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“Girkalnyje”—
•

šių dienų pasaulis, skęsda
mas klastos ir apgaulės tvane, 
nuolat suka galvą: “Bus karas, 
ar ne? — O jei bus — kada?!.

Tai klausimai — į kuriuos, 
vis dėlto, niekas nesiryžta ka
tegoriškai, ryškiai ir tiksliai 
atsakyti. Šioji mįslė, bent ligi 
šio meto, dar tebėra spren
džiama tik spėjimais ir nugirs
tais diplomatų išsireiškimais. 
Žinoma, visiems yra aišku, kad 
pasaulis iš komunistinės vergi
jos be karo niekad neišsilais
vins, o, be to, reikia skaitytis 
ir su tuo faktu, jog komunizmo 
kruvinoji hidra siekia ir sieks 
pavergti dar ir laisvuosius pa
saulio kraštus...

Vieną iš įdomesnių versijų 
dėl Trečiojo Pasaulinio Karo 
pradžios yra paskelbęs didžiu
lis Toronto dienraštis ‘The Te- 
legram”.

Birželio 29 d. vakarinėj lai
doj minimas dienraštis atsi
spausdino šitokią žinią. Esą, 
buv. Vengrijos Finansų Minis- 
terio Nicholos Nyaradi teigi
mu, pagal jo gautas iš aukštų 

sluoksnių 
Vakarų 
turėsiąs

ir

karštli- 
karui
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettderis.
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ja Padidinti Produkciją

Smerkia savanaudiškas grupes

TŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
M*- '■> »- • ...

TeL SOuth Boston 8-2680ENKTADIENIS (Friday), JJEPOS (July), 15 D., 1949 M. SIX CENTS.
1—

Smerkia savanaudiškas grupes
VVashington, D. C.

Prezidentas Trumanas sa
vo kalboje per radio pa
reiškė, kad Amerikos pro
dukcija turi būti padidin
ta, jeigu mes norime sėk-

nigur”. Tais
kaip žinoma,

veiksmais,
buvo noras

priversti parapijų kunigų
pa? eitimus.

Pranešimas sako,
pastaromis

kad,
dienomis įvy- Imingai kilti. Musų tautos. ko riaušės; buvo metami | 

xj akmenys
’rapijes klebono

turi siekti $300
v,000 per 
pasmerkė

metus
9 į vyriausiojo pa

savanau I namus ir
ir savimeiliškas
kurios

1
I

tik žiūri
keliami
čiose.

triukšmai bažny

Sovietų ofieialinių 
žinias, tarp Rytų 
karas neabejotinai 
prasidėti 1951 m.

Sovietų Rusija, esą, 
giškai ruošiasi naujam
ir, iki paminėto laiko, ji tikisi 
turėti vien iš satelitinių kraštų 
pirmos klasės armiją, suside
dančią iš 1,850,000 vyrų.

Kitą šaltinj, kuris kalba tai- 
paS&SŽrJfnai'a pransBngų- 

jų sluoksnių.
Dar ir šiuo metu kursuoja 

pasaulyje didelis pranašysčių 
veikalas, pavadintas “Amžiai”. 
Šio veikalo autorius — Pran
cūzų medicinos daktaras, Uni
versiteto profesorius, didelis 
mokslininkas ir, kartu, prana
šautojas pasaulio ateities, My- 

• kolas Nostradamus, gyvenęs ir 
miręs XVI amžiuje.

Jis, minėtoje knygoje, labai 
tiksliai yra išpranašavęs komu
nizmo jsigalėjimą didelėj pa
saulio daly, Hitlerio atėjimą į 
valdžią Vokietijoj, Pirmąjį ir 
Antrąjį Pasaulinius Karus bei 
jų pasekmes ir, pagaliau, jo 
pranašavimas knygoje tęsiasi 
dėl Trečiojo Karo, kuris įvyk- 
siąs 1951 m. birželio mėn.

Šiuo pranašavimu išreiškia
mas kruvinosios komunistų 
diktatūros finalas lygiai toks, 
koks jis buvo ir nacizmo...

Žinoma, tai yra vis spėlioji
mai, tai pranašystės, kuriomis 
galima ir tikėti, ir netikėti, ta
čiau — viena yra aišku — kad 
komunizmas turi būti sunai
kintas. Kitaip — neužsibaigs 
pasaulyje nei kocetinės “tradi
cijos”, nei neroniškas teroras...

•

— Jei pradėsime ieškoti pro
gų visokių gedulu 
tai mums pritruks 
Vadinasi, per visus 
rėsime tai tokią, 
“gedulo savaitę”. Mūsų tautai 
juk teko išgyventi šimtus vi
sokių mažesnių ir didesnių 
skriaudų. Taigi, jei pradėsime 
tas skriaudas “gedulo savaitė
mis” minėti, tai turėsime ant 
pelenų maišo visą laiką ir sė
dėti.

— Tačiau winnipegiečiai nėra 
kokie vaikai...

Atspėkite, kas gi taip rašo? 
— Nagi, taip kalba “Naujie
nos” (Nr. 153) kažkokio 
griešijusio" lūpomis.

Tęsinys 2-r»mr pusi.

grupes, 
savo interesų.

Prezidentas 
tvirtino, kad Amerika nė- šiuose 
ra depresijoje. Tačiau jis 
pripažino, kad šiuo metu 
yra apie 4,000,000 žmonių 
be darbo, 
metus buvo tik 2,000,000. į 
“Tuo mes turime susirū-j 
pinti”, sakė Prezidentas.! 
Jis ir šį kartą smerkė po-1 
litinius oponentus, šaky- 
damas, kad 80-tas Kon- §v Kazimiero provincijos 
gresas atsisakė sekti jo Amerikoje vadoVybė. Pro- 
pasiulymus, kad pažaboti:vjncįjoiu jr sekantiems 
infliaciją. Jis sake: Ą^ trejiems metams paskir- 
pennacmu, kad jeigu kai- T justinas Važkys, 
nos ^ĮO.F.M., tas pareigas ėjęs

" iki šiol ir visą laiką vado
vavęs Amerikoje besiku- 
_______ t lietuviams 
pranciškonams. Jam pata-

Vidaus reikalų ministe
rijos pareigūnas sakė,

Trumanas kad kunigų veikla įvyku-
rinkimuose gal?

I daugiau suerzino įtemptą
padėtį.

o prieš vienus i
I Perrinkta Tėvų Pranciško

nų Vadovybė
Nesfeniai buvo pertvar

kyta Tėvų Pranciškonų!®1 
fev Kfmmiprn nrnvinpiir.fi

sumažės produkcija ir 
kils nedarbas”. Tas atsi- 
tiko, nes jo pasiūlymai Haktie^' 
buvo ignoruojami.

kvietė visus — biznierius, 
darbininkus, ūkininkus ir 
valdžios pareigūnus veikti 
bendrai, kad pasukti visą 
eigą į gerovę.
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Draudžia priklausyti Komunistų par
tijai. - Priklausantieji automatiškai

• •* v 1*1 T> v *•įssiskiria is Katalikų Bažnyčios
Roma, liepos 14 — Šio-

mis dienomis Šventasis
Sostas išleido dekretą, ku
riuo įspėja pasaulio kata-
likus ir nurodo jiems,
kaip turi laikytis šioje
pasaulio kovoje tarp Ka
talikų Bažnyčios ir komu
nizmo. Tame dekrete yra
aiškiai pasakyta, kad visi
tie, kurie “gina ir platina
materialistinę ir anti-
Krikščionišką komunistų
doktriną” užsitraukia ant
savęs didžiausią ekskomu-
nikaciją.

Toliau tame dekrete sa
koma, kad Romos Katali
kų kunigai visame pasau-

Prelatas J. Ambotas, Nekalto Prasidėjimo Sese-pyj® neturi teikti Sakra- 
rų Gildos Garbės pirmininkas Liet. Susiartinimo šven- menĮW tiems, kurie žino
te je iškilmingų pamaldų metu suteiks palaiminimą I savo valia

Išvč. Sakramentu. Šventės iškilmės įvyks liepos 24 d.,jlsira®? i Komunistų parti- 
‘L m., Vargdienių Seselių vienuolyno sodyboj, Put- ją _arba remia^ Komunistų 
nam, Conn. i partiją ir skaito jos spau

dą arba rašo į bet kurią
50,000 DP JAU ATVYKO 

Į JUNG. VALSTYBES

Katalikų Bažnyčios kuni
gas negali leisti prie Sa
kramentų tų, kurie kokiu 

remia Komu
nistų partiją ar komuniz
mą. Vienu žodžiu, katali
kas negali būti komunis
tu; katalikas negali rem- 

katalikas 
komunistų

nors būdu

ti komunizmo;
negali remti
spaudos.

Aito Industrijos DarMu- 
kai Pasmerkė Komuoistus11'*1

lys, T. V. Gidžiūnas, T. J. 
Liauba ir T. P. Baniūnas.

Dabar Tėvų Pranciško
nų šv. Kazimiero provin
cija turi tris vienuolynus, 
kurių du Jungtinėse Vals
tybėse ir vienas Kanado
je, dvidešimt kunigų, de
šimtį klierikų ir dešimtį 
brolių.

Dėl RiauSii Uždarė Bažny
čias Kolombijoj______ *

Bogota, Kolombija —
Tunja diecezijos vyskupas 
Luque įsakė uždaryti vi
sas Romos Katalikų baž
nyčias ir koplyčias Soga- 

1 mošoje ir kunigams pasi- 
• traukti. 
1 Vyskupas išleido įsaky-, 
> mą po to ,kada gavo visą reiškė, kad jis sutinka vėl 
i eilę “rimtų skundų ry-jbūti kandidatu į mayorus 
. šium su piktais kolektyvi-1 Demokratų partijos tikie- 
niais veiksmais prieš ku- tu.

OThvyer Vėl Kandklatas 
| Mayorus

skelbimui, 
ir savaičių, 

metus tū
tai kitokią

Bremenhaven, Vokietija 
—Praneša, kad jau 50,000 
išvietintų žmonių iš Vo- 
lrtrtUu. .1^^ 
nes Valstybes pagal DP 
įstatymą. Atvykus i ų j ų 
tarpe yra apie 7,500 lietu-. Tačiau savo žiaurumais ir 
vių. ; barbariškais ka t a 1 i k ų

Pažymėtina ,kad dabar kankinimais tik dar la- 
beveik kas savaitė atplau- biau sustiprina Katalikų

Milwaukee, Wis. — Au
tomobilių industrijos or
ganizuoti darbininkai tu
rėjo savo seimą, kurio 
metu iškelta viešai komu
nistų žalinga veikla. Buvo 
įrodyta, kad užsilikę ko
munistai unijose trukdo 
darbą, šmeižia CIO vadus. 
Komunistai bando pasi- 

sa-
y-r  —;  ------- t _ .---------------- « A.U1UUIUSUL1 UdllUU
jos leidinį, remiantį ko- naudoti CIO unija 
munistų doktriną ar veik- viems tikslams.

Seime pasiūlyta rezo
liucija pasmerkianti ko
munistus. Rezoli u c i j a 
daugumos balsų buvo pri
imta.

19,800 ŽMdg Utele 
Namų Kinijoj

munistų doktriną ar veik
lą.

Romos Katalikai, Vati
kano sluoksniai sako, da
bar žinos, kad būdami Ko- 

partijoj pasy-
tų Rusijos pareigūnai Ry
tinėje Vokietijoje veda I munistų partijoj pasy- 
griežtą katalikų persekio- viais ar aktyviais nariais 
|jiurqi hsftp laši ■ssiisiB^auujiiiaUMmi'npBtys lahrd’JTi ąj I sIįi Bįm* if
veda kituose Maskvos do
minuojamuose kraštuose.

- t

išskiria iš Katalikų Baž
nyčios.

Taigi dabar turi būti 
aišku visiems, kad katali
kas negali būti komunis
tas, negali priklausyti Ko-( pvo loomvjv u< 
munistų partijai, negali! stančius akerių 
leisti, skaityti ar platinti' 
komunistų spaudos. Jeigu 
kuris katalikas taip daro 
ir toliau taip darys, tai 
jis pats save išbraukia iš 
Katalikų Bažnyčios. Joks

Shanghai, Kinija — 
Yangtze ir Huang Ho u- 
pės išsiliejo ir užliejo tūk- 

1 žemės. 
Dėl šio potvynio 10,000 
gyventojų neteko namų.

Patvyniai sunaikino ry
žių derlių Kinagsi, Anh- 
wei ir Hunan provincijo
se.

Bažnyčią.kia 3 ar keturi laivai. 
Kiekvienas laivas atveža 
maždaug apie 900 kelei
vių.

Pirmadienį, liepos 18 d. 
atplauks laivas “General 
Eltinge” į Commonwealth 
Pier, So. Boston, Mass.

Atvykstančių lietuvių 
vardai telpa ‘Darbininke’.

Kitas laivas į Bostoną 
atplauks apie liepos 22 d. 
Atvykstančius pasitinka 
organizacijų atstovai ir 
taipgi Massachusetts val
stijos komisija dėl išvie
tintų žmonių. F 
nariai sveikina atvyku
sius įvairiomis kalbomis.

34 Žuvo Lėktuvo
Malaiinaia■ wwlwWllw

%

Los Angeles, Cal. — 
Lėktuvas, kuriuo važiavo 
46 asmenys, nukrito, su
dužo ir užsidegė dvi my
lios pietvakariuose nuo 
Santa Suzanna perėjos.

Lėktuvas turėjo nusi
leisti Long Beach, Cal., 
bet vairutojas per radio 

Komisijos Pra"e§ė: kad > .Beįeis
Burbanke ir prašė, kad 
policija atvyktų ir lauktų, 

* nes lėktuve įvyko mušty
nės ir vienas vyras buvo

I Lėktuvui nukritus ir už- 
- ... sidegus, žuvo 34 asmenys.Belgradas, Jugoslavija

— Belgrado radio prane-1 
ša, kad maršalas Tito tu- 

New York — Liepos 9,rėjo pasitarimus su 8 Ro- 
_____ Hotel Statler įvyko mos Katalikų kunigais iš 

darbininkų BALF’o direktorių susi-, Istrijos. Pasitarimai vyko 
----- Dalyvavo be-(Bnom saloj, kur Tito ato-

New York 
O’Dwyer, mayoras,

William 
pa-

Parlamentas Užgyre Suvaržytiriamentas uzgyre warz
Dokų Darbininkų Streikų

Anglijos]Londonas 
karalius išleido proklama-Į 
ei ją, kuria paskelbė pavo
jaus stovį dėl dokų darbi
ninkų streiko ir raginai 
darbininkus grįžti darban. ^. 
Dėl dokų <________
streiko ir daug kitų įstai-j rinkimas, 
gų darbininkai neteko 
darbo.

Premieras Attlee parla
mente pasakė kalbą ir pa
siūlė karaliaus prokla-

BALFo Seimas 
Ptifodelpliijoj

Tito Pasitarimuose Su 
Kunigais

veik visi direktoriai arba stogauja.

v •

Krisdami Is iO pėdų aukš
tumos užsimušė du 

dažytojai

“811-

jų pavaduotojai.
Suvažiavimui pirminin

kavo kun. dr. J. B. Kon
čius, o raštininkavo p. A- 

maciją užgirti. Parlamen- iena Devenienė, nes BAL- 
tas 412 balsų prieš 4 už- F’o sekretorė p. Nora Gu- 
gyrė proklamaciją ir taip-'gienė serga ir.negalėjo į 
gi 435 balsais prieš 4 iš-'susirinkimą atvykti, 
reiškė padėką. Pažymėti- Direktoriai nutarė padi- 
na, kad prieš balsavo tik 
komunistai ir vienas kai
riojo sparno darbietis.

Galimas dalykas, kad 
laivakrovių darbininkų 
streikas bus likviduotas, 
nes jis kenkia* viso krašto 
ekonomijai.

500,000 Plieno Darbininkų Išeis

Pittsburgh, Pa. — Phi- tų jo pasiūlymą. Jeigu vi- 
lip Murray, United Steel-*sos kompanijos priimtų 
workers, CIO, preziden- Prezidento pasiūlymą, tai 
tas, praneša, kad jo uni- būtų išvengtas streikas, 
jos nariai išeis į streiką*. 

| šeštadienį tų plieno įstai-j 
gų, kurios nepriėmė Pre-I 
zidento Trumano pasiūly-’ 
mo, kad plieno darbinin-’ 
kai nestreikuotų, kol Pre
zidento paskirta komisija dijos lėktuvas, užkluptas 
ištirs faktus. į lietaus audros, atsimušė į

Prezidentas Trumanas • kalną šiaurėje nuo šio 
vėl atsišaukė į pilėno in-Į miesto ir visi 45 juo va- 
dustrijos kompanijas, kad žiavę asmenys vietoje bu
jos dar kartą persvarsty- vo užmušti.

13 Žurnalistų Žuvo 
Indijoj

Bombay, Indija — Olan-

Boston, Mass. — Liepos
8 d. du dažytojai vyrai, 
kurie dažė Peabody Play-

West End, krito nuo pa
kelto pagrindo iš 60 pėdų 
aukštumos ir užsimušė.

