

Jeseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena Ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boeton 1437 
ŠOU Boeton 3960

[ j
Pristatome Alų ir Toniką

i 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. j

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadvav
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

•O U Boston 2809



Penktadienis. Birželio 1S. 194?

įp£LidOJulw 
dvajūiumai

KAM IR KIEK NAUDINGI 
SAULES SPINDULIAI

Greitai prasidės pats niežėjimų, senatvėj maža- 
gražusis vasaros sezonas: kraujams, (bet čia reikia 
atostogos, kurortai, eks- taikyti saulės spinduliai 
kursijos. maudymasis... atsargiai, kitaip gali pa
saulės visur bus į valias, ir bloginti). Prie šlapiuojan- 
tai. kaip sako .iš pačių pir- čių egzemų, sąnarių skaus
mų jų šaltinių, už jos spin- mų. 
dubus nereikės mokėti, 
kaip kad už kvarco lempa 
švitinimą.
Saulės spinduliai gydomai 
ten geriau veikia, kur yra 

sausas ir tyras oras,
aukštesnėse vietose. Pro
fesoriai dr. A. Borchard ir 
R. Stich sako, kad mies
tuose, kur daugybė dulkių 
ir netyras oras, tik 10'7 
saulės spindulių veikia gy
dančiai. kiti žūsta: 
sugeria dulkės ir netyras ratūros pakilimas ir vargi- 
miestų oras. Tie patys pro- na naktiniai prakaitavi- 
fesoriai itin pabrėžia, kad mai, labai smarkiai išvar- 
saulės spinduliai yra ir gintiems ligoniams, ser- 
smarkūs bakterijoms nuo- gant užkrečiamom ligom 
dai. su aukšta

Žymūs gydyt, mokslinin- sergant 
kai kaip dr. 
Blunt, R. Kock, 
Geisler. nurodo.

Prie kaulų ir odos 
džiovos saulės spinduliai 
įr tyras oras be galo gerai 
gydo. Prie liaukų sutini
mo, prie arteriosklerosio 
su padidintu kraujo spau
dimu, reumatų, podagros, 
prie inkstų susirgimų, 
neurastenijos ir visos sun
kios gydomos žaizdos ge
rai švitintis saulės spindu
liais.

Saulės spinduliais nega
lima švitintis: prie plau- 

juos čių džiovos ,kai yra tempe-

F f
r

j

Pavasario vaizdas — Čia matome sniegenos (robin) lizdelį prie namų 
Chicagoje, kuriame trys 8 dienų vaikučiai šaukiasi į savo mamytę, kad 
jiems duotų maisto. Atrodo, kad motinėlė sniegena labai rimtai apie tai 
galvoja.

s

Gražios Ir Vertingos Knygos
“Darbininkas” Tamstai 

siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Naujas Testamentas 
Vertė arkivyskupas Juozapas 
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
spręsti turėtų rasti garbingą 
vietą 
moję, 
mūsų 
tijoj
44

ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiau 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugvbe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

kiekvienoje lietuvių šei- 
Teisybė, kartais pasitaiko 
katalikų namuose Vokie- 
išleista protestantiškoji 

Biblija”, bet jos negalima mai
šyti su tikruoju Šv. Raštu, koks 
yra čia minimas Naujasis Tęs- . 
Ramentas. Jo labai graži lietu- 
, visko ji kalba ir puiki popiera 
i knygą daro dar patrauklesnę. 
• Popieros apdarais $2.00; audek
lo stipriais apdarais kaina 

!$3.00.

šy tas Abraomo gyveni-’mento antstolis kiekvieną reikštas protestas prieš_
mas. kartą prikemša į tabokinę bet kokį būdą de jure a-'ninkama,

temperatūra, Pačioje Palestinoje Jeru- šviežaus tabako, 
mažakraujyste, žalės lygumos rytuose su- ------------

Dowres, Prieš švitinantis reikia pa- rastas
Kitasato, sitarti su gydytoju.

vrvi&iei, imruuu, kad dau
gybė bakterijų nuo inten- 
svvaus saulės spindulių 
žūsta per valandą, kitos, 
likę gyvos, tiek susilpnėja, 
kad žmogui lieka mažai 
arba net visai i 
gos — neužkrečiamos. be tikrai retam tenka pama- po tūkstančių metų vietų 
to. tokios bakterijos nė tyti Šventąjį Betliejų. pavadinimai paliko beveik 
veistis nebegali. Dabar Betliejus atrodo tie patys.

Net tokios atsoarios visai kitoks negu Kristaus Prieš kiek laiko moksli- 
bakterijos. kaip džiovos laikais. Gimimo urvas jau ninkams senienų kasinėto- 
bacilos, saulės spindulių _
užmušamos per 3 vai. bet 
jei oras drėgnas. kaip, 
pav.. vra prie jūrų, arba 
dulkėtas. netvras, kaip 
miestuose, reikia joms už- klauso graikams ir arme- begalėjo, kadangi vietiniai 
mušti u vai. ir daugiau. inams. Katalikai teturi tik žmonės Dasinriešino.

