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^Dabarties 
{Pastabos

4

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudoj n©- 
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettaieifa.
-------------------------------------• AMERIKOS LIETUVIŲ R. Kį
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■Pakliuvau...
Kažin, ar nuoširdžiai rašoma?
Bereikalinga baimė

•

-Prieš kurį laiką šioje pačioje • Keturių didžiųjų vatety- 
vietoje, buvau rašęs apie šia- bių atstovų pasitarimuos 
pus Atlanto gyvenančių lietu- Paryžiuje nei viena pusė 
vių organizacijų susirinkimus nenusileido ir vis tik pri- 
ir patiekiau vieną kitą pastabą 
dėl narių vėlavimosi, nepunktu- ■ 
alumo, perilgų bereikalingų 
diskusijų neesminiais klausi- j 
mais ir begaliniai ilgų susirin
kimų protokolų rašymo. Savo 
išvedžiojimų, kurie ten buvo 
rašyti, žinoma, nebekartosiu, 
tik priminsiu, kad į juos reaga
vo didž. gerb. mano oponentas

• p J F. A. Krancevičius, LDS 70
kp. pirmininkas.'

Taigi, pakliuvau...
•

Žinoma, jeigu nekeltų man 
abejonių klausimas: ar p. Kran
cevičius nuoširdžiai tai rašė, ar 
tik tam rašė, kad ką nors rašy
ti — nieko prie to nebenorė
čiau pridurti. Tačiau šiuo atve
ju, vis dėlto, man peršasi į gal
vą antroji galimybė, todėl nori
si kai kuriuos pnuktus paryš
kinti.

Labai teisingai autorius spė
ja, jog aš esu “dipukas”, tačiau, 
labai gaila, kad norima man 
primesti kažkokį tai nepasiten
kinimą šiapus okeano iš seniau 
gyvenančiais tautiečiais. Prie
šingai — aš jais labai patenkin
tas, juos gerbiu ir esu geriau
sios nuomonės kaip apie juosi 
pačius, taip ir jų ’______ ____ _
ką. Nežiūrint to, tai dar nereiš
kia, j°8 JŲ tvarkoj nieko nėra 
taisytino ir kad nereikia siekti

IMU XV1UAU.

Mane stebina autoriaus ir, 
dargi, organizacinio vieneto — 
kuopos pirmininko p. Krancevi
čiaus straipsnyje “Ar neper- 
ankstyvos pastabos?” (“Darbi
ninkai” Nr. 47) išreikštas (nors 
ir švelnus) nepasitenkinimas 
tuo, kad aš, pav., drįsau savo 
pastabose priminti organizacijų
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eita prie kai kurių susita
rimų. O buvo manyta, kad 
bus kur kas blogiau ir jo-'
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kių būdu nesusitars net, 
kad dabar yra 1949 metai.

Pusė miliono streikavu
sių angliakasių nutarė ei- 

į ti dirbti į pagrindį, į ang
lių kasyklas, nes dabar 
ant žemės paviršiaus nie
ko gero neduoda, o vien 
tik saulės nudegimą.

MONS. ALt* BUŠU

Vakaru Okupacinės Vai- , 
džios Siūlo Pravesti 

.Mikknus Berlyne
Berlynas — Jung. Vals

tybių, Anglijos ir Prancū
zijos okupacinės valdžios 

; pasiūlė paskelbti ir pra- 
į vesti rinkimus visame 
. Berlyne.
i Vakarų valstybės nori, 
kad ne tik Vakarų Vokie
tija turėtų savo valdžią, 

. :bet ir Berlyno miestas.
| Tačiau labai abejojama.

Kai kuriais atvejais 
lietus yra sensacija.

Žmogus, kuriam nelei
džiama atvirai pasakyti, 
ką jis galvoja, turi arba 
tylėti arba meluoti.

Sakoma, kad jau gali 
pasaulin ateiti ir taika, 
nes atsisveikindami, pasi
baigus Paryžiaus konfe
rencijai, 4 didžiųjų vals
tybių atstovai rankose ne
turėjo peilių. J

Didelė žmonių dalis gra
žiai rengiasi tam, kad bū- 

veildm7tv^-id*",i ““kais didingai at-
rodyty.

šiuo metu vyriausybėms 
sunku

peiliu skaldyti atomą.

Vienintelis Likęs Lietuvoje
Vyskupas Slaptai Veikia

Raudonųjų Valdžia Uždari Daug 
Bažnyčių Lietuvoje. - Kunigai Turi 

Mokėti Valdžiai Po 20, 
Už Leidimų Sakyti Pamokslus

Rubliu

Radio žiniomis Lietuvo- suėmė paskutiniuosius du
kad Sovietų Rusija pri-'Je komunistinė valdžia iš- laisvėje likusius katalikų 

limsp šį pasiūlymą. Ji ge- leido dekretą, kad bažny-Į vyskupus, būtent, A. Mar- 
kad Berlyno či°s gali būti tik 4 mylios ton, 53 metų amžiaus, Al-; rai žino, L__

i miesto gyventojai neap
kenčia rusų ir jie nori nu- 
sikratyti jų valdžios.

MONS. ION BALAN MONS. VALERY FEENTIU

Keturi kaliniai, Rumunijos Unitų (Rytų Apeigų 
Katalikų Bažnyčios, kuri yra vienybėje su Popiežiu
mi) vyskupai. Pagal Romos šaltinių žinias, jie yra 
komunistinės rumunų vyriausybės įkalinti už ištiki
mybę Vatikanui. Viršuje iš kairės: Mons. Ion Suciu, 
Moglena vyskupas ir Mons. Alex Rusu Marmuras 
vyskupas. Apačioje: Mons. Jon Balan Lugoj vysku- 

Frentiu OradeamarĮkarkivysku-
♦ l.l tilt » ■

tolio nuo viena kitos. Tai- ba Julia diecezijos vysku- 
gi miestuose, kur yra pą, ir A. Durcovici, 61 m. 
daugiau kaip viena baž- amžiaus, Jassu diecezijos 
nyčia ir randasi arčiau vyskupą.
kaip 4 mylios nuo viena: Rumunijos spauda pa- 
kitos pagal išleistą dekre- skelbė, kad šie du minėti 
tą turi būti uždarytos. (vyskupai iš sąrašo iš- 

Bažnyčios ir kunigai y- braukti, nes “jie eksko- 
ra apkrauti stambiais munika grąsino ir ūkinin- 
mokesniais. Kunigai, ku- kus prieš vyriausybę 
rie nori sakyti pamoks- kurstė”.
lūs, turi gauti valdžios! Čekoslovakijoje taip pat 
leidimą ir už tą leidimą —----1------ >—-•
turi sumokėti 20,000 rub
lių.

Vienintelis Lietuvoje li- 
kęs vyskupas Paltarokas 
turi slapstytis nuo raudo- “šeši unitų katalikų vys- 
nųjų tironų ir tik pogrin- kupai yra 
dyj veikia.

Šias žinias ______
paskelbė Jung. Valstybių I 
radio. Iš to galime supras
ti, kąd Lietuvoje eina 
žiaurus Katalikų Bažny
čios ir katalikų persekio- 

narilĮ ir. afffijtrotimirBzsr --fie itr,- ėretuvnje;

Pritaria Uždrausti Kcam- 
nistams Mokyti Mokyklose

Boston, Mass. — Natio- 
nal Education Associa- 
tion seimas, kuriame da
lyvauja 3000 atstovų — 
mokytojų ir profesorių, 
nubalsavo, kad Komunis
tų partijos nariams mo
kytojams būtų uždrausta 
mokyti šio krašto mokyk
lose.

Tai yra pagirtinas daly
kas, kad Amerikos švietė
jai - mokyto jai ■ padarė to
kį žygį. Iš visų atstovų 
tik trys ar keturi balsai 
buvo prieš tą pasiūlymą.

Tautinė švietimo Orga
nizacija, turinti 425,000

areštuoja vyskupus, kuni
gus ir pasaulionius katali
kų vadus.

Patys komunistai iš Ru
munijos yra pareiškę, kad

“apgyvendinti” 
vienuolynuose įvairiose 

iš Lietuvos krašto vietose, iš kur 
jiems uždrausta išeiti be 
specialaus leidimo. Trys 
iš penkių vyskupų yra in
ternuoti jų • namuose, iš 
kurių jie negali išeiti be

Taikai ir šiandien nėra 
tvirto pagrindo. Bet dėlto 
nereikia nusiminti, nes: 
1.) visada taip buvo ir 2.) 
vis vien reikės mirti.

SLOVAKAI SMARKIAI KOVOJA 
RAUDONŲJŲ PRIESPAUDĄ

Gauta žinių, kad lietuvį 
sportininką Vaitkų šovusi

• Pabėgęs iš Čekoslovaki
jos tremtinys į Austriją 
praneša, kad Slovakijoj 
vyksta kruVina kova tarp 
komunistų ir to krašto

r----------- — r ------------------ —o----------------- . - spuri/lIllIlKlį VailKŲ SVVUS1
narių nepunktualumą, lankant mergaitė dabar dėl to la-J
susirinkmus. Straipsnio auto- graužiasi. Nieko nuos-’žmonių, kurie gina Kata- 

tabaus, nes daug kas gy-jlikų Bažnyčią nuo komu- 
venime pirma bloga pada-! natines valdžios. .

pralieta daug kraujo.
Slovakijos liuteronai pa

gelbsti katalikams apsau
goti kunigus nuo tironų 
komunistų.

narių, yra galintiausia 
mokyklos organizl c i j a 
Jung. Valstybėse.

Iš viso šiame seime da
lyvauja 5,000 mokytojų, 
mokyklų viršininkų, ad
ministratorių ir įžymių 
mokyklų viršininkų. Ta
čiau tik 3,000 atstovų turi 
teisę balsuoti.
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Vatikano spaudos biu
ras rašo: “Daug kurijų 
yra suimta ir žiauriai

rius nenuneigia, kad taip yra, 
bet jis aiškina lyg ir tuo, kad 
čia esanti “tokia mada’’. Vaidi
nasi, nariai praktikuoja vėla- 
vimąsi. Norėtųsi paklausti: ar 
p. Krancevičius, nuo atvykimo 
j JAV-bes dienos, yra nuolat vė
lavęsis, kad pav., ir į darbą kur 
nors fabrike ar kitoj darbovie- 

O jeigu taip darytų, ką 
pasakytų darbovietės bo- 
Ar nepasiūlytų į darbą

ro, o paskui graužiasi.

Vakari Zonos Pasirašė 
Sutartį Su Lenki ja

Zilinoj komunistų mili
cija suėmė kun. 
dan, sumušė ir 
Subėgę žmonės

O. Pal- 
įkalino. 

negalėjo i

Nubaudė Kalėjimu JudMi 
Coplon

Washington, D. C.—Šio
mis dienomis pasibaigė

išgelbėti kunigo, bet jieSars* byla. Buvo teisiama

Berlynas — Jung. Vals
tybių, Anglijos ir Prancū-

apsaugojo Švč. Šakra-i3udith Coplon, buvusi 
mentą ir altorius. Teisingumo Departamen-

Teplickoj komunistų mi-Ų° tarnautoja, uz šnipine-

Lewis įsakė dfrbti tik tris 
ienas per savaitę

Washington, D. C. —
John L. Lewis, angliaka
sių unijos pirmininkas, į- 
sakė, kad visi angliaka
siai dirbtų tik tris dienas 
per savaitę.

kaip praneša, ne tik per
sekioja lietuvius, bet juos 
areštuoja, kankina kalėji
muose ir masiniai veža į kankinami. Kasdien nauji 
Rusijos gilumą — Sibirą, suiminėjimai kunigų, o a-

Iš Vatikano praneša, pie suimtuosius nėra jo- 
kad ir kituose Maskvos kių žinių”. Toliau 
dominuojamuose ir komu- kad unitų katalikų 
nistų valdomuose kraš- gai verčiami dėtis į 
tuose vedamas žiaurus doksų bažnyčią, o 
katalikų persekiojimas, tinkantieji tremiami į Si- 
Rumunijoje komunistai birą.

v •

rašo, 
kuni- 
orto- 
nesu-

Italija Išleis Bilijoną Žemės
Reformai Pravesti

■*

. tėj? 
jam 
sas? 
daugiau nebeateiti?...

Aš nežinau, žinoma,* ar p. 
Krancevičius dirba kurs nors 
samdomą darbą, ar turi kokį 
biznį ir dirba “ant savęs”, bet 
tikiu, kad, jam, tik atvažiavus į 
Ameriką, reikėjo dirbti kokio 
nors “boso” priežiūroj ir jis la
bai gerai žino, kad vėlavimasis
— niekur nėra toleruojamas. 
Išeitų, kad be punktualumo — 
negalima išsiversti ir organiza- 
cijiniam gyvenime. Tuo labiau
— tas reikalas taikintinas orga
nizacinio vieneto pirmininkui.

Šiaip — niekas nenori “pa
mokyti ir duoti patarimų dėl 
patobulinimo” nei Amerikoje, 
nei Kanadoje egzistuojančių 
draugijų, nei jų valdybų, kaip 
savo straipsnyje p. Krancevi
čius rašo. Apie tai mano pasta
bose visai nebuvo užsiminta. 
Dargi keistas p. Krancevičiaus 
išsireiškimas, kad tie susirinki
mai ir draugijos yra “mūsų”. 
Vadinasi, ir čia jau reiškiamas 
skaidymasis į “mūsų” ir 
sų”. Atseit, “dipukai” sau.

Tęsinys 2-rsme pusi.

zijos okupacinių Zonų pa* licija dienos metu puolė įjim4~ir s^aP^ dokumentų 
reigūnai pasirašė preky
bos sutartį su Lenkija. 
Sutartis galios vienus me
tus.

areštuoti Prel. S. Kusek, 
bet subėgę žmonės jį iš
gelbėjo. Taip pat apsau
gojo nuo areštavimo Pre- 

Pagal tą sutartį Vakarų latą S. Bitter ir p. Bohi- 
Vokietijos respublika ga- han, Katalikų Akcijos va
lės daryti prekybą $70,- dus, Terchovoj. Kautynė- 
000,000 vertės. se su komunistų milicija

f \ Pensijų Reikalavimų

vogimą.
Judith Coplon nuteista 

kalėti nuo 40 mėensių iki 
10 metų; Ji pasakė teisė
jui, kad, jos nuomone, ji 
negavusi teisingo teismo. 
Ji galėjo prašyti pasigai
lėjimu tačiau ji to neda
rė.

Dar ji ir rusas V. Gubi- 
čev bus teisiami New 
Yorke už sąmokslą šnipi
nėti. Toji byla prasidės 
liepos 11 d.

Bulgarijos Komunistų 
Vadas Mirė

mirė

Roma *— De Gaspari’o patenkinti ir tokiu būdu 
valdžia, kad pagerinti sa- bus užkirstas kelias ko
vo piliečių būvį ir pastoti 
kelią komunizmui yra pa* 
siruošusi. išleisti vieną bi- 
lioną dolerių žemės refor
mai pravesti Italijoj.

Kaip žinoma, raudonie
ji komunistai Italijoj vi
suomet smerkia valdžią, 
kad ji nieko nedaranti 
biednųjų žmonių būvio 
pagerinimui. Taigi dabar

munizmui plėstis.

Derybos nutruko. — Gali kilti streikas
Pittsburgh, Pa. — Dery

bos tarp Jung. Valstybių 
Plieno korporacijos ir 
Cip United Steelworkers 
dėl naujos sutarties, nu
truko. Unija reikalavo 
mokėti pensijas darbinin
kams. Korporacija darbi
ninkų reikalavimą atme
tė.

rybos korporacijos su u- 
nija gali būti tik dėl algų 
ir apdraudos.

Philip Murray, CIO pre
zidentas, pareiškė, kad 
korporacijos pasiūlymas 
yra “labai nepadorus”. 
Be to, tarpininką^ (arbi- 
trator) yra atleistas, o 

' lrrJ naiiioa kilia na

Siaurės Atlanto Sutartis 
Pasmerida IHpnaHą

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių Senatas 
dabar svarsto Šiaurės At
lanto sutartį, ir tikisi šią 
savaitę ją priimti.

Senatorius Arthur H. 
Vanderberg iš Michigan, 
kalbėdamas apie tą sutar-

Šiomis dienomis 
Bulgarijos komunistų mi- 
nistėris pirmininkas G. 
Dimitrovas, kurs prieš 
kiek laiko skubotai išvy
ko į Rusiją, ir kurio toji 
kelionė sukėlė įvairių 
spėliojimų, pagaliau, kaip 
pranešė žinių agentūros, valdžia yra paruošus že- 
Maskvoje mirė.

Dimitrovo kūnas iš Mas
kvos parvežtas į Sofiją, 
Bulgariją specialiu Rusi
jos traukiniu. Jis buvo 67 
metų amžiaus. Jis būda
mas valdžios viršūnėje 
nužudė daug bulgarų pat-* 
riotų, jų tarpe ir savo ge
radarį Petkovą.

mės reformos įstatymą ir 
jį įteiks parlamentui pa- 
tvirtihti. Pravedus žemės 
reformą, visi tie, kurie 
nori turėti savo ūkis, bus

“jū- 
mes

Korporacija pasiūlė, kad'ko1 naujas bus paskirtas, 
pensijų reikalavimo klau- *** Praels daug laiko.

Taigi plieno industrijojsimas būtų , pavestas 
spręsti tarpininkui, o de- gali kilti streikas.

Inia Pasiuntė Atstovą 
Pas Popiežių

Vatikano Miestas—Pra
neša, kad šį mėnesį at
vyks iš Indijos pirmas to 
krašto diplomuotas atsto
vas pas Popiežių. Tai isto
rinis įvykis.

Indijos atstovu yra pa
skirtas Dhiralal Bhulab- 
hai Desai, ir jis turės mi
nisterio titulą. .

!■■■■■■ II I ■ A ■ ■ ■— .n — I

Ketai Mfeji Įsakė Štili-
v—a* m -
juoti Knyno mciĮ

Berlynas — Keturių di
džiųjų okupacinės jėgos į-

tį, pareiškė, kod toji su-Įsakė savo komandantams 
tartis yra “didžiausias 
gąsdinimas pradėti karą”, 
nes ji įspėja ir iš anksto 
“pasmerkia užpuoliką”.

Ii susirinkti ir .įvykdyti Už
sienio Ministerių Tarybos 
instrukcijas šiame pada
lintame mieste.

Lietuvių Radio Programa •
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, liepos 9 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties —1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresū:

LITITIJANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Tdephonai: SOuth Boston 8-2680 arta NOrvood 7-1449
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Svekary Komunistai Apvogė Ietimi Sauna Progų Pmar- 
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Ženeva (LAIC)—1945-7 priskirtas prie šios orga
ną. Šveicarijos komunistai nizacijos, sutiko, kad iš 
rinko pinigus “Lenkijos ir lenkų našlaičiams surink- 
Jugoslavijos našlaičiams” tų lėšų 5,000 frankų būtų 

ir surinko 83,000 frankų, atiduoti Vorvaerts leidė- 
bet tiktai 35,000 frankų jams, kuriems grasė ban- 
buvo skirta našlaičiams, krotas. 
Kiti pinigai buvo sunau- metė 
doti “politinei gramotai”. mentą, 
Tarp kitko, 5,000 frankų neturėjęs teisės skirti 
buvo duota kompartijos propagandai pinigus, ku- 
organui “Vorvaerts” pa- rie buvo surinkti našlai- 
remti, kiti pinigai buvo čių šalpai”. Proceso metu 
panaudoti kompartijos paaiškėjo, kad iš Lenki- 
narių atostogoms į Pran- jos atvykęs draugas 
cūziją, Austriją, Olandiją Krupski mėgino “uždažy- 
ir Ispaniją apmokėti, bei ti” aferą, sudarydamas 
apmokėti draugės Helen J sutartį su Koordinations-'- 
Keller kelionę į Prahą. istelle.