Nuvežus į Massachu- 
laikraštis pradėjo smarkų setts General ligoninę, gy-

V^i1kaS;i P£k±„ j“»<* liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai,
šis puolimas gal būti rūsiais. Jie buvo: Jraeph kalbo8

I
I

Rusai Berlyne Smarkiai house 357 chaHes st
Puola Vatikanu

Berlynas — Rusijos o- 
kupacinių jėgų oficialus i 1 *1 Va • J“ • — _ 1 1

lietuvių Radio Programa
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, liepos 16 d. 1:15 vai. po pietų įvyks
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo-

dinti Revizijos Komisiją, daromas tuo tikslu, kad C. Moubourąuette, 46 m. j 
Nauju šios komisijos na- nustatyti vokiečius prieš'amž., iš Dorchester, ir 
riu išrinkta p. Tysliavie-Popiežių Pijų XII, kuris Harold J. Trudeau, 41 m. 

lyra pasižadėjęs kalbėti amžiaus, iš Somerville.
, ___ . “T Šios nelaimės tikroji

nutarė šaukti š. m. spalių1 radio sekmadienį, liepos priežastis nenustaty ta, 
8 ir 9 dd. Philadelphia, į 17 d. 
Pa. 1 Ne

ne.
BALF’o metinį seimą1 Berlyno gyventojams per šios nelaimės tikroji

nes niekas nematė kaip 
Neabejotina, kad Sovie- atsitiko.

Kalbės p. Jonas J. Romanas, Sr. — tema: Darius- 
Girenas.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.

Trirphosii: SOuth Bestos 8-2680 arba NOnrood 7-1448

nrnvinpiir.fi


Penktadienis, Liepos 15. 1949

Kap. Steponas Darius Leit. Stasys Girėnas

Liepos 16 d. šių metų Vietoje didelio džiaugsmo 
sukanka 16 metų, kai mū- tiek šiapus Atlanto, tiek 
sų lakūnai kapitonas Ste- anapus lietuvių širdis ap- 
ponas Darius ir Stasys gaubė liūdesio šydas. 
Girėnas 1933 met. liepos Garbė, kurią juodu nu- 
15 d. 6:24 vai. ryto pasi- pelnė šiuo savo žygiu, dėl 
kėlė su savo transatlanti- savęs ir dėl Lietuvos yra 
niu lėktuvu, kurį buvo įsi- labai didelė, niekad nepa- 
giję savo darbu ir Ameri- mirštama lietuvių kultū- 
kos lietuvių aukomis, ir ros istorijoje. Tuojau po 
paskutinį kartą pasikėlė jų tragiško žuvimo, liepos 
nuo Šiaurės Amerikos že- 17 d., jiedu buvo paskelb- 
mės New Yorke, dingo ti Lietuvos Respublikos 
virš Atlanto ore. Prezidento aktu lietuvių

Tiek šiapus Atlanto — tautos karžygiais - didvy- 
Amerikoje, tiek anapus — riais ir apdovanoti aukš- 
Lietuvoje. visų lietuvių čiausiais pasižymėjimo 
širdys virpėjo iš džiaugs- ženklais.
mo ir * kartu nerimavo, i Kapitonas Step. Darius 
laukdamos, žinios dėl jų ir Stasys Girėnas abu yra 
likimo. Tikslas buvo pa- kilę iš Lietuvos, jos ištiki- 
siektas — Atlantas nuga- mi sūnūs.
lėtas, bet apie mūsų did-! Šiandien Darius ir Girė- 
vyrių likimą žinios mus nas yra lyg kokie du dvy- 
pasiekė liūdnos. Jie nuga- nukai. Kai apie juos kal- 
lėję Atlantą, nepasiekė bama, tai niekad nekalba- 
savo tėvynės — Lietuvos, ma apie kurį vieną, bet a- 
dėl kurios garbės jie šį pie abudu kartu — Darius 
žygį skyrė ir savo gyvy- ir Girėnas. Juodu si stab- 
bes aukavo: jie žuvo vo- dė bendras traškinus — 
kiečių žemėje Soldeno Lietuvos garbė ir bendras 
miške liepos 16 d., 1933 likimas — tragiška mir-
m. tylią vasaros naktį. ‘ tis dėl jos.

čių ir vargo ruoštis kuni
go pašaukimui. Kai kurie 
klierikai buvo pasirinkti 
atskirų globėjų išleisti į 
mokslus, štai, pavyzdžiui, 
šių metų birželio mėn. 29 
dieną gavę kunigystės 
šventimus: Viktoras Pei- 
manskis turėjo globėjus 
p.p. V. T. Domkus (Chi
cago), ir Augustinas Stei- 
gvila turėjo globėją ponią 

j Afr. Gudaitienę (Chica
go)- 

j Dabartiniu metu Vokie
tijoje pasilieka tik 12 
klierikų. Jųjų didesnė da
lis yra studijų pabaigoje 
ir todėl ryžtasi čia, Vokie
tijoje, jas užbaigti, nes 
kitur vargu būtų įmano
ma.

Ir taip mažo mūsų klie
rikų būrio materialinis 
aprūpinimas pastaruoju 
metu, pasikeitus, geriau 
sakant, sunorihalėjus Vo
kietijos finansinei ir ūki
nei būklei, yra pasunkė
jęs. Prie dabartinės ūki
nės būklės vienam klieri
kui už mokslą ir pragyve
nimą reikia ištisiems me
tams mokėti apie 200 do
lerių. Taigi kitiems moks
lo metams reikia visų 
klierikų išlaikymui virš 
2,000 dolerių. Anksčiau gi 
gautoji piniginė parama 
baigia diena iš dienos iš
sekti. Todėl tolimesnė mū
sų klierikų ateitis ir jų 
laimėjimai studijose pri
klauso nuo geraširdžių 
Rėmėjų dosnumo Ameri
koje.

Aukas siųskite: Rev. Ig. 
Albavičius, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero 50, III.

Kun. Pr. Manelis,
Liet. Klierikų Rėkt. 

Vokietijoje.

VISŲ LIETUVIŲ
SUSIARTINIMO ŠVENTE

Ir vėl mes norim Jums pra
nešti. kad šių metų liepos mė
nesio 24 diena nėra tik taip 
sau koks nors paprastas eilinis 
sekmadienis. Ne šioji diena iš
siskiria iš daugelio kitų dienų.' 
Lfepos 24 — priešpaskutinį šio 
mėnesio sekmadienį — Nekal
to PraMėJhno Seselių Viėhuo- 
lyažš Putaame, Coan., atidaro 
visiems mieliems svečiams savo 
sodus ir kviečia į Didžiąją Me- 
ttą vfeų Lietuviu Susiartinimo 
Šventę.

Kviečiame čia visus lietuvius 
— jaunus ir senus, linksmus ir 
rimtus, prašome atvykti iš vi
sų namų, iš artimų ir tolimų 
Amerikos .kampų. Čia laukiame 
ne tik pačių senųjų Amerikos 
lietuvių, bet taip pšt ir tų, ku
rie prieš kebus metus .mėne
sius ar tik kelias dienas per
plaukė Atlanto x*andėnis. Taip, 
ta dienž yra mūsų visų Susiar
tinimo šventė.

Bažme išblaškyti, kaip ne-

Nek. Prasidėjimo Seserų vie
nuolyno namas ir kiemo dalis, 
Putnam, Conn., kur liepos 24 
d., š. m., įvyks Susiartinimo 
piknikas.

rėtų mus išmėtyti ir sunaikin
ti. Tačiau ne — mes turim dar 
labiau susiartinti, dar glau
džiau susibėgti į didžiąją lietu- 

vi- 
ir

višką vienybę ir parodyti 
siems, jog esame drąsūs 
skaitlingi.

Plati ir įdomi programa 
šioje susiartinimo šventėj 

Jūs būsit ne tiktai gražiai su
tikti ir priimti, ne tiktai pava- 

kaltos bitės, po visus pasaulio gintį, bet jūs čia dar turėsit re-
kraštus. Mūšų prieiti labai no-

ruoju metu jis dihbo IRO 
Centre Ctenevoje. Jis vi- 
sūorhet buvo laikomas 
nuošii*džid Lietuvos dfau- 

ir bendradarbiavimo 
šalininku. Šiomis dieno
mis jau jo laukiama at
vykstant į Washingtoną, 

mirus Dr. 
Latvijos Pa- 

Ana-

kur ligi šiol, 
Bilmaniui, 
siuntinybę globojo 
tols Dinbergs.

Feldmanio pripažinimas 
atvykus iš svetur turi di
delės reikšmės.

■ ■

DABARTIES PASTABOS

LIETUVIŲ KLIERIKŲ
VOKIETIJOJE ATEITIS

Jau penkeri metai pra-j pasilieka Vokietijoje. Jie 
bėgo nuo tos nelaimingos i čia nori be pertraukos 
valandos, kada bolševiki-1 tęsti savo studijas, kad 
nė Rusija užgrobė antru artimesnėje ar tolimesnė- 
kartu mūsų tėvynę. Jau je ateityje galėtų papildy- 
penkeri metai beširdiško ji; ti labai išretintas Lietu- 
bolševiko ranka lieja ne-i vos kunigų eiles. Ar gi tie 
kaltų mūsų tautiečių mūsų klierikų užsimoji- 
kraują. naikina bažny- mai — jųjų studijos būtų 
čias, žudo kunigus, kurie! galimos be paramos iš A- 
drąsina brolius ir seses merikos? Ne. Jei ne toji, 
meilėje kentėti ir mirti už Garbingąjam Prelatui J.

~ ‘ Balkūnui tarpininkaujant,
susidariusi parama iš A- 
merikos, jau seniai būtų 
reikėję nutraukti klierikų 

Jei

Muturi Patitr.
IdMt MtfatMsė

WMhhigttfri, n r —
Atstovų Buto Prieš-Ame- 
rikos Veiklos Tyrinėjimo 
Komiteto sesijose paaiš
kėjo, kad komunistai ne
turi pasisekimo mažumo
se. Tai įrodė mažumų liu
dininkai.

Negrai aiškiai pasakė, 
kad PSul Robeson, negras 
dainininkas, kuris nuvy
kęs į Maskvą liaupsino 
Rusiją ir pažehiino Jung. 
Valstybes, neturi jokio 
negrų pasitikėjimo.

-- - w T - - /

lytoti --ITMji nliinMTO ulitptS
Tarjki

tos progos ir dvasiškai pasi
džiaugti. 11 vai. bus ‘iškilmin
gos pamaldos su turtingu pa
mokslu ir palaiminimu. Malo
nių atsiminimų iš Lietuvos gy
venimo Jums primins gražioji 
procesija prie lietuviško kry
žiaus, stovinčio dailiame Sese
lių sode. Čia bus trumpos apei
gos už šiandieninę Lietuvą, ku
ri jau devintus metus neša bai
sių persekiojimų kryžių. Išgir
site čia ir turiningą bei įdomią 
neseniai atvykusio tremtinio 
kalbą.

Jaunųjų Lietuvos dukrelių 
pasirodymas

Taip, jau nuo birželio mėne
sio pabaigos čia susirinko dide
lis būrys Amerikos lietuvaičių. 
Savo vasarinėj stovykloj jos

Pradžia 1-me puslapy j
Kiek aiškiau tą reikalą pa

aiškinant reikia priminti, kad, 
kiek iš spaudos teko patirti, 
Winnipego lietuviai (Kanado
je) buvo suruošę ištremtųjų į 
Sibirą minėjimą ir, tos didžio
sios mūsų tautos tragedijos at
minimui, paskelbę gedulo sa
vaitę. Deja, atsirado ir tokių, 
kurie tuo metu nuėjo... šokti. 
Dargi, kaip matome, vienas iš 
jų “išklojo” “Naujienose” 
reportažą, pareikšdamas, 
jie “nėra kokie vaikai’’...

•
Vėl gi

152 — kažkoks asmuo, pasiva-Į 
dinęs visu Girkalniu (Girkalnis 

I— miestelis Lietuvoj) aprašė: 
“Kaip paminėtos tragiškosios 
birželio sukaktys Toronte?”

Dėl aprašymo — nieko nesi
norėtų sakyti, nes, paprastai, 
aprašymai kartais išeina tokie, 
pro kokius akinius reporteris 
pažiūri. Atrodo, jog minėjimo 
iniciatoriai į Girkalnio argu
mentus, kuriais stengiamasi 
sumažinti minėjimo reikšmę, 
turėtų ir kontra-argumentų. 
Tačiau, kiek teko girdėti, Bal
tų Federacija Kanadoje visai 
nemano leistis į ginčus su kaž
kokiu Vytautu Girkalniu.

Beje, iš savo pusės, vis dėlto, 
norėtųsi kai ką priminti minė
tam reporteriui ir kai ko jo 
paklausti. Pirmiausia, pašnibž
domis jam norėtųsi pasakyti, 
kad, bent pakol kas, lietuviai 
neturi nei vieno nario Ontario 
Parlamente, o taipogi ir kitose 
valdžios įstaigose, kurie itin jų 
reikalus gintų, žinoma, taip 
pat neturi jų ir latviai bei es-

“Naujienų”

i

ir 
kad

Nr.

tai. Taigi, labai paprastai — 
viešų demonstracijų nei eisenų 
valdžia neleido. Dėl siūlymo tą 
mūsų tragediją skelbti per 
spaudą ir radiją Kanadoje, no
rėtųsi pasakyti, jog niekur ki
tur tokiu gražiu principu šis 
reikalas nebuvo atliktas, kaip 
Toronte. Kodėl gi Girkalnis ne
prisimena Baltų Federacijos iš
leisto ta proga didesniu tiražu 
proklamacinio leidinio, kuris 
buvo pasiųstas visoms redakci
joms, kaip lietuviškoms, taip 
ir kanadiškoms, o taip pat ir 
radiofonams? Kodėl jis neper- 
siskaitė net dviejų rašinių, pa
skelbtų po minėjimo Toronto 
| dienrašty “The Globė and 
Mail”? Pagaliau, kodėl gi, bent 
kitomis progomis, niekas iš 
mūsų nesame skaitę kokio nors 
rašinio, paskelbto anglų kalba 
spaudoje, kuris būtų buvęs pa
sirašytas Girkalniu?

Iš viso, atrodo, jog kitus mo
kinti — yra daug lengviau, ne
gu pačiam kas nors nuveikti...

Pabaigoje reportažo, įdomiau
sia vieta, atrodytų, toji, kur p. 
Girkalnis, rūstaudamas, kodėl 
jis nebuvo pakviestas į Baltų 
Federaciją nariu, išlieja šito
kius savo maištingos nuotaikos 
syvus:

— ...lietuvių visuomenė To
ronte bus priversta griebtis 
drastiškesnių priemonių ir, rei
kia tikėtis, ras tinkamą formą 
prieiti prie protestantų tikėji
mo latvių ir estų reikalui išsi
aiškinti ir sutvarkyti.

Įdomu, 
Girkalni, 
Toronto 
vardu ir 
nančius žodžius?...

kas gi Tamstą, p. 
įgaliojo kalbėti visos 
lietuvių visuomenės 
rašyti tokius grąsi- 

Pr. Al.

ALT VEIKĖJŲ PASITARIMO 
PAREIŠKIMAS

Kristų ir tėvynę. O kaip 
baisi nelaimė ištiko mūsų 
katalikiškąją tautą! Toji 
bedieviškoji ranka ypač------ ----------------  —
skaudžiai palietė mūsų pasiruošimo darbas, 
kunigus. Juk po ketverių nebūtų vilties tolimesnės 
rusiškojo siautėjimo metų paramos, veltui būtų pla- 
mūsų tėvynėje bepaliko nuojama pasilikti studi- 
tik ketvirtadalis kunigų. į joms Vokietijoje. Todėl 
Iš 1,646 kunigų, dirbusių už tąją nuolatinę materia- 
laisvės metais, dabar beli- linę paramą mūsų klieri
ko vos apie 400 (Plg. kai
Lithuanian Bulletin, 1949, Rėmėjams yra neįpras

tai dėkingi. Ne tik klieri
kai vieni yra dėkingi savo 
Rėmėjams, bet ir visa su- 
vargusioji tėvynė, kurios 
tarnybai jie ryžtasi auko
tis.

vos

Nos. 1-3, 4 pusi.). Tikrai 
bedieviškoji Rusija yra 
žmonijos pabaisa bei ne
laimė.

Tos žmonijos pabaisos 
bei nelaimės norėdami iš
vengti. mūsų tautiečiai 
stengiasi išemigruoti iš 
Vokietijos j įvairius pa
saulio kraštus. Bet jaunų
jų pasiryžėlių — busimų
jų kunigų būrelis, besiau- 
kojąs tėvynei ir Bažny
čiai, nesibijo bolševikinio 
siaubo ir laisvavališkai

savo Gerbiamiems

Iš tikrųjų, toji parama 
iki šiol buvo gausi. Klieri
kai ne tik galėjo apsimo
kėti už pragyvenimą ir 
mokslą, bet taip pat pasL 
siūdino sutanas ir pasi
keitė kitus sudėvėtus rū
bus naujaisiais. Taip jie 
galėjo be didesnių rūpes-

Stockholm (LAIC) — ' 
Mintautas Čakste rašo 
vietos “Latvju Žinąs” lai-; 
krašty, kad to laikraščio 
redakcija, patyrusi apie J. ' 
Feldmanio pask yrimą 
perimti Latvijos Pasiunti
nybę Washingtone, atsi
kreipė į Valstybės Depar
tamentą ir teiravosi apie 
paskyrimo aplinkybes bei 
kas pasirašė akreditavimo 
raštus.