Garsus gydyt. Esmarchs, tą vietelę, kurioj stovėjo jau 26 metus vienas pro- 
Dieudonne. savo tyrinėji- Išganytojo lopšys. Ten ka- fesorius ieško visokių gar
niais irodė, kad saulės talikai kiekvieną ryta lai- šiųjų kapų. Jis jau surado 
spinduliai užmuša ir tas ko pamaldas ir meldžiasi, gimtąjį Abraomo miestelį, 
bakterijas .kurios yra ne- o Kalėdų naktį Jeruzalės Darbas eina toliau ir ne
giliai mūsų kūrė, vande- patriarchas padeda į šiau- trukus tikimasi surasti vi- 
nvi. žemėj ir t.t. Saulės dus kūdikėlio Jėzaus Kris- Sus miestus ir kapus, ku- 
snmduliai i 
bakterijas ir kliudo joms 
sreit veistis 
šių i. dėl to. tur būt, tain 
retai ir pasitaiko baisios kai stengiasi 
epidemijos.

Po lietingu ir ūkanotų vaizduoti šventąją žemę 
vasarų labai padažnėja tokią, kokia ii buvo Kris- 
aktvnomicosu i___ „___
^savTų vasa™^ fe ‘ "ekšįed'icij7sr kurių 1 kiekvienas parlamento at- kų užgrobimą Jūsų Vals-

Patamos. kuriose gvve- darbuote seką visas pa-go™^ '’^tatektaŽ' ma lt da^^to kaJ'^- 
name ir miegamo, turi bū- saulis. Tos iškasenos nu-fu ta. tabokines, ma ir dar dėl to, kad ka
♦ • i-* \ - - čarioz-in RiRiiSrvo km... kuri visada yra laikoma ras dar nebuvo laimėtas,ti saulėtos, tyros ir sva-šviečia Biblijos lapus. J __
rios.
Labai gerai švitintis sau

lės spinduliais prie šių 
susirgimų:

A.startos dievna- 
mis, kuris labai dažnai mi
nimas sename testamente. 
Šioje šventykloje po pra
laimėtos kovos buvo paka
binti karaliaus Saulio šar
vai. šventrašty ta vieta 

Visus tikinčiuosius trau- vadinama Beth Zhan, o 
nepavojin- kia į Šventąją Žemę. Bet dabar Zeizanu. Keista, kad

Šventoji Žemė Seniau Ir 
Dabar

Ką Rašo Įžymūs Anglai 
Apie Lietuvą

Lehrte’s stovyklos 
ventojai buvo pasiuntę 
“Britų Sąjungos Europie
čių Laivei Ginti” 
randumą Pabaltės 
Nepriklausomybės 
tymo reikalu.

i

gy-

memo- 
kraštų 
atsta-

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras, 1945 m. 424 pusi.

į Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 

•parašytas KRISTAUS SEKI- 
’ MAS. Gal būt nėra jam lygaus 

~ vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
pažinimu. Viso pasaulio žino- 

Lekcijos ir Evangelijos* mesnėse kalbose jis skaitomas, 
skaitomos visų metų Viešpaties apmąstomas ir platinamas. Šia 
dienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va- 
lantiejus, 1946 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi- 

, nes ankstyvesnė jos 
neksijos pripažinimui. j laida tiek kalbos, tiek išvaizdos

j Paskutiniais mėnesiais atžvilgiu buvo pėr daug pasenu- 
mūsų išeinančioje spaudo- 8i. Knyga stipriai įrišta. Kai- 
|je esame davę daug straip-na $3.00. 
snių tuo reikalu, taip kad!___________

į tautai dabar yra geriau! ŠventųjtĮ
paaiškinta apie Jūsų Vals- — • -
tybėms padarytą neteisy-į 
bę, negu prieš du metu bu
vo. Jus turėtų įdomauti,; 
kad pereitų metų vasario' 
mėn. viešame susirinkime 
temoje: “Kodėl mes nega
lime grįžti namo” kalbėjo

»

knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 
Kaina — $2.00.

nebera uolose iškirsta: jams pasisekė atidaryti 
stainelė. Ji paversta pože- garsųjį Apsalomo kapą, 
mio bažnytėle, aukščiau Tuo pat metu jie surado ir 
kurios pakyla 4-6 amžiaus karaliaus Jozafato kapą, 
bazilika. Ta bažnyčia pri- tačiau jie darbo tęsti ne-

Dabar iš jos yra gautas triJų Baltijos Valstybių 4 
vyrai ir Paliko įspūdi-

nuolat naikina taus stovylėlę, kuri yra rįe yra šv. Rašte pažymėti, 
; vieno ispanų dailininko Jėzaus Kristaus išvaikš- 

žemės pavir- amžinas kūrinys. čioti.
Bet katalikai mokslinin-

įžvelgti pro 
amžių rūką, norėdami at-j Parlamento Tabokinė

tienės Atholl ir Chicheste
rio Vyskupo Dunken 
parašais atsakymas, 
čia paduodame.