Kriminalinis teisinas Teismas visus kaltina- 
Winterhur’s teisė kom- muosius rado kaltais 
partijos vice - ] 
gą Edgar VVood, 
vyrus ir 1 moterį. Drau- nuo 1 ligi 4 mėn 
gas VVood “mokslinosi” kai Vengrijos komunisti- 
Maskvoje ir seniau buvo nė spauda pasmerkė'^ 
Kominterno nariu, Meksi- sprendimą, kaip “Šveica- 
kos kompartijos organi- rijos valdančiosios klasės 
žavimo dalyvis, atstovas politinį manevrą”, Šveica- 
Šveicarijos parlamente ir rijos vyriausybė buvo pri- 
Ciuricho miesto tarybos 
narys.

Prokuratūra at- 
“sutikimo” argu- 
nes “Szenbergas 

teisės

New York (LAIC) — 
Inter - Catholic Press 
praneša iš Varšuvos, kad 
mišri lenkų - čekų komisi
ja baigė įstatymo projek
tą, kurį birželio 22 d. 
spaudoje paskelbė “drau
gas” ministeris Swiąt- 
kowski.

Įstatymas padalintas į 
keturias dalis: sutuoktu
vių, turto, giminingumo, 
ir globos. Sutuoktuvių da
lis leidžia gąna laisvai iš
siskirti:
sančios gana 

( tartis, 
projektą 
prisiimti vyro pavardę, 
___ savąją pasilaikyti. 
Lygiai taip pat ir vyras, 
vesdamas žmoną, galįs sa-

sutuoktuvės e- 
palaidi su- 

Pagal ' įstatymo 
žmona galinti

New Yorko gubernatorius, Tbomas B. Dewey, 
su savo žmona, po 25-kių minučių pasikalbėjimo 
su Jo švent. Popiežiumi Pijumi XH, praeina pro 
šveicarų sargybą, apleisdamas popiežiau? privati
nę biblioteką Vatikano mieste.

DABARTIES PASTABOS
—U

, , , , ,. . vo pavardės išsižadėti ir,:e.se kom- muosius rado kaJtais ir £ pavardę.!
pirm drau- dij. Woodą nubaudė 6
>d. kitus 2 men. kalejiman, kitus 4 _ u arba

e iau’ motinos pavardę. Projek
tas nepripažįsta bažnyti-; 

i nių sutuoktuvių, betgi 
leidžia tuoktis bažnyčioje 
po to, kai įvyks civilinė 
ceremonija. Povainikiai 
vaikai visiškai sulygina
mi teisėse su sutuoktuvi
niais vaikais, kiek tai lie
čia teises į pavardę ir pa-į 
veldėjimą.

Į

versta pareikšti protestą.

Bylos eigoje paaiškėjo, Liepos 4 Šventėse Žuvo 
kad ne tik vietiniai drau
gai, bet ir Varšuvos rėži-i 
mas buvo įsivėlę aferonj 
kadangi pinigų paskirs- parodo, kad per Liepos 4 
tymąs buvo daromas Len-.dienos šventes žuvo ma- 
kijos ir Jugoslavijos vy- žiausia 818 žmonių, 
riausybių sutikimu. Rink-j Automobilių nelaimėse 
liavą vykdė “Koordina- užmušta 296 žmonės, pri- 
tionsstelle”, gi Varšuvos gėrė 245 ir kiti žuvo kito- 
ryšininkas, Dr. Szenberg, se nelaimėse.

818 Žmonių veldėjimą.
United Press skaitlinės Višinskis bus prašalint 

iš komisaro partigtĮ
“United

VYSK. EMANUELIS KETTELL-
R’IS - DIDYSIS DARBININKI

JOS DRAUGAS
Darbininkija visais lai

kais kovojo už savo ge
resnes gyvenimo sąlygas, 

į Toji kova raudonu siūlu : 
eina nuo gilios senovės i- 
ki nūdieninių laikų. Visoj 
šitoj kovoj didelė darbi
ninkijos tragedija yra ta
me, kad ji paprastai yra 

■ mažiausiai apsišvietusi 
^visuomenės dalis ir leng-

Nauji Tremtinu Transportai
. Biržęlin pahaignjp ir lie- PalngaiMtkas. Vytautas, 

pos pradžioje lėktuvais iš Elena, Vytautas, Algir- 
britų ir amerikiečių zonų das į New Britain, Conn. 
atvyko šie lietuviai: j ~ . . ... , .. .

Bielkeviėius, Romual-i„ G™*®™*’“. Juhus- » 
das, Emilija, Ona. Ry-Grafton’ Mass- ■ 
mantė į Brockton, Mass.

Butkus, Kostas, Elena į;
Chieago, Dl.

Butkienė, Pranė ir vai-: 
kai Teresė ir Benedikta į 
Brooklyn, N. Y. 1

Buitkus, Jonas, Morta,
Irena į Lincoln Park, Mi-; 
ohigan. l

Černiauskienė, ’ Elena iri 
sūnus Aloyząs į Ashland, 
Mass.

Čekauskas, Vladas, Iza
belė‘ Ilona į <_____
Pa.

Dagys, Jonas, Olga, Bi-;
rutė, Romualdas į Rock- 
ford, III.

Daukša, Pranas, Ona, 
Romualdas į Chieago, III.

Gelažius, Alfonsas, Pru- 
dencija į Chieago, III.

Gaižutis, Juozas, Uršu
lė, Algir, Bronius į Chi
eago, III.

Gurėnas, Bronius, Mari
ja į Munhall, Pa.

Jankauskas, Stasys, Al
fonsas, Tekle į Hyde 
Park, Mass.

Jukna,
’’Bridgeport, Conn.

— - - J Kuzmickas, Simas, Ste-
Shen^doah/fani>'Milda. Jurgis į An- 

tioch, III.
— ! Klevaitis, Juozas į Chi

eago, UI.
Kalvaitis, Antanas, Bro

ne į Coloma, Mich.
Tęsinys 5-tame pusi.

New York
Nations World”. gavęs iš 
gerai informuotų
TaVmUv?U°?nllL .^ Maidingų judėjimų. Keis- 
Andrei Višinskis, Sovietų to judė-
Rusuos užsienio komisu- jimai skeIbiasf ne.
ras, bus prašalintas iš tų'Jva yra rūpintig
pareigų. darbininkijos reikalais,dartiinkijo. reika- 
ritaugebejęs ’tnttMiarkp-j] sprendė ir sprendžia 
ginti Sovietų Rusijos rei-;w/urtum darbininkas 
kalų įvykusioje uzsieniOi ^ 
ministerių konferencijo
je Paryžiuje.

jimai, kūne skelbiasi ne*

kokia padėtis darbininkų bolie- 
«di_ vikų - dominuojamuose kraštuo

se — manau — ir p. Krancevi- 
čiui yra žinoma. Sovietų Są
jungoj apie 15 mil. žmonių dar 
tebėra priv. darbų stovyklose. 
Jų tarpe — labai didelė dalis 
darbininkų.

•

Gi p. Krancevičiaus “baimė” 
ar, tiesiog, gąsdinimas, kad, dėl 
tų mano nekaltų pastabų apie 
susirinkimus, gali kilti Ameri
kos lietuvių tarpe nepasitenki
nimas ir, net... atsiliepti trem
tinių šalpai — neišlaiko men
kiausios kritikos ir niekas tuo 
negali patikėti. Viena — aš gi 
rašiau kaip paskiras asmuo ir 
dėsčiau savo nuomonę (o de
mokratiškam krašte — juk sa
vo nuomonę galima pareikšti, 
ar ne?), antra — amerikiečiai, 
senesnieji lietuviai, man rodos,- 
nėra tokie smulkmeniški, kad 
dėl menkniekių užsigautų ir net 
tokių “represijų” griebtųsi

Pradžia 1-me putdapyj

sau. O kaip tiktai — juk ir 
pūkai” įsilieja į čia esanias or- ' 
ganizacijas ir yra veikiama ben
drai..*.

Niekas neneigia ir negali nu
neigti senųjų lietuvių pastangų, ' 
bekuriant įvairias organizacijas ' 

'ir draugijas šiapus Atlanto. Ir 
apie tai bereikalingai kalba 
gerb. straipsnio autorius.

Dėl perilgų susirinkimų, vė
lavimosi bei ištęstų susirinkimų 1 
protokolų rašymo — aš pasta- J 
bas rašiau tik pagal gautą pa
tyrimą iš pačių seniai užjūry
je gyvenančių lietuvių. Pav., 
viename susirinkime ir vienas 
iš senųjų ateivių kaip tik ir iš
kėlė klausimą, kad ar nevertė- ' 
tų susirinkimų šaukimą vasa-, 
ros metu atidėti kokiems trims 
mėnesiams ir paskelbti atosto
gas, nes pas juos taip iš seniau 
esą daroųia. Susirinkimas tam 
pasiūlymui pritarė ir pasisakė 
kad šauks susirinkimą vasaros t 
metu tik tuomet, kada bus la-Pr^ tremtinius... 
bai svarbus reikalas Kaip ma-1 Taigi, bereikalinga p. Kran- 
tome, ir senieji nenori ilgas va
landas tūnoti salėse, ypač va
saros metu...

Dėl p. Krancevičiaus kelia
mos miijties, kad parašyčiau 
straipsnių, liečiančių darbo 
žmonių reikalus Europoje, pa-į

cevičiaus baimė ir bereikalingas 
ieškojimas priekabių ten , kur 
jų nėra.

Tebūna atlaidus gerb. opo
nentas už šias mano pastabas, 
nes, tikiu, kad p. Krancevičius, 

žmonių reikalus Europoje, pa-Į perskaitęs dar kartą mano 
sakyčiau, kad apie šio meto to‘ankstyvesnes pastabas ir dabar- 
kontinento darbo žmonių padėtį 
nėra ko labai daug parašyti. Po 
didžiulės karo audros — ilges
nį laiką ji buvo nenormali. O

Jis išaugo sunkių kovų 
ir gyvenimo audrų metu 
Vokietijoje, kai ūtoutč 
garsus katalikų ftftašas, 
Vokietijos viešpats Bis- 
mark’as. Jis, fiMHuank’as 
ne tik nekentė katalikų. 
Jis taip pat nepaisė ir 
darbininkų reikalų. Dar
bininkijos būklė buvo 
sunki. Jie turi daug ir il
gai dirbti už labai menką 
užmokestį. Jų teisės neap
saugotos. Nelaimėj, ligoj, 
varge jiems taip pat nieks 
nepadeda. Jie palikti savo 
pačių liūdnam likimui. Vi
sa tai akyiiai«tebi Ema
nuelis Kefteleris darUesi- 
mokindamas, vokiečių ka
riuomenėj būdamas ir 
aukštas pareigas Valsty
bės tarnyboj užimdamas. 
Tie dalykai jį jaudina iki 
ašarų ir jis nuolat galvo
ja, ką jis čia galėtų gero 
padalyti. Ilgai laukti ne
teko. Miršta jo tėvas. Gy
venimo neteisybės ir my
limo tėvo mirtis taip jį 
paveikia, kad jis su savo 
broliu Ričardu, kurs tuo 
laiku buvo gusarų pulko 
karininku, meta visas sa
vo pareigas ir pasišvenčia 
Dievo ir vargstančiųjų 
tarnybai. Emanuelis Ket
teleris tampa kunigu, o jo 
brolis Ričardas vienuoliu.

Tapęs kunigu, Emanue
lis Ketteler’is savo gyve
nimą skiria tarnauti 
skriaudžiamiesiems dar
bininkams ir ginti katali
kų teises. Jis buvo išsi
mokslinęs, energingas, 
darbštus. Jis gražiai kal
ba ir gražiai rašo. Jis aiš
kiai žino ko nori ir žino 
kaip prie to prieiti. Toks 
žmogus gali daug pada
ryti.

Pirmia.tsiai jis paskiria
mas kapelionu. Jo pirmas 
žvilgsnis į sergančius ir 
vargstančius. Jis tuoj 
juos susiranda, o jie greit 
jį, kaip savo geriausią 
draugą, pažįsta. Ir prasi
deda jo palaimingas dar
bas šių nelaimingųjų būk
lei gerinti. Jis pats šiam 
reikalui išleidžia ką jis 
■tik turi. Ir iš kitų renka 
ir vargšams, ligoniams 
duoda. Jis kuria ir orga
nizacijas, kurios šį darbą 
organizuotai,. nuolatiniai 
tęstų.

Bet greit jis iš čia iške
liamas klebonu į parapiją. 
Būti klebonu, tai buvo jo

tinį savo straipsnį, turės pripa
žinti, kad ne vietoj buvo rep
likuota.

Pr. Al.

svajonė. Juk jis turės sa
vo parapiją, kurioj jis šei
mininkaus ir dirbs, kiek 
tik galės. Ir kaip tik jo 
parapija buvo smiltynuo
se. Žemė nederlinga. Varg
šų daug. Ir dabar, kur 
vargas ir kančia, ten vis 
rasi ir kun. E. Ketteler’į. 
Jis organizuoja jiems vi- 
sokiariopą pagalbą. Jis 
viską daro, kad alkanas 
būtų pavalgydintas, o li
gonis būtų gydomas ir ap
rūpinamas. Jis net pradė
jo savo parapijos smiltin- 

i gus laukus gerinti. Ir 
daug padaro.

Bet iš čia jis greit pa
skiriamas vyskupu. Da
bar jis į darbą dar pla- 

1 čiau įsirėžia. Jis dirba ne- 
’ tik savo vyskupijoj, bet 
* toli ir už savo vyskupijos 
ribų. Apie jo darbus gar
sas nuskamba ir plačiam 

I pasauly. •
Jis renka pinigus ir sta- 

1 to vargšams prieglaudas 
ir ligonines. Jis rūpinasi 
neturtingais moksleiviais 
ir studentais, juos viso- 
kiariopai šelpdamas, kad 
jie galėtų mokytis ir sa
vo žmonėms naudinges
niais būti. Jis stato Spe
cialius namus tarnaitėms 
ir tarnams, kad vargo, ne
laimės atveju jie cik sau 
prieglaudą rastų. O jojo 
vyskupijos namai yra tik
ra vargšų- prieglauda. Jis 
čia vargšus net maitina. 
Jis dar organizuoja smul
kius amatininkus ir sten
giasi juos labiau prala- 
vinti, kad geriau savo a- 
mato išmoktų, geriau 
dirbtų ir geriau gyventų. 
Jis taip ■ pat organizuoja 
taupymo ir savitarpio rė
mimo bankelius, kad pini
gai būtų niekams neiš
leisti, taupomi ir tinka
mai sunaudoti. Kartu su 
šitais darbais, jis ypatin
gu uolumu rūpinasi visų 
bendrai žmonių dvasiniais 
reikalais, kad jie būtų tei
singi, padorūs, darbštūs, 
kad jie spindėtų dvasinė
mis dorybėmis.

Vysk. E. Ketteler’is pa
rodė tikrąjį kelią, kuriuo

darbininkijai reikia siek
ti savo visokiariopos ge
rovės ir bendro žmonijos 
klestėjimo. Kai vysk. E. 
Ketteler’is mirė jį lydėjo 
į kapus ir didžiulės varg
šų minios, graudžiai rau
dodamos. Ir dabar grau
džiai randa begalinės ken- , 
čiančiųjų~ minios, prašy
damos Dievo, kad atsiras
tų naujų šiems laikams 
didvyrių ir išvestų žmoni
ją iš dabarties nelaimių.

J

būtų dvasinio gyvenimo 
neturįs gyvulėlis. Tuo bū
du tie judėjimai žalodami 
gyvenimą išėjo ir prieš 
darbininkų dvasios kėli
mo ir prieš krikščionybę, 
be kurios gyvenimas ne
tenka savo prasmės. Šitie 
judėjimai nuvedė darbi
ninkiją į koipunizmo 
klampynes ir taip čia su- 
murkdė ir darbininkiją ir 
bendrai žmonijos gyveni
mą, kad sunku būtų da
bar pasakyti, kuo ir kada 
tai visa baigsis.

Matant šitą šiurpią žmo
nijos, o ypač darbininki
jos tragediją, nėjusioms 
mintis lekia į praeities 
laikus, kad pasiieškoti 
šviesesnių žiburių, gra- 

iunh. YAMmka .' Jžesnių pavyzdžių sunkiai 
'""v ’ dabarties gyvenimo ko

vai. Ir čia mes surandame 
spindinčią Vyskupo Ema-

Lenkija nutraukė prekybų 
w Tito

Varšuva, liepos 7— Len
kija prisidėjo prie kitų 
Rytinių Europos valsty
bių ir nutraukė prekybą 
su Jugoslavija.

Vincas, Olga į Rytinės Europos valsty- 
Conn’ Įbes, kurios yra Sovietų

John L. Levvis (kairėje), United Mine Wor- 
kers pirmininkas, tariasi Philadelphijoje su Har- 
ry M. Moses, Frick Coal ,and Coke Co. atstovu. 
Lewis pasirengęs tartis dėl natijos darbo sutar
ties sudarymo. Apie 20,000 angliakasių atosto
gauja, kol bus pasirašyta nauja darbo sutartis.

Val- 
pa- 
šal- 
prie

Rusijos kontrolėje, norį 
pasmaugti Jugoslaviją e- 
konominiai. Taip, matyt, 
yra joms įsakyta iš Mas
kvos, kad nubausti Tito 
už nepaklusnybę.

Anglija SusMdė Artimus

ė Londonas — Šiomis die
nomis Anglijos valdžia 
sustabdė visus naujus pir- nuelio Kettelerio asmeny- 
kimus iš Jung. Valstybių bę.

, ir Kanados, kad išgelbėti) ■ '•'■■■ •
įjos smunkantį auksą ir sienio. Jis atsišaukė, kad 
dolerių rezervą. didintų produkciją

Sir Stafford Cripps at- krašte, uždraudė kelti at
virai pasakė, kad ekono- gas ir davė suprasti, kad 
minė padėtis privertė su- gali būti paskelbti kiti 
stabdyti pirkimus iš už-suvaržymai.

savo

i
<

PRASIDĖJO EUROPOS KARO 
LAIVYNŲ MANIEVRAI

Londonas —Vakarų Eu
ropos valstybių karo lai
vynų manievrai jau pra
sidėjo. Į Penzance 
suplaukė Anglijos, 
cūzijos, Belgijos ir 
dijos karo laivai, o 
išplaukė į Biskajos 
ką.

Mapievruose dalyvavo 
apie 150 įvairaus didumo 
laivai. Vakarų valstybės

sritį 
Pran- 
Olan- 
iš čia 

įlan*

tais manievrais nori paro
dyti pasauliui savo laivy
nų galią.

ZmtthrtitM!

Rangoon, Birma — Bir
mos valdžia praneša, kad 
60 partizanų užmušta, kai 
jie užpuolė kaimą netoli 
Mandalay.

Mūsų tautietė gerb. Agota 
Masiokienė, gyv. Spring 
ley, III., maloniai sutiko 
rinkti aukų tremtiniams 
pos reikalams. Ji kreipėsi
savo apylinkės vietos gyvento
jų, tiek pas lietuvius, tiek pas 
kitos tautybės Amerikiečius ir 
surinko gražią sumą pinigų vi
so $110.10, kuriuos prisiuntė 
BALF-ui.

Tai gražus ir kiltus pavyz- * 
dys mūsų tautietės, kuri nepa
sigailėjo nei darbo nei laiko ir 
kuri, gailestingumo ir artimo 
meilės jausmo vedama, suge- ■ 
bėjo atlikti labdaros darbą, už 
kurį jai bus dėkingi tremtyje 
esantieji vaikučiai, našlaičiai, 
seneliai, sulaukdami tiek jiems 
reikalingos pageltos pavydale 
pieno ir riebalų.

Mielas tautieti, pasek šį gra-* 
žų pavyzdį ir atlik savo parei
gą parinkdamas aukų tremti
niams gelbėti. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund

of Amerika, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

I

i

Knygoje yra surinkta prana
šų ir Paties Kristaus žodžiai 
apie pasaulio artėjantį galą ir 
kaip jis baigsis. Knyga labai 
gražiai išleista ir paveiksluota; 
turi 111 puslapių. Kaina $1.00.

DARBININKAS 
966 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mms.
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Po Kardinolo Mindszenty 
Arkivyskupas Beran

J. Kuzmickis katalikiški laikraščiai ir 
lArkivyskupas savo laiš- ' lriici i irt

3

Didingas Dvasinis Pobūvis

— is.oo 
_  15.50

DARBININKAS
866 We«t Broaduay, South Boeton, M&aa.