Valstybės Departamen
tas pranešė, kad nėra 
gauta oficialaus praneši
mo apie pa s k y r i m ą. 
“Jungtinių Valstybių in
tencija yra priimti Latvi
jos Diplomatinės Tarny
bos vyresnįjį narį kaipo 
Charge d’affaires Wash- 
ingtone” (it is the inteh- 
tion of the United Statės 
to accept a senior mem- 
ber of the Latvian Diplo- 
matic Service as Charge 
d’affaires in Washing- 
ton). Galop, Departamen
tas pažymėjo, kad Latvi
jos Pasiuntinys Londone, 
p. Karlis Zarinš, turįs 
“tam tikrų specialių nepa
prastų teisių, liečiančių 
Latvijos Diplomatinę Tar
nybą (certain special emer- 
gency powers relating to 
the Latvian Diploniatie 
Service). Tos teisės, Lat
vijos Ministerių Kabineto 
1940 m. gegužės 1 8d. nu
tarimu, buvo suteiktos p. 
Zariniui ir jo pavaduoto
jui, velioniui Alfredui Sil- 
maniui. ' 6-jo punkto “d” 
paragrafu, p. Zarinš buvo 
įgaliotas atšaukti, perkel
ti ir skirti Latvijos diplo- 

> matinių misijų pareigū
nus.

J. Feldmanis ilgus me- u^uumv. 
tus buvo Latvijos Pasiun-1 vieškelis atdaras 
tiniu Šveicarijoje. Pasta- ;— xr*1---- 2 -*11 -

Italijos parla-Rbma
mentus 271 balsu prieš 8 
užgyrė Europos Tarybą.

Koihunistai ir kairieji 
socialistai, kada priėjo 
prie galutinio balsavimo, 
išėjo iš posėdžio. Komu
nistai ypatingai priešinosi 
biliaus 3 straipsniui, kuris 
nurodo, kad dauguma bal
sų gali būti išrinkti 9 se
natoriai ir 9 pagelbininkai 
atstovauti Italiją Euro
piečių Unijos Susirinkime 
Strasbourge rugpiūčio m. 
š. m.

Helmstedt, Vokietija — 
Rusijos sargyba vėl leido 
sųkvežimams iš Vakarų 
Vokietijos važiuoti laisvai 
į Berlyną. Per pastarąsias 
penkias dienas rusai leido 
tik 4 sunkvežimius per 
valandą įvažiuoti į Berly
ną.

Šis naujas rusų nuolai
dumas nesupranta mas. 
Tačiau rusai kitų kelių 
neatidaro. Tik Helmstedt 

i ir tik 
juo Vakarai gali naudotis.

TIM ■UgM H1M BVClKatą, u*mlU- - j

ALT Vykdomojo Komiteto taikos ir teisėtumo atsteigimui, 
narių pasitarimas su Rytinėse žmonijos laimingesnio rytojaus 
Valstybėse gyvenančiais ALT siekimui. Visos plačiosios Ame- 
nariais ir skyrių atstovais įvy- rikos lietuviškoji 
ko liepos 10 d. New Yorker 
Hotely, New York, N. Y.

Dalyviai išklausė Vykdomojo 
Komiteto ir skyrių atstovų
pranešimus, laisvai tiekė pa- miausių 
klausimus, apsvarstė ALT nuo- ■ tenka imtis didelio atsakingu- 
lat vykdomą veiklą politiniams' mo, kad tinkamai pasiruošus 
įvykiams besivystant, patyrė; tam Kongresui ir sėkmingai jį 
apie VLIKo atstovų atsilanky- : pravedus. Pasitarimo dalyviai 
mo pasekmes, lėšų sukėlimo betgi jaučiasi tikri, kad New-

giasi gražiomis miškų, miške
lių ir laukų apylinkėmis, bet 
kartu lavinasi ir mokosi, kad 
būtų doros tėvų dukrelės ir ge
ros ištikimos lietuvaitės.

Susiartinimo šventėj jos pa
sirodys su visais savo gabu
mais apsukrumais. Tą dieną 
Jūs džiaugsitės ligi šiol dar vi
sai nematyta programa —nau
jomis dainomis, tautiniais šo
kiais, visokiais vaidinimais ir 
kitokiais tų lietuvaičių pasiro
dymais. Šios programos metu 
bus išrinkta ir apdovanota ge-lvajaus ei£4‘ Informacijos Cen- yorkiečiai visas viltis pateisins 
riausiai lietuviškai kalbanti lie- ' 
tuvaitė. Čia pat bus įteiktos 1 
vertingos dovanos dar ketu- 1 
rioms kitoms lietuvaitėms, ku- 1 
riOs parodė uolumą ir meilę 
lietuvių kalbai.

Lankiame visų tr iš visur
Sunku šiais žodžiais išskai

čiuoti visus įspūdžius, kuriuos 
Jūs patirsite šioje Lietuvių su
siartinimo Šventėje. Geriausia 
bus, jei atvyksite patys ir sa
vo akimis viską pamatysite. 
Tad palikite laikinai tą dieną 
savo namus, karštus ir dulkė
tus miestus, pasiimkite drau
gus, kaimynus bei pažįstamus 
ir visais keliais kreipkite savo 
vežimus į Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyną Putnume, Conn. 
Jūs čia netiktai pasidžiaugsite 
su savo prieteliais, ne tiktai 
surasite naujų pažinčių, bet 
kartu paremsite ir Nekalto 
I^rašfdČjimo Kongregacijos Še
šėlių reikalus, o ypatingai jų 
didįjį sumanymą — Permalda
vimo Koplyčios Statymo Fon
dą, kuris taip labai reikalingas 
Jūsų gerų ir duosnių aukų.

Užtat laukiame Jūsų iš visų 
kraštų, laukiame 
būrių ir sakomė 
soms: iki greito 
pasimatymo!

Kun. St Būdavas

visuomenė 
turės progos savo nuotaikas ir 
pasirįžimus pareikšti, ir pradė
ti juos gyveniman vykdyti.

Todėl, New Yorko ir arti- 
apylinkių veikėjams

gausių Jūsų 
visiems ir vi- 

ir malonaus

tro darbuotę, ir pirmuosius pa- ir kad š. m. lapkričio 4-5-6 d. 
ruošiamuosius žygius Visuoti
najam Amerikos Lietuvių Kon
gresui.

Pasitarimo dalyviai pareiškė 
pasitenkinimo ligi šiol nuveik
tais darbais. Betgi Lietuvos ir 
jos gerų kaimynų būklės pa
gerėjimo nepastebima, ir ame
rikiečių talka tų tautų išsiva
davimo pastangoms tebėra rei
kalinga.

Kiek tai liečia lietuvius ame
rikiečius, dalyviai sutiko, kad 
mūsų laisvo gyvenimo sąlygos 
uždeda mums atitinkamai at
sakingas pareigas, kol mūsų 
giminės Lietuvoje tebėra pa
vergti ir išblaškytoji tautos 
dalis negali viena vesti nelygios j 
kovos prieš savo prispaudėjus. Amerikos lietuviams, širdingą 
Sunki Lietuvos ir jos gerųjų' 
šiaurės kaimynų padėtis reika
lauja visų lietuviškų pajėgų 
sutelkimo, mobilizavimo, sude
rinto nuolatinio veiklumo ir 
paramos, ypatingai finansavi
mo ir tiesos skelbimo srityse. 
Bendradarbiavimas su kitatau- 

jčiais talkininkais irgi yra rei
kalingas bendriems tikslams.

Visuotinas Amerikos Lietu
vių Kongresas duos progos 
vienalytei daugiašakiai veiklai 

’ aptarti ir jos gairėms nustaty
ti, finansavimo lėšoms sukelti. 

’ Šis Kongresas bus lietuviškų 
pajėgų mobilizacija — Jungti
nių Valstybių saugumo patik
rinimui, Lietuvos vadavimui.

Kongresas, Hotel New Yorker 
patalpose, bus vispusiškai sėk
mingas.

Bostono ALT atstovavo New 
Yorko pasitarimuose: adv. J. 
Grigalius, J. Arlauskas, p. Mi- 
chelsonienė ir adv. A. Juknevi
čius.

i Profesorius Vladas St 
dėtoja BALF-ui

Profesorius Vladas Stankus, 
tik ką atvykęs į Jungtines A- 
merikos Valstybes, apsilankė 
BALF-o Centro ištaigoje ir pa
reiškė BALF-o Valdybai ir di
rektoriams, o per juos visiems

padėką už rūpinimąsi tremti
niais ir už visokeriopą paramą 
kurią BALF-as yra suteikęs 
Baltijos Universitetui, jo moks
lo personalui ir studentijai.

"Pranašystes Apie 
Pasaulio Pabaly”

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

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
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Visi pasakykim prieš 
Bardeno Bilių

(Tęsinys) -tas šio mėnesio “įžymeny-
Stoties viršininkas ap- bė” ir drauge politinis įvy-' 

žiūrėjęs stotį ir radęs vis- kis,įkurto negalima pa-'

tus sovietinė vyriausybė,' 
norėdama patraukti savo ■ 
pusėn artistus, apdovano-j 
jo juos įvairiais titulais, j 
net “užsitarnavusiųjų res-' 
publikai”. Džazo dirigen-į 
tas jau yra “užsitarna- • 
vęs”. Šiandien jau pamirš-i 
ta, kad Utesovas, būdamas I 
Odesoje, dėl savo įžūlumo droš buvo mėtomas 
buvo patekęs vyriausybės vas. Jis ilgai kovojo 
nemalonėn, ir buvo jam t dūkstančiu oi karu, 
uždrausta pasirodyti sce-‘galcP didelės bangos

Bardeno Bilius gavo smarkų smūgį nuo milžiniš-— - - —ko skaičiaus protestų, kurįe nesulaikoma banga plau
kia į Kongresą. Tą džiuginančią žinią praneša laik
raštis “The Catholic Observer”. Padoresnieji kongres
monai jaučiasi labai susigėdinę, kad atsiranda tokių 
žmonių kaip Barden, kurie siekia sukompromituoti 
prieš visą pasaulį demokratinę Amerikos įstatimda- 
vystę.

Netenka daug aiškinti, kas yra tas Bardeno Bi
lius bei naujo įstatymo pasiūlymas, nes plačiai apie

ką tvarkoje, nuėjo į savo nei^i. Prieš kelerius me-! 
kabinetą, jausdamasis lyg " “ 
būtų kapitonu pavyzdin- 
giausio laivo. Lėtu mostu 
nusiėmė kepurę, išsitrau
kė iš kišenės gražiai su
lankstytą nosinę Skarelę, 
ją iškėtojo nusišluostyti 
nuo kaktos prakaitui, o 
paskui brūkštelėjo apra
sojusią kepurės pamušalo 
drobelę. Atydus stebėtojas 
lengvai galėtų iš jo judė
siu įspėti jo pražilusioje 
galvoje besisu kančias 

; mintis: “Dėkui Dievui —

I
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Vertė A. Maeeina.
GAIVINANTIS KRISTAUS 

KRAUJAS

I komis armotomis ir dau- 
Įgybe amunicijos. Net šar
vuoti bokštai buvo nepa
liesti. Bet visa tai nieko 
nepadėjo. Maistas pasi
baigė, ir drąsūs, bet išba
dėję gynėjai turėjo pasi
duoti.

Mūsų sielos tvirtovę 
priešas taip pat yra ap
gulęs, ir daugelis pasiduo
da tik dėl bado, dėl dvasi
nio išalkimo. Tad ar«d 

i nuostabu, jei siela, neeau- 
;dama nuolatinio maisto 
I užmiega ir negali atsi- 

kūdikį, spirti gundvmų audrai?
J O ar žinai, koks yra bū-

Prie uoluotų Norvegijos krauju maitino 
au-lkad jis nenumirtų, kol au-Į 
lai- dra liausis ir galės ateiti,tinas sielos maistas? “Aš 
su pagalba. (esu gyvoji duona, kurs iš

kol Gyvenimą galima daž-.dangaus nužengiau. Kas 
bu- nai palyginti su auaringa'valgys tos duonos, bus 

gyvas per amžius; duona 
kurios aš duosiu, yra 
__ ____ ! už pasaulio

gyvenimą” (Jon. 6,51,52).
Mano mielas! Ar nori

fjordų krantų baisios

noje. Ėjo gandas, kad net vo užmestas ant negande- jūra. Audros siunta, klas-’{ i___ ilx_______ a____ • ___± ninac’ UOlOS PnVyrnfČ.o tinnTkO nr^lzxo y^niic? -
Praėjus keturiems gyventojai mat

Pakrantės tingos uolos ty’«<o mus a.
te šitas bai- mūsų kelyj, dvasinio bado mano kūnas 

netikėtai skelbi- sias grumtynes, bet išti- mirtis graso iš visų pusių J— 
mai pranašą, ‘k«d Utesovo sas astuonias dienas nie- Bet štai Jėzus atidaro sa-

buvo ištremtas į Sibiro tai- ninės uolos, 
gas. ] 
metams,

viskas tvarkoj.”
Baltų kelnių ir įvairia

spalvių švarkų mirgėjime 
pavyzdingasis stoties vir
šininkas ieškojo pažįsta
mų veidų. Ir, kai kai jis _
vieną tokį pamatė, jį suti- mylėtas’ir Lenino" ordenu 
ko^maloniu žvilgsniu, pn- apdovanotas.

— Uja Andrejevič, mano 
ūsio storulis rdikis nraei- bičiuli, juk negalimaūgio storulis piiKis praei : koncertą _ vis Im
damas linksmai sušuko: , nrin vacjrndo Arabas prie vasaro-

— Nikalaj Petrovič! svei- tojo, kurio įdegusi kakta 
kinu, — ir saule įdegusis saulėje spindėjo.
plikis, kreipdamasis į sto-1 — Štai du bilietai. Pini-
ties viršininką, pridėjo: — gai? Aš negaliu jų imti, 
atvykau savo .viršininko Tebūnie bičiuliška paslau- 
sutikti. ga.

Storulis plikis neprikišu- į 
sė eiliniams, i

džazas koncertuoja Kislo- kas aPie gelbėjimą nega- vo širdį, peni mus šventu nugalėti gundymų puoli-
vodske. Jam kaltės atleis- lėJ° nė galvoti. Tiktai aš- savo Krauju ir stiprina 

tuntą dieną audra nutilo,1 mus visose kovose. Tokia 
pagalbos laivai galėjo iš- yra šventos Komunijos 
plaukti ir nusiirti ligi bai- reikšmė ir vertė 
giamo ardyti laivo. Bet kovojančiai su 
gelbėti nebuvo jau ką. mis pagundomis. 
Tik štai žmonės žiūri — Deja, daugelis 
ant uolos guli motina ir lįų nesupranta,

tos. Jis Kremliaus pa
kviestas, “tautų tėvo pa-

mus? Tad neužmiršk Iš
ganytojo žodžių ir neleisk, 
kad badas išsekintų tavo 

sielai, sielos jėgas!
smarkio- ~ - --- - --

uus bei naujo įstatymo pasiūlymas, nes plačiai apie dėdamas ranką prie kepu- 
jį jau buvo spaudoje rašyta. Trumpai tariant, Bar-|rės snapo (matiko). Mažo’ 
den siūlo, kad visos ne viešos mokyklos negautų nė 
cento iš nuskirtos viešosioms mokykloms stambios 
federalinės pašalpos — 350 milijonų dol. Tuo būdu, 

* visos katalikiškos mokyklos turėtų būt išstumtos iš
Dėdės Šamo globos, tarsi nepageidaujamos, vos pa
kenčiamos švietimo įstaigos. Už ką tokią diskrimina
cija, toks negražus, begėdiškas teisių susiaurinimas? 
Juk mokslo atžvilgiu katalikų mokyklos pilnai išlai
ko valstybės reikalavimus, ir didžiumoj geriau už vie
šąsias. Bet — jos dėsto religiją ir daboja dorovinį 
moksleivių auklėjimą. Štai kur nusižengimas prieš 
antitikybinį fanatizmą ir taip vadinamą “laisvąją” 
.(suprask — bolševikišką) mintį. Prie Bardeno Bi- 
liaus prikišo nagus Motodistų vyskupas G. Bromley 
tanam su “protestantais ir kitais vieningais ameri
kiečiais, siekiančiais atskyrimo bažnyčios nuo vals
tybės”. Įdomu, ko tie ponai nori? Juk Amerikoje baž
nyčia nuo valstybės iš pat pradžios jau atskirta. Bet 
Katalikų Bažnyčia pajėgė įsikurti tūkstančius parapi
jinių ir aukštesniųjų mokyklų, kurias katalikai savo 
lėšomis išlaiko, tuo būdu sutaupydami valstybei šim
tus milijonų dol. Lygiagrečiai jie sumoka privalomus 
mokesčius ir viešosioms mokykloms išlaikyti. Ir vie
ton parodyti dėkingumą už tą dvigubą naštą, juodi 
pavyduoliai nenori katalikams duoti nė trupinių nuo 
turtuolių stalo, būtent, nė mokslo vadovėlių, nė trans- 
portacijos toliau gyvenantiems vaikams. Nenuosta
bu, kad save gerbiantieji Kongresmonai rausta, kad 
toks žemos rūšies pasiūlymas tenka jiems svarstyti.