“Brangūs Ponai!
Atsakydama į Jūsų 

kus, kurių aš tiek daug iš 
Jūsų tautiečių esu gavusi, 
noriu Jums pasakyti, kaip 
giliai aš ir mano bendra
darbiai Britų Lygoje Eu
ropiečių Laisvei Jums at
jaučiame, ir kaip nepails
tamai mes dirbame mūsiš-j 
kiams čia įrodyti tą didelę 
skriaudą, padarytą Jums' 
ir Jūsų kenčiantiems tau- , 
tiečiams. Įsteigiant mūsų 
Lygą lapkričio mėn. 1944 
m., beveik nė vienas nė

Ton 
kurį i

Gyvenimai
Savo lėšomis išleido kun. P. M. 

Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.
Tai trumpi, kilnūs pasiskai

tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga ,tai įvykių ir as- 

l;menybių enciklopedija (žiny- 
7jnas). Daug paveikslų, patogus

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Su gilia užuojauta, 
Jūsų Katherine Atholl.

Ir aš noriu Jums dėkoti, * ’
už Jūsų laišką ir pareikšti

’ Tumes crilio o A a __ __
laiš- Jums gilią užuojautą. Aš 

Jūsų reikalus įnešiau į pa
skutinį Anglijos Bažnyčių 
Tautinį Susirinkimą ir lai
mėjau bendrą Jums para
mą, taip pat daugelis Vys
kupų palankiai kalbėjo 
Jūsų reikalais. —

Dtmkan — Tonu,
Chichester Vyskupas.

Atsiųstos Paminėti 
Spaudos Naujienos

na $4 00.

Pamaldiį Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius, 1929 m. Kaina— 20c.
Štai Žmogus,

Gavėnios knygutė. Trumpi V. 
Jėzaus Kančios mąstymai. Lais
vai vertė O. Zaštautaitė. Per
spausdino Kun. Jonas Vaitekū
nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir
šeliai.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.

M.
m.

Didysis Ramybės 
Šaltinis

Surinko ir išleido kun. P. 
Juras. Antroji laida, 1945 
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-

Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo 

Motinos Garbei 
Kaina — 25c.

Antanas Vaičiulaitis, Kur ba- 
---------- drįso apie tai kalbėti, kas kužė samanota. Istorijos ir pa- 

Anglų parlamentas šven- atsitiko su Jūsų Valsty- sakos. Kultūros Instituto leidi
nys. Spausdinta Amerikos 
spaustuvėje, New York, 1947 
m. Viršelį piešė J. Valaitis. 288 
pusi.

Rimas Amalviškis, Krivio liki
mas. Baladės. Išleido Lithua-

su-rei-nai tuf gimus. Didelės valstv-!ta? laikos* savo senų tradi- bėmis. Suprantama, kad 
išnyksta bes ruošia ten archeologi-i^.^į^S^J^kad

ios</

na — $3.50.

Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

maldos gegužio, birželio ir spa
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.

Maldos Auašta- 
lavimas

Tėvų Jėzuitų leidinvs, 1943 m.
176 pusi. Mąstymų ir maldų

Ramybės šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M.

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš-Į

čiau minėtą. Taip pat visais at-1 rinkinys. Jos autorius kun. J. 
žvilgiais graži, naudinga ir pa- Kidykas, S. J. rašo, jog vienin-

. - ...... . ______ . ________a,_______ i__________ itogi. Puošnūs viršeliai, paauk- 
jsuoti pakraščiai, rinktinės mai-

Neperseniai netoli Pales- Pas vyriausįjį parlamento Bet mūsų Vicepirminin- nia, Froseburg 1946 m. Iliustra- dos ir paveikslai. Kaina-$2.75.
1 r* 4-ncform X7*rc?lm_ ni-v-ta crvoTiVr* X7xrf flovonn 7Qtinos* atrado aDgadintą antstoli‘ kas Chichesterio Vysku-ei jos grafiko Vyt. Gavėno. 79

molio eilinderi. į kurį buvo .. Tabakas F* Perkamas Pas pajudino Jūsų reikalą-pusi.
■irašvtas vardas “Abra-1S Procenty tam tikros su- vimą musų viešame susi- Kun. Dr. P. Aleksa, Manjos 
hani” Anglu prof Savce mos PiniS4» kuriuos prieš rinkime sausio mėn. 1945 žodis. (Gegužės mėnesio skai-j 