Telephone SOuth Boeton-8-2680 t

kus. ir pranešimus spaus
dino rotatoriumi.

KOMUNISTĖJ KIRŠI
NANTI VEIKLA

Maža to: I 
pasiryžo įvairiais įtikinę- įsigys daug naudos, mokslo ir pamaldumo atžvilgiu, 
jimais ir grasinimais ati-i Tą religinė paroda prasidės trečiadienį, liepos 6 
traukti kunigus nuo Ar- j., įr tęsis iki šio mėnesio pabaigos. Lankymo valan- 
kivvskupo, priversti Jo dos nuo 1 po piet iki 7 vakare. Lankytis galima kas-

- dien, neišskiriant Sekmadienių. Kiekvieno atsilanky
mo baigoje bus suteikiamas palaiminimas su Švenč.

.Visi

J. E. Arkivyskupas prašo paskelbti, kad šv. Jono 
Seminarijoj bus išstatyta Misijų paroda, kurioje bus I* • • • • • • ••'galima pamatyti, kokiomis priemonėmis darbuojasi 

komunistai i Amerikos ir kitų kraštų misijonieriai. Atsilankusieji

•9

Atožanga Į Barbarizmą
KOMUNISTAI PUOLA : 

PRAGOS ARKIVYS- i
.. kūpą ’ ]

Antireliginis komuniz- i 
mas nepaiso*vakarų reak
cijos ir dėsningai, pagal 
gerai apgalvotą planą, kė
sinasi į atskirų valstybių, i 
esančių jo žinioje, Kat. 
Bažnyčios vadus.

Kalėjime sėdi Jugoslavi
jos Arkivyskupas Stepi- 
nac.

Kalėjime sėdi paliegęs 
Vengrijos Primas, Kardi
nolas J. Mindszenty.

Dabar gi Čekoslovaki
jos Arkivyskupas Juoza
pas Beran tikintiesiems 
pamokslo metu pasakė:

— Po Kard. Mindszenty 
ateina man eilė...

KOVA VIS AŠTRĖJA
Kai tragiškai žuvo Če

koslovakijos užsienio rei
kalų min. J. Masarikas, 
kai prezidentas dr. Bene
šąs atsistatydino ir numi
rė, — valstybės vyriausy
bę sudaro atkaklūs komu
nistai.

Vykdydami Kominfor- 
mo įsakymus, Čekoslova
kijos valdovai paskelbė 
aštrią kovą kat. Bažny
čiai: suvalstybino mokyk
las, uždarė katalikiškus 
laikraščius, pradėjo tero
rizuoti ne tik kunigus, bet 
ir Vyskupus.

Gegužės mėnesio pra
džioje Pragos Arkivysku
pas Juozapa- Eeran pa
siuntė laišką* komunisti
nės vyriausybės galvai, 
prez. Klementui Gottwal-

9
Bolševikai, nepajėgdami panaikinti religijos tie- < 

stoginiu puolimu, sumanė “gudrumu” žmones nuo jos 
atitraukti. Tad jie skelbia valstybinį tikėjimą, panašų 
į amerikietišką “nezaležninkystę”. Palieka išorinę re
ligijos formą bei tas pačias apeigas, bet dvasiškius 
priverčia būti valdžios agentais. Kunigai, žinoma, at
sisako būti bolševikų tarnais bei tikėjimo išdavikais. 
Už tai juos areštuoja tardo, kankina, kalina, ištremia 
ar tiesiog likviduoja — nužudo. Su eiliniais kunigais 
ceremonijų nedaro. Daugelis jų dingsta be žinios. Vi
si supranta, kad tai reiškia mirtiną likviduotę.

Su aukštesniais dvasininkais — vyskupais, arki
vyskupais, kardinolais, bolševikai elgiasi atsargiau. 
Jie iš 'prityrimo žino, kad aukštai pastatytų dvasinių 
asmenybių viešas žudymas, arba “be žinios išnyki
mas” suduoda sunkų smūgį propagandai, kad Sovie- 
tijoj būk tai esama tikybos laisvė. Kokia čia laisvė, 
kad tikėjimo vadai yra viešai kankinami ir žudomi? 
Čia nė mažo vaiko neapgausi. Tad, idant viskas atro
dytų formaliai ir legaliai, sumanyta traukti dvasiš
kius į teismą, statant visiems vienodą apkaltinimą: 
kad nebendradarbiauja su “teisėta” bolševikų valdžia 
ir tarnauja svetimai valstybei, būtent, Vatikanui. Ki
tais žodžiais, kaltina išdavyste. Už tai žinoma baus
mė — mirtis, arba iki gyvos galvos kalėjimas. Ši pa
staroji bausmė skaitoma “sušvelnyta”, bet tikreny
bėj ji žiauresnė už mirtį, nes tai pailginta mirtis, su 
nuolatinėmis kūno ir sielos kankynėmis.

Per tokį “teismą”, su nustatytu iš anksto nuo
sprendžiu, perėjo Arkivyskupas Stepanik ir Kardino
las Mindszenty. Abudu kalėjime laukia - nesulaukia 
minties, kuri vis dėlto ateis daug greičiau, negu ateitų 
normaliam gyvenime. Dabar eilė stot į “teismą” Ar
kivyskupui Beranui. Bent visi taip mano. Tačiau, 
šiuos žodžius rašant, Arkivyskupas kažkur dingo. Ar 
gi jau jį taip ii* “be žinios” nudėtų? Vargu tai beįma
noma. Jo byla tiek pagarsėjo, kad Čekoslovakijos bol
ševikai negali tą visą triukšmą tylėjimu užbaigti. Vei
kiausiai jį kur rūsyje užsidarę “ruošia”: tardo, kanki
na ir nuodyja visokiais narkotiniais svaigalais, — ly-.dui. Tame laiške Arkivys-. 
giai kaip Kardinolą Mindszenty. kūpąs protestavo prieš

Tuo tarpu Čekoslovakijoj pasireiškė žmonių neri-i1®Y^nY^ios_xjr tikinčiųjų 
mastavimas. Kai bolševikų policija areštavo du kuni-, lsves varžymą įrreika-

garantuo
jančios tikėjimo laisvę.

Į Arkivyskupo laišką 
prezidentas nerado reika
lo atsakyti...

POLICIJA VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOJE 

Birželio 14 d. Ark. J.
Beran’o rūmuose Čekoslo
vakijos Episkopatas pra
dėjo dviejų dienų konfe-

neklausyti ir steieti ne
priklausomą Bažnyčią.

Tam tikslui komunistai Sakramentu, Arkivyskupo rezidencijos kieme.
'įsteigė “Katalikų Akcijos nuoširdžiai kviečiami. Bus vietos, kad ir šimtas tūks- 
Komitetą”, kuris pradėjo tančių atsilankytų.
leisti laikrašti — “Katali-ų Ten bus galima pamatyti užsilikusį nuo pirmųjų 
kų Naujienos”. Tuo būdu krikščionybės amžių brangų paminklą, Antijochijos 
norima suklaidinti kuni- .kieliką; koplytėlę ant ratų, naudojamą Amerikos mi- 
gus ir tikinčiuosius ir pri-:sijose; įvairius Misijų įtaisus iš Azijos; o ypačiai visi 
versti juos neklausyti norės pamatyt šv. Pranciškaus Ksavero ranką, kuria 
bažnytinės valdžios. jis pakrikštyjo šimtus tūkstančių Indijos gyventojų.

Kartu “Kat. Akcijos Ko- Ta ranka atgabenta iš Romos į Japoniją, kur ji buvo 

kunigu, kurie būk tai re- lavimo sukakties. Ta ranka išbus Bostone apie 2 die- 
mia komunistinę vyriau-nas, kurių data bus vėliau paskelbta.
sybę, priešindamiesi Vys-j iš viso, tai bus didingas dvasinis pobūvis, į kurį
kupams. Be to, Komitetas■ Arkivyskupas visus maloniai kviečia. K.
paskelbė kai kurių kuni---------------------------------------------------------------------
gų pasisakymą susitari
mo su vyriausybe reikalu 
ir tvirtinimą, jog taip gal
vojanti “dvasiškijos dau
guma”.

ARKIVYSKUPO 
ĮSPĖJIMAS

Birželio 16 d. komunis
tai suėmė Strachov (prie 
Pragos) vienuolyno virsi-Į 
ninką Tėvą Jaro Limek. apsupo visus 
Tačiau kartu į 
sklisti gandai, kad šešta- _ 
dienį, birželio 18 d., Arki-skersai kelio, stovėjo au- 
vyskupas dalyvaus to.tobusas ir policijos maši- 
vienuolyno bažnyčios pa- nėlė. Šitą priemonę polici- 
maldose.

Laukdami Arkivyskupo, 
žmonės’ nuo pat ryto tūk
stančiais rinkosi prie vie
nuolyno; bažnyčia buvo 
pilnutėlė žmonių. • 

Pamokslo metu Ark. J.

i
UUl. lttUlC ldRJAC Aiiiivysi 

kūpąs protestavo prieš 
Bažnyčios ir tikinčiųjų

gu, minia puolė policininkus, du užmušė, kitus išvai-'^Y® 
kė ir kunigus išlaisvino. Žinoma, kulkosvaidžiai]konstitucįjos,
“maištą” numalšys, bet tas įvykis komunistams labai 
nemalonus ir mėgina apie jį nutylėti. Tačiau žinios 
net pro geležinę uždangą prasisunkia, pranešdamos 
pasauliui, kokia yra tikėjimo “laisvė” Sovietų paverg
tuose kraštuose. Tikrenybėje, bolševikai yra įgudę 
kūno ir sielos smaugliai. Sakoma, kad jie nustūmė 
kultūrą 100 metų atgal. Netiesa. Jų atožanga nušuo
liavo kur kas toliau — į Džingis Chano laikus (1162- 
1227). Už tai kaip jie patobulino smauglio techniką.

K.

renciją. Konferencijos 
metu Vyskupai svarstė 
priemones, kurių reiktų 
imtis prieš, paaštrėjusią 
komunistų akciją.

Vyskupų Konferencijos 
metu į rūmus įsiveržė 
švietimo ministerijos val
dininkai, lydimi 10 polici- _ į___________________________a____________________ ________ . . .

ninku, ir pareikalavo kan- jnitetas”. paskelbė sarašą nuvežta minėjimui 400 metų Šv. Pranciškaus apašta- 
celiarijos raktų. Arkivys- ’ 
kūpąs, valdininkų verčia
mas, liepė prašomus rak
tus duoti. Tada tarnauto
jai kanceliarijoje padarė 
nuodugnią kratą, sukon- 
fiskavo rotatorių ir suė
mė Kanceliarijos viršinin
ką dr. Antaną Doerner’į ir 
kun. Kučer’į.

Atlikę reviziją, valdinin
kai ir saugumo tarnauto
jai išėjo, tačiau rūmuose 
paliko policininkus, kurie 
pradėjo tikrinti interesan
tų dokumentus, kohtro- 
liuoti telefoninius pasikal
bėjimus ir korespondenci
ją.

GANDAI APIE ARKI
VYSKUPO SUĖMIMĄ 
Tuojau Pragos gyvento

jų tarpe pasklido gandai, 
kad 64 metų Arkivysku
pas J. Beran suimtas. Su
sijaudinę tikintieji, pasi
piktinę tokiu komunistų 
elgesiu, gausiai susirinko 
prie Arkivyskupo rūmų. Beran pasakė: 

Kai žmoniųminja nuo
lat augo, iš rūmų išėjo 
kažin koks vyras, kuris 
pranešė, jog Ark. J. Be
ran šeštadienį kalbės į ti
kinčiuosius. šita žinia 
truputį nuramino susirin
kusius, tačiau jie, žinoda
mi apie rūmuose esančią jos teises. Tai iškilmingai teto veiklą. Kai tik tai pa- rius “liaudies priešus” (9 psl.). 
policiją,* nenorėjo tikėti, 
kad Arkivyskupas lais
vas.

Tris dienas prieš šį įvy
kį komunistai įspėjo Ar
kivyskupą ,kad jam drau
džiama be vyriausybės 
leidimo turėti kokias nors 
spausdinimo priemones. 
Tas įspėjimas buvo pada
rytas tuo tikslu, kad Ar
kivyskupas neturėtų jokio 
kontakto su kunigais ir 
tikinčiaisiais. Mat, Čeko
slovakijoje uždaryti visi

mia komunistinę ’ 
sybę, priešindamiesi Vys-į

— Tikime Tau!.. Neleisi
me Tavęs suimti!...

KOMUNISTAI PUOLA 
MALDININKUS

Sekmadienį (VI: 19) Ar
kivyskupas J. Beran daly
vavo pamaldose, kurios 
buvo surengtos Šv. Vito 
katedroje.

Jau nuo ryto policija 
i kelius, ve- 

pradėjo dančius į katedrą. Prie 
pat įėjimo į katedrą,

I

ir pradėjo suiminėti žmo
nes.

ja paaiškino tariamu vie
no žmogaus žuvimu.

Katedroje susirinko ke
li tūkstančiai 
Šventoriuje taip pat sto
vėjo minia žmonių, šau
kianti:

— Tegyvuoja Arkivys-
— Gal išgirsite, kad su-;kupasl — — 

sitariau su vyriausybe.! — Tegyvuoja 
Netikėkite tam. EZ__ 
neatsitiktų, niekuomet ne
pasirašysiu s — «J

Išėjo Naujas "Lithuanian 
RiJIaHm" u__

New York (LAIC) — Tik ką 
išėjo iš spaudos Am. Liet. Ta
rybos leidžiamas ir LAIC reda
guojamas ‘Lithuanian Bulletin’ 
numeris — jau septinto tomo 
4-6 Nr. (1949 m. balandžio - 
birželio mėn.)

32-se poslapiuose sudėta ap
sčiai medžiagos: Rusų Politinė 
Baudžiamoji Teisė 
Baudž. Kodekso 58 
gal kurį nukentėjo 

I tūkstančių lietuvių,
Žmonių. ' bet kuris svetimšalis

— Sov. 
str.”—pa- 
dešimtys 

nes, pav., 
skaito*

mas “tėvynės išdaviku”, nusi
kaltusiu prieš Rusiją, jei jis 
prieštaravo komunistams.

8-se psl. slaptais įsakymais 
į gausiai JUrai ruožas,.,rtraipani*

L Gottval- j “Policijinės Valstybės Viduji-
Kas tik das! — šaukė komunistai, j pis Režimas”. 4 pp. “Priversti- 

Po pamaldų Arkivysku-Į na Betkokios Religijos Prie- 
susitar i m o,1 pas, Stovėdamas prie alto- spauda”, irgi pavaizduota siap- 

kuris priešintųsi Dievo ir.riaus, pradėjo pamokslą, tais dokumentais. Fotografi- 
žmonių teisėms ir apribo- protestuodamas prieš ta- niai reprodukuota “Kasdieninė 
tų Bažnyčios ir hierarchi- riamo Kat. Akcijos Komi- Santrauka”, kuri sužymi įvai-

patvirtinu Dievo ir Tau- sakė, keli šimtai komunis- Santrauką papildo 
tos akivaizdoje. Niekas tų, įsiveržusių į katedrą, dokumentai 

įmanęs neprivers padaryti pradėjo švilpti, staugti ir 
tokį susitarimą. 'rėkti. Tikintieji mūru ap-
— Žinau, kokių žodžių iš supo Arkivyskupą ir pra

manęs laukiate. Bet neno- dėjo giedoti čekų tautinį! 
Iriu, ka<f ši bažnyčia, ku-.himną ir šv. Vaclovo gies-; 
Irioje šiandien kalbu, ken- mę: “Saugok mūsų kraštą 
tetų už mano žodžius. Ir nuo pikto...” 
nežinau, kada ir ar galė-i Giesmės apkurtino ko
siu dar kalbėti į jus iš ši- ’munistų triukšmą. Tačiau 

' tos sakyklos... ' kai Arkivyskupas vėl mė-
! Žmonių minia kėlė Arki-gino kalbėti, komunistai 
vyskupui ovacijas ir šau- tęsė savo riksmą. Tuo me-| memorandumas Valstybės Se
kė:

keturi kiti 
“priminimai”. 

Leidinys iliustruotas — atvaiz
duota “Mirties Kamera” Kau
ne, nulupta lietuvio kankinio 
rankos oda su nagais, medis su 
daugeliu “skalpų”, ir 3 Lietu
vos Laisvės Kovotojų vaizdai, 
su trumpu vaizdu, kaip lietu
viai prasiveržė per “Geležinę 
Uždangą”. Galop, 32-me pusla
py yra “Kai Jūs svarstysite 
Taiką Paryžiuje...” — ALT.

tu į katedrą įėjo policija kretoriui.

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia 
(Autobiografinis pasakojimas) 

AREŠTAS GATVĖJE
2. Tačiau, nauja kunigo pastaba privertė 

juos reaguoti. Vienoje sustojimo vietoje į 
tramvajų bandė įlipti blogai apsirengęs se
nelis. Jojo galva keistai judėjo į šalis. Ne
sveikos, ašarojančios akys darė nemalonaus 
įspūdžio savo raudonais, patynusiais vo
kais.

Mergičkos susiraukė ir, reikšdamos pasi
šlykštėjimą, papūtė lūpas. Vaikinai pasisku
bino užstoti kelią ir ryktelėjo:

“Der Wagen ist besetzt!” (Tramvajus jau 
pilnas!). Išgąsdintas senelis krūptelėjo. Pa
šokęs atbulas nuo pakopos žemyn, vos ne
parpuolė. Jaunoji kompanija praplupo juo
kais. Baimingai žvalgydamasis į šalis savo 
trachomos išėstomis akimis, senelis nutrep
sėjo prie kito vagono. Visa šita sęena buvo 
nežmoniška ir šlykšti.

Seno mokytojo pripratimas neleido kuni; 
gui tylėti. Jis atkreipė .įsismaginusių jaunuo
lių dėmesį į jųjų elgesio nekorektiškumą. 
Besijaudindamas jis padarė porą kalbos 
klaidų. Tai davė progos vaikinams įžūliai 
atsikirsti: “Jei Tamsta nori kitus mokyti, 
pats pirma išmok kalbėti!”

Tolimesnė kelionė pasidarė labai nemalo
ni. Atmosfera sutirštėjo ligi maximumo. 
Vaikinai jautėsi esą įžeisti. Svetimšalis mer
ginų akivaizdoje padarė jiems pastabų! No
rėdami atgauti prarastąjį autoritetą, jie, 
nesikreipdami į kunigą ir net į jį nežiūrėda
mi, kartojo savo tarpe kunigo žodžius, per
dėtai pabrėždami jojo padarytąsias kalbos 
klaidas ir tuo būdu visą jojo žygį sukarika
tūrindami.

Išmintingas atsargumas kalbėjo už tai, 
kad kunigui geriau būtų buvę išlipti iš tram
vajaus ir tęsti savo kelią pėsčiam. Bet... 
kiekvienas žmogus turi savo žmogiškų silp
nybių! Mokytojo ambicija neleido kunigui 
pabėgti nuo šito išdykusių jaunuolių būrelio. 
Jisai pasiliko ir važiavo toliau. Bet — neil
gai.

3. Privažiavus centralinę geležinkelio sto
tį, nedaug kas teišlipo. Pagyvenusi kaimie
tė, su dviem sunkiais čemodanais, prie kiek
vieno žingsnio juokingai svirdykuliuodama 
į šalis, kaip antelė, uždususi atkiūtino ir 
klausė, ar galima su šiuo tramvajumi nu
vykti į vieną Muncheno priemiestį. Tramva
jus ėjo, kaip tik, ta kryptimi. Bet vaikinus 
ir jųjų drauges gąsdino dideli sodietės la
gaminai. Sumirksėję jie atsakė, kad ji tu
rinti važiuoti priešinga kryptimi.

Sunku tikėti, kad tai buvo sąmoninga 
provokacija, nukreipta prieš kunigą. Ne!