Paskaityk atydžiai ši
tuos Kristaus žodžius:

jaunuo- “Jei nevalgysite žmogaus 
kad Ko- Sūnaus kūno ir negersite 

neturėsite sa- 
i” (Jon. 6, 

j. “Kurs mane valgo, 
tinęs. Laivui sudužus,1 priedas ,paskutinis jos už- bus gyvas per mane” 
bangos užmetė motiną su baigimas. ‘(Jon. 6, 58). “Kas valgo
kūdikiu ant uolos. Nuo: Visų pirma Komunijoj mano kūną ir geria mano 
jūros jie buvo išgelbėti, ’ mes įgyjame jėgos. Kam kraują, tas turi amžinąjį 
bet jiems čia grėsė mirtis mums jos reikia? Didžiai gyvenimą, ir aš prikelsiu 

_ s dienoje” 
___  _ ,. “Kas šitą 

verda duoną valgo, bus gyvas

kūdikis. Motina jau buvo munija yra skaistaus gy- jo kraujo, 
mirusi, bet kūdikis gyvas, venimo šaltinis. Jų akyse vvje ervvenimo 
Jis gulėjo ant josios krū-'jį esanti tik Išpažinties 63)

sudužus/priedas .paskutinis jos už- bus 
ntinn cjii 1^ — t_ z____ _ * / T-.-.

---- -  - ----- Nuo’ ___ II—
jūros jie buvo išgelbėti, ’ mes įgyjame jėgos.

- , 1 .v, . ’ .° vyyav° y1- badu. Jausdama artinan-sielos kovai. Žmogaus Ii-ji paskutinėje
, . nes. .buvo’ siska tvarka Saules spm- tis galą> motina tegalvojo kimas yra karo tarnyba1 (Jon. 6. 55).
kaip tokius paprastai vi- duliši apšvietė kalnų vir- tik apie kūdikį. kas bus žemėje/ Mumyse

» va" su Juo’ kai aš mirsiu. Mo-amžina kova. Kas iš jūsų per amžius” (Jon. 6, 59).
balas , arabas . Tarny- čiulbėjo Nešikai lauke ki- tinos meiiė yra nuostabiai nepatyrė tos baisios gyve- Koki kilnūs žodžiai! Koki
boję jam buvo skirtas ku-to traukimo. Restorano išmintinga. Aštria ak-nimo tragikos: mes ma-1 didingi pažadėjimai!
klus titulas — aprūpini- padavėjas šaukė: keps- meng skeveldra ji perpio- tome gėrį, jo norime, oi Kai saracėnai apgulė A-
mo atstovas . Tačiau tai nys , antis padaže . Dza- ,vė savo krūtinę i** —"■— _— —m
netrukdė storuliui įsis- zas grojo. Jaunasis vyras, --------------
kverbti į pramonę, preky- kojomis mindamas į muzi-1 kreipdamas
bc. ir turėti nemaša.itakoa.koa taktą, iškj1g^y> .traukž: fcvalią«ia«i akiar jib Didži?
net sovietiniuose reikaluo-; “Prie virdulio mudu, aš ir skraidė po infhią, lyg ko Rūpestis

Katalikų Vyskupai su Kardinolu Spellmanu prie
kyje, paragino Amerikos katalikus rašyt į Kongresą 
ko daugiausia protestų prieš tokį sumanymą, kurs 
prisegtų negarbingą lopą Amerikos demokratijai. 
Žmonės paklausė, ir protestai pasipylė, daugiausiai iš 
Pennsylvanijos ir New Yorko. Kongrese susidarė pa
rankus katalikams įspūdis. Tačiau labai džiūgauti dar 
peranksti Byla dar nelaimėta. Reikia daugiau protes
tuojančių laiškų, kad būtų žymu, jog ne viena, kita 
žmonių grupė, bet visa Amerikos katalikija griežtai 
nusistačius prieš tokį skaudų įžeidimą. K.

Kun. Lic. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

vm. 
PAVOJINGI UŽRAŠAI

2. Ant tos stovyklos įeinamųjų durų būtų 
visiškai tikęs tas pats užrašas, kurį Dante 
buvo padėjęs ant pragaro vartų. “Palikite 
bet kokią viltį, čia įžengiantieji!” Nedaug 
buvo tokių laimingųjų, kurie sykį įžengė į 
Dachau stovyklą — gavo iš jos patys išeiti. 
Kaikuriuos nešte išnešė... Bet ir tokių buvo 
nedaug. Užtat krematorijaus dūmtraukis 
rūko dieną ir naktį.

Leonas P. priklausė nedaugelio išrinktų
jų. Jo likimu buvo labai susirūpinę buvusios 
diplomatinės tarnybos aukšti pareigūnai. 
Buvo aktingi jojo byloje ir kaikurie į Vokie
tiją pabėgę įtakingi Lietuvos generolai, tu
rėję ryšių su vokiečių generalicija. “Dangų 
ir žemę pajudins”, Leonas buvo paleistas. 
Bet — be teisės grįžti į Lietuvą. Jam liepta 
apsigyventi Munchene ir uždėta prievolė, 
pirma — kas antrą dieną, vėliau — sykį per 
savaitę, melduotis Gestapo įstaigoje.

3. Po šito netikėto susitikimo Muncheno 
gatvėje, juodu dažnai drauge praleisdavo 
laiką. Leonas vengdavo kalbėti apie Dachau 
stovyklą. Veltui kunigas bandydavo jįjį iš
klausti! Klausėjo smalsumas buvo visai su
prantamas. Pašnabždomis tik tarp patiki

ir savo į mūsų nuodėmėn palinkusi syžiaus pilį ir pergalės 
" Į prigimtis traukia mus į j džiaugsmo apsvaiginti 

—- pradėjo lipti ant sienų, šv.
Klara paėmė monstranci
ją į rankas ir pasirodė 
ant stogo. Iš Švenčiausio
jo Sakramento išsiveržė 
toki skaistūs spinduliai, 
jog saracėnai pabūgo ši
tos dieviškos šviesos ir, 
baimės pagauti, paliko 
miestą. Mažasis Asyžiaus 
vienuolynas, maldingo gy
venimo tvirtovė buvo iš
gelbėta.

Kiekviena skaisti siela 
yra tokia pilis, toks Dievo 
gyvenimas. Ar galėtum 
kur kitur ieškoti pagal
bos, jei ne Altoriaus Sa
kramente, kai laukiniai 
saracėnai nežabotų aistrų 
ir gundymų pavidale pra
dės kabintis ant šitos pi
lies sienų?

kverbti į pramonę, preky- kojomis mindamas į muzi- kreipdamas nuo jo savo. blogi
be. ir turėU _iiei3aaša.įUJuM.ko« tak^ jttiipįa4±raukft: ^kimiai Didžiausias karo vado

tinkamai 
armiją. Su 
kareiviais

se. Aišku tas “vabalas” ne- mano Maža”.
turi teisės sustoti poilsio Kai ta daina aidėjo, pau- stebėjęs.

X ' yra 
joje būtų ieškojęs ar ką maitinti savo

i išbadėjusiais
namuose, bet jis galėjo uz kščiai neperstodami ciul- m t » .. - . ■ nieko nenusralėsi Taitriviską brangiai mokėti ir bėjo, o valgančių jų pašne- ^o^omot^M^ Mmia mano mielaSg norėčiau pa
gyventi privačioje viloje, kėsys sklido ir susimaišė į k1”10 lokomotyvas. Minia tavvie minti kadJis atvyksta kiekvieną kažkokj ūžesį, stoties vir-j?“^^ A^riluT&kramente yra
“aksomini 1arkrrtarmi” ir žininkas skoni! n laimpio kopos, tarytum norėdama ,šininkas skendo laimėje, i . - - , . . . .

“Arabai” ir “vabalai” taip "sa,vlenuc.syk‘u

D. viršininkas baltu švar-ig““. įš.!iaužė traukinys.. 
Arabas , neseniai jsprau-' 

dęs “naudingam” asme
niui du bilietus ir atlikęs 
“mažą reikaliuką, liečian
tį cementą”, dar buvo pe
rone. Tas “naudingasis as
muo” buvo vienos įmonės 
direktorius. Arabas atėjo H buvo ginama
laukti savo viršininko. 1

(Bus daugiau)

aksominį laikotarpį” ir
visus pažįsta, ir visi jį pa- o
žįsta. Ir vos tik spėjo sto- pat įnešė savo dalį. NJCV.
ties viršininkui riktelėti
“iki pasimatymo”, kai jaujku ir išpūstomis (galifė) 
kalbėjosi vėl su kitu:

— Uja Andrejevič, eisi 
šį vakarą į Utesovo kon
certą? Aš turiu du bilietu. 
Kaip? Nesi? Bet juk žinai, 
kad negalima neiti...

“Arabas” sutiko naują 
pažįstamą šypsodamasis ir 
vis įtikinėjo, kad koncer-

kelnėmis drąsiai vaikšti
nėjo po peroną, sudaryda
mas būtiną papildinį to 
kilnaus vaizdo.

— Tvarkoje? — šypso
damasis stoties viršinin
kas kreipėsi į jį.

— Visiškoje, — atsakė 
N.K.V.D. viršininkas, nu- I

paslėpta galybė didvyriš
kam tavo gyvenimui ir ta
vo pergalei.

Altoriaus Sakramentas 
yra pergalės Sakramen
tas.

Ar skaitei, kaip rusai 
, Didžiojo Karo metu paė- 
I mė stiprią Przemysl’io 
tvirtovę? Labai papras
tai, jie išmarino įgulą ba- 

iuu. 1V111VVV MUW giliauta 

drąsių vengrų kareivių, 
‘buvo aprūpinta milžiniš-

miausių draugų sklydo jau tada niūrūs gan
dai apie šitą “kankinių fabriką”, šitokiame 
būvyje susidaro geriausios sąlygos — per
dėti, iškreipti arba net ir, iš visa, sukurti ne
būtus dalykus. Norėjosi patirti tiesą.

“Leonai, papasakok, kaip ten yra ištikrų- 
jų?” klausdavo kunigas. Paklaustojo veidas 
apsiniaukdavo. “Nėklauski, kunige. Aš vis- 
tiek negaliu pasakoti. Aš negaliu! Pagaliau, 
ir Tamstai pačiam geriau nežinoti... Yra da
lykų pasaulyje, apie kuriuos pavojinga — 
ne tik kalbėti, bet ir klausyti”, šitokie posa
kiai, žinoma, nenuramindavo smalsumo.

Iš kitų šaltinių kunigas buvo patyręs, 
kad tais retais atvejais, kada Dachau kali
nys buvo atleidžiamas, iš jo buvę reikalau
jama parašo ir net priesaikos, kad jis tylės, 
kaip žemė. “Jei Tamsta prasijosi, tuojaus 
grįši atgal. Žinoma, grįši ant visados! Tik 
tas, kas gyvena Dachau, tegali apie Dachau 
žinoti... Kas kalba apie Dachau, kas žino a- 
pie jį perdaug, tasai turi būti čia... Jam nėra 
kitur vietos Vokietijoje.” Štai kodėl Leonas 
tylėjo! Kad taip buvo, dabar nebetenka abe
joti. Liudininkų parodymai Numbergo pro
cese visiškai patvirtino kunigo jau anuomet 
girdėtąjį gandą.

4. Temos pavojingumas retai kada atgra
sina smalsumą. Ypač — pas žurnalistus, ra
šytojus ir kitokius plunksnos darbuotojus. 
Kunigas mėgdavo rašinėti. Ir todėl literatų 
silpnybės nebuvo ir jam svetimos. Jis jau 
tada svajojo apie didesnį literatūrinį darbą,

pasaulinio karo ir tremties fone. Žinios apie 
paslaptingą, pragariškąjį Dachau — atrodė 
jam nepaprastai reta, įdomi ir todėl ypatin
gai brangi medžiaga. Ir jis ją rinko. Rinko 
kruopščiai. Leonas, tiesioginiai paklaustas, 
nieko nenorėdavo sakyti. Susičiaupdavo, 
kaip žuvis! Bet retkarčiais, iš netyčių, jam 
šis bei tas išsprukdavo. Vienas - kitas atsi
tikimas, vardas, data, charakteringas posa
kis ir kita. Kunigas gaudydavo tas visas 
reveliacijas, tikriau — tuos trupinius, ir 
stengdavosi iš šitų fragmentų, iš šitų Leono 
prasitarimų, sudaryti sau apie Dachau gy
venimą, tvarką bei metodus užbaigtą pa
veikslą. Kad toji įdomi ir vienkartinė istori
joje medžiaga nepražūtų, nepasitikėdamas 
savo jau sęstančia atmintimi, jis, žurnalistų 
papročiu, viską kuosmulkiausiai susirašyda
vo į savo bloknotą, kurį kaip brangenybę, 
slėpė po raktu.

Tame bloknote buvo, tarp kitko, užrašy
ta, kaip, berods, 1943 metais Hitlerio gimi
mo diena, “Fuhrerio” garbei, be jokios ki
tos priežasties ar nusikaltimo, stovyklos ko
mendanto įsakymu buvo pakarta 60 kalinių. 
Kaip už tariamąjį tingėjimą bei nedraus
mingumą nelaimingi kaliniai prie 15 laipsnių 
(Celsijaus) šalčio, visiškai nuogai išrengti, 
buvo išvaromi laukan, apipylami kibiru šal
to vandens ir paliekami stovėti, kol pavirs
davo į ledo statulas.

Kad šitiems pasakojimams netruktų skai
tytojų akyse patikimumo, kad jie neatrody

tų pramanyti, — jie buvo fiksuojami su vi
sais konkrečiais daviniais. Su datomis, su 
dalyvių bei liudininkų vardais, su šaltinių 
nurodymais. Ir dabar šitie užrašai turėjo 
patekti į Gestapo rankas!

1. Siaubo apimtas kalinys plačiai išplėsto
mis akimis žvelgė į ateitį. Kas dabar iš to 
visa išeis? Apie save patį jisai mažiau tegal
vojo. Nors ir suprato, kad dabar jam bus 
sudaryta jau dviguba byla. Ką jis atsakys, 
jei bus užklaustas, kuriam tikslui vedė jisai 
šituos užrašus? Dabar jam bus lengva pri
mesti netgi šnipinėjimo kaltinimą. Kunigas 
šnipas... karo metu... Ir dargi — hitleriškoje 
Vokietijoje! Kuo galėjo visa tai baigtis?!

Su neišpasakytu skausmu galvojo jisai 
apie savo jauną giminaitį studentą, kurį jis 
globojo ir rėmė. Ką jis dabar darys, pasili
kęs patsai vienas? Į ką atsirems? Ir tos 
vargšės seselės... Gestapo nebūtų Gestapo, 
jei nepasinaudotų proga! Joms bus padary
tas priekaištas, kad jos “apvylė” valstybės 
pasitikėjimą, kad priglaudė pas save “pavo
jingą” asmenį. Gal net šnipą! Išvadas ne
sunku padaryti.

Bet visų blogiausia, žinoma, būtų su Leo
nu. Tas vargšas vaikinas, tiek daug išken
tėjęs, dabar vėl bus suimtas! Kaip jam ta
sai visas reikalas atrodys? Juk jis galės kal
tinti kunigą, kad tasai piktai pasinaudojęs 
jojo pasitikėjimu. Net — daugiau. Kad ku
nigas, tam tikra prasme, išvogęs jojo pa
slaptis! ' __
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LAIRENCE, MASS.

sek-

d. mūsų intencija atnašavo šv. 
Mišias ir už mūsų aplankymą 
tąja pat proga ūkyje.

Taip pat dėkojame
p.p. J. Budrevičiams, M.

aktyviai svarstant drau-i 
bei parapijos reikalus, i 
priklauso pirmininkui E. 
už sklandų susirinkimų

gražiai 
B. Bu- 
J. Šle- 
poniai

L. Pekarskienei, P. Petrauskie
nei ir panelei R. Hartem ir vi
siems apskritai, kurie dirbo ar 
savo dalyvavimu prisidėjo prie 
šio mūsų paminėjimo tariame 
ačiū.

Procesija prie lietuviško kryžiaus Nekalto Praš. 
Seselių sode, Putnam, Ct.

PAIEŠKOJIMAI
ANDŽEJAUSKAITE . Sabai- 

tienė Zose, iš Trakų m. Vil- 
iniau ap.

AND2EJAUSKAS Adomas 
ir sesuo Katrė, iš Petuhcavo 
km., Trakų vai. Vilniaus ap.

AUDICKAITE Teklė, iš Va
balninko vai. Panevėžio ap.

AUDICKAS Adolfas Ir Ba
lys, iš Valbalninko vai. Pane
vėžio ap.

BAGUŠAUSKAS Pranas.
BARAUSKAS, Vincas, karo 

metu buvo Prancūzijoje su A- 
merikos kariuomene.

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA

L.

B. Jankausku

Zenevičiais, 
Venčiumi.

Pavyzdingai Veikia
Šv. Vardo vyrų draugija 

madienį. liepos 10 d., skaitlin
gai dalyvavo savo mėnesinėj 
dvasinėj puotoj laike 8:00 vai. 
šv. Mišių. Po Mišių turėjo už
kandžius ir susirinkimą. Labai 
yra malonu matyt jaunuosius 
vyrus 
gijos. 
Garbė 
Bilai
vedimą.

Šv. Vardo draugija nutarė 
surengti sąskridį (pikniką), 
kuris įvyks liepos 24 d. Palan
goje. Methuen. Mass. Vyrai de
da visas pastangas, kad sąskri
dis būtų sėkmingas. Supranta
ma, su tokiu garbės pirminin
ku ir dvasios vadu, kaip kun. 
J. Bernatonių, pirm. E. Bilą ir 
rengimo pirm.
bei jojo padėjėjais: p.p. J. Sta
nevičiumi. J. ir B. 
A. Kazlausku. Pr.
M. Blaževičiumi. S. Sapka. J.
Blaževičiumi, ir abelnai visu 
draugijos komitetu piknikas 
bus gerai parengtas.