:----------— j- Fatimos apsireiš-
prie o-vardas ir priklauso tani mento, narys mirdamas rome viską, ką galime iš-kimusi. Regensburgas, 1946 m. 

prie odos laikui, kur Biblijoj anra- tam tikslui paliko, nes jis aiškinti žmonėms apie Ju- 77 pust
visada užmiršdavo namie sų Valstybių padėtį. Mes Kun. K. Žitkus, Teve Musų.; 
savo tabokinę. • nuolat palaikome ryšį su Tikybo vadovėlis antrajam mo-|

Prieš mirdamas jis atsi-Jūsų Ambasadoriais (pa- kyklos skyriui. X leidimas. Lie- 
minė apie tuos nelaimin- siuntiniais), iš kurių mes tuvių Sąjungos leidinys. 104 
guosius atstovus, kurie [nuolat gauname informa- pusi.

Jvj •ks rugpjūčio mėnesio 5-tą dieną Tėvų Marijo- taip pat, kaip ir jis gali už- cijų ,o taip pat mes dažnai( Leiskit į tėvynę. Dainų rinki-

Angliškąja liga (Rachi- sako.’kad tai babilionieėių” SJJį.Tl
tas), skrofulosio.
dos išbėrimu.

Kunigų Vienybės Seimas

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

telis troškimas yra tas. kad ši 
knygelė atvestų kuo daugiau
siai lietuvių katalikų, ypač vy
rų, prie dieviškosios Jėzaus Šir
dies. Kaina — $1.00.

jvyKS rugpiucio intrntJbJO o* 14 uicnd. ievų įvidriju- pat, naip 11 jib g<111 ,u id,ip put niežo ud^iidiį > rcvjuę* vantų tinai .
nų Vienuolyne Thompson, Corn Prasidės iškilmingų miršti namie savo taboki-jjus minime mūsų savaiti- nys. Paruošė J. Vasaitis. Mem-nori ?eriau» pažinti savo tikeji- 
šv. Mišių auka 9:30 Marianapolio Kolegijos koplyčioje, nes. Todėl jis ir paskyrė^iame spaudos biuleteny- mingenas. Minties leidinys, mą — o mums jį Pažinti reikia! 
Tikimės, kad jame dalyvaus iš Europos atvykęs Šv. tam tikrą sumą ,kad būtų je, kurį leidžiame nuo pe- 1946 m. 272 pusi. — tun ja’p*’ M vertingą, di-

žventoli Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

Tems Rrl«tn« .išleido kun. J. K. Miliauskas,geras nnsras. 1937 m Kaina _ 20c.
pasaulio Isgelbetojas. Paraše
vysk. Pranciškus Būčys, MIC.
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pnt mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal- 
gyvenimą. Kas:1*”108- Si°je knygelė.je j™ at- 

, j spausdintos lotyniškai ir lietu- 
i viškai. Kaina — 25c.

Tikimės, kad jame dalyvaus ------- „r— —------ ,---------- ---------z --------
Sosto Delegatas lietuviams J. M. Kan. F. Kapočius ir nupirkta parlamentui ben- 
kiti įžymūs svečiai, kurie suteiks svarbiu žinių. dra tabokinė ir iš tos su- 

Lietuvos tragedija, tremtinių reikalai ir mūsų'mos procentų būtų perka- 
šventos pareigos kviečia mus į Kunigų Vienybės Sei- mas tabakas.
mą.

Tėvai Marijonai turės nakvynių visiems daly
viams. tik prašo iš anksto pranešti, kas ir kada atvyks.

Kun. P. M. Juras,
K. V. pirm.

*1

Jau daugiau 20-ties me
tų, kai nė vienas parla
mento narys tuo tabaku 
nesinaudoja, bet prieš 
kiekvieną posėdį parla-

Aidai. Mėnesinis kultūros žur
nalas. 1 numeris, 1947 m. 48 
pusi. Leidėjas Jonas Sakevičius, 
redaktorius Kazys Bradūnas. 
Muenchen 27, Lamontstr. 21.

reitų metų. Paskutinėmis 
savaitėmis esame padarę 
ypatingų paskaitų Jūsų 
reikalus patiekti savo Vy- 

Įriausybei ir viešumai, ir 
tmes tikime, kad greitu lai
ku įtakingų asmenų pasi
rašytas laiškas pasirodys lingi gerų pavyzdžių, negu 
“Times", kuriame bus pa- kritikų. Joubert.

Žmonės daugiau reika-

dėlę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

ivč. P. Marilės Anri- 
reiškimai Liurde 

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas N^^omoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi. Kai
na — 35c.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

I