Greičiausia, tai buvo tik nevykusi, jaunuo
liška bravūra. Noras pademonstruoti savo 

, “charakterį”. Išlaikyti pradėtąją liniją. Kaip 
čia dabar paklusi?! Kaip imsi ir parodysi, 
kad tave paveikė šito nepažįstamo, dargi 
kalbos gerai nemokančio svetimšalio pasta
bos?! Juk tai būtų buvęs “nenoras”! Atrodo, 
kad šitoksai jaunuolių elgesio aiškinimas 
nebūtų visiškai klaidingas. Bet buvo gaila 
sodietės. Antra vertus, kunigas buvo per
daug jau įerzintas. Nervai pertempti. Tą 

• naują vaikėzų išsišokimą priėmė jisai, kaip 
pasityčiojimą, kaip provokaciją. Įkaitęs ėmė 
jisaį kalbėti, kad toks elgesys nedarąs gar
bės nei jiems patiems, nei hitierjugendo or
ganizacijai, kurios uniformą jie dėvi. Kad 
tokie pavyzdžiai esanti bloga propaganda. 
Kad “Fuhreris”, steigdamas šią sąjungą, 
tikriausiai nenorėjo skleisti chuliganizmo 
jaunuomenės tarpe ir panašiai. Visi šitie žo
džiai buvo labai pavojingi. Bet įsikarščiavęs 
kunigas apie tai visiškai negalvojo. Jame 
automatiškai veikė seno mokytojo įprotis. 
Nelyginant, kaip seną artilerijos arklį vei
kia šūvių garsas ir būgnų -mušimas. Jau
nuoliai klausėsi jojo žodžių su keista, pa
slaptinga šypsena. Ir reikšmingai tylėjo.

4. Netrukus tramvajus sustojo centrinėje 
miesto aikštėje. Čia kunigas turėjo persėsti 
į kitą tramvajų. Bet pagalvojo, kad jis prieš 
pamaldas geriau nusiramins, jei truputį pa

ėjės pėsčias. Taip pagalvojęs, į tramvajų ne- 
beįsėdo. Po valandėlės jisai staiga išgirdo į 
save artėjančius greitus žingsnius. Jį pasivi
jo policininkas, lydimas anų dviejų vaikinų. 
“Tamsta esi areštuotas ir privalai eiti su 
manim!” “Už ką?” klausė kunigas. “Tamsta 
pats gerai žinai!'Tamsta viešai puolei Fuh- 
rerio globojamąją organizaciją ir užgaulin
gai kalbėjai apie patį Fuhrerio asmenį”.

Policijos komisaras, kuriam nusikaltėlis 
buvo pristatytas pirmiausiai pareikalavo jo
jo dokumentus. Pažvelgęs į pasą, jisai sar
kastiškai nusikvatojo. “Na, žinoma, katalikų 
kunigas! Čia — nieko nauja! Mums gerai 
žinoma, kad dvasiškiai yra priešvalstybiniai 
nusiteikę. Jie nekenčia Fuhrerio ir nacional
socialistinių organizacijų. Bet kokią teisę 
turi Tamsta, būdamas svetimšalis, kištis į 
mūsų reikalus? Įžūliai puldamas mūsų įstai
gas ir vyriausybę, Tamsta nusižengei svečio 
pareigoms ir būsi skaudžiai nubaustas”. 
“Bet tai netiesa”, bandė teisintis kunigas. 
“Aš nepuoliau nei jūsų santvarkos nei vy
riausybės. Aš tik pabariau jaunuolius dėl jų 
netinkamo elgesio”. Komisaras papurtė gal
vą. “šituodu liudininku sako visai ką kitą! 
Kas gali paliudyti, kad Tamsta sakai tiesą?” 
Taigi, kas gali paliudyti?! Po to, kaip tram
vajus nuvažiavo savo keliu ir nusivežė visus, 
kurie ginčą girdėjo.

(Bua daugiau)
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DETROIT, MICH.
PADĖKA

Lietuvių Dienos pramoginę

BROCKTON. MASi Į Visus kviečia mūsų dvasios
* ' vadai bei komisija.

organizuojasi.
iš Europos 

laivas ir 
vieną kitą

Naujakuriai
Beveik kiekvienas 
atplaukęs su DP 
Brocktonui atveža 
lietuvišką šeimą. Iki ^šiolei jau 
čia susirinko gražus ir skaitlin- 

tremtinių būrelis, kuris 
luomo,

Į _________
i Mirė. Liepos 2 d. mirė po il
gos ligos, a. a. Petras Savonis, 
78 metų amžiaus. Paliko nuliū
dime žmoną, dukterį ir tris sū
nus. Palaidotas iš šv. Andrie
jaus bažnyčios šv. Marijos ka
puose. Tebūna amžina ramybė 

vėlei. B.M.

gas 
susideda iš įvairaus 
profesijos, išsilaisvinimo ir am
žiaus žmonių.

Vietos sandariečių vadovybė, 
pastebėjusi, kad tremtiniai kol; 
kas dar yra neorganizuoti ir j 
nelabai tesiorientuo ja vietos j 
padėtyje ir nesusigaudo dėl^ 
vietos organizacijų, šiomis die- Tumasoniams Norwood, 
nomis “Sandaros" kliūbo patal
pose sušaukė “rinktinių" nau
jakurių susirinkimą. Čia kvies
tieji svečiai buvo pavaišinti, iš
rinkta vadovybė, ir tokiu būdu 
sudarjTa naujakurių skyrius nu giliausius padėkos žodžius, 
prie “Sandaros" klubo. Džiu
gu. kad buvę tremtiniai orga
nizuojasi. bet keista ir nesu
prantama. kad užsimerkę eina 
ten. kur gražiai kalba ir puto- čių.

s

Geriesiems Mr. & Mrs. K. A. 
, Mass. 

ir Mr. & Mrs. P. M. Kučins
kams, Detroit, Mich. suteiku
siems galimybę mums atvykti 
laisvon US šalin, nuoširdžiai 
rėmusiems mane tremtyje, ta-

Aukščiausiasis gausiai teatly
gina Jums, kurie Jo vardu tiek 
daug 
savo

gero padarėte vienam iš 
vargan patekusių tautie-

jančiu alumi vaišina.
Ar jau tie patys tremtiniai; 

užmiršo, kad ir bolševikai daug 
sykių per UNRRA ir IRO or-’ 
ganizacijas siūlė jiems dar ver-' 
tingesnes dovanas, negu san- 
dariečių alaus bačkutė, kad jie 
grįžtų į savo kilmės kraštus, 
ir tuo būdu patektų į jų pink
les. Deja nuo tokių siūlomų 
dovanų, kurių tikslas buvo pri
vilioti, visad buvo atsisakoma. : 

Jonas Alksnys.

AL Astašaitis.

MYTON, OHIO
Vyčių kuopa birželio mėn.

Dovana. Mūsų viengenčiui 
veteranui. Jonui Sasnauskui, ū 
jo žmonelei Kotrinai birželio 
14 d. garnys atnešė gražią pir
magimę dukrytę Kristiną.

Lietuvių bičiulis.. Birželio 8 d. 
laike įteikimo baigusiems diplo
mų Loyoios Universitete buvo 
suteikti trys garbės doktora
tai šiems asmenims: Chicagos 
mayorui. Martinui H. Kennel- 
ly; buv. šio miesto mayorui, 
Carter H. Harrison ir vyriau
siajam lenkų katalikiško dien
raščio “Dziennik Chicagoski” 
redaktoriui, kūn. Mečislovui 
Starzenskiui, kuris yra nuošir
dus lietuvių bičiulis.

Iš kitataučių spaudos. Vieti
niame lenkų savaitraštyje — 
“Jednosc” birželio 23 d. laido
je tilpo editorialinis straipsnis 
antgalviu “Vyskupas Brizgys 
Pavaizdavo Lietuvių Tautos 
Nelaisvę”.

dalenai Urmonienei, Ritai Bra-'TT. Marijonai taria nuoširdų 
zauskas, Helen Lendraitis, E- ’ ačiū.
leanor Krochalis, Helenai
Gvazdauskas, Dorothy Sinke- dalį paįvairino Worcester vete-
vich, Onai Staniulionienei, Ele-ranų postas, kurs dalyvavo su 
nai Grigaliūnienei, Teresei Kas- savo šauniu orkestru, veteranų 
paras ir kitiems. t eisena, akordeonistas ir net sa-

Tolygios pagarbos verti ir vo lėktuvų salutu.
kiti skyriai. TT. Marijonai reiš- Bet ypatingo orumo tos die- 
kia padėką ir šiems' Rėmėjų nos iškilmėms suteikė gausus 
skyriams bei paskiriems asme- dvasiškių apsilankymas. Pikni

ke matėsi net trijų vienuolijų 
atstovai: TT. Pranciškonų pro
vincijolas, kun. Justinas Vaš- 
kys, P. S. N. P. Seselių Moti
nėlė, dvi seselės pranciškietės.

96
20 d. po savo susirinkimo tu
rėjo pasilinksminimą su užkan
džiais. Šokiams grojo Pakšto 
kapela. Linksmoj ir draugiškoj 
nuotaikoj buvo praleista kele
tas valandų.

| ___________

Kiekvieną savaitę vyčiai turi 
lietuvių kalbos pamokas, ku
rias veda kun. V. Katarskis ir

Amerikos Ukrainiečiai Uni
tai Sveikina J. E. vysk. Bučį. 
Vietinis Amerikos ukrainiečių 
laikraštis “Amerika” J. E. 
vysk. Petro Bučio 50-ties kuni
gystės jubiliejaus proga, įsidė
jo jo atvaizdą su trumpu jo 
gyvenimo ir veiklos aprašymu. 
Ta proga Amerikos Rytų ap
eigų Katalikai, esantieji vieny
bėje su Roma, nuoširdžiai svei
kina J. E. vyskupą P. Bučį, 
linki jam sveikatos ir sėkmin
gai darbuotis dėl Dievo garbės 
ir išlaisvinimo Rytų Katalikų 
Bažnyčios ir taip pat Jubiliato 
gimtojo krašto iš Maskvos bol
ševikinio jungo. K. V.

Keturi policijos laivo (vilkiko) išgelbėti ber
niukai, kurie, jiems bežaidžiant ant sielio (raft), 
buvo bangų nublokšti toli nuo kranto East River 
New Yorke.

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLYJE
♦ ---------------

ketvirtosios dienos
piknikas — Lietuvių

I

nims: iš South Bostono: kun. 
Brazausko tėveliams ir broliui 
Juozui, Mr. ir Mrs. Bernatonis, 
Mr. Kulbokas, Kasmauskienei, 
Dlkšienei, Jakumavičienei ir
kitiems; iš Waterbury: Magda-' Artimesnių jų ir tolimesniųjų 
lenai Karinauskienei, Petrui lietuviškų parapijų klebonų ir 
Jokubauskui, Aldonai Mažukai- vikarų: klebonai: A. Petraitis, 
tis, Marijonai Stankevičienei, V. Puidokas, P. Juraitis, V. 
Girdzijauskams, Dormai Gu- Karkauskas, J. Švaigždys, P. 
diskis, Albertui White su bro- Strakauskas, J. Vaitekūnas, J. 
liu Dalores Markevičius ir ki- Valantiejus ir kunigai vikarai: 
tiems; iš Providence, R. I., Mr. P. Sabulis, P. Pranskus, Ber- 
Belconis ir dukteriai Elenai, ir natonis, Jutkevičius, Kacevi- 
Onai Uždavinys; iš Newark, N. čius, Matutis, Karalius, A. Ja- 
J., '•kun. P. Barauko sesutei ir nušonis, Volungis, Tamulevi- 
šeimai Sabath; iš New York, čius, Kontautas, St. Būdavas 
kun. Bulovo sesutei ir šeimai, ir kiti.
Baliūnams, Terebeizai ir V.'1 Waterbury dainuotojų mėgė- 
Lapšiui; iš Hartford: Matui jų būrys, vadovaujamas Jad- 
Kripui, Kaidų šeimai, Elžbietai vygos Stulginskaitės, sudaina- 
Kolendai, Kasmonaitienei. Ray- vo keliolika senoviškų liaudies 
mondui Kriščiukaičiui ir ki- melodijų. Jaunimą linksmino 
tiems, ir iš Thompson Kendra- šokių salėje nuo 2 vai. iki 6 
tavičių šeimai. Bob Zinkus iš Worcester, gro-

Taip pat negalima pamiršti damas lietuviškus ir kitus šo- 
šių aukotojų: Mrs. Barolis kius.
Hartford — Petras Šmotas Reikia pridėti, kad diena bu- 
Waterbury, Zigmas Karalius vo tikrai karšta ir vėsinamieji 
Waterbury, ALRK Moterų gėrimai nykte nyko. Piknikas

Mirė lietuvis veteranas. Ma
tyt, paveiktas baisių praėjusio 
karo išgyvenimų, birželio 28 š. 
m. atsisveikino su šiuo pasau
liu jaunuolis, vos 34 met. am
žiaus, S. Eačinskas, gyv. 1917

Jie tikrai yra verti pagarbos ir |
dėkingumo, dėl to mes norėtu-1 šeima
me kiek vieta leidžia paminėti; 
bent tuos, kurie daugiau pa
vargo ir pasidarbavo.

Skaitlingiausiai pasirodė Wor- 
cester TT. Marijonų Rėmėjų 
skyrius, vedęs virtuvę, du sta
lu* ir bingo. Negalima nepami-

— ^FurafHJST^RhlSaS. šėk^anoma^af "labiau''sūintensy-
madienį. liepos 10 d. įvyks pa
rapijos metinis piknikas. Vieta, 
kaip visiems žinoma, yra labai 
graži, būtent, Schuetzen Park. 
Komisija stropiai ruošiasi, kad 
visus patenkintų, kurie tik at
silankys. Kviečiama visi dideli kurti: susirasti kambarį ir 
ir maži, jauni ir seni parėpi jie-J darbą. Naujai atvykusius dau- 
čiai uoliai dalyvauti šiame pik- giau ar mažiau sušelpia vietos 
nike, kad jis būtų sėkmingas.I lietuviai. Daugiausiai rūpesčio 
Prašomi taipgi atsilankyti sve- 1—43 — 
čiai- iš apylinkės. Turėsite gerą'naujai atvykusiais pakelia kun. d- 
progą pasimatyti su savo kai-; V. Katarskis, surasdamas kam- P- Julės Karaliūtės - Paškevi-

vinti.

Beveik kas savaitė į Daytoną 
atvyksta po vieną ar net kele- 

•tą tremtinių iš Vokietijos. Iki 
‘šiol visiems pavyksta gerai įsi-

gedulingos pamaldos įvyko 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Po to 
jo kūnas su militarinėmis apei
gomis buvo palaidotas šeštadie
nį, liepos 2 d., Šv. Domininko 
kapuose. Kūnas buvo pašarvo
tas pas laidotuvių direktorių 
Domininką Eraminą, 
Allegheny Avė., Phila.

An žiną jam atilsį!

2339 E. 
34„ Pa.

••3

Ištekėjo, šeštadienį, 
vietinės viengentės.

liepos 2 
našlės

Liepos 
tradicinis 
Diena dėka gražaus oro su
traukė dideles minias žmonių 
iš kaimyninių ir tolimesnių val
stybių. Buvo svečių net iš 
Pennsylvanijos ir Illinois vals
tybių. Nuo pat labo ryto sve
čiai pradėjo plaukti autobusais 
ir automobiliais. Specialiais au-'nėti ir nepareikšti dėkingumo 
tobusais į pikniką atvažiavo iš šiems asmenims: Onai Ridikie- 
Worcester, So. Boston, Nor- nai ir jos dukteriai Mąrianai, 
wood, Cambridge, Brockton, j Petrui Saurusaičiui, Marcelei

Newi Jurgdionienei, Marei Valatke-
Viso vičienei, Grigienei, Maleckienei, 

penkis tūkstančius. Onai Ziūrinskienei, Sėniauskie- 
nei, Kamandulienei, Morkūnie
nei, Shimansl|įenei, Jonui ir A- 
gotai Lukasevičiams, Petronė
lei Bačinskienei, Katarinai Ma
leckienei, Helen Paulauskas, 
Marijonai Ivaškienei, Adelei 
Gadiliauskas, Uršulei Dapkū- 
nienei, Vytautui Ivaškai, My
kolui Miklušiui, Magdalenai 

iDelonis, Evai Thompson, Mag-

ir
iš
iš 
iš
Sąjungos Worcester 69 kuopa, yra tikrai pavykęs. TT? Mari- 

l iš Worces- jonai dėkoja visiems rėmė- 
j ter, Radickai, Jurgelionienė, jams: skyrių pikniko organi- 
I Brazauskai, Kadžiai, Kripai ir zatoriams, veikėjams, darbinin- 
jdaug kitų aukotojų, kuriems kams ir svečiams. J. A.

kun. Bulovo ir kun. 
laikė iškilmingąsias 
Laike šv. Mišių gie- 
Britain lietuvių pa- 

vadovaujamas 
buvusio

mynais bei bičiuliais. Jaunos barius, padėdamas susiieškoti 
šeimininkės ruošia skanius už- darbo ir pan.
kandžius, bus įvairių gėrimų. Į Netrukus iš tremties į Day-

Pikniko pradžia 1-mą vai. po toną atvažiuoja kun. V. Katar- 
pietų. Kas norės vykti busais.'skio sesuo, med. daktarė, dan- 
malonėkit pribūt 2 vai. po pie
tų prie šv. Andriejaus bažny
čios 2 vai. iš kur busas nuveš 
į pikniko vietą. Tad pasimaty- 
kim visi šį sekmadienį po pie
tų Schuetzen Parke.

tistė su savo vyru, taip pat 
med. daktaru. L.V.

Skaitykite h platinkite 
katalikišką spaudą— laik- 

Irašti "Darbininką”!

čienės vienatinė duktė, gražuo
lė Rita - Teresė Poškaitė susi
tuokė su puikiu jaunikaičiu 
Jonu - Pranciškumi Fosteriu 
Šv. Kazimiero bažnyčioj River- 
side, N. J. Sutuoktuvių intenci
ja 8 vai. ryto buvo atnašauja
mos iškilmingos šv. Mišios. Su
tuoktuvių apeigos įvyko tą pa
čią dieną po pietų, o svečių 
priėmimas ir vestuvių bankie
tas 6 vai. vakare, Bloomfield, 
Firehall Merchantville, 
Laimingo jiems 
moterystėje.

N. J.
sugyvenimo

K.V.

K Nelietuvių Spaudos. Rim- 
čiausiame lenkų dienraštyje 
“Dziennik Chicagoski” birželio 
25 d. laidoje tilpo Lietuvos 
vyskupų, Petro Bučio ir Vin
cento Brizgio, paveikslai su 
prielankiais parašais, kurie til
po apačioje jų paveikslų. X.X.

DĖKOJA

Keletas iš 60 ugniagesių, kurie buvo apnuo- 
dinti dūmais ir dujomis (gazais), kovodami su 
gaisru New Yorke, gaivinami deguonimi kariuo
menės medicinos punkte.

> •

Laimingai atvykę, birželio 
16 d. iš Vokietijos j Cambridge, 
Mass., tariame nuoširdų lietu
višką ačiū:

Dr. B. Budreikaitei, 109 In- 
man St, Cambridge, už rūpes
čius ir vargą sudarant mums 
buto ir darbo garantijas, pa
gal kurias išbridome 
tinio DP vargų į laisvės 
Ameriką, ir

P. Anelei Gaigalienei, 
Waldon St, Cambridge, 
nuoširdų mūsų priėmimą,

Britain ir New Haven. 
buvo per 
žmonių.

11 valandą prie Marianapolio 
rūmų specialiai įrengto alto-j 
riaus J. E. vyskupas P. Būčys, 
asistuojant 
Savukyno, 
šv. Mišias, 
dojo New
rapijos choras, 
Vytauto Marijošiaus, 
Lietuvos valstybės teatro ope
ros dirigento. Choras pasirodė 
kaip stipri ir aukštos vertės: 
giesmės meno pajėga. Laikui, 
ir vietai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. J. J. Jakaitis, 
MIC. Karštais, iškalbingais ir 
patrijotiškais žodžiais iškėlė ei-, 
linių Amerikos lietusių, parapi
jų, organizacijų ir vienuolijų 
nuopelnus lietuvybės ir lietu
viškosios kultūros kėlime ir pa-( 
laikyme; priminė gyvenamo 
momento rimtį ir svarbą, ir 
kvietė visus geros valios lietu- ' 
vius ir toliau kovoti dėl mūsų' 
tautos ir jos • kultūros teisių 
šiame krašte ir tėvynėje.