Lavvrence'o lietuviams dau
giau nieko nelieka, kaip tik pa
remti tokį sąskridį ir nei vie
nam tą dieną nepasilikti namie. 
Atvykusieji į Palangą pamatys 
daug dalykų, kurių praeity Pa
langoj nematė. Visi bus pavai
šinti įvairiais gėrimais ir už
kandžiais. Nieks iš namų nieko 
te neima, nes visi būsite pilnai 
viskuo aprūpinti sąskridyje 
Palangoje. ,

Šį metą Palangos remontas 
parapijai daug kainavo, tad ir 
Šv. Vardo draugija visą pelną 
skiria parapijai padengti toms 
išlaidoms. Labai malonu būtų, 
jeigu parapijiečiai tai atjaus- 
dami skaitlingai atsilankys į 
sąskridį. tai parapiją gausiai 
parems. F. A K.

DĖKOJA

Pranas ir Emilija 
Bruzguliai (Broun).

I

Pereitą sekmadienį, liepos 10 
d., įvyko šv. Andriejaus para- 

! pi jos. metinis piknikas. Nors 
foras pasitaikė lietingas, tačiau 
geros valios parapijiečių atsi
lankė gana gražus būrelis, 
linksmai praleido laiką ir tuo- 
mi parėmė parapijos reikalus. 
Labai gražiai pasirodė mūsų 
biznierai: V. Dambrauskas vie
šos užeigos savininkas, K. Gie
draitis, kurs turi didelį gėlyną,
A. Kartonas laidotuvių direkto
rius, Jonas Poškus, kurs užlai
ko įvairių gėrimų krautuvę. J. 
Lastauskas valgių krautuvės 
savininkas ir kiti.

Darbininkai visi 
darbavosi. 
Meriden. 
Hartford.

, ville, Mass.
Visiems* dalyviams .svečiams, 

. darbininkams ir aukotojams 
reiškiama nuoširdi padėka.

Pikniko rengimo komisiją 
sudarė, pirm. J. Valantienė, 
rašt. R. Pilkoms, iždininkas 
kun. J. Matutis ir J. Silvester, 
spaudos kun. B. Benesevičius.
B. Mičiūnienė.

matėsi 
Conn.,
Branford

nuoširdžiai 
svečių ir iš 

Waterbury. 
ir West-

musęNuoširdžiai dėkojame 
parapijos kunigams: kleb. kun. 
Pr. Jurui, kun. J. Bernatoniui 
ir kun. Petrui šakaliui, kurie 
mūsų vedybinio gyvenimo 25 
metų jubiliejaus proga liepos 3

Mirė. Liepos 7 d. po trumpos 
ligos mirė Adomas Burcenskis, 
61 metų amžiaus, buvęs pirmo 
pasaulinio karo veteranas ir 
narys L. Legijono 4-to posto. 
Velionis buvo nevedęs ir netu
rėjo artimų giminių. Palaido
tas iškilmingai su militarinė- 
mis apeigomis iš šv. Andrie
jaus bažnyčios šv. Marijos ka
puose. Amžina ramybė jo vėlei. 
Reiškiame užuojautą.

Reiškiame Užuojautą

A. a. Juozas Gudaitis nuo 
Port Street buvo palaidotas 
šeštadienį, liepos 9 d. Paliko 
dideliame nuliūdime žmoną ir 
užaugusius du sūnus, Joną ir 
Edvardą. Senukas mirė sulau
kęs 80 metų amžiaus. Buvo lai
dotas su trejomis mišiomis. 
Kleb. kun. dr. Mendelis atnaša
vo giedotas šv. Mišias, o kun. 
Adomas Ješkevičius ir kun. 
Pijus Dambrauskas tuo pačiu 
laiku aukavo skaitytas šv. Mi
šias prie šoninių altorių.

A. a. Liudvikas Kripas. bro
lis Stasės Juozapaitienės. mirė 
šeštadienį, ir buvo laidotas iš ' 
šv. Alfonso l 
dienį, liepos 12 d. Už jo vėlę1 
buvo atnašautos iškilmingos 
gėdulos šv. Mišios. Palaidotas 
karių kapinėse, Baltimore Na- 
tional Cemetery.

A. a. Antanas Paplauskas 
staiga mirė, atostogaudamas 
Atlantic City. Kūnas parvežtas 
ir pašarvotas namuose, kur ve
lionis gyveno. Manot Avė. 
Sparrows Point. Paplausko 
žmona mirė tik kokie 
atgal. Palaidotas greta 
žmonos Holy Redeemer kapi
nėse. Paliko didžiausiame nu
liūdime vieną sūnų ir penkias 
dukteris.

Visų mirusiųjų šeimoms ir

D£L PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate City Moment Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hoffis St, 
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, tefefor.uo- . 
kitę Nashua 4251. Transportacija j 

dykai, nežiūrint, kad nepirktin^tte. '

Reiškiame gilią užuojautą 
p.p. A. Venskūnams, mūsų ko
lonijos laidotuvių direktoriui, 
mirus jų brangiai motinėlei 

Margaritai Venskūnienei,
Waterbury .Conn. Ji mirė pe
reitą savaitę, palikdama nuliū-

a. a.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

f BARIŠAUSKAITE Marciška, 
~ ’ ap.

iš Laičių 
Panevėžio

iš Semeliškių, Trakų 
i BRAZYS- Kazys, 
km., Kupiškio vai., 
apskr. ,

CEPURAITĖ - Jankauskienė 
Antose, gyvenanti Kaune.

ČI2AUSKAS iš išaudininkų 
km., Alvito vai. Vilkaviškio a. 
ir jo sūnus kunigas.

DELTUVA Vytautas, iš Ma
rijampolės.

GENČAUSKAS Antanas, iš 
Morkiškių km., Nevarėnų vai., 

~---------- --------------- ----- -.Telšių ap.
užuojautą. Lai gerasis Dievas] GERULIENE - Valaitytė 
juos visus ramina jų liūdesio (Elžbieta ir jos sesuo Barbora, 
valandoje. Už mirusiųjų vėles Marijampolės ap. 
tariame paprastą dievobaimin
gą Amžinąjį Atilsį duok jiems, 
Viešpatie .Lai ilsisi ramybėje.

DIENOTVARKE:
11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žymiu žmonių prak?: 

bos, dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai.
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
na atostogomis. Iš įvairių Naujosios Anglijos vietų 
vykstantieji grupėmis turėtų laiku pasirūpinti gauti 
autobusus.

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kemebunk Port, Maine Tel. 5.

giminėms reiškiame giliausią

soma pasimelsti už šį gerą pa
rapijietį.

9

Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą Jonui Tileniui, Ivoškų 
žentui, nustojus savo brangią-

Trumpos Žinutės

Juozas Rutkauskas randasi--------,------- ------------ ---------
South Baltimore General ligo- ją mamytę, kuri mirė Cihcago- 
ninėje. Sunkiai serga, tačiau je. Jonas ir jo žmona Marijona 
ligonis yra labai kantrus, ne-Į dalyvavo laidotuvėse ir dar te- 
siskundžia skausmais ir nebijo J bėra Chicagoje. Skauda be ga- 
mirties. Tikras katalikas, jis.
sako, jau 70 metų išgyvenau,]

lo, kad į metus laiko Jonas 
prarado abu savo gimdytoju, 

!tad laikas savo i vietą užleisti kaip tėvelį taip motinėlę. Lai 
bažnyčios antra-' kitiems. Tai tikras pavyzdingas Į abudu ilsisi Viešpaties ramy- 

. *** ■ n ... n f. t l.A.rz. .rolioi LN—Q _ bejeatsidavimas Dievo valiai. Pra-J

GRIGALIŪTE Juzefą, iš 
Pumpėnų. Panevėžio ap.

JANKAUSKIENE - Čepurai- 
tė Antosė. gyvenanti Kaune, i

JAPKIN, Anna, iš Nevarenų 
vaL, Telšių ap.

KASPARAITIS Heinrich, pa 
storius.

KASPARAITIS Juozas, ūki
ninkas, gyvenęc Marijampolėje.:

KRUKONIENĖ -. Reutaitė 
Adolfina ir jos brolis Reutas 
Vaclovas, iš Kuršėnų vai.

NAMGAUDAS Juozas, iš Ša
kalių km. Mosėdžio vai. Kre
tingos ap.

STANKŪNAS Jonas ir Juo
zas.

REUTAS Vaclovas ir jo 
šuo Krukonienė Adolfina, 
Kuršėnų vai.

SKIRAGIS Saliamonas, 
Alkmenų km. Vilkaviškio ap.

SABAITIENE - Andžejaus- 
kaitė Zose, iš Trakų m. Vil
niaus ap.

TALAŠKA Jonas iš Papie- 
galos km., Piniavos vai., Pane
vėžio ap.

VAISNYS Juozas, iš Vladiš- 
kių km. Mokolų - Šunskų vai. 
Marijampolės ap.

VALAITYTĖS Barbora ir 
jos sesuo Gerulienė Elzbieta, 
iš Marijampolės ap.

VASILIAUSKAS Antanas ir 
sesuo Agota, iš Varkių km., 
Laukuvos vai., Tauragės ap.

ŽITKUS, gyvenęs Panevėžy
je.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nanaieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82 Street
New York 24, N. Y.

se-
iš

iš

Jaons Kasim

metai
save

Baltj pailangi; 
šonai galima 
gauti su ex- 

tra atlyginimu

Jūs rasite Fordą pirmą 
"Lifeųuard” liemenį ir 5 
padaryta 59% atsparesnė ... dideli 
19 kvadr. pėdu matymo sritį 
tomobills Fordo lauke.

iš saugių. Jis turi stiprųjį - gauge 
skersinius - narius, visa Fordo dėžė 

"Vaizdo-Langai” duoda 
... daugiau negu bet kuris au- 
* <

žymiąja Madų — “Fashion” Akademija ... 
“Madingiausiai Automobili* Metuose”! 
knygų “pirmas” lapas - virėelis.

žiną ... V-tipo inžiną. Vien tik Fordas siūlo 
ii V-8 ar naujo 95 “arklių” ėešių.

Pirmas “In Fashion

M taki-Myk <*Nft FORDO
pas Tavo Fordo Dyterį

I

APDOVANOTAS MADŲ AKADEMIJOS AUKSO MEDALIU KAIP “FASHION CAR OF THE YEAR

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 VV'ashingtofl Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Vairuok Fordą ir pajusi skirtumą. Mylėsi “feel" 
kai pereisi "Mid Ship” važiavimą ... Jutimas stab- 
džių-spaudime “Hy«hur-CoU” ir “Rara-Flex" spy
ruoklių ... 35% lengviau veikia "Magfc Acflon” 
stabdžiai... lengvesnis "Fioger-Tip” “9teering”. 
Ateik pasivažinėti ir Tamsta užsisakysi TAVO 
Fordą DABAR. *

•

Tik žvilgterėjęs į naują Fordą tuojau sutiksi su New Yorko 
kad tai tikrai 

Bet tai tik Fordo 
Vien tik Fordas savo iš- 

tftibystėje siūlo 100-arklių jėgos inžiną ... 8 cilinderių in- 
pasirinkima

PADĖKA
padėką “Darbininko" 

už patalpinimą pa
mano paieškomų as-

dime savo vyrą, dvi dukteris ir 
sūnų. Tebūna amžina ramybė; 
jos vėlei. Paguoda bei užuo-1 
jauta likusiai liūdinčiai 
mai.

Ruošiames dalyvauti. New- ■ 
britainiečiai ruošiasi dalyvauti ’ 
N. Pr. Seselių kongregacijos 
ruošiamame metiniame pikni
ke liepos 24 d.. Putnam, Conn.

Norintieji užsisakyti vykti 
busus, kreipkitės į B. Mičiūnie- 
nę. Prašoma nesivėluoti su už
sisakymais vietų busuose.

English - Lithuanian Dictionary
žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coV ai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wesl Broadway So. Boston 27. Maso.
Šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas......... -.......................................................

Reiškiu 
redakcijai 
ieškojimo 
menų, būtent: A. M. Krikščiū
nų, kurie yra tremtyje, ir šian
dien jau gavau atsišaukimą 
nuo M. Krikščiūno iš Vokieti
jos anglų zonos, kuriame rašo, 
kad rado mano paieškojimą 
“Darbininke”. Nuoširdžiai ačrū 
“Darbininko” redakcijai už pa
tarnavimą. B.M.

Adresas
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J. Kuzmickis

Nykštukai ir Karaliai Mes Pasiilgstame Dievo Nauji Tremtiniu Transportai
— Vaikai — skaisti aušra ir saules spindu

liai. — Vaikų literatūra tari paeiti vaikų pa
sakęs pasauli. — Vaikų literatūra treartyje: 
Vokietijoje ir kitur. — Kas bus, kad vaikai ne
tari kų skaityti? — Gataekime ners apie valkų 

kanpel|.
f

laikraštėliuose (Saulutė
je, Žiburėlyje, žvaigždutė
je, Kregždutėje ir kt.).
TREMTIES REALYBĖJE

Paskum atėjo tremtis. 
Vos vienas kitas vaikas at
sinešė su savimi kokią 
knygą ar laikraštėlį.

Gerai atsimenu, kai tuo
jau po karo, pradėjęs dirb
ti vienoje stovykloje su 
vaikais, galėjau naudotis 
tik maldaknyge... Vėliau 
susiradome apiplyšusį 
“Sakalėlį” ir rotatoriumi 
perspausdinome jo dalį. 
Vaikai tą pirmąją trem
ties knygelę gaudyte gau
dė. *

Dar vėliau vaikų litera
tūros darbininkas Anta
nas Giedrius pradėjo leisti 
specialų laikraštėlį vai- 
kaims “Saulutę”. Buvo 
gražu žiūrėti, kaip vaikai 
gaudė savo laikraštėlį,

Nepaprastai gražiai pa
sakė didysis prancūzų ra
šytojas V. Hugo:

— Vaikai, jūs esat aušra, 
o mano siela — pieva, kuri 
maloniausiais žiedais iš
kvėpina savo kvėpavimą, 
kai alsuojat jūs jį. Mano 
siela yra miškas, kurio la
puotos šakos dėl jūsų pri
sipildo saldžių šlamėjimų 
ir aukso spindulių...

Tikrai, vaikai yra aušra, 
yra aukso spinduliai. Dėl 
to niekad nebus per daug 
rūpintis jais, mūsų mažai
siais.

PASAKŲ PASAULIS
Normaliose sąlygose, 

Lietuvoje, vaikai nuo pat 
mažens buvo auklėjami 
lietuviškoje dvasioje: mo
tinos dainavo jiems lopši
nes, sekė pasakas, pasako
jo apie gerąjį Dievulį, a- 
pie gerus ir blogus žmo
nes... Motinų darbą tęsė'kaip didžiavosi juo. Kurį 
mokykla, kur mokytojai laiką savaitraštis “Mūsų 
nesigailėjo pastangų, kad Kelias” buvo įvedęs Vaikų 
tik vaikai ko geresnių ži- ' Kampelį su tinkamais pa- 
nių ir, įpročių įgytų. Mo- siskaitymais mažiesiems, 
kytojams darbe talkinin-Į Ilgainiui buvo perspaus- 
kavo specialios vaikams idinti kai kurie pradžios 
parašytos knygos ar lei- mokyklos vadovėliai ir at- 
džiami laikraščiai. įspaustos kelios pasiskaity-

Apie tą normalųjį mūsų mų knygelės (A. Gied- 
vaikų gyvenimą Lietuvoje griaus, S. Zobarsko, Vytės 
dainuoja poetas Bernardas;Nemunėlio, V. Tamulaičio

“Vieno dalyko prašiau Vieš

patį, jo ir ieškau: kad būtų 

man leista gyventi Viešpaties 

namuose per visas mano gyve

nimo dienas...' Aš artinuos ir 

aukoju Jo Bažnyčioje džiaugs

mingą auką; aš giedu ir gar

binu Viešpatį”. <P» 26:4,6).
*r. B. Paulius, O. P.

liepos 17 d., laivu 
Eltinge" į Bostoną 

šie lietuviai trenrti-

Brazdžionis:

O, šiltas pasakų uiš, : 
po meilės motinos sparnais, 
ten karalaitė — mūsų saulė 
ir karalaičiai mes tenais.

ir k.).
Tačiau pinigų reforma ir

Mielasai Skaitytojau:
Entuziastingai pakeltu ūpu ir sutelktomis dva

sios jėgomis karalius Dovydas pareiškė savo tikrą 
norą gyventi Viešpaties namuose, tai yra, Jo Bažny
čioje visą gyvenimą, ir karštą troškimą kasdieną da
lyvauti iškilmingose pamaldose: aukoti džiaugsmin
gas aukas Aukščiausiam Valdovui ir giedoti Galybių 
Viešpačiui garbės giesmes...

Šventasis Raštas mums sako, kad Dievas kūrė 
dangų ir žemę šešias dienas, o septintą dieną ilsėjosi. 
Duodamas dešimtį- įsakymų ant Sinajaus kalno, Die
vas įsakė šeštadienį švęsti: būtent, susilaikyti nuo 
nebūtinai reikalingo darbo ir melstis. Kristus, atėjęs 
į šį pasaulį, nepanaikino Dievo duotųjų įsakymų, bet 
patvirtino juos. Kristui įžengus į Dangų, Apaštalai, 
Šventosios Dvasios pamokyti, pakeitė šeštadienį į 
Sekmadienį, palikdami Dievo įsakymą pilnoje galioje. 
Apaštalai pavadino Sekmadienį Viešpaties diena dėl
to, kad Sekmadienį Kristus prisikėlė iš numirusių, ir 
taip pat Sekmadienį atsiuntė Šventąją Dvasią. Taigi 
nuo Apaštalų laikų visi krikščionys privalo švęsti 
Sekmadienį.

Kristaus įsteigtoji Katalikų Bažnyčia įsako 
mums šventes švęsti dviems įsakymais: 1) šventes 
švęsk ir 2) šventomis Dienomis Išklausyk šventų Mi
šią. Taigi mums katalikams neužtenka šventomis die
nomis susilaikyti nuo darbo, bet mes privalome eiti 
į bažnyčią ir ten išklausyti šventas Mišias. Katalikų 
kunigams Kristus liepė laikyti šventas Mišias, saky
damas: “Tai darykite Man atsiminti”, o tuo pačiu pa
liepimu įsakė visiems tikintiesiems katalikams pa
sauliečiams klausyti šventų Mišių, pamaldžiai jose 
dalyvaujant.

Dalyvauti šventose Mišiose, kur pats Kristus, 
kaip didysis Kunigas, aukoja save per lūpas ir ran
kas savo tarno katalikų kunigo, kaip mėgiamą auką 
savo dangiškajam Tėvui už mūsų visų nusikaltimus, 
yra mums katalikams labai aukšta privilegija. Bran-

tremtinių emigracija visą ginkime ją L

Ten mes nykštukai ir karaliai, 
ant gaidžio kojos mūs dvarai, 
ir šilko, aukso iki valiai 
prineš gerieji aitvarai.

Marija įŽilinskas, Petras, 
Detroit, Mich.

Zubrys, Antanas į 
Illinois.

Tremtinius pasitiks 
zacijų

Summit,

Re- 
SU-

Norkus, Povilas, Stasė, 
gina, Eugenijz, Virgilijus, 
veri ja į Baltimore, Md.

Petrosevičius, Vladislovas, Ci
ną, Algirdas į Baltimore, Md. : 

Petruškevičius, Viktoras į 
Shenandoah, Pa.

Pikturna, Antanas, Domicėlė: 
į Chicago, III.

Puidokas, Pranas į Cambrid
ge, Mass.

Puniska, Gabrielius. Gene, 
Gabrielius į Chicago, III.

Š. m.
“General 
atvyksta 
niai:

Acus, Jonas į Methuen, Mass. 1 
Aleknavičius, Pranas, Vikto- 

ria, Darvyda, Regina į Phila- I 
delphia, Pa.

Ališauskas, Juozas, Birutė, 
Juozas į Chicago, III.

Amastauskas, Konstancija, ; 
Veronika į Chardon, Ohio.

Bagdonas, Kazys, Nijolė į 1 
Hartford, Conn.

Bakaitis, Mečys. Vladislava, 
Algis į Sodus, Mich.

Bukys, Justinas į Brooklyn, 
N. Y. i

Braziūnas, Juozas, Elena, Ri
mantas į Detroit, Mich.

Brokevičius, Antanas į Scran
ton, Pa.

Bubrevičiūtė, Viktorija į Chi
cago, III.

Chlamauskas, Vladas. Brone, 
Pranė į Warehouse Point, Ct.

Dainelis, Juozas į Ailegan, 
Mich.

Daniliauskas, Juozas į Nau- 
gatuck, Conn.

Dragunevičius, Jurgis, Anelė, 
Gediminas, Audronė į Hart
ford, Conn.

Dragunevičius, Gediminas į 
Chicago, III.

Dravinskas. Jurgis į Nauga- 
tuck, Conn.

Dumčiūtė, Ona į N. Dakota. 
Genys, Jonas į Racine, Wisc. 
Gerke, Osvaldas į Freesoil, 

Mich.
Gobis, Pranas į Detroit. Mi

chigan.
Gruzdys, Vanda, Vitoldas į 

Elizabeth, N. J.
Gudaitė, Emilija į Norwood.j 

Mass.
Jadvirsis, Petras, Grasilda į 

Chicago, III.
Jamontaitė, Lili į Welesley 

Hills. Mass.
(Jankauskas, Kazys 

more, Maryland.
Janonis, Antanas į

UI.
Janulis,

Ulinois.
Jockus,

Konradas
Jokubka, Petras. Ona į Chi

cago, UI.
Keniausis, Aleksandras, Ona, 

Romualdas, Audrė į Waterbu- 
ry, Conn.

Kiemaitis,, Povilas į Jackson, 
Mich.

Kozica, Ona, Viktoras, Joana 
į Bridgeman, Mich.

Kryževičius, Kazys į Honey- 
ville, Mich.

Laukaitis,
kės - Barre.

Linukus.
lyn, N. Y.

Linkevičius, Kazys.
Nerija į Chicago. III.

Masilaitis, Ona į Ailegan. Mi
chigan.

Maurukas,' Juozas, Janina. 
Dalia, Danutė į Woodlyn, Penn- 
sylvania.

Mažrimas, Pranas į Washing- 
ton City, Vermont.

Mencinskas, Vytautas. Ele
na, Norbertas, Arūnas, Danu
tė.

Milaitis, Vitalis. Mykolas. 
Danguolė į Chicago. III.

Mickevičius, Pijus, Adolfina. 
Adomas į Clinton, Ind.

Mikalauskas, Julijonas. Emi
lija, Irena, Vidmantas į Wor- 
cester, Mass.

Palaikienė, Magd a 1 e n a į 
Easthamton, Mass.

Paulikas, Algis, Arvydas. Ša
rūnas į Chicago, III.

organi-
atstovai.

BALF imigracijos
Komitetas.

Lietuviai tremtiniai 
atskrenda lėktuvu 

į New York
Bliudnikas, Engelbertas, Van

da, Arūnas į Lake Leclanau, 
Mich.

Ežerskienė, Ona į Bismark,
Puodžiūnas. Kęstutis. Geno-!^- D.

vaite, Violeta į Rochester, N.Y. į Kazemeckas, 
Radzevičius, Valerijonas, E- j Louis, III.

Sabaliauskas,
Petras, Juozas, 
rija, Zigmas,
Janina, Irena į Mitcheil. S. Da- 
kota.

Šidlauskas. Antanas. Gedi
minas. Stasė į Dedham, Mass.

Urnežas, Kazys, Elena. Kris
tina, Virginia.

Vaitekūnas. Vladas į Munde- 
lein, III. Komitetas.

Janas į E. St.

Petras, Morta,
Antanas, Vaie-

Jonas, Elvyra.

le, Diana, Raimundas, Arvynas 
į Cicero, III.

Ruzgas, Algirdas, Elena, 
Virginia į Chicago, III.

Šarka, Viktoras, Aldona, Ri
mantas į Porterfield, Wisc.

Šaulienė, Marija, Vincenta į 
Brooklyn, N. Y.

Simaitis, Liudas, Ona, Euge
nijus, Vaidotas į Baltimore, 
Md.

Simkevičius, Ona. Pranas į 
N. Scranton. Pa.

šeštokas, Antanas į Kenne- 
bunkport, Maine.

Šmulkštys, Liudvikas, Julija, 
Julijus, Liudvikas į Chicago, 
Illinois. •

Stanaitis, Justinas, Monika. 
Dalia į Chicago, III.

Stirbys, Steponas, Sofija, 
Gražina, Vida į Spring Valley, 
Illinois.

Stockutė, Stase į 
N. J.

Sviderskis, Vladas,
į Chicago, III.

Uscilaitė, Zofija j 
phia, Pa.

■ Vareika, Petras, Emilija į 
Luther, Mich.

Vidra, Marta į Cleveland, O.
Zaganlevičienė, Galina į Det

roit, Mich.
Zaromskis, Povilas į Chicago, 

m.
Žilinskas, Kazimieras j Pitts- 

burgh, Pa.

Bayonne,

Marijona

Philadel-

ĮSIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo Šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

South Boston 27, Mass.

į Balti-
gražiai pradėtą darbą su
stabdė: “Saulutė” nepajė
gė toliau eiti, knygos ne
bebuvo spausdinamos ir 
šiandien mūsų tremties 
vaikai nieko neturi.

APIE VISKĄ, TIK NE 
APIE VAIKUS

Dabar, kada mūsų šei
mos išsisklaidė plačiajam 
pasauly, apie viską yra 
kalbama ir rašoma, tik ne 
apie vaikus.

Gerai dar, kad kai kur 
(pvz., JAV-se) turima lie
tuviškų mokyklų. Tačiau 
daug kur jų neturima ir 
nenumatoma turėti. Vai
kai eina į valstybines mo
kyklas ir nuo mažens pra
tinami ne tik kalbėti, bet 
ir galvoti svetima kalba.

Visur, kur tik susibūrė

P 
t

Ten vaikšto Dievas geras geras 
po vargšo rūbais, be namų, 
tenai stalelis — žodį tarus — 
midum, medum vaišina mus...

t Pasakų pasaulis)

1
i

Gražus buvo tas pasakos 
pasaulis ir beveik visi ge
rai jį atsimename. Vaka
rais susispaudę sėdėdavo
me ant suolų ir klausyda
vomės apie raganas, apie 
juodvarnius, apie užkeik
tą karalaitę. Išmokę skai
tyti, ieškodavome pasakų
ir padavimų knygose ir didesnis skaičius lietuvių,

Neseniai paskirta Prezidento Trumano Luk- 
semburgo ambasadoriumi Mrs. Pearl Mesta pie
tauja su Luksemburgo Kunigaikštystės Informa
cijų Komisionieriumi New Yorke. Mrs. Mesta, y- 
ra žinoma kaip, demokratinių sluoksnių veikėja.

suorganizuoti lietuviški 
laikraščiai. Daugiausia jų 
yra JAV-se, netrūksta jau 
ir Kanadoje, Australijoje, 
Anglijoje, Argentinoje...

O kas tuo tarpu duoda
ma vaikams?

Ligi šiol negirdėjau, kad 
kur nors butų leidžiamas 
laikraštis vaikams. Dar 
daugiau: nežinau nė vieno 
lietuvių kalba leidžiamo' 
laikraščio, kuriame būtų 
specialus kampelis vai
kams. 0 tačiau mačiau 
daugybę vaikų, kurie, pa
sigavę iš tėvų laikraštį, 
veltui ieškojo kokios pasa
kėlės ar eilėraščio.

Pamenu, Vokietijoje te
ko redaguoti dviejų sto
vyklų rotatoriumi spaus
dinamus “dienraščius”. A- 
biejose vietose 
niais duodavau 
priedą vaikams 
laikraštėlį. Nors
labai nedaug, bet jis dėlto 
šis tas.

Dėl to, kai šiandien tokia 
padėtis su vaikams Skiria
ma (tiksliau — visai ne
skiriama) spauda, tenka 
statyti visą eilę klaikių 
klausimų.

KAS BUS?... KAS 
DARYTINA?

Pirmiausia kyla klausi
mas: kas bus, kad vaikai 
neturi ką skaityti? Suau
gusiems skiriamu laikraš
čiu jų nepripratinsime 
skaityti. Vaikai, nemaiti
nami lietuvišku penu, nu
tols nuo lietuviškos kny
gos ir nuo lietuviškos ben
druomenės.

Kas bus, jei vaikai skai
tys svetima kalba leidžia- kai išleistos, 
mą vaikams spaudą 
knygas ir laikraščius? Iš mai. Būtų gera, kad tuo 
jų neužaugs lietuviškų lai- klausimu spaudoje pasisa-

šeštadie- 
specialų 

— vaikų 
tai buvo

kraščių skaitytojų, nes 
nuo lietuviškos spaudos 
jie atpras. Ne tik atpras, 
bet ir nutols. Jie suaugs 
su svetima literatūra...•

Kas tad šiandien daryti
na?

Tai yra esminis klausi
mas ir jį reikia gerai, labai 
rimtai išgvildenti. Reikia 
jį svarstyti šiandien, kol 
dar laikas, kol mūsų trem
tinių vaikai dar laukia sa
vo lietuviško žodžio.

Mums atrodo, jog inicia
tyva priklauso Amerikos 
lietuviams: ten daugiausia 
lieuvių, daugiausia spau
dos darbininkų, vaikų lite
ratūros kūrėjų; ten gal į- 
manomiausios sąlygos, — 
turima savų spaustuvių, 
didelių laikraščių, leidyk
lų.

Pirmiausia siūlyčiau ku
riam nors didesniam laik
raščiui įsivesti vaikų sky
reli. Ji redaguoti turėtų 
būti pakviestas patyręs 
vaikų rašytojas ar auklė
tojas. Reiktų patraukti ir 
vaikus, kad jie patys ta
me skyriuje bendradar
biautų.

Vertėtų pagalvoti apie 
specialų vaikų laikraštėlį, 
kuris pradžioje galėtų eiti 
priedu prie kurio laikraš
čio (ners ir kartą mėnesy
je). Skaitytojų atsirastų 
ne tik Amerikoje,bet ir ki
tuose kraštuose.

Pagaliau tie, kurie turi 
kokio nors ryšio su knygų 
leidimu, turėtų pagalvoti 
apie vąikų knygelių leidi
mą. Jos turėtų būti pat
riotinio turinio ir estetiš-

Veronika j

Chicago,

Chicago,

Ona, Birutė, Joana, 
į Otsego, Mich.

Leonardas 
Pa. 
Justinas į

i Wil-

Brook-

Mėta.

Padėkime Plytelę 
tATĖVO KAZIMIERO 

AMŽIHAM PAMINKLUI

u

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidą 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirS 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį, Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant ii 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa

minklas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa
jėgs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa
veikslą atvirutes didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

$66 We»t Broadvvay South Boston 27, Masa.

Tai pagrindiniai siūly-

kytų ir daugiau tėvų ar 
auklėtojų. Mes atsiminki
me tą atsakingumą, kuris 
ant mūsų pečių krinta už 
lietuviškumo išlaikymą, 
už spaudos ugdymą, už 
vaikų lietuvišką auklėji
mą.

“Darbininko” Administracijai:—
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas _____ __________________________
Adresas__________ ____ _____________________ _____—
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Visus Kviečiame Į Lietuvių Susiartinimo

ŠVENTE PIKNIKĄ
Sekmadienį, Liepos, July 24 d., 1949

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno Sodyboj, Putnam, Conn.

C

£

1

u

Įėjimas laisvas - be įžangos. Svečiai gaus skanius lietuviškus pietus, kurių kaina tik $1.25. Lietuvių mer 
gaičių stovykla - Camp Immaculata ruošia gražių ir įdomių programų. Kviečiame visus atsilankyti

i.

HUNAM, CONN

da atvykti ir automobiliais bei turėjo gerą pelningą darbą, a- 
traukiniais. part vargoninkavimo, todėl

Visi Nekalto Prasidėjimo Se- vargoninko pareigas negalėda- 
serų Gildos skyriai ir Rėmėjai vo tinkamai atlikti. Klebonas 
labai nuoširdžiai ruošiasi liepos turėjo ieškoti kito vargoninko. 
24 dienai. Hartfordo skyrius p. Tarpininkaujant Tėvui J. Bo- 
E. Kolendienės vadovaujamas revičiui, S. J. ir jam gelbstint, 
ruošiasi prisidėti prie progra- tapo partrauktas iš tremties— 
mos.
rius ruošia lietuviškų sūrių ir kevičius. Liepos 7 d. jis su sa- 
kitų įvairenybių stalą.

Waterbury skyrius su p. M. 
Karinauskienė pryšaky ruošia
si, kaip kasmet, šauniai pasi- 

i rodyti. Worcester, Šv. Kazi
miero parap. skyriuje su pasi- 

Mergaičių stovykla perpildy- aukojimu dirba p M Giraitie.
i mergaičių, vėliau nė įr p. O. Volungevičienė. Jos

I 
padeda mergaitėms norinčioms j 

I rimtai pramokti lietuvių kal- 
i bos. O šįmet nemaža tokių 
mergaičių yra. Kai kurios lietu-Į 
vaitės nemokančios lietuviškai! 
ima net specialias lietuvių kal
bos pamokas.

I

Manchester, Conn. sky- Vokietijos muzikas Jonas Nar-

Įvo šeima atvyko ir sekmadienį, 
liepos 10 d. jau susipažino su 
choru. Pasižadėjo daug dar- 

7 buotis Bažnyčios ir tėvynės la
bui. Lai Dievas padeda jam 
Cambridge sėkmingai darbuo
tis. Vietinis.