Pamokslininkas tikrai patai
kė į pačią dalykų esipę, nes tjk, 
darniai veikdami — iš vienos: 
pusės susipratusių lietuvių ma-! 
sės pritarimas, o iš kitos pu-Į 
sės organizacijų pastangos —I 
galėjome ir galėsime ateityje; 
nuveikti didelius darbus. Toj 
ryškų pavyzdį galėjo pamatyti 
kiekvienas pikniko svečias. 
Pikniko pasisekimą ant savo 
pečių nešė ne vien TT. Marijo
nai, bet ir visi tie broliai ir se
sės lietuviai, kurie plušo dirbo 
svaiginančios saulės karštyje.

iš trem- 
šalį

409
už

sa-

vam bute, globojimą ir už su
teiktus mums tikro lietuviško 
nuoširdumo patarimus bei in- 
formacijas.

Toks Amerikos lietuvių nuo
širdumas ir parama teveda į 
Laisvos Lietuvos Atstatymą.

Elena ir Stasys Briedžiai.

Puikiausia* Vasara Susirinkimą*

ATSKARO PNMAMENL LIEPOS 11
8 Lenktynės kasdien* iki Rugp. 13

Plūs SPEKTAKLI HURDLE RACING 
PRADŽIA 2:00 DOUBLE UŽSIDARO 1:40

Įžanga 1.00 Daug vietos parkinimui Vaikai neįleidžiami
B. & M. Traukiniai. Gatviakariai ir Bušai Tiesiai j lenktynių vietą
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tams Utrimoket* Apžiūrėti Fonlį 
Hrm Jūs Prtsite Bile K*kį Treką

Me* darome didžiausi* apyvarta imdami 
mainomi* visoje Fordo Trokų istorijoje! 
Duodame cash auktdiausi* kain* už jūsų 
treką- Pradėk taupyti, padedamas Fordo 
Trok* į darto* DABAR! Greitas pristaty
mas bile kokio-modelio.

Pasirink i* 190 Ford Bonus Built Tre
ką modelį, pradedant nuo pusės tono įtal
pos iki 145 h. p. DIDELI • STIPRŪS. įsi
gykite naują pajėgu ir tuomi nukirsite iš
laidas, gaudami Ford Bonus Built Troką 
dėlei savo įvairią darbu- Pamatyk mus 
šiandien!

rara m uores
G.V.W. 4,700 lb».

V-8 ar Six

HN» M 5TAKI
G.V.W. 14,000 lb».

V-8 ar Six

80M M C0.L
b.V.W. ’6,000 ItM. 

V-8 or Six

PADARYTAS STIPRIAU. KAD TVERTŲ ILGIAU

MM M M MM
G.T.W. 34,000 Ibi.
G.V.W. ŽUOOIta.

*

FOTO F-7 116 JTO
G.T.W. 35,000 Ib*.
G.V.W. 19,000 Ibs. 

145-h.p. V-8

f
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Penktadienis, Liepos 8 d., 1949

šie

Ele- 
Chi-

Nauji Tremtinu Transportai
“Duok meldžiame,

Viešpatie, kad ir pastutio gy

venimas, Tavo tvarkomas, vyk

tų mums taikingai ir Tavo
♦ 

Bažnyčia tarnautų Tau džiaugs
mingoje ramybėje.”

(Sekmadienio Mišių Malda)

Apie š. m. liepos 3 d., 
laivu “General Howze” į 
New Yorką atvyko 
lietuviai tremtiniai:

Abelkis, Alfredas, 
na, Rūta, Povilas į 
cago, Dl.

Aukštuolis, Pranas į 
Worcester, Mass.

Bajalis, Vladas, Anelė į 
Philadelphia, Pa.

Barauskas, Kazys, Ona, 
Vytautas, Maria į Chuala 
Vista, Calif.

Bareiša, Elzbieta, Sta
sys į Chicago, ūl.

Barmus, Leonas, Stefa
nija, Dalia į Chicago, IU.

Barzdauskas, Stasys, 
Albina, Arvydas, Gytau- 
tas, Aušra į Avon Lake, 
Ohio.

Blazaitis,, Vincas, Va- 
lantina, Marija į Water- 
bury, Conn.

Bortkevičius, Marija į 
Philadelphia, Pa.

Bukys, Antanas, Ona, 
Sofija, Eugenijus į Cleve
land, Ohio.
' Butkus, 

rija, Dalia, 
cago, Dl.

Buzas, 
Millersburgh, Ohio.

Cigas, Jurgis į Chicago, 
Dl.

Dalinkevičius, 
Pittsburgh, Pa.

Danglerienė, 
Cleveland, Ohio.

Dicius, Marija 
go, Dl.

Dundulis, Klemensas į 
Chicago, Dl/

Dzirvonas, Albinas, Mo
nika į Chicago, Dl.

ElzbergaS, Antanas, 
Vince į Chicago, Dl.

Henrikas, Ma- 
Jurgis į Chi-

Aleksandra į

Kazys j

Olga j

į Chica-

Gamziukas, Petras, Va
lerija, Algirdas, Marija į 
Buffalo, N. Y.

Gauronskis, Aleksas į 
Chicago, Dl.

Gerbutavičius, Stepas į 
E. Chicago, Ind.

Giedraitis, Antanas, Zu
zana, Gražvydas, Irena, 
Algimantas, Danutė į New 

j Britain, Conn.
Grigalauskas, Povilas į 

Lewiston, Maine.
Jasas, Vincas į Chicago, 

Dl.
Jasinskas, Justinas, Ste

fanija, Egidijus į Luding- 
ton, Mich.

Jasinskas, Jurgis, Lidi
ja į So. Boston, Mass.

Jasiulevičius, Juozas į 
. Coupeville, County of Is- 

land, Wash.
Jatulis, Vytautas į Wor- 

cester, Mass.
Jonkutė, Augustina į 

į Chicago, Dl.
Jonynas, Kazimieras, 

Sofija, Rūta į Orland 
Park, Dl.

Jozaitytė, Pranė į Bal
timore, Md.

Juška, Juozas, Genovai
tė, Gediminas į Chicago, 
Dl.

Kaminskas, Kazys, Ma
rijona į Caledonįa, Vt

Kaziauskaitė, Marija į 
Great Neck, L. I., N. Y.

Končius, Juozas į Oak 
Harbor, Island County, 
Washington.

Konciūtė, Emilija į Phi
ladelphia, Pa.

Kosiubienė, Adelė į Gr. 
f

Valerija,

Dr. B. Paulius, O. P.
Mielasai Skaitytojau:

Visi žmonės brangina džiaugsmingą ramybę bet, 
deja, ne visiems pavyksta atrasti ir paragauti tikro
sios džiaugsmingos ramybės. Dėlto, kad ne visi žmo
nės žino, kur galima rasti tikrosios džiaugsmingos 
ramybės.

Šventosios Dvasios Išminties ir Supratimo Dova
nos, esančios žmogaus sieloje, duoda tos pačios Šven
tasis Dvasios ypatingų vaisių, būtent: Meilės. 
Džiaugsmo ir Ramybes, “nes Dievo meilė mūsų širdy
se išlieta Šventosios Dvasios, kuri yra mums duota”, 
sako Šv. Povilas Apaštalas (Gal. 5:5). Džiaugsmas se
ka meilę, nes mylėtojas džiaugiasi mylimuoju. Išmin
tinga meilė visuomet turi prieš savo akis Dievą, kurį 
myli. “Dievas yra meilė”, sako Šv. Jonas Apaštalas, 
“ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas 
jame”. (I Jono 4:16). Ramybė tai džiaugsmo pilnuma 
ir jo tobulybė: “Duok, Viešpatie, kad Tavo Bažnyčia 
tarnautų Tau džiaugsmingoje ramybėje”.

Džiaugsmingi ramybė pasaldina karčias mūsų 
žemiško gyvenimo valandas. Išminties ir supratimo 
dovanas, kurias mes esame gavę per šventą Krikštą 
su pašvenčiančiąja Dievo malone, duoda mums ypa
tingų jėgų pažinti mūsų aukščiausią gėrybę su . vilti
mi ją paveldėti. Pažinę aukščiausią antgamtinę gėry
bę, mes vertinime ją labiau, negu visas kitas gėry
bes; turime vilties ją amžinai turėti: ‘“Tavimi pasiti
kėjau, Viešpatie”, sako karalius Dovydas, “amžinai 
nebūsiu apviltas”. Tikrai įvertindami aukščiausią 
gėrybę, mes ją mylime ir randame joje tikro džiaugs
mo ir ramybės mūsų sielai atgaivinti ir paguosti.

Dr. G. B? Paulius, O. P.

Rapids, Mich.
Krasauskas,

Birutė, Praurina į Chica
go, Dl.

Kuknaitytė, Elvyra į 
Gamziukas, BronislavaJBrooklyn, N. Y.

Audronė j Chicago, BĮ. Kulvelienė, Stasė į Brook- 
Gamienė, Bronė į Phi- lyn, N. Y.

Landsbergis, Jeronimas,
Gamienė, Bronė į Phi

ladelphia, Pa.

Padėkime P&Cėfe I 
SkTČVO KAZIMIERO I

*

frfc eoUal

t“DarMntafro” AdminbtrteHai.
Šfaomi siunčiu $8.00 ir prtŽtu kaip tik tekšite IptuadiBti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kasimiem Kapucino maldakayfl — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas .
Adresas

k
-sr1

«

Emilija, Algimantas, Gra
žina, Algirdas į Brooklyn, 
N. Y.

Lapinskas, Stanislovas 
į Worth, Dl.

Laučienė, Juze f Buffa- 
lo, N. Y.

Leipus, Petras, Salomė
ja, Nijolė į ,Chicago, UI.

Laukaitis, Stasys, Mari
jona į Indianapolis, Ind.

Lauraitis, Aleksandras 
į Brookline, Mass.

Lukesevičius, Jonas į 
Huntingtan, L. I., N. Y.

Lingis, Vincas, Albina į 
South Lyon, Mich.

Mackelytė, Lindę, Rim
vydą į Mt. Pleasant, Pa.

Macijauskas, Vytautas, 
Irena, Danutė , Jonas į 
Philadelphia, Pa.

Mikėnas, Elžbieta į Eli
zabeth, N. J.

Miškinis, Napaleonas, 
Matina, Danutė į Detroit, 
Mich.

Nacas, Vincas į Chica
go, IH. ,

Narkevičius, Liudas į 
Brooklyn, N. Y.

NarkeiiūnaS, Aleksan
dras į Waterbury, Conn.

Nemanis, Fabijonas į 
White Cloud, Mich.

Olšauskas, Antanas, Fe
licija į Detroit, Mich.

Paršelis, Leonardas į 
Long Island City, L.I., N. 
Y.

Pabrieza, Leonas, Adelė 
į Freehold, N. J.

Paškevičius, Juozas, 
Bronislavas, Algirdas, 
Danutė į Elgin, III.

Paškevičius, Antanas, 
Aldona, Juozas į Detroit, 
Mich,

Paulionis, Benjaminas į 
Chicago, Dl. i

Rakštys, Juozas į Or
land Park, Dl.

Ramanauskas, Pranas į 
Brockton, Mass.

Rauba, Felicijonas į New 
Hampshire.

Raudys, Antanas į Chi
cago, m.

Ramanauskas, Kons
tantinas, Sofija, Aldona,

» » -

Danutė, Birutė į Detroit, 
Mich.

Razutis, Mykolas į Chi
cago, Dl. \

Rudys, Stasys, Akvile, 
Algimantas,... Kęstutis į 
Chicago, Dl.

Šablevičius, Juozas į 
Bridgewater, Mass.

Sakadauskas, Antanas, 
Magdalena į Brockton, 
Mass.

Sciukas, Viktoras į Ro
chester, N. Y.

Sereika ,Bronius į Fort 
Johnson. N. Y.

Skrinska, Juozas, Biru
tė, Ramuntas, Antanas į 
Albion, N. Y.

Šlapelis, Skaistutis į 
Chicago, Dl.

Stalgys, Antanas į Nan- 
ticoke, Pa.

Staniskis, Julius, Petro
nėlė, Julius, Roma į Avon 
Lake, Ohio.

Strazdas, Pranas į Phi
ladelphia, Pa.

* Siamonovic, Mečislav, 
Antonija į Milford, Dela- 
ware. '

Skarupka, Mykolas į 
Santa Paula, Calif.

Smelstorius, Mykolas, 
Albina į Yonkers, N. Y.
.. Suopis, Antanas,*Elena, 
Eligija, Teresė į Chicago, 
Dl.

Tamošauskas, Vladas, 
Stanislava, Vladislovas, 
Stanislava, Juozas į Pitts
burgh, Pa.

Tamulis, Elena į E. St. 
Louis, 111.

Tautvilas, Narcizas, 
Brone, Danutė, į Camden, 
N. J.

Urbonavičius, Vladisla- 
va, Romanas, Alfredas, 
Zigmas į Chicago, Dl.

Vaitkevičius, Vincas į 
Daytan, Ohio.

Vaitkus, Juzefą, Vytau
tas, Rimvydas į Chicago, 
Dl..

Valonis, Augustis, Zu
zana į Chicago, Dl.

Varevičius, Alfonsas į 
Suoyerville, Pa.

Tremtinius pasitiko or
ganizacijų atstovai

Nauji Tremtinių 
Transportai

(Pradžia 2-rame pusi.) 
Lendraitis, Leonas, Mag

dalena į Šo. Boston, Mass. 
Lendraitis, Valteris, Kri

stina, Irena, Reda, Jad
vyga į So. Boston, Mass.

Materas, Marija, Juozas 
į Detroit, Mieh.

Masonaitė, Marijona į 
Brooklyn, N.» Y.

Mereckis, Aleksandras, 
Stefanija, Regina, Zeno
nas į Brockton, Mass.

Mogenis, Bronius, Irena, 
Bronius, 'Kymantas į Eli
zabeth, N. J.

Mažeika, Klaudijus, Iza
belė, Nijolė į Woodhaven, 
N. Y.

Maskeliūnas, Antanas, 
Ona, Veronika, Vytas į 
Pittsburgh, Pa.

Mileška, Albertas į Mun- 
hall, Pa.

Mirbachaitė, Eugenija į 
Watertown, Mass.

Necelienė, Morta ir vai
kai Egenas, Ernotas, Gi- 
sella, į Pekin, Dl.

Olšauskas, Telesforas, 
Pranciška, Elena.

Petruškevičius, Vincas, 
Veronika į Waterbury, 
Conn.

Pumpolienė, Joana ir 
dukrelės Brigita ir Ando
ra į Darby, Pa.

Petrauskas, Vitoldas, A- 
nastazija, Kęstutis į Chi
cago, Dl.

Rudzitienė, Juze ir sū
nus Aloyzas į Elizabeth, 
N. J.

Rukuiza, Antanas, Sofi
ja, Česlovas į Sodus, Mi- 
chigan.

Stankevičius, Vladimi
ras, Natalija į Chicago, 
Dl.

Skarulis, Antanas, Liu
cija, Dalia, Veronika į 
Brooklyn, N. Y.

Stankevičiūtė, Garbis, 
Elena į Milton, Mass.

Stasiukevičius, Gedimi
nas, Vytautas į New Bri
tain, Conn.

Stasiukevičienė, Marė ir 
vaikai Kazys, Birutė į 
New Britain, Cęnn.

Santanavičienė, Anas
tazija į Waterbury, Conn.

Skirmuntas, Vladas ir 
vaikai Aušrelė, Daina ir 
Jonas į Lake ViUa, Dl.

Staškevičius, Jonas, Ju
zefą, Janina, Vladas į Co- 
lumbus, Ohio.

Senkus, Matas, Adelė,Vy
tautas, Ramutė į Brook
lyn, N. Y.

Totoraitis, Pranciškus į 
Detroit, Mich.

Užpurvis, Valteris, Al
ma, Eugenijus, Horstas į 

, East Berlin, Conn.
Utaraitė, Antanina, Pet- 

, ronė.
Urbanavičius, Stasy, I- 

rena, Eleonora į West 
, Bridgewater, Mass.

Vaitkevičius, Stasys, 
■ Magdalena, Otonas, Vili- 

mantas į S. Boston, Mass. 
Vilniškis, Ignas, Janina, 

Ignas, Genovaitė, Jurgis į 
Roslindale, Mass.

Žitkus, Antanas, Uršu
lė į Hartford, Conn.

Rakutis, Juozas, Natali
ja, Rūta į Windsor, Conn.

AHaraų šaltinis 
didelėmis raidėmis maldaknygė 

jau spausdinama
ATSIKANDA DAUG BCMCJŲ
Paminėti garsaus misijonieriaus

a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių
“Darbininkas”

Tėvas Kazimierai 
Kapucinas

a.
metų mirties sukaktį, 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, .kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji: f
Alena, Jonas, Jonas, Jr., Bladas Makauskas

Waterbury, Conn......... 13.10
6.00 
6.00 
6.00 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00

Lėktuvą Atvyko 7jm 
sb Lietuvis TrOkitinys

Birželio 29 d. dviem lėk
tuvais iš Vokietijos į 
New Yorką atskrido 41 
jietuvis. Pagal P. bilių 
viso jau atvyko 7037 lie
tuviai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Monica Yucis, Baltimore, Md...................
Mrs. A. Sukowicz, Chicago, III..................
Mrs. M. Gedminienė, Elizabeth, N. J.......
P. Spaustinaitienė, Cleveland, Ohio ........
Mrs. Rose Murauskas, Luzerne, Penna. ... 
Mary Zilaitis, Gilberton, Pa.......................
Kristaforas Vaisieta, Du Bois, Pa............
Jphn Bendokas, St. Verden, III................
Mrs. Veronica Zimond, Minersville, Pa. ...
V. Augustinas, Pheonix, III....................
Mrs. Anna Simmons, Granite City, III.......
Mr. Joseph Urniezus, Bayonne, N. J........
Anastasia Rastutis, Chicago, III...............
John P. Azukas, Chicago, III.....................
Matp Sokelis, Racine, Wisc.......................

John Yocius, Westville, III....................
Theodore Paliukis, Rochester, N. Y.-......
Elzbieta Slakaitienė, U.S. Zone, Germany 
Petras Stankevičius, British Zone, Germany
J. M. Šaltenis, Chicago, III...........................
K. Alesiūnas, Newark, N. J...........................
Mrs. Joseph Glėbas, Plainfield, Conn............
Miss Nellie Petrolaitis, Worcester, Mass. ... 
Jonas & Domicela Biekšas, Elizabeth, N. J. 
John Gailius, Waterbury, Conn................
Jonas Aucius, Wilkes - Barre, Pa.............
Victor Urbanas, Richmond, Hill, N. Y. .. 
Agnės Mįchaelonis^ Nashua, H. — 
fMcn Kamaitis, Millbury, Mass................
Mary ZoObrick, Saginaw, Mich................
Mrs. V. Bernott, Newark, N. J................
Michael Wentis, Rochester, N. Y............
Mrs. Jenoliūnas, Maspeth, L. I., N. Y. ... 
Rev. A. Starkus, Elizabeth, N. J............
Pranė Radzevičienė, Plymouth, Pa............
Mrs. Tillie Mįklas, Rockford, III...............
Mrs. Arthur Cate, Albany, N. Y.........
Mrs. Mary Vetakis, Gallitzin, Pa............
Ona Unguraitė, Phila., Pa..........................
W. J. Mikelonis, Du Bois, Pa...................
Albert Adakonis, Shenandiah, Pa. ..........
Victoria.Mitchell, Moorestown, N. J*.....
Mrfs. Helen Kratasky, Pittsburgh, Pa. 
Mrs. A. Gerulskis, Wollaston, Mass. ...... 
V. Dailydas, Brooklyn, N. Y................
Mr. P. Misiūnas, Chicago, III...... .............
Mrs. A. Svilas, Franklin Sq., L. I., N. Y. 
Anthony Mocknis, Shaft, Pa....................
Mrs. Anna Potts, Elizabeth, N. J..........
Mrs. Anna Norbut, Chicago, UI................
0. Kalinauskienė, Toronto, Ont. Canada 
Antoinette Baltunis, Argo, III..................
Helen Pakstis, Caimbrook, Pa.................
Martha Straydas, Omaha, Nebr...............
Pauline Petkelis, Chicago, II!. .................
Anthony Markwenas, Chicago, III...........
Mrs. Helen Pinelis, So. Boston, Mass.......
Mrs.
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Vincenta Mockaitis, Gary, Indiana ...........
Mr. M. Petrauskas, Bristol, Conn...............
Mrs. Veronica Levickienė, Pittston, Pa......
Mr. John Yudeikis, Harvey, III...................
V. Zabaraitis, Chicago, III....................
Pranciška Ropienė, Shenandoah, Pa. 
Mrs., Anna Rema, Middle Village, N. Y.