Įžymi mokytoja — Camp 
Immaculata instruktore

Į Mergaičių stovyklą. Put- 
nam. Conn. daug gyvumo ir į- 
vairumo įnešė instruKtorė p. K. 
Steponaitytė - Mari j o š i e n ė, ’ 
daug metų dirbusi Kaune. Šv. ta. Nemaža 
Kazimiero Seserų Gimnazijoj užsirašiusių nebegalėjo patekti: turgS gfai^ £ bingo.
kaip kūno kultūros mokytoja. į stovyklą. Stovyklos patalpos į go. Boston skyrius irgi- ruo- 
Ji vadovauja Lietuvių Susiarti- perankštos. Į stovyklą yra at-Įšiasi nustebint Liet. Susiartihi- 
nimo šventės programai pa- vykusių mergaičių net iš Chi- ; 
ruošti. cago. III. ir Philadelphia. Pa. §įmkienė —

Didelę staigmeną padarė po- Pirmosios grupės išleistuvės.Majauskaitė, F. «.
nai Markeli iš Worcester, Mas- Pirmoji stovyklautojų grupė, kienė p Sandienė sudaro šiai d- Piknikas 
sachusetts. parodydami daug paatostogavusi 2 sav aites, išvy - ■ šventei pasiruošti branduolį, 
įdomių, mergaitėms labai tin- ko namo. Ta proga buvo su-Į Moterims Rekolekcijos p* 
kamų, trumpų filmų. Ponai rengta programėlė. Mergaitės skutinės šią vasarą įvyks rug- 
Wackell jau du kartu atsilan- šoko, dainavo, deklamavo, ža^pjūčio 26. 27 ir 28 dieną. Ne-izimiero Parapijos 
kė į Camp Immaculatą: liepos dė. Mergaičių tėvai . .. — ----- ... . i/imurivu, i/oinr
3 dieną ir liepos 10 dieną. Kai programa. Išvykstančias mer- putnam, 
kurios filmos sukėlė labai daug gaites atsisveikino Aldona Va- 
skanaus juoko.
nebuvo galo. Seselės ir mergai
tės labai dėkingos ponams Wa- dieną mergaitės švęs Lietuvos 
ckell už jų pasišventimą. Pažy- dieną. Lietuvos vaikučių ir Lie- 
mėtina. kad p. Wackell yra tuvos intencija jos priims Šv. 
Aušros Vartų parapijos Mote- Komuniją, išklausys Šv. Mišių, 
rų Sąjungos pirmininkė. Jos. o vėliau turės specialią progra- 
vadovaunjama kuopa ruošiasi, 
gražiai pagelbėti seselėms per 
pikniką, liepos 24 dieną.

Lietuvių kalba skamba. Sto
vykloje mergaitės tarpusavy 
daug kalba lietuviškai. Daug 
stovyklautojų yra nesenai at
vykusių iš tremties, jos daug

IORCESTER. MASS.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Metinis Piknikas
Šv. Kazimiero parapijos me

tinis piknikas įvyks liepos 17 
> įvyks garsiame 

.Maironio parke. Klebonas kun. 
Moterims Rekolekcijos pa-'A- Petraitis, kun. Tamulevičius 

.'ir kun. Volungis, visos Šv. Ka- 
i katalikiškos 

gėrėjosi kalto prasidėjimo Vienuolyne, į draugijos iš kalno ruošiasi, kad 
Conn. Registruotis j minėtas^ piknikas būtų sekmin-

prašoma iš anksto. Kviečiamos 
o plojimui — siliauskaitė. visos lietuvės. Taip pat mielai

Lietuvos Diena. Liepos 17 laukiamos ir lietuvės nesenai
_ - _ atvykusios iš tremties. Atlygi

nimas už visą rekolekcijų laiką 
tik $5.00.

1
I
I

mo šventės dalyvius. P. V. 
pirmininkė, p. A. 

p. M. Račkaus-.

CAMBRIDGE, MASS.i mą.
Gausios ekskursijos į Lietu

vių Susiartinimo šventę organi
zuojamos iš daugelio vietų. Au
tobusai (busai) eis iš Water- 
bury, Hartford, Manchester, Pamokslus sakys bei Nove- 
Conn.. Worcester, Boston ir nos pamaldoms vadovaus kun. 
kitų vietų. Labai daug kas ža- Jonas J. Jakaitis, MIC.

Novena į Šv. Oną
Prasidės liepos 17 ir baigsis 

liepos 26, Šv. Onos šventėje.

Tik

Tik

VILMIHGTON, MASS.
Graži Dovana

ir
iš

N0RV00D, MASS

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ”
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

' DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

14

“Darbininko” skaitytojas 
rėmėjas p. Simokaitis, 
Brooklyn, New York, praleido 
atostogas pas savo gerą drau
gą p. Antaną Balkų, jo gražia
me ūkyje (farmoje) Wilming- 
ton, Mass.

Ponas Simokaitis, atsilygin
damas už šias puikias atosto
gas savo gerajam draugui, An
tanui Balkui, prisiųsdamas $5, 
užsakė vieniems metams “Dar
bininką“.

Ponas Simokaitis po atosto- 
ką tik sugrįžo į Brooklyn, 
Y.

gų 
N.

gas. Be to, Šv. Kazimiero 
darbščios šeimininkės ruošia 
skaniausius valgius, kad atsi
lankiusius svečius puikiai pa
vaišintų. Maironio parkas yra 
ant garsaus Quinsigmod ežero 
kranto, kuriame galima pui
kiai pasimaudyti.

Todėliai apylinkės 
lietuviams bus 
mūsų parapijos 
vauti ir tyrame 
praleisti laiką.

Maironio parkas randasi prie 
pat White City. Todėl iš kitur 
atvykusiems lengva bus suras
ti. Liepos 17 dieną visi lietu
viai kviečiami į Šv. Kazimiero

miestų 
progapuiki 

piknike daly- 
ore linksmai

Pamaldos rytais po 8 vai. Mi
šių. Vakarais — 7:30 vai.. Pra
sidės sekmadienio vakare, baig- parapijos pikniką ir aš ten bū- 
sis antradienio šv. Onos Šven-Į 
tėję vakare.

Visi raginami skaitlingai lan
kytis į šias pamaldas.

Kvieslys.
v

siu. D-s.

NASHUA, N. H.
Susiartinimo Pobūvis 

Tremtiniams

ATHOL.MASS.
Liepos 17 d. 1949 m. vietinis 

BALF’o skyrius ruošia pikniką 
Gabrio Parke, Tully, Mass., 
tremtinių naudai Tai jau tre
čias iš eilės metas, kaip ruo
šiami piknikai tam tikslui. Du 
pirmiau suruošti piknikai pra-

Mirė. Liepos 12 d. anksti ry
te po sunkios ir ilgos ligos mi
rė Vincentas Samalis. Laidoja
mas liepos 15 d., 9 vai. iškil- 

Įmingai su trejomis šv. Mišiomis
į iš Nekalto Prasidėjimo bažny- ėjo su geriausiu pasisekimu. 
• čios. Laidotuvėms patarnauja 
Pranas Vaitkus, 197 Webster 
avė., pas kurį V. Samalio kū
nas pašarvotas.

A. a. V. Samalis gimė ir augo 
Cambridgiuje. Baigė parapijinę j 
mokyklą. Priklausė prie karo l’io prie gražaus ežero, 
ir prie kitų jaunimo draugijų.

Lai Dievas suteikia jo vėlei J svečių ir iš kaimyninių kolioni- 
amžiną laimę danguje. R.LP.

Įdomu pažymėti, kad pikni
ko ruošime aktyviai dalyvauja 
ir patys, neseniai atvykę iš 
tremties, lietuviai, kurių čia y- 
ra jau keliolika.

Tully yra 3 milios nuo Atho-

Rengėjai tikisi susilaukti

Naujas Vargonininkas. Ka
dangi Mamertas Karbauskas

bu-

P- 
su

I

Pa-
Jo-

pp-

daug atleistų, kiti dirba po 24- 
32 vai. į savaitę, kai kurie ir 
iki 40 vai. Dabar kitų neatlei
džia iš darbo, tik senesnius at
leidžia į pensijas, tačiau pa
leistų iš darbo kiek anksčiau 
yra nemaža. Liepos mėnesyje 
visos dirbtuvės davė savo dar
bininkams apmokamas atosto
gas. Tiems, kurie yra išdirbę 

5 met., po dvi savaites, ku- 
mažiau — po 1 savaitę.

Korespondentas.

P® 
rie

Sekmadienį, liepos 10 d. 
vo surengtas pirmas susiartini
mo pobūvis vietos platesnės vi
suomenės naujai atvykusiems 
iš tremties lietuviams. Suma
nytojos ir vykdytojos buvo po
nios Atkinienė ir Stanulienė. 
Parengimo didžioji dalis, priė
mimas ir vaišinimas susirinku
sių svečių ,joms ir atiteko.

Pobūvio metu kalbėjo šv. 
Kazimiero bažnyčios klebonas 
kun. J. Bucevičius, MS, kuris 
palinkėjo visiems atvykusiems 
lietuviams iš tremties į Na
shua sėkmingai įsikurti ir įsi
traukti į lietuviškos visuome
nės gyvenimą. Kvietė ir tuos, 
kurie čia neturi giminių ar ar
timųjų, jaustis kaip savųjų 
tarpe ir kantriai nugalėti pra
džioje atsirandančius sunku
mus. Per pobūvį tremtinio An
tanavičiaus šeima, kuri čia ap
sigyveno neturėdama pažįsta
mų, gavo iš parengimo dalyvių 
dovaną. Iš kalbėjusių tremti
nių dėkojo vietos lietuviams už 
jų paramą atvykusiems. Vie
nas kalbėtojų pažymėjo, kad 
čia apsigyvenusiems * tremti
niams rodomas amerikiečių lie
tuvių nuoširdumas ir jų teikia
ma pagalba yra brangios ver
tybės.

Pobūvis 
dainomis, 
padainavo
Skirkevičienė.

Birželio 18 d. apsivedė 
Stasys Kalis (Kulišauskas) 
p-le Dorothy Earle Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Jaunasis Stasys yra veteranas 
ir dabar yra gaisrininkas Nor- 
woodo Fire Departmento. 
broliu buvo jaunojo brolis 
nas, taip pat veteranas.

Vestuvių bankietas įvyko
L. Ščensnulevičių įstaigoje — 
Bell House, Sharon, Mass. Da
lyvavo daug svečių - viešnių 
vietinių ir iš kitų miestų: 
Stoughton, Brockton, Somer- 
set, Boston, Dorchester, Lynn, 
Walpole, Annisquam, Amherst, 
Bangor,' Maine; New Britain, 
Conn., ir Scranton, Pa.

Jaunavedžiai buvo išvažiavę 
praleisti vestuvių atostogas į 
Kanadą ir Naują Škotiją. Su
grįžę į namus, nuoširdžiai dė
koja visiems ir visoms už svei
kinimus, linkėjimus ir dovanas.

Avė Maria Vaianda

buvo paįvairintas 
Solo kelias dainas 
p. Ona Skirkey -

pobūvis įvyko 
Atkins namuo- 

gerai žinomi

Susiartinimo 
Mr. ir Mrs. A 
se. Šeimininkai 
susipratę lietuviai ir uolūs rė
mėjai dar tremtyje esančių ir 
atvykusių tautiečių. Ir šituo 
metu jie globoja pas juos apsi-

jų kaip tai iš Orange, Gardner, 
Greenfield, So. Deerfield, Am
herst, So. Barre, Gilbertville ir gyvenusią iš tremties p. Atko- 
kitų. Reporteris.] čaičių šeimyną.

Tėvas Claude Dubius. Tai y- 
ra drąsos ir geležinės valios 
pavyzdys, kuris parodo, kiek 
žmogus gali pakelti ir nuveik
ti, būdamas apsiginklavęs tik 
giliu tikėjimu, ir palikti amži
nai žmonijos atmintyje.

Tėvas Claud Dubius buvo 
prancūzas jaunas ir drąsus ku
nigas, kuris atvyko į Texas, 
kad skelbtų apie Dievą tiems, 

•kurie apie Jį nieko nežinojo 
į <ix ua uuvu paumaę. lai uu-

vo platus kraštas su didelėmis 
dykumomis ir žiauriais lauki
nių papročių žmonėmis.

Jo veiklos drama bus per
duodama laike “Avė Maria 
Hour” programos per WMEX- 
1510 sekmadienį, liepos 17 d., 
7:30 vai. vakare.

Jaunavedžiai pp. Rudaičiai, 
praleidę vestuvių atostogas 
New Hampshire kalnuose ir Į arba buvo Jį pamiršę. Tai bu- 
Kanadoj, išvyko į Miami, Flo
ridą apsigyventi, p. Rudaitienė 
(Valentina Naujokaitė) yra at
vykus iš tremties kaipo našlai
tė ir buvo pp. Kuru, gyv. Wil- 
low St., tėviškoje globoje.

Linkime jaunavedžiams ge
riausių sėkmių 
gyvenime.

Į

vedybiniame 
CSN.

I

WATBBURY, CONN.
Waterburiečiai skaitlingai da

lyvavo Marianapolyje Lietuvių 
Kolegijos piknike. Liepos 4 d. 
š. m. didžiulis busas ir skait
lingai automobiliais lietuviai iš
vyko Marianapolin. Prie kelio
nės organizavimo busu labai 
daug prisidėjo vietinės liet, pa
rapijos klebonas, kun. J. Va- į 
lantiejus ,ponia Karinauskienė 
ir Petras Jokubauskas.

Waterburiečiai /čia turėjo sa
vo stalą, prie kurio pasidarba
vo šios ponios: Stankevičienė,1 
Karinauskienė, Bekierienė, Gir-į 
dziauskienė, Meškūnienė, pane- į 
lė Aldona Mažukaitis, K. Dap-Į 
kus, M. Bogušas, J. Girdziaus- 
kas ir Petras Jokubauskas. 
Kaip organizacijos, taip ir pa
vieniai asmenys prisidėjo prie 
šio piknko ir aukomis pinigais 
ir gėrimais, paaukodami sodės, 
už ką visiems Marianapolio Ko
legijos Waterburio skyrius tarė 
širdingą ačiū, 
daug dalyvavo 
tų kolonijų.

Darbai. Dar
ma, bet iš dirbtuvių

1 
I

Šiame piknike 
svečių ir iš ki-

po biskį dirba- 
jau yra

Anthony Shupis, MD.
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

Office Hours
Daily 8-9 A.M. 2-3 P.M. 6-8 P.M.

Saturday 8-9 A.M. 2-4 P.M.

Evening By Appt.
Telepbone 5-8424

W. J. Chishdm
GRABORILS 

“Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telepbone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

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, Mana.' _______________________ I
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VIETINES ŽINIOS
v. v., gali visi atsilankyti į mi
nimu misijų parodą.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DfrMIMIHgAS 
Va PASKIRTAS VADOVAUTI PRANCIŠKONAMS

ŽINUTES
Afldvyakttpas kviečia. Jo 

Bkeelleneija Arkivyskupas Ri
chard j. Cushing, D.D., skelbia 
visiems ir kviečia visus atlan
kyti šv. Jono Seminariją ir mi
sijų išdirbinių parodą. Pereitą 
metą didžios žmonių minios 
lankė tą parodą. Ir šią vasarą 
liepos mėnesį, nuo trečiadienio 
iki sekmadienio 1 V. p.p. iki 7

Karnavalas čia pat. Liepos 
20 d. — 23 d., parapijinės mo-j 
kyklos kieme, E. 6th ir i! 
Streets, įvyksta nepaprastas 
pobūvis— KARNAVALAS. Šis 
tai ypatingas kermošius. Bus 
privežta įvairių prekių, įimant 
ir automobilių 1949 Dodge Sė
dau ir Televizijos setą. Paja
mos bei pelnas šio Karnavalo 
eis bažnyčios taisymo reika
lams. Kun. Albertas Abračins- 
kas nežmoniškai save vargina 
su šiuo Karnavalu ir jo uolūs 
pagelbininkai be galo atsidėję 
dirba. Kviečiame visus prisidė
ti.

Lankėsi. Kun. Vytautas Že
maitis iš Kingston, Pa., sykiu 
su savo tėveliu ir sesute, atve
žė Brocktonan savo seserį vie
nuolę. Prie progos Tėvas Vy
tautas lankėsi So. Bostone, 
Kennebunkport, Me., ir kitur.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seymur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Žuvauja. Trečiadienį kun. A. 
Kontautas ir kun. A. Janiūnas 
išvažiavo į Maine ežerus pažu
vauti.

Vieši, šią savaitę ir sekančią, 
kun. VI. Brazauskas, MIC., lei
džia atostogas So. Bostone pas 
tėvelius. Jis laiko šv. Mišias, 
rytais, salėje, 7:30 vai.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge <330
If no answer call AV 2-4026

■ LJ Ik

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0946 

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—

T. Justinas Vaškys, O.F.M.,

neseniai paskirtas vadovauti 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Ka
zimiero Provincijai Amerikoje 
sekantiems trejiems metams.

Užėmus komunistams Lietu
vą, T. Justinas Vaškys, O.F.M., 
tuometinis Kretingos gimnazi
jos direktorius, tuojau išvyko 
į užsienį rūpintis lietuvių pran
ciškonų reikalais. Po 
sunkumų 1942 m. jam 
kė atvykti į Ameriką, 
neilgai trukus įkūrė
lietuvių pranciškonų vienuolyną 
Pittsburghe, atgaivino “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”, suorga
nizavo lietuvius tretininkus į 
atskirą provinciją ir šelpė savo 
sanbrolius, studijuojančius Eu
ropoje.

didelių 
pasise- 

kur jis 
pirmąjį

M8H ___9 Mtoės Darius-
Girėno Tragiško Žilvino 

Sukaktį
Sekmadienį, liepos - July 17 

d. sueis lygiai 16 metų kai žu- 
įvo mūsų tautos didvyriai —

Lietuvių Tag Day Bostone 
Rugsėjo 12

P-nia K. Namaksienė prane
šė, kad jai galop pavyko gauti 
iš Bostono miesto leidimas dėl 
viešo aukų rinkimo Bostono 
gatvėse rugsėjo 12 d. Tą die-

i Steponas Darius ir Stasys Gi- į n4 vėl lietuviai galės pasileisti

■ 7

Rochesterio skyriui už žymią 
paramą ir užtikrina, kad Jūsų 
darnus ir vjeningas darbas at
neš gražių rezultatų, o jūsų 
aukos prisidės prie mūsų trem
tinių šelpimo ir jų greitesnio 
išemigravimo.