Petronė Geraltrauskienė, Harrisburg, III 
B. Valint, Chicago, III.................................
Eva Meskūnas, Binghampton, N. Y..........
Elena Semonaitienė, Sheboygan, Wisc. 
Mrs. Anna Paskas, E. St. Louis, III. ......... 
Mrs. Mary Domeika, Durand, III.................
Mrs. Frances Plaktonis, Brooklyn, N. Y.

• M. Danisevich, Waterbury, Conn........ .........
į Mrs. G. Benevitch, Wilkes - Barre, Pa......

Mr. A. J. Namaksy, So. Boston, Mass. 
į Lucija Skeives, Brockton, Mass. 
■ Veronika Parulis, Detroit, Mich.

' Visiems “Atlaidų Šaltinio”

s

3.00

.3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Anna Branaitis, Long Island City, N. Y. .
Mary Radavich, New Britain, Conn.
M. Pavinksnis, Omaha, Nebr.................
V. J. Kolicius, Pitttsburgh, Pa.................

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

.... 3.00 
.... 3.00 
.... 3.00 
... 3.00 
.... 3.00 
.... 3.00 
.... 3*.00 
...  3.00 
...  3.00 
....3.00 

3.00 
3.00 
3.00

...  1.00
Leidėjams - Rėmė-

jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! “Darbininko” Administracija.
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Svečiuose pas Lietuvos 
Prancisk

Dar tremtyje vartydamas 
Šv. Pranciškaus Varpelį, ne 
kartą pagalvodavau, kad vie
nuoliai pranciškonai tikrai var
go pelės. Raudonojo siaubo iš
raškyti, netekę savos pasto
gės Lietuvoje, sugebėjo įsikur
ti kitoje pasaulio dalyje Ame
rikoje.

Dar anais laikais, kada Lie
tuvos nemindžiojo burliokiški 
batai, daug lietuvių turėjo pro
gos iš arčiau pažinti pranciš
konus. Jų centras buvo Kretin
ga. Čia prieš daugelį metų bu
vo įkurtas jų vienuolynas. Tu
rėjo gražią stilingą bažnyčią ir paskirtas didžiulis 
prie jos vienuolyno rūmus. A- 
pie bažnyčią ir vienuolyną bu
vo daug įvairių padavimų be 
to, turėjo ir gražią praeities is
toriją.

Šis vienuolynas, garsus savo 
praeitmi. gražia bažnyčia, se
nais vienuolyno rūmais kas me
tai, o ypač vasaros 
traukdavo daug 
Malonūs vienuoliai
kius svečius priimdavo, 
širdžiai viską parodydavo, pa
aiškindavo ir su vienuolyno 
praeitimi supažindindavo.

Lietuvos Nepriklausomybės vienuolynas 
laikais čia prie vienuolyno vei- turtas. Žuvo 
kė gimnazija, kurioje mokėsi 
po kelius šimtus mokinių ir 
kuri lietuvių tautai davė daug 
katalikiškos inteligentijos.

Prie šio vienuolyno yra pri
sidėję ir amerikiečiai lietuviai, 
savo lėšomis pastatydami na-

metu, su
la nkyto jų. 
noriai to- 

nuo-

Havana Filler

arapper

Tiktai šie puikūs taba
kai užtikrina rūkan
tiems vyrams švelnu
mą esantį 7-20-4 Cigare

ciškonus, pažiūrėti, kaip jie į- 
sikūrė ir gyvena.

Mus pasitiko tėvas Petras su 
'gryna, gražia lietuviška šypse- 
Įna, ir viską nuoširdžiai parodė, 
.paaiškino ir, galų gale, dar pa- 
; vaišino. Nors vienuolynas dar 
gana skurdžiai atrodo, ir toli 
gražu ne taip, kaip Kretingoje, 
bet iš esamų vienuolių matyti, 
kad jie visi yra Šv. Pranciš
kaus pasekėjai, tikri lietuviai, 
ųebijo kieto ir sunkaus vargo. 
Drąsiai galima tikėtis, kad lie
tuvių tauta 'iš jų ^susilauks 
daug gero. “ 
naujakuriai 
bet nevienas 
meilę ir nuoširdumą 

į Jie gausiai 
'tremtinius: maistu, rūbais ir 
'spauda, daugeliui ^padėjo atva- 
i žiuoti Amerikoj sudarydami 
buto ir darbo garantijas. Jų 

! darbai tremties istorijoje liks 
aukso raidėmis užrašyti.

Be to, čia labai gražios apy-’ 
linkės: pušynai, smėlynai ir 
čia pat Atlantas. Atrodo, kaip 
Palangoje. Paukščiai čiulba ul
ba, pušys šniokščia ir vėjo ju
dinamos siūbuoja. Rodos, kad 
čia ne Atlantas, bet Baltijos 
jūros krantai. Teko patirti, kad 
čia kas metai vis daugiau ir 
daugiau atvažiuoja žmonių 
vasaroti, pasilsėti ir tyra oru 
pakvėpuoti.

mus, kurie vadinosi Šv. Antano 
namais. .Daugelis amerikiečių 
tikėjosi čia savo gyvenimo die
nas ramiai .tvarkingai, ir sau
giai baigti. Žiaurusis bolševiz
mas ir jiems ramybės nedavė. 
Užgrobė namus, išvaikė esa
mus senelius ir viską nusavino. 
Tuose namuose įrengė garsųjį 
Kretingos kalėjimą, kuriame 
nuolat kalėjo apie 300 politinių, 
kalinių ir daugeliui čia teko i 
žiaurios NKVD rankos patirti.! 
Karai kilus tarp rudosios Vo-Į 
kieti jos ir raudonosios Rusijos,] 
bolševikams iš Lietuvos išbė-1 
gus, apie šitą vietą spaudoje 
randame tokių aprašymų.

“Tardant įvykdavo įvairiau
sių egzekucijų, kurioms buvo 

uždaras ir 
užmaskuotas laukas. Prie vie
nuolyno tvenkinio, ties kapų 
kerte, budeliams pabėgus, ras
ta kruvinųjų tortūrų vieta. 
Čia augo keletas medžių, kurių 
vienas rastas smarkiai apsvilęs 
ir apdegę lavonai liudija, kad 
prie medžių prirakinti buvo de
ginami gyvi žmonės. Dauguma 
užkastųjų lavonų rasti prislėg
ti akmenimis ir, gydytojų tvir
tinimu, jie yra buvę gyvi už
kasti. Dar kiti rasti nuo rankų 
nuluptomis odomis.” 

j Karo metu sudegė bažnyčia, 
ir visas esamas 

milžiniškas sun
kiai įkainuojamas knygynas, 
archyvas, daug senų ir retų 
paveikslų, gimnazijos moder
niška ir turtinga labaratorija. 
Taip kelių šimtų metų sunkaus, 
kruopštaus darbo vaisiai buvo 
sunaikinti, o dauguma vienuo
lių buvQ privęrirti aplpifiti šitą, pamaldų į p. Ęrįzg'iUu ūhĮ su- 
Šv. Antano šventovę ir garsio
jo mokslininko gamtininko Pa
brėžos kapą. Yra vilčių, kad 
šis kuklusis vienuolis netolimo
je ateityj 
kaipo šventasis, 
praeito karo gausiai 
dininkų lankomas.
kad daugis patyrę 
mu įvairių malonių.

Kartą mano prietelius pasiū
lė važiuoti aplankyti įvairių 
gyvulių, žvėrių ir paukščių ū- 
kį. kuris yra Bostono apylinkė
je. Mūsų “juodukas”, lenkda
mas visas mašinas .ir įsisma
ginęs ritosi vis pirmyn ir pir
myn. Sustojo, pasiteiravome ir 
sužinojome, kad toji farma, 
paliko toli užpakalyje. Pakly- 
dom. Pasirodo, kad jau nebe
toli yra Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano vienuolynas: Ken
nebunk Port. Maine. Nutarėme 

‘ negrįžti, bet važiuoti pas pran-

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETI VOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA

bunkport vienuolyno su ten ap
sistojusiais tremtiniais ir vasa
ra to jais.

Dabar gi piknikui gražiai 
praėjus vienuolyno viršininkas 
ir visi pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šios 
Maine valstybės lietuvių šven
tės surengimo.

HEW YORK CITY, N. Y.

Dabar, nors dar 
ir nieko neturi, 
tremtinys jau jų 

patyrė, 
rėmė ir teberemia 
maistu,

DIENOTVARKE:
11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke. 
1 vai. — Lietuvių Dienos programa * "-i*- ■

bos, dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai. i

Nuoširdžiai Kviečiame Lietuvių Dienoje dalyvauti .
Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 

Pranciškonų bičiulius.
Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 

ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 
Vandenyne.

Visi Keliai Veda į Atostogų Kraštą Maine!

PASTABA: Dirbantieji fabrikuose iš anksto tegul pasirūpi- 
vietų 
gauti

tieji _ .
na atostogomis. Iš įvairių Naujosios Anglijos 
vykstantieji grupėmis turėtų laiku pasirūpinti 
autobusus.

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN F ATKERS 

Kennebunk Port, Maine TeL 5.

goninėj Dorehester, Mass. ir 
p-lė Rita Karlonaitė, St. John 
ligoninėj Lowell, Mass. Abi. 
slaugės gavo savo Diplomus 
birželio 24 d. Šv. Kryžiaus ka-j 
tedroj Bostone, kuriuos šutei-L 
kė J. E. Arkivyskupas Richard I 
J. Cushing, D.D. Sveikiname 
sėkmingai baigusias p-les ir 
linkime geriausio pasisekimo 
ir Dievo palaimos jų garbingos' 
profesijos darbe.

• ’ ■*

Sekmadienį, birželio 26 d., 
motinų Arkibrolija šventė sa
vo metines iškilmes. 9:30 ryte 
kun. J. Bernatonis atnašavo 
šv. Mišias jų intencija, per ku
rias gražiai giedojo solo p-lė 
Frances Suslavičiūtė. 1

3 d. 8 vai. ryto buvo jų inten- jai yra labai dėkingos, 
cija iškilmingos šv. Mišios. Šv. šv. Mišias buvo priimtos šešios 
Mišias atnašavo parapijos kle- naujos narės, iš kurių dvi lie- 
bonas kun. Pr. M. Juras, o jam 
asistavo kun. Jonas Bernato
nis ir kun. Petras Šakalys. Po

NEWARK.lt L

Jonas Ervydis

UIREMCE, MAS1
P. Bruzgulių gražios 25 metų 

vedybinio gyveninio 
. sukaktuvės

Pranas ir Emilija Bruzguliai 
šventė savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Liepos

HORfOOD, MASS
L. Vyčių 27 kuopos metinis 

piknikas . įvyks liepos 17 d., 
Grajje Arbor parke, New 
Walpole. Bus visiems 
pasimaudyti ir linksmai 
praleisti.

i _________

I i

Pond, 
proga 
laiką

bus garbinamas, 
Jo kapas iki 

buvo mal- 
Kalbama, 

jo užtary-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

sirinko didelis svečių būrys. 
Prie namų po medžiais buvo iš
tiesti stalai ir apdėti skaniau
siais valgiais ir gėrimais. Pie
tų metu, visiems besivaišinant 
ir linksmai besišnekučiuojant, 
buvo taip pat ir gražių kalbų, 
kuriose iškelta p. Bruzgulių di
deli nuopelnai ir palinkėta 
jiems dar ilgo ir gražaus gy
venimo. Vaišių ir kalbų vedė
ju buvo p. Juozas Budrevičius. 
Jis viską pavyzdingai ir 
linksmai tvarkė. Kalbėjo kun. 
Petras Šakalys, kun. Jonas 
Bernatonis, kun. Pr. M. Juras, 
Dr. Juozas Leimonas, Dantų 
gydytoja Stasė Leimonienė, 
anglas — p. Bruzgulio bendra
darbis, p. Bruzgulių sūnus Vi
limas ir Pranas, o taip pat abu 
sukaktuvininkai Pranas ir E- 
milija Bruzguliai. Sukaktuvi
ninkų garbei sugiedota daina: 
‘Ilgiausių Metų!” Vaišės buvo 
tokios linksmos ir jaukios, kad 
svečiai, prikrėtę dar visokių 
juokų, išsiskirstė tik vėlai nak
tį.

i
«

Gražiai Pasidarbavo. Kun. 
Boleslovas Liubauskas laikinai 
buvo priimtas pas svetimtau
čius ir ten, šv. Stepono, didžiu
lėj parapijoj išbuvo net 4 su 
puse metų. Pastaruoju laiku 
jis ten buvo paskirtas vyriau
siu direktorium Catholic Chari- 
ties. Jo sumanumas, darbštu
mas bei nepalaužiama energija 
nebuvo veltui. Pasekmės bu\ o 
tokos, kad ta parapija laimėjo 
pirmą vietą visoj New Yorko 
diecezijoj, įimant net pačią 
New Yorko Šv. Petriko kated- 

! rą. Apie tai plačiai paskelbta 
Į žymiuose angliškuose laikraš
čiuose ir gavo iš diecezijos kan
celiarijos pagyrimą. Čia gar! ė 
ne tik pačiam kun. Liubauski i, 
bet ir visai lietuvių tautai. Jvk 
visoj New Yorko diecezijoj yia 
ir didesnių bei turtingesnių pa
rapijų ir gabių - energingų 
dvasiškių, bet vienok lietuvis, 
tarnaudamas pas svetini ta .- 
čius, laimėjo pirmą vietą to
kiame garbingame darbe. Gar
bė kunigui Liubauskui.

Pora savaičių atgal kun. B. 
Liubauskas šventė savo 15 me
tų kunigystės jubiliejų, kurį 
atžymėjo tik vietos klebonijoje _ 
bei vietinių kunigų tarpe. Jam 
nebuvo rengiamos vakarienės 
bei pagerbimai. Bet kun. Liu
bauskas pats apvainikavo šį 
jubiliejų savo gražia darbuote. 
Linkime jam sulaukti 
jubiliejaus.

Naujas paskyrimas, 
reito šeštadienio kun.
bauskas gavo naują paskyrimą 
į šv. Cleros parapijos bažnyčią, 
kuri
Staten Island, N. Y. Parapija 
didelė, klebonija puiki ir ruo
šiasi naujos 
mui. Jis čia 
teises, kaip 
diecezijoj.

Daug laimės naujoje 
kun. Liubauske!

Klierikas Antanas P. Knei- 
žys kartu su kitais klierikais 

: išvyko į Šv. Jono Seminarijos 
stovyklą Meredith, N. H.

I ___________
Penktadienį, liepos 8 dieną 

[iš Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
įvyksta į Šv. Jono Seminariją, 
Brighton, Mass., specialiu 
tobusu pamatyti išdirbinių 
rodos.

au- 
pa-

Trečiadienį, liepos 6 d. mirė 
Barbora Vaškevičienė, 90 me
tų amžiaus. Ji buvo našlė per 

Paliko dideliame 
nuliūdime du sūnus ir dvi duk
teris. Auklėjo 14 vaikų iš ku
rių 9 mirė.

Laidojama iškilmingai penk
tadienį, liepos 8 d. iš Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos bažny
čios. Kun. dr. J. Vaškas, gimi
naitis,* atnašaus gedulo šv. Mi
šias.

Pažymėtina, kad velionės sū
nus Pranas Vaškas yra nuošir- 

Įdus “Darbininko” bendradar- 
Motinos i bis- *r v*sa Vaškų šeima nuo 

Prieš!“Darbininko” įsikūrimo bu- 
|vo jo skaitytojai, bendradar- 
įbiai.

A. a. Barboros Vaškevičie
nės šeimai reiškiame gilią 
uo jautą.

!

Liepos 2 d. Šv. Jurgio lietu
vių parapijos svetainėje p-lė 
Valentina Naujokaitė, gyv. pas 
p.p. Kuras, su p. P. F. Rudai
čiu iš Miami, Florida, priėmė 
Moterystės Sakramentą. P-lė 
Valentina Naujokaitė buvo at
vežta iš tremties kaipo Lietu
vos našlaitė. Pp. Kūrai ją pri
ėmė globoti kaip savo dukterį. 
Ir štai išleido į vedybinį gyve
nimą.

Pp. Kūrai iškėlė vestuves ir 
laimino jaunavedžius, linkėda
mi jiems malonaus 
gyvenimo.

» Vestuvių bankiete 
nemažai giminių ir
Visi linksmai praleido laiką. 
Jaunavedžiai išvyko praleisti 
vestuvių atostogas į New 
Hampshire valstiją. Po atosto
gų apsigyvens Floridoj. Sveiki
name ir linkime laimingo ve
dybinio gyvenimo.

vedybinio

dalyvavo 
pažįstamų.

auksinio

Nuo pe-
B. Liu-

tuvaitės neseniai atvykusios iš 
tremties: ponios Stasė Leimo- 1 
nienė ir Irena Šimkienė. Svei
kiname naujas nares.

Po šv. Mišių svetainėje įvy
ko bendri pusryčiai, kiniuos 
paruošė ponios S. Laycok ir 
Jaskal.

Klebonas kun. Pr. M. .Juras 
sveikino Sodaliciją ir pareiškė 
turįs daug vilčių, kad šioj 
draugijoj glūdi parapijos atei
tis. Prie šios arkibrolijos pri
klauso apie 50 jaunų motinų, 
kurioms sumaniai pirminin
kauja ponia Veronika Gecevi- 
čienė. Draugija nuoširdžiai dė
koja poniai Stračkienei už gė
les ir poniai Akstinienei už 
gražų papuošimą ŠV. P. Mari
jos altoriaus šioms iškilmėms.

GREEME, MAIME

už-

Greene pranciškonų vienuo
lyno piknikas puikiai pasisekė. 
Į vienuolyno mišką susirinko 
nemaža lietuvių, kurių tarpe ir 
visi šioje apylinkėje apsigyve
nę tremtiniai. Džiugu paminė
ti, kad naujai atvykusieji ak
tyviai prisidėjo prie kultūrinės 
programos dalies išpildymo.

Po skanių Lewiston’o šeimi
ninkių paruoštų pietų, 3 vai. 
prasidėjo kultūrinė pikniko da
lis. Ją. atidarė vienuolyno vir
šininkas, Tėv. Juvenalis Liau
ba, sveikindamas visus daly
vius ir dėkodamas padėjusiems 
surengti pikniką. Baigdamas 
savo 
mos 
Tėv. 
buvo
merikos himnai, paskui sekė 
dvi trumpos ir aktualios kal
bos, kurias pasakė K. Kaspa
ravičius ir Z. Girdvainytė. Po 
kalbų G. Stepaitytė ir S. Šeme- 
taitė gražiai padeklamavo ke
lis patrijotinius eilėraščius. Be 
to, visus svečius savo gražiais 
monologais

Neseniai atvykęs iš tremties 
— Vokietijos p.'Adolfas Žigas, 
lydimas jo dėdės p. Adolfo 
Viskelio, gyv. Wilson St., 
kėši pas įvairius Norwoodo 
tuvius, kad su jais sueiti į 
timas pažintis, p. Adolfas 
gas patenkintas šio krašto
venimu ir esąs dėkingas savo 
dėdei už atsikvietimą.

lan- 
lie- 
ar- 
2i- 

gy-

parapijos 
savo va- 
Šimkum, 
LDS sei- 
bažnyčio j'

English - Lithuanian Dictionary
'■’. dvnas turėti savo knygyne yra be ^alo naudin- 

į t dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
’’is patarėjas
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną 

'»*i- ra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis:
• i per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo ‘ 

HiH.ais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū- 
nif- hargcna — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 

skaičių turime Prašome skubiai užsisakyti.
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 

t ’< ’<?•"!' ; konvertą. kuponą su $3 00. ir tuo jaus gausite 
Vig’iškai-TJetuvišką Žodyną.

Užsakymus Siųskite:

DARBININKAS
Broadwcry So. Boston 27, Mass

c 
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; omini siunčiame $.................  ir prašome atsiust:

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas..... ..................................................................
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Šv. Pranciškaus 
' bažnytinis choras su 
du, muziku Algiu 
puikiai pasirodė laike 
mo gražiu giedojimu
per šv. Mišias ir vakare sve
tainėje, išpildydamas gražių 
dainų koncertą.

Girdėjau choras gavo pakvie
timą iš Tėvų Pranciškonų, 
Kennebunk Part, Maine su
ruošti dainų programą rengia
moj dainų šventėje rugp. 15 
dieną.

P-lė Malvina Zapėnaitė, už
baigusi mokslą katalikų uni
versitete VVashington, sugrįžo 
j namus ir, pailsėjusi porą sa
vaičių. išvyko į New 
Conn., pasispecializuoti 
nėję savo profesijoj.

Haven, 
ligoni-

Birželio pabaigoj sėkmingai 
baigė slaugių kursus p-lė Ade- 

įlė Pavilionytė, St. Margrets li-

Birželio 18 d. čionai stato
mos katalikiškos ligoninės nau
dai Moterų auxiliary suruošė 
šaunų Garden Party, Dr. John 
J. Deacy gražiame sodne, kur 
dalyvavo virš 2-jų tūkstančių 
žmonių. Garbės svečias buvo 
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D. Sodne matėsi 
ir mūsų klebonas kun. Juras. 
Apie J00 gražiai pasipuošusių 
jaunų merginų, kurios sudarė 
gražų vaizdą, aptarnavo sve
čius. Šv. • Pranciškaus parapiją 
gražiai reprezentavo panelės paitis ir Z. 
Helen 
Philips, 
Shurly Laycok. įdimai, rateliai, bulvių nešimas,

Ligoninei pelno tą .dieną bu- 'maišų lenktynės, puodo muši- 
vo virš $7,000. Per paskutinius mas ir kiti. Bet reikia paminė- 
3 metus auxiliary nuolat dar-iti, kad visus labiausia prajuo- 
buojasi, šv. Pranciškaus para-!kino įscenizuotoji liaudies dai- 
piją atstovaudamos ponia Ve-!na: “Ant kalno karklai siūba- 
ronika Gencevičienė ir Venčie- vo”, ypač, kada atjojo fierne- 
nė. Tikimės, kad ligoninė bus lis ir, pasisodinęs ant žirgo, iš- 
viena iš gražiausių šioje apy-Įsinešė mergelę. Pravartu pa
linkėję. Laukiame jos greito! minėti, kad visą šią linksmąją 
užbaigimo. V.V. dalį paruošė nesenai iš trem

ties atvykęs A. Stepaitis.
I Be vietinių lietuvių piknike 
buvo atsilankę ir garbingų sve
čių iš kitų kolonijų: prof. A. 
Kučas iš Scrantono, ponas ir 
ponia Kalvaičiai ir K. Kaspara
vičiai iš Augustas, ponas ir 
ponia Kavlavičiai iš Rumfordo 

į ir keli pranciškonai iš Kenne-

kalbą tolimesnei progra- 
eigai pravesti pakvietė 
Viktorą Gidžiūną. Tada 
pagiedoti Lietuvos ir A-

Marcinkevičiūtė, Mary Į programos
Barbora Jaskal ir lietuviškos

OtL pastatymo paminklu 
Atsilankykite po 

6ate City Monument Co. 
GRANITE MEMORIALS 

321 W. HoHis SL, 
Nashua, N. H.

Nyrintieji pa* mu* atvykti, tMafor.jo- 
ktt* NaaAua *251. Tranaportacija 

dykai, netiOrint, kad napirktvmOt*.
I

Liepos 4 d. būrys lietuvių 
buvo nuvykę specialiu autobu
su į Marianapolio Kolegijos su
rengtą Lietuvių Dieną. Visi lai
mingai grįžo į namus.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Mass.

prajuokino A. Ste- 
Girdvainytė. Po šių 

punktų prasidėjo 
liaudies dainos, žai-

randasi vidury salos

bažnyčios staty- 
turi pilnas vikaro 

kiekvienas vikaras

PAIEŠKO

viėflbje 
, J.P.

Gordo-
30 me-

Franę - Feigę ir Sonę 
naites, kurios 1929 ar 
tais iš Telšių miesto išvažiavo 
į Ameriką pas savo brolį Povi
lą Gordoną. Laikinai buvo su
stojusios Kanadoje Toronto 
mieste.

Paieško Petronėlė Bydvaitė. 
Malonėkite atsiliepti ar žinan
tieji pranešti sekančiu antrašu: 

Soeur St. Clement
Franciscaine du Sacre-Coeur 

chemin-de-la Colette 20 
ToUlon (Var) France

W. J. Chishohn
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Ant arklio policininkas daboja tvarką" prie 
Federalinio Teismo Rūmų New Yorke, kur demon
stravo apie 200 komunistų, protestuodami dėl įka
linimo trijų iš vienuolikos komunistų vadų, teisia
mų dėl svarbių valstybinių paslapčių išdavimo.

/
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Labdaringa draugija. Liepos 
1 d., Maldos Apaštalavimo 
draugija turėjo savo susirinki
mą. Po komisijų pranešimų 
draugija jiasiryžo rūpintis nau
jakuriais: ieškoti jiems darbo 
ir buto. Paaukojo $15.00 vaikų 
vasarinei mokyklai, $10.00 pa
rapijos pikniko fondan.

Pranešta, kad vasarinėn mo
kyklon įsirašė vienas ameriko-

nas mokytis lietuviškai. Kitas 
anglas jau antri metai kaip 
mokosi lietnuvių kalbos.

T" m
klauso prie choro, šv. Vardo 
Draugijos ir daug veikia dėl 
Šv. Petro parapijos bažnyčios 
atnaujinimo, šiam kilniam tiks
lui Vyčiai - Vytės, liepos 10 d., 
rengia visuomeninį 
mą, Romuvos parke, 
Mass.

Liepos 2 d., Petras Žukaus
kas apsivedė su Genovaite Vi
sockaite.

Liepos 4 d., panelė slaugė 
Zofija Burbaitė ištekėjo už 
Jurgio Albertino. *

4

■

išvažiavi-
Brockton,

DAKTARAI

Liepos 3 d., tapo pakrikštyta 
Suzana Jonė, duktė Enriko - 
Zofijos (Zupkauskaitės) Lensų.

Juozas Jonas, sūnus Juozo J. 
ir Alenos (Jogminaitės) Veniu, 
gyv. 311 K St

Lie-

Bušai į Tėvų Pranciškonų kę daug* brangių’atsiminimų iŠ 
Lietuvių Dieną. praeities pergyventų linksmų

80 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Sooton, Maas.

Ofiso Valando* ttnkyru* 
Trečiadieniais ir Penktadieniai*

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

Vaikučtai feakMi.
nį, liepos 5 d., kaip buvo skel
biama, atsidarė Bostono lietu
vių vaikučiams > vasarinė mo
kykla. Vaikučių kas rytas mo
kyklon vis daugiau ir daugiau 
renkasi Duok Dieve, kad iki 
pirmadienio sueitų vaikučių 
kuodaugiausia. Toji liepos 11 
d., bus paskutinė naujiems vai
kams užsiregistruoti seka
moms penkioms mokslo savai
tėms. Verta visiems susirūpin
ti, kad mūsų vaikučiai susi
rinktų vasarinėn lietuviškon 
mokyklon iš visų kampų.

Antradie-

Tarp kito 
dalyvauti ALT skyrių 
suvažiavime, šaukia

nt liepos mėn. 10 die- 
Yorke, ir pasitarta to 

nu-

Atplaukė nelegaliai. Liepos 5 
d., įplaukė į E. Boston prie
plauką 200 tonų laivas su 80

DARU N INTA S --
Iš Bo*ton° ALT

Š. m. birželio mėn. 29 dieną 
>uvo sušauktas Amerikos

tuvių Tarybos Bostono sky
riaus narių pasitarimas.

Advokatui Grigaliui pirmi
ninkaujant, buvo apsvarstyti 
bėgantieji reikalai, 
nutarta 
atstovų 
mam š. 
ną New
suvažiavimo darbotvarkėj 
matytais klausimais.

Bostono ALT atstovauti New 
Yorko suvažiavime įgalioti: 
Jonas Kas-Kasmauskas, inž. 
Aleksandras Čaplikas ir adv. 
Antanas Juknevičius.

Be to suvažiavijnan ketina 
vykti ir Centro Tarybos na
riai: adv. Jonas Grigalius, Sta
sys Michdsonas ir Juozas Ar
lauskas.

Tautininkų grupei pasiūlius 
ketvirtuoju tos grupės nariu 
buvo priimtas Tarybon genero
las Kaz. Mnstrikif

SO 8-2712 Res. BIG 9013
IU I 1 VI •

LANDŽIUS
Lietuvi* gydytojas k chirurgą*. 

Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 
. Pritaiko akiniu*.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass

fld <ir 7 sus.

Tel. TROwbrMg* 6330
If no answer call A V 2-4026

1 lepdfc, MJ.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampai Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

A.J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadnay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Soeten 8-0048

Atminimas. Liepos 3 d., 2 v. 
p.p., L St. vyrų maudynėse į- 
vyko paminėjimas Thomas P. 
Horty. šis vyras yra buvęs 
laikraščio reporteris. Būdamas
35 metų neteko regėjimo. Per pabėgėlių. Laivas plaukė iš 
25 metus jis buvo akla*, bet Švedijos penkias dienas į Airi- 
didelės kantrybės ir labai ma- ją. Iš Airijos plaukė E. Bosto- 
lonios nuotaikos žmogus. Sykį 
per metus važiuodavo į Šv. O- 
nos šventovę Quebec, Kanada. 
Eidavo į koncertus ir bankie- 
tus. Vasaromis dažnai lankėsi 
L St. vyrų maudynėse. Pri
klausė prie L Street Brownies, 
kurie jo atminėjai su apeigomis 
padėjo jo atvaizdą L St. vyrų 
maudynių ofise. Šiame atmini
me kalbėjo Robert Donovan, 
J. J. Murphy ir kun. J. P. Mc- 
Call.

Dėkojo. Sekmadienį, kun. Pr. 
Virmauskis,. dėkojo žmonėms 
už gražų giedojimą, Mišiose 19 
v. r. Jis prašė kad, per vasarą 
visi, kurie gali giedoti naujaku
riai, choristai ir kiti, sėdėtų 
būry ir giedotų su visais kitais 
bažnyčioje.

nan nuo birželio 18 d., iki lie
pos 5 d. Laivas buvo papirktas 
nuo Švedijos žvejų. Visi pabė
gėliai užsimokėjo už kelionę. 
Didžiuma jų yra latviai, keli 
estai, 2 lenkai ir 1 lietuvis.

Lietuvio vardas Juozas Gri- 
gutis, Jis yra ištarnavęs 16 
metų lietuvių kariuomenėje. 
Pabėgo į Švediją nuo komunis
tų. Ten gerai dirbo, bet baisiai 
bijojo naujo karo audros. Ir 
todėl ėmė šią labai rizikingą 
nelegališką kelionę. Jis turi 
seserį Moldone, kitą Medforde.

Prakaituoja, Bet praktikuoja. 
Šv. Cecilijos bažnytinis choras 
parodo labai gražius norus be
lankydamas pratybas per va
karą. Vyrai mokosi sekmadie
niais po sumai, merginos ant
radienių vakarais. Nors ir 
karščių metu choras vis auga 
skaičiumi ir moksle.

Naujakuriai choristai ir ve
dėjas patėmija, kad jiems esą 
lengva veikti su čia augusiu 
jaunimu. Jaunuomenė mandagi 
ir ateiviams prietelinga. Dalis 
jos esanti inteligentiška.

Pirmą kartą, muziko profe
soriaus Jeronimo Kačinsko ve
damas, choras viešai pasirodys 
spalių 1 d., 8 v. v., naujakurių 
pagerbimo pobūvy, kuriuo rū
pinasi šv. Petro parapijos mo
terų - merginų kliubas.

Bes. 37 Oriole Street 
We*t Rozbury, Meee 

TEL. FA—

Lbwb Party

Užbaigė matematikos 
mokslus

Tėvų Pranciškonų, Kenne
bunk Port, Maine, rengiama 
Lietuvių Diena įvyks rugpiūčio 
14, 1949 m. Tai tikrai žada bū
ti kas nors tokio nepaprąsto ir 
tai Maine valstijoje, kur vadi
namas atostogų kraštu ir ver
ta ten nuvykti. South Bostono 
kolonija jau turi suplanavusi 
ekskursiją busais ir jau tikie- 
tai pardavinėjami, kad iš anks
to būtų galima žinoti kiek bus 
reikalinga busų. Tikietus (bilie
tus) galima gauti pas Aleksan
drą Ivašką — telefonas SO — 
8-5961; taipgi “Darbininko” 
administracijoj, 366 W. Broad- 
way. Patariama iš anksto už
sisakyti ir rezervuoti vietas.

praeities pergyventų linksmų 
dienų. Petras Kupraitis yra 
baigęs Marianapolio Kolegiją, 
kuri jo Alma Mater visuomet 
paliks prie širdies.

Linkėtina Petrui linksmų 
tostogų mūsų pajūryj.

—_ _ _ _ _ _ L;
KMMMdsiRRs * Anti>'
: bristo Religija

a-

Petro parapijos metinis 
Party gerai pavyko. Ko-

Vyčių 17-tos Kuopos 
Piknikas

10

Šv.
Lawn
mitetas, Šv. Vardo Draugijos 
vardu nori padėkoti visiems, 
kurie prisidėjo prie šios pramo
gėlės pasisekimo: vyrams ir 
moterims, jauniems ir seniems, 
kurie aukavo savo laiką ir pa
stangas, kad Lawn Party būtų 
sėkmingas. Taip pat dėkoja vi
siems, kurie atsilankė, nors ir 
saulė karštai kepino. Visi buvo 
patenkinti. Šv. Vardo Draugi
jos vyrai tikisi ir ateityje su
laukti visos parapijos paramos 
savo darbuotėje Dievui ir Baž
nyčiai. Lawn Party visas pel
nas bus skiriamas bažnyčios 
Atnaujinimo Fondui.

Šiomis dienomis užbaigė Bos
tono Kolegijoje matematikos 
kursą Edvardas Kaunelis, ku
rio tėveliai — Antanas ir Emi
lija Kaimeliai gyv. 5 Coriias 
St., Rozbury, Mass. Edvardas 
Kaunelis yra Bostono miesto 
rekreacijos departamento na
rys.

Jaunam matematikui, Edvar
dui Kauneliui, kuris liepos 3 d. 
šventė savo 22 metų amžiaus 
sukaktį, linkime geriausių sėk
mių siekiant aukštesnio moks
lo.

Lankai
lan-

DA8ARTES PASTABOS
PARSIDUODA labai pigiai 3 

šmotai tikro walnut medžio 
miegamo kambario setas. Ga
lime parduoti ir atskirai. Atsi
šaukite tuojau pas Mrs. Curtis 
(Kazlauskiūtė) 21 London Rd.; 
Milton, Mass. Tel. Hyde Park 
3-2347-J., (8)

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo- 
histerijos ir žemų

Vyčiai darbuojasi. South
Bostono Lietuvos Vyčiai pri-

mario, nuo 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų Vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadeay, 

So. Boston 27, Mass.

Sis piknikas įvyks liepos 
d. gražiame Romuvos parke, 
Brockton, Mass. Tai bus puiki 
proga pasilinksminti jauniems 
ir seniems. Gros smagus Ste- 
vens orkestras, bus skanių lie
tuviškų valgių ir gėrimų, įvyks 
Softball žaidimas tarp South 
Bostono ir Brocktono vyčių 
kuopų. Bus ir kitų įdomių da
lykų pamatyti.

Bušai išeis 1:30 vai. po pie
tų nuo “Darbininko” namo, 
366 W. Broadvay, So. Bosdrn.

Rengimo komitetas maloniai 
kviečia visus šiame parengime 
dalyvauti. Jo pelnas skiriamas 
liet, parap. Šv. Petro bažnyčios 
atnaujinimo Fondui.

Algirdas Mitkus.

Trečiadienį, liepos 6 d. 
kėši “Darbininko” redakcijoj 
pulk. Įeit Aleksandras Andriu
kaitis ir jo žmona p. Olga, ly
dimi p. Šimkienės.

Pp. pulk. Įeit. Aleksandras 
ir jo žmona Olga Andriušaičiai 
su savo dukrele Janina atvyko 
į Cambridge pas pp. Janiūnus, 
kurie aprūpino butu. Kita pp. 
Andriukaičių dukrelė Aleksan
dra yra nuvykus į New Bruns- 
wick.

Pulk. Įeit Aleksandras An
driukaitis pasižadėjo bendra
darbiauti “Darbininkui”.

PADĖKA
ALRKS Bostono kuopai, 

aukojusiai ALT Lietuvos lais
vinimo reikalams dalį pikniko 
pelno

pa-

$25, tariame dėkui.
Bostono ALT.-

AtoatogBu|a
P-nia Karolina Sejefkienė, 

gyv. Loring Street, So. Bosto
ne, kuri sunkiai sirgo, dabar 
atostogauja pas savo artimus 
bičiulius Medfield, Mass.

Kaip žinoma, p. Sejefkienė 
savo amželiu nebejauna, bet 
dvasioje ji yra jauna. Ji yra 
nuoširdi "Darbininko” ir Lie
tuvių Radio Valandos progra
mos ir kitų katalikiškų įstaig; 
rėmėja.

Pažymėtina, kad p. Karolina 
Sejefkienė, kada dar jos myli
mas vyras nebuvo nuėjęs am
žinybėn, dažnai suruošdavo 
vaišes "Darbininko” štabui, 
kurio -šefu buvo kan. Fabijonas 
S. Kemėšis, LDS ir “Darbinin
ko” įsteigėjas. Taigi ją galima 
pavadinti “Darbininko” štabo 
mamyte. Tik vienas iš to šta
bo, kuriam teko patirti p.p. 
Sejefkų vaišingumą, tebedirba 
“Darbininke”.

P-nia Sejefkienė ir dabar 
dažnai prisimena kan. Kemėšį 
ir kitus dirbusius ir tebedir
bančius “Darbininke” ir taipgi 
nepamiršta ir naujų.

Linkime p. Karolinai Sejef- 
kienei sustiprėti atostogose ir 
ilgiausių metų.

Lankėsi
Ketvirtadienį, liepos 7 d., 

“Darbininke”

Hanau tremtinių stovykloje 
lietuviai, latviai ir estai minė
dami žiaurųjį bolševikų terorą 
savo tėvynėse ir prisimindami 
deportacijas ir kankinimus sa
vo brolių, suruošė didžiules de
monstracijas. Stovykla buvo 
išpuošta didžiuliais paveikslais 
vaizduojančiais Pabalčio ztautų 
tragediją. Vienas didžiulis pa
veikslais vaizdavo kruvinąjį 
Staliną, žengiantį per Rytų Eu
ropos tautų lavonus ir sulenk
tais nagais bepiėšantį žmonių 
galvas.

Ne tik stovyklos rajone, bet 
ir gretimose gatvėse buvo iš
kabinti plakatai anglų ir vo
kiečių kalbomis. Tame rajone 
rinkosi vokiečių minios, stebė
jo tuos plakatus, skaitė juose 
šūkius ir juos diskutavo. De
monstrantai atspausdino daug 
atsišaukimų vokiečių kalba. 
Priimta atitinkama rezoliucija, 
reikalaujanti laisvės Pabalčio 
tautoms.

Reuterio žinių agentūra tuo
jau paprašė jai perduoti tas 
prieškomunistines tremtinių 
rezoliucijas, kurias vėliau pa
skelbė anglų ir Amerikos radio 
stotys.

Gatvėse matėsi tokie šūkiai: 
“Kodėl Ribentropas buvo pa
kartas, o Molotovas ne?”, “Pa
smerkite Staliną ir jo bude
lius”, “Milijonai žūva Stalino 
kasetuose”, “laisvas pasauli, 
išgirsk mūsų šauksmą”,
munizmas demokratijos kars
tas” ir panašios.

š.
m., “Darbininke” lankėsi sve
čias iš tolimos Kalifornijos — 
Petras Kupraitis. Jis savo trijų 
savaičių atostogų proga palikęs 
amžinąją vasarą atfAeškėjo su 
savo aūtonifebifiu per visą 
menkos žemyną (from Coast 
to Coast) į Atlantiko pakran
tes, kur neaabejotinai yra pali- raštį “Daribiltiflitg”!

Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
Pr. M. Juras, “Darbininko” 
spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai- 

25 et.na

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

SKELBIMAIįlH

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Caltfomijojs Namus ar kitas 

nuosavybss .
kreipkite* pas:

CMAS. LUKSS
Realstatininkas

710 N. Vaa Nees Avė.,
f

• Hollyvood 38, Calif.

GRABORIAI

“ko-

J
i

Skaitykite ir platinkite 
katalikių rpanii

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th 8t, So. Bouton, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė, 
' 8 VVinfield SL, So. Boston, Mass. 
Prot RaSt — Ona IvaSkienč,

440 E. «th St, So. Boston. Maas. 
Finansų RaM. — B. COnienė,

29 Gould St, W. Rozbury, Maas. 
Tel. Parkvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Siauri*,
51 Tampa 8t, Mattapan, Maas, 

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

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston, Maas. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

PALIKIMki, BOSTON, MASS.

Sekant tirMjtaną apie viršui minėto asmens gimines, atsi
šaukus beat dviem šimtams asmenų iš įvairių Lietuvos 
kraštų, Hudijhnu Mykolo Notrimo, velionio Juozo kaimyno 
ir sykiu Amerikos dirbtuvėj dirbusio, velionis paėjo iš Rek- 
čių kaimo, Kuršėnų, Uetava. Jei kas žino apie velionį dau
giau, prašau man pranešti.

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

r

Imu Skvtadra ■ Sdiininsko Alias

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

XX x ' x \ x x x

VAITKUS
FUNERAL HOME

137 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Bahamuotojas
(Notary Public)

Patamaviihas dieną ir naktj. 
Nauja modernttka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijai to- 
miauaiomia kainomis.

Kainos tos pačios ir l kitus 
miestus.

Reikale Mukite; TeL TR-6-6434.
■MMMM

ZALETSKAS
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tokiu

reikštą viešą ir visuotiną 
tikėjimą p. Juškaičiui... 

Torontiečiai lietuviai 
nelauktu pasikeitimu kiek nu-

tarybininkų steigiamąjį susi- , 
rinkimą, kuriame buvo išrinkta bingų

DARBININKAS
K. Gendruolis

Kanados Lietuvių Gyvenimas
Nesutarimai dėl vadovavimo 

Toronto tarybininkuose

“Darbininko” Skaitytojai bu-'
vo jau anksčiau trumpai pain- g^bo. Mat, buvo bendras visų 
formuoti apie Toronte įvykusį įtikinimas, kad tarybininkai 
tarybininkų steigiamąjį susi- vįsur gavo likimą paveda gar- 
rinkimą. kuriame buvo išrinkta bingų vadovavimui...
ir valdyba. Paskutinėmis die- Taip yra Montreaiyje, taip, at- 
nomis torontiečių lietuvių tarpe nįefco nuostabaus ir To-
vis labiau sklinda gandai (jie, ronte> į tokia garbinga sti.j 
patikrinus, atitinka faktus!), prj katalikė kaip p. Mankienė,

nesutarimai, vpac pačioje tary- . a .. .... . . . ,. , . ... laiku tebevyksta tragikomedijabininkų valdyboje. Visas ne- .. a . . . ,,, . , -. pačių tarybininkų tarpe. Jie nesklandumas, ir net tendencija . , . , ...... .... tT juokais pradėjo kelti balsą irsuskilti, juose radosi kaip tik .. __.. . .... . . . . . . tiesiog širsti pnes automatis-del pirmininkavimo! Kaip jau , . . , .. r . ,. . , . kai pasiskelbus^ jauną pirmi-
buvo rasvta, tarybininkų stei- . , „ . . ,. .. • .... . mnką. Kaip, girdi, toks jaunasgiamajame susirinkime per vai- .... , . a ■ i, . , . , . . . ^ . ponaitis drįsta nesiskaityti su
dvbos rinkimą daugiausiai bal- ■ • • , - -. . - visuotino susirinkimo pareiks-
sų surinko p. E. Mankiene. Si, _ .. . _ . .. . .T* . ta valia, ir tai šiuo atveju, se-
tarybinmkų teises taip uoliai . ■ * . - * i • * •. . . ną moterį atstumiant, kun taip
ginanti, susirinkime veik vien- t . . .. ...., , . \ ... pat nieko pnes netunnti būti
balsiai buvo įsnnkta pirmimn- , . . , . . , .__ . .r garbinga tarybininkų pirminin

ke?... Dar daugiau, ponia Man- 
Po kurio laiko, deją, . toron- kienė, pati būdama katalikė, 

tiečiams paaiškėjo, kad tary- rodo tiek daug tolerancijos ir 
bininkų pirmininku yra ne p. didžiadvasiškumo, kad kiekvie-i 
Mankienė, bet p. Jonas Juškai- nu atveju energingai gina kiek-j 
tis, jaunas, vos bepradedąs vieną užmetimą tarybininkams 
studijuoti teisę studentas. Pa- iš jųjų priešų, ir ypač kas lie- 
sirodo, kad p. Juškaitis, trokš- čia tarybininkų įsitikinimus, 
damas tuščios garbės, kas pa- Garbinga ponia yra pati įsitiki- 
prastai bepradedantiems studi- nusi ir tai viešai visiems skel- 
juoti fuksams yra savaimi su- bianti, kad tarybininkai yra 
prantamas dalykas, mandagiai katalikai ir tai GERI katalikai, 
kreipėsi į p. Mankienę, papra-; atseit .geresni už visus, kitose 
šydamas jam perleisti “sunkią priklausančiose lietuviškose or- 
ir labai atsakingą” pirmininką- ganizaci jose. Dėl šios priežas- 
vimo pareigą... Poniai Mankie- ties vien tik ir ji įstojusi į šią 
nei, žinoma, nebeliko nieko, tarybininkų organizaciją ir 
nors, gal būt, kiek su vidiniu mananti, kad ji jai tinkamiau- 
išgyvenimu, kaip mandagiai šia esanti ir, būdama ji katali-j 
perleisti jai susirinkimo pa- ke, besocialistuojančių tarybi-j

Prezidentas H. Trumanas sveikindamasis žygiuoja Mtlle Rock, 
Ark. pagrindine gatve priekyje savo draugų, I-mo Pasaulinio Karo 36- 
tos Divizijos D Baterijos veteranų. Šalia jo iš kairės Gynybos Sekreto
rius Louis Johnson, iš dešinės — Arkansas gubernatorius Sid Smith. 
Gretimam iš kairės paveiksle Prez. Trumanas kalba, atidarydamas War 
Memorial Park.

ninku tarpe, nė kiek nesijau-’ir tas faktas, kad net organi- 
jčianti, kaip toje pasakėčioje; zaci jos oficialiuose raštuose 
Į kad sakoma, — anuoju įsipai- nebeleidžiama pasirašyti jųjų 
• šalusiuoju karveliu juodvarnių garbiam pirmininkui, bet paši
urpę... Taigi, p. Mankienė ta- rašo už pirmininką vien sekre- 
rybininkams yra nepamainoma toriai... Iš šalies stebint šią 
asmenybė, ypač dekoratyvine rimtą tarybininkų kovą dėl va- 
pras'me. Ir dėl šios priežasties dovavimo, norėtųsi jie manda- 

'tarybininkų šulai kaip tik ma- giai perspėti: atsargiai! Jei p.,

nės, religinės ir, savaimi aišku, 
šeimyninės ‘didžiadvasinės’ lai
kysenos. J. Vytis.

TORONTO, KANADA

Sveikiname mūsų naujus tus miestus su jais pasisvečiuo- 
dvasios vadus, kurie pagelbsti ti. (
mūsų kleb. dr. Mendeliui lie- . --------
pos mėn., būtent, kun. Bona- Vinco Čaplinsko šeima susi- 
ventūrą Paulių, domininkoną; laukė nepaprasto džiaugsmo, 
tėvą Adomą Jeskevičių, mari- kuomet jų dukrelė Sesutė Ri- 
joną, ir kun. Pijų Dambrauską, čarda, Kazimierietė buvo jų 
Be abejo visi trys žymiai pa- viešnia per visą savaitę. Jos 
lengvins kun. dr. Mendeliui jo kelionės draugė buvo Sesutė 
sunkiuose darbuose. Malonu Teresina. Sesutė Ričardą yra 
juos visus turėti mūsų tarpe, šv. Alfonso mokyklos alumnie- 

__________ tė.
i _________

Visai netikėtai grįždamas iš 
Chicagos, užsuko J. E. Vysk. 
V. Brizgys. Dar kartą jis norė
jo atlankyti mūsų šventovę ir 
padėkoti kun. dr. Mendeliui už 
jo duosnumą mūsų viengen
čiams tremtyje esantiems. Per- ' ... ~ . .., . . , . • Sveikiname Julių Kastantma-
nakvojęs ir atnašavęs šv. mi- ■,■■■, „ ■ , -,. V , . vičių ir jo žmoną. Pasiekė mus
*“* Jo Ekscelencija išvyko 1 hnia BrocWo Mass., kad 
Ncw Yorką Dievas jiems padovanojo duk

relę. Auga šeimynėlė — du sū
nūs ir viena dukrelė. Laukia
me, kada Julius grįš į Balti- 
morę su savo padidėjusia šei
ma.

t Nepriklausomybės . šventės 
diliai šią savaitę Stebuklingo 
medalikėlio Novenos pamaldos 
buvo laikomos antradienį ir 
trečiadienį.

PIRK DABAR

virinti

vasaros

metu

virtu-
TIKTAI

’39.95Įmokėti reikia tik $5.95Išmokėti kas mėn. $5.02

Kun. Jonas Mendelis išvyko 
atostogoms penktadienį, liepos 
1 d. Nebus Jo Baltimorėje per 
visą mėn. Linkime kun. Jonui 
ramaus poilsio iki sugrįš liepos 
31 d. j PAIEŠKOJIMAIĮdomios Vestuvės 

Birželio 25 dieną susituokė 
didelio Toronto patrijoto pono 

no, kad p. Mankienė daug dau- Juškaitis bus prašalintas iš pir-*} Karahuno vienturte dukre- 
giau gero gali atnešti savo va-1 mininkavimo pareigų, yra rim-p®’ PaneĮ® Adelė su naujai atvy- 
dovavimu jųjų gretoms, kaip to pavojaus tarybininkams jo kusiu i Kanadą p. Česlovu 
nepatyręs ir ambicingas stu- visai netekti savo organizaci-, Norkumi. Vestuvės įvyko To- 
dentukas. Kaip labai tarybinin- joje, nes atrodo, kad gerb. pir- ronto lietuvių bažnyčioje, daly
kai pradeda nebesiskaityti su mininkas vien tik ir įstojo pas

tarybininkus tikslu jiems vado-,^8 b^vo gražiausia, kad jau- 
savo pirmininku, parodo kad ■ I ■ *■ ..................................._ vauti, kaip kad jis yra jau pa-; 

daręs ir su kitomis organizaci
jomis...

Kks 15eč£X p. Joną Jušk-’tj, 
tenka pasakyti, kad tai yra 

retai sutinkama ir subtyli as
menybė. Tai žmogus, kuris tu
ri vieną būdingą silpnybę, be gražią ekskursiją į garsųjį Ne- 

! pavardės ir 
; kiekvienam • 
; būtinai turi 
privalumus, 
sąs geras patriotas ir dar ge- rias atlaikė Dr. J. Gutauskas, 
resnis katalikas... Kada kai Vėliau buvo apžiūrėta didysis 
kas jam prikiša, kaip jis, bū- gamtos stebuklas: Negaros
damas geras katalikas, galėjęs Krioklys, kuris yra skaitomas 
įstoti į socialistuojančią tarybą didžiausiu pasaulyje. Minėto 
ir net paimti josios vairą į sa- pobūdžio ekskursijos vandeniu 
vo rankas, tai jaunas teisės yra labai naudingas dalykas: 
studentas, savo advokatišku ne vien apžiūrima įdomios vie- 
lankstumu, atsako, kad tai ir tovės, bet ir atsigaunama dva- 

; esanti priežastis, kad jis, būda- šia, ypač gyvenant mieste šiuo 
mas geras katalikas, ėmėsi šio metu tiesiog kankinančioje 
rimto ir sunkaus uždavinio va
dovauti tarybai... Jei taip iš 

'tikrųjų dalykai būtų ir p. Juš
kaičiui galima patikėti jo žo
džiams, tada, konsekventiškai 

j tektų daryti išvada, 
,vien tik katalikybės įdejos ve- tremtiniams. Rinkėjai 
damas, taip pbt ryžosi “perim- per visus lietuvių namus, 
ti” pirmininkavimo pareigas iš pinigai, tiek drabužiai 
p. Mankienės. Matomai, ponas siunčiami Balfui. 

į Juškaitis yra rimtai įsitikinęs, 
esant geresnis katalikas net ir ,
už pačią Mankienę?.. įWmmpego skyrius buvo suruo-

* 'šęs už miesto nbų gegužinę su
Šiuo metu, kaip jau minėta, Joninių laužu. Gegužinėje da- 

p. Juškaitis veda sunkią kovą lyvavo beveik visas lietuviška- 
su savo vadovaujamos organi- «is jaunimas. Tokių gražių pra- 
zacijos kai kuriais reakcionie- mogų Winnipego lietuviai norė- 
riais. Jei jam ši sunki kova pa-’tų dažniau per vasarą turėti, 
vyks laimėti, tai yra jei p.l 
Juškaitis išsilaikys tarybininkų* 
vadovavimo pryšakyje, tada 
jis įrodys torontiečiams du da
lykus: a) kad tarybininkams 
sėkmingai vadovauja ne vien' 
garbingos ponios, bet ir gar
bingi vyrai ir antra, kad p. 
Juškaitis yra tikrai bekylanti 
žvaigždė savo ambicijų paseko- 

ije. Ir kaip tokį, ir “Darbinin
ko” korespondentas ateityje 
pasižymėjusį vyrą stengsis pla
čiau aprašyti, ypač supažindi
nant skaitytojus su anojo vyro 

i smulkesne biografija, iškeliant 
'garbingus faktus iš jojo tauti-

na jam pajauniais asistavo trys 
j.‘jojo broliai. Po jungtuvių baž

nyčioje, gražios vaišės įvyko 
parapijos salėję.

Studentų ekskursija
Birželio 26 dieną Toronto lie

tuvių studentų sąjunga turėjo

Liepos 4 d. kun. Antanas Du
binskas turėjo svečių iš savo 
senos parapijos. Atlankė jį ko- šio Žaliausko ir Onos Žaliaus- 
misija, pamatyti kun. Dubinsko kienės - Brukaitės, kilęs iš 
naują paskyrimą Atsilankusie- Lietuvos Simno miest., ieško 
ji džiaugėsi pamatę gražią šv.' Amerikoje gyvenančių šių savo 
Grigaliaus bažnyčią ir erdvią giminių: 
kleboniją. Nuosavybė reikalau
ja gero šeimininko, kurs viską' liauskaitės,

Mikas Žaliauskas, sūnus Sta-

li sesers Mary Butkus - ža- 
o__ ___________ ,f ____  „ t ' , gimusios Simne,

sutvarkytų, apšvarintų. Be a-Į 2) tetos Marijos Pocienės - 
bėjo kun. Dubinskas tai atliks, Brukaitės. kilusios iš Butana- 
per trumpą laiką, nes būdamas vičių kaimo, Kalvarijos vaL, 
jaunas, 
sugebės

energingas 
dalykus sutvarkyti.

I

bus

Smagu ir vėsu bus 
vėj šią vasarą ir apskritus 
metus įsigijus Westing- 
house •* automatinį, elek
trinį Keptuvą - Krosnį. 
Priverda gana valgių as
tuoniems ir daugiau... ke
pa dailiai be laistymo... 
gražiai išverda nespėlio- 
jaat. Gali vartoti jį savo 
bute. Gali paimti į vasar
namį, kempę ar trailerį. 
Pamatyk Westinghouse 
Keptuvą - Krosnį tuojau 
ir nutark Virinti su Elek
tra.ARTIMIAUSIA PRIE JŪS EDISON SHOP ’ dTokia yra jūsų kaiminystėj

- - — ■ • ' - - -- ■' '?

vardo pasisakymo garos Krioklį. Kelionė vyko 
nepažįstamam jis laivu Ontario ežeru. Nuvykus 
pabrėžti du savo pirmiausia turėta italų bažny- 

būtent, kad jis e- čioje lietuviškos pamaldos, ku

Dzvankauskaitė, buvusi 
surado

jis velkiai! 3) dėdžių: Bruko Petro ir 
Bruko Andriaus, kilusių iš Bu- 
tanavičių kaimo Kalvarijos v. 

Mikas Žaliauskas gyvena Ca-
'•f

Stefa
tremtinė, surado savo dėdę nadon, H.E.P.C. Kipling avė. 
Bostone ir pas jį išvyko apsi- tslington Ont.
gyventi. Gabi mergaitė. Ji su
ras ten ir tinkamą darbą.

\ I I
Baltimorės siuvėjai turi dvie

jų savaičių atostogas. Pradės kytu adresu, 
vėl dirbti liepos 18 d. Kai ku
rie iš mūsų buvusių tremtinių 
išvyko pas savo gimines į ki-

Ieškomi giminės prašomi at
siliepti, arba žinantieji giminių 
adresus prašomi pranešti Mi
kui Žaliauskui, aukščiau pasa-

Remktte tuo* profesIJonaliM Ir biz
nierius, kuri* mvo skelbimai* remia 
'Darbin/nk***.

Visi skelbkit** “Darbininke".

ši*
lumoje.
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Winnipego žinios

Winnipeg, Man. Winnipego 
Sąjungos skyrius pradėjo pini-

kad jis ginį ir drabužių vajų lietuviams 
pereis 

Tiek 
bus

tis — “The Ensign” birželio 25 
dienos laidoje, įdėjo platų 
Winnipego lietuvių Sąjungos 
protestą prieš lenkų atstovo 
šmeižtus Jungtinių Tautų su
važiavime gegužės 17 dieną 
1949. Lenkų atstovas Henry | 
Altman yra tuomet pareiškęs, 
jog Kanada blogiau D. P. trak
tuojanti, negu naciai koncen
tracijos stovyklose.

Juozas Masinsiąs
Ine. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

T«l. Lezington 8595 

Umoainai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktj

Birželio mėn. 26 dieną KLS

“Winnipeg Free Press” 28 
birželio praneša, kad Bisset 
(Man.) ežere 25 dieną birželio 

'prigėrė lietuvis Vincas Jenutas. 
• Velionis buvo D.P., 26 metų 
amžiaus. Jo viena sesuo gyve
nanti Vokietijoje.

I

“Winnipeg Tribūne” birželio 
21 dieną įsidėjo gen. St Rašti
kio fotografiją, . aprašydamas, 
jog jis neseniai yra atvykęs iš 
tremties į U. S. A. ir, kad ge
nerolas esąs pareiškęs, jog 
karas esąs neišvengiamas.

Kanados Katalikų savąitraš-

. j

? Jr - £1
[L. Ir* '

z Buvęs kongresmanas, Peter Jarman, iš Ala- 
bama (kairėje) yra sveikinamas Valstybės De
partamento Protokolo šefo, Stanley Woodward, 
po priesaikos, kurią jis sudėjo, kaipo naujas U.S. 
ambasadorius Australijai. Priesaikos apeigos į- 
vyko Valstybės. Departamente Washington’e.