BALF-o Centras.

Susirgo Sulaikytų 
Lietuvių Vaikutis

East Bostono imigracijos sto
ty jau antra savaitė kaip yra 
sulaikyta dėl dar nežinomos 
priežasties tremtinių Ausiejų 
šeima. Liepos 14 susirgo jų 14 
mėnesių sūnelis ir tapo nuvež
tas į Haynes Memorial ligoni
nę Brookline.

Ten dar tebelaikoma jau sep- 
j tinta savaitė senukai (virš 60 
m. amžiaus) Smetoniai, kurie 
turėjo vykti į Chicagą. Tos lie
tuvių šeimos dabar ten būna 
kartu su laiveliu nelegaliai at
plaukusiais latviais ir estais.

Rap.

Pagaliau Maine valstybėje 
Greene buvo įkurtas pastovus 
vienuolynas ir, atvykus dides
niam vienuolių skaičiui, 1946 
m. įsteigta Lietuvos Pranciško
nų provincija Amerikoje. Pir
muoju jos provincijolu buvo 
parinkta T. Justinas Vaškys.

Jam vadovaujant, per tą lai
ką pasisekė įkurti didelį vie
nuolyną 
Maine, ir 
Kanadoje, 
pirmajam
konų Ordino vadovybė, įvertin
dama T. Justino Vaškio, O. 
F. M., nuveiktus darbus, vėl 
paskyrė jį provincijolu sekan
tiems trejiems metams.

Kennebunk Port, 
St. Caterins mieste 

Dabar, pasibaigus 
trimečiui, Pranciš-

I

I Putnam Bušų Tikietų
Liepos 24 dienos išvažiavimui 

į Putnam, Conn., Seselių Vie
nuolių metinį pikniką, ten ir 
atgal autobusų tikietų jau ga
lima gauti pas p. Vladą Bra
zauską, 12 Tickner St., South 
Bostone, taipgi “Darbininko” 
administracijoj ir pas p. V. A. 
Shimkus užsisakyti, galima te- 
lephonu LA 7-1308. Autobusas 
išeis nuo “Darbininko” namo 
7:30 vai. rytą. Iš ten išva
žiuos apie septintą. Į abi puses 
tikietas kainuoja $2.50.

Mes turime 11-kos rūšių alsus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vtestav&čn, į namus, krikštynoms, parėms 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOMt MVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

80 8-3141, So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Liko Pelno $220

MILTON’E PARSIDUODA
Dviejų šeimynų po 7-9 kam

barius parsiduoda gražioje vie
toje ir su parankia transporta- 
cija namas. Moderniškai įreng
tas, aliejum šildomas. Geros į- 
plaukos. Kaina $14,500.00. Te- 
lephonuokite: BLU 8-7468.

PARSIDUODA Bilericoj ne
baigtas įtaisyti namas -cottage 
su dviem sklypais - lotais že
mės. Dėl adreso kreipkitės į 
“Darbininko” administraciją.

PARSIDUODA mūrinis 5 šei
mynų ir su krautuve kampinis 
namas. Valgomų dalykų krau
tuvėje daromas geras biznis. 
Namas apšildomas, baltos sin- 
kos, gerai aptaisytas iš vidaus 

Į ir iš jauko. Garadžius karui. 
I Kaina devyniolika tūkstančių ir 
devyni šimtai. Ši vieta tinkama 
ir kitokios rūšies bizniams, bū
tent : geležinių reikmenų, dra
bužių, batų vaistinei... Nuo šios 
vietos toli kiti bizniai, o tirštai 
apgyventa vieta. Prie pat L 
Street maudyklių. City Point. 
Namas gražioj vietoj ir labai 
parankus susisiekimas. Prašo
me kreiptis šiuo adresu: 303 
E St., So. Boston, Mass. arba 
“Darbininko” Redakcijoj. Savi
ninkas nori apsigyventi ant ū- 
kės. (12-15)

Liepos 8 d., Lietuvių salėje 
įvyko BALF 17-to skyriaus su
sirinkimas, kuriam pirminin
kavo J. J. Romanas, o rašti
ninkavo V. Gurkėč^. /

Iždininkas A. llatjoška išda
vė apyskaitą iš įvykusio pikni
ko. Nors žmonių nedaugiausia 
buvo atsilankę, bet pelno liko 
$220.00. Prie to, St. Griganavi
čius įteikė LRKSA 94-tos kp. 
auką — dalį pikniko pelno, 
$25.00. Nutarta esamųjų komi
sijų atvykstantiems tremti
niams pagelbėti, veikimą suin
tensyvinti, ir jei bus galima į- 
steigti tam reikalui buveinę — 
raštinę. Susirinkime dalyvavo 
daug tremtinių. Kai kurie, ką 
tik nuo laivo. Jų tarpe inž. Vy
tautas Miklius su žmona, kurių 
vaikutis susirgo nuo laivo tapo 
nugabentas į ligoninę, nors tu
rėjo išvykti Chicagon. Juos 
globoti 
Pasakė 
liausią 
lose.

rėnas prie Lietuvos slenksčio.
Steponas Darius ir Stasys 

Girėnas darė tą pavojingą žygį 
Jaunosios Lietuvos garbei. To
dėl visa tauta kasmet juodu 
pagerbia ir atsimena pamaldo
mis ir įvairiomis 
ceremoni jomis.

Stepono Dariaus 
Legiono 317 postas 
prašo šv. Mišias ir atlieka mili- 
tares ceremonijas.

i Šį metą sekmadienį, liepos- 
'july 17 d., 11:30 vai. vidudienį 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Boston, Mass. 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
už a. a. Darių - Girėną, kurias 
užprašė Stepono Dariaus Ame
rikos Legiono 317 postas. Pos
tas atsišaukia į visas lietuvių 
kolonijas, kad tą dieną turėtų 
pamaldas ir visi lietuviai daly
vautų.

Tą dieną Stepono Dariaus 
Amerikos Legiono 317 postas 
turės ne tik pamaldas, bet ir! 
militares iškilmes po pietų Ro
muvos parke, Brockton, Mass.! 
Parkas bus atdaras nuo 1 vai.' 
po pietų. Militarės ceremonijos 
įvyks 3 vai. po pietų. Bus graži; 
ir įdomi programa.

Legionieriai nuoširdžiai kvie
čia visus sekmadienį .liepos 17 
d. dalyvauti pamaldose ir pik
nike — militarėse ceremonijo
se.

Specialūs autobusai iš So. 
Bostono išeis 12:15 vai. vidu
dienį, 12:45 ir 1:15 vai. po pie
tų nuo Stepono Dariaus Ame
rikos Legiono posto namo 265 
C Street, So. Boston.

kitokiomis

Amerikos 
kasmet už-

po Bostono gatves rinkti aukų 
šelpimui nelaimėn patekusių 
savo brolių. Rap.

Dainininke Paremi 
Tremtinius

Akvilė Ančiūtė 
čekį $50.00 

kuriame

pasiųst

tarp

nors 
liku-

š. m. balandžio 3 d. 
Auditorijoje, 3133 So. 

St., Chicagoje. 
pasirengta turėti daug 
publikos, bet gaila,

Dainininkė 
atsiuntė BALF-ui 
ir malonų laišką, 
kitko rašoma:

— Man malonu
tą menkutį $50.00 čekį iš 
šio pelno nuo mano koncerto, 
įvykusio 
Lietuvių 
Halsted 

Buvo 
daugiau
kad tą dieną įvyko kitur daug 
lietuviškų parengimų ir todėl 
atsilankė tik apie pustrečio 
šimto žmonių ,o parengimo iš
laidų susidarė nemažai.

Nors ir buvo garsinta, kad 
j puse pelno skiriama BALF-ui, 
i bet aš neimu ne vieno cento, 
: dar iš savo pinigų apmokėjau 
; mažesnes išlaidas, kad nors 
tiek galėčiau pasiųsti BALF-ui.

BALF-o Centras .visų šelpia
mųjų vardu, širdingai dėkoja 
dainininkei gerb. Akvilei An- 
čiūtei už jos gailestingumą ir 
žymią paramą, suteiktą mūsų 
tremtiniams ir vienkart patik
rina, kad jos auka bus su
naudota tebevargstantiems Eu
ropoje lietuvių našlaičiams ir 
seneliams sušelpti.

BALF-o Centras.

Rochesterio BALF-o 
riaus Pirmininkas Petras 
keliūnas mums pranešė, 
atvykę iš Europos lietuviai 

bendradarbiaudami 
lietuviais surengė

įvairūs skelbimai

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

LHhuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

1 r

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Nem Avė,
Hollywood 38, Calif.

GRABOR1AI

S. Banseviftis ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAEA8EVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

sky- 
Nor- 
kad

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maso. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3980

k'11

pasiėmė p.p. Kropai, 
įdomią kalbą apie vė- 

padėtį tremties stovyk-

Husu I TfcVRĮ PnUM»Šk<MMĮ 
Lietuvių Dieną

Tėvų Pranciškonų, Kėnne- i 
bunk Port, Maine, rengiama!
Lietuvių Diena įvyks rugpiūčio tremtiniai, 
14, 1949 m. Tai tikrai žada bū-'su vietos 
ti kas nors tokio nepaprasto ir Į koncertėlį į kurį atsilankė gau
tai Maine valstijoje, kur vadi-.šiai publikos. Buvo gauta gry- 
jiamas atostogų kraštu ir ver-jno pelno $250.00, kuriuos pri- 
ta ten nuvykti. South Bostono, siuntė BALF-o Centrui tremti- 
kolonija jau turi suplanavusi1 nių gelbėjimo reikalams pa- 
ekskursiją busais ir jau tikie-: remti.
tai pardavinėjami, kad iš anks-i Tai gražus pavyzdys, kada 
to būtų galima žinoti kiek bus atvykusieji įsijungia į bendrą 
reikalinga busų. Tikietus (bilie- lietuvišką veiklą. Jei ir kitur 
tus) galima gauti pas Aleksan-; atvykusieji lietuviai taip gra- 
drą Ivašką — telefonas SO — žiai pasirodytų ir bendradar- 
8-5961; taipgi “Darbininko” į biautų, tai daug rimtų darbų 
administracijoj, 366 W. Broad-' galima būtų sėkmingai nu- 
way. Patariama iš anksto už- veikti.
sisakyti ir rezervuoti vietas. Į BALF-as širdingai dėkoja

YAKAVONIS
rlineral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Utrisakyite Toniko Pas Mus 
PHstatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

nuo

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

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. Broadway, 

So. Boston 27, Mmb.

Lynn Beach, 
(July) 16 d., 
nuo Dorches- 
9:30 vai. ry-

Nariu Dėmesiai
S III ' ■ "

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone, Moterų kliubas ir 
Dorchesterio Moterų klubas tu
rės išvažiavimą į 
šeštadienį, liepos 
1949. Bušai išeis 
terio klubo namo
te, o iš South Bostono, nuo Pa
rapijos salės E. 7th St. 10 
vai. ryte. Kurie norėtų važiuo
ti turėtų užsiregistruoti pas 
vieną iš tų komitetų narių, 
kaip tai: p. A. Kruopas SO — 
8-0418, ar pas p. M. Gailius 
TA 5-2474, arba pas p. E. 
Marks SO 8-1298, arba pas p. 
B. Cunys PA 7-1864W, arba p. 
E. Zaletskas SO 8-2609.

Geras ar blogas oras išvažia
vimas įvyks.

Kviečia visus Valdyba.

Feerifa
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko" spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

DARBININKAS 
900 W. Broadway, 

Be. Boston 27, Mms.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth SL, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt — B. COnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

8V. JONO EV. BL. PA8ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St, So. Boston, Mass. 

Prot Ra5t. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edmrd j.Waltt 
(Waitekfinas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.
- - -

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Botai, Mas. I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston 9-2900



TAIKA KANADOJE?!

BARBININKAS

Nauji Tremtinių Transportai
9

Juozapas,

druomenės organizavimą, 
daugiau, iš prierašo 
kad KLS-gos atstovai 
liau pritarė KLCT projektui 
vienybei atstatyti”. Žinoma jKartrim 
KLC Tarybai nieko nesako 

“IBIULETENYJE nr. 5, (gegu
žės 19 d.) tilpęs straipsnis a-

1 pie Bendruomenės 
mą Kanadoje, kuriame įrodo
ma. kad KLS-gos statutas ma- 

'žai kuo skiriasi nuo PLB sta- 
■tuto projekto, todėl ir KLS-gos 
įsiliejimas į PLB visai yra į 
lengvas. Be to. argi ir nieko • 
nesako, jei jau 7 nr. duoda’, 
priedą: PLB nuostatus ir Lie-r 
tuvių Chartą, kurie buvo pri-j: 

įimti 1949 m. birželio 14 d.?.
e i Nepraslinko dar dvi savaitės,

Nelabai seniai šio laikraščio 
skiltyse rašiau apie pramato- 
mą taiką Kanados lietuvių or
ganizaciniame gyvenime. Lin
kėjau kuo greičiausiai išvysti 
tą skaidriąją saulutę, prasi- 
sklaidžius nesutarimų debe-; 
sims. Ir neapsirikau. Birželio j 
27 dieną išėjęs KLS BIULETE
NIO 7 nr. praneša, kad vyks-; 
tą pasitarimai tarp KLS ir į 
KLCT. Iš tikrųjų džiuginanti 
žinia. Jeigu jau pradėta tartis, 
tai vis kaip nors bus susitarta. 
Tiesa. KLS apgailestauja, kad 
tie pasitarimai neįvykę tuo jaus 
po kovo mėn. suvažiavimų. Iš 
tiesų, būtų sutaupyta daug' 
energijos ir ji būtų buvusi pa- , . ------ ..., ikaip VLIK Vokietijoje pneme naudota pozityviems darbams.v__
Jau BIULETENIO 5 pusi, mi- . _ , -, , , visuomene vien KLS-gos dėkaruma, kad pasitarimai įvvkęi ®
birželio 17 d. ir 
būsiąs paskelbtas 
trams jį priėmus, 
mas iš KLS-gos 
aiškus, nes susitarimo punktai 
buvo jos pačios suredaguoti. 
Tačiau tam KLS Centro Valdy
ba liepos 1 dieną sušaukė visų 
valdybos narių posėdį. Dalyva
vo net ir kituose miestuose gv- viduryje skambino KLCT pirm, 
veną nariai. Posėdis, matyt, p Juškevičienei. Žinoma KLCT 
priėmė susitarimo punktus, nes norėjo 
jau •Nepr. Liet. 27 nr. liepos Valdybai prašant visą laiką tę- 
* d. deda galutino susitarimo : gį bendro posėdžio datą. Su- 
rezultatus. kurie būsią priimti į prantama, tas buvo daroma, 
ratifikavus visiems skyriams ir kad tik daugiau KLT skyrių 
organizacijoms.

Perskaičius susitarimo punk
tus darosi vaizdas, kad abu 
centrai eina prie Lietuvių Ben- 
droumenės organizavimo 
tam yra pramatytas Komitetas ju_ nes joje pasirodė “NL' 
iš 5 KLCT asmenų

susitarimas; 
abiems cen- j 
Tas prieini-; 

pusės buvo

'nuostatus, Kanados lietuviškoji 
■ visuomenė vien KLS-gos dėka 
gali turėti rankose tą statutą, 
pagal kurio nuostatus bus or
ganizuojama Kanados Lietuvių 
Bendruomenė.

Tiesa, “NL” rašydavo apie vie
nybę ir kvietė į vienybę, tačiau 
darbais ardė tą vienybę ir ne
sutiko kalbėtis, kada KLS CV 
pirm. p. Rudinskas balandžio

n;, liepos 14 dl laivu “Ce- Danutė. Eugenija, 
neral Ilaan” j New Yorką at- Ma. ija į Chicago, III. 
vyko šie lietuviai tremtiniai: J Sermakas, Kazys, 

j Adomaitienė, Pranė į Chica- Chicago, III. 
go, m. i 'Stankus, Jonas į

Eagdcnrs. Valentina, Birutė į N. J.
New York, N. Y. j • Skriplrauskas, Pranas į Ot-

Elaaaitis, Juozas į Elizabeth, sego, Mich. 
jų. J. j Spelmanis.

Eutrimaitis. Stepas, Janina,. Troy, N. Y. 
| Vladas. Kęstutis į Paw Paw,i Stravinskas.

Dar Mich. Darby, Penn.
atrodo,' Cecergis, Pranas į Chicago, Stnkauskas, 
“paga- U], nė į Munhall.

Cibas, Daumantas, Adelė,' Stundžia,
as į Dorchester, Mass. Mass. 

Dzekonskas, Petras į Mary- 
land.

Caizutis, Juozas, Ursula, 
organizavi-. Bronius Algis į Perry, Ohio.

Ginkevičius, Elzbieta, į 
na Falls, Virginia.

Ginkevičius. Stefanija į 
ton. Md.

Girdauskas. Feliksas 
Braddock, Pa.

Gramsas. Mikas, Anna, 
norą. Jonas. Viktoras į Chica
go, Dl.

Jaras, Adomas, 
Laimutė, Algirdas 
Park, III.

Juozunas. Juozas.
Me.

Jurkevičius. Bronius 
beth. N. J.

Kačinskas, Jonas, 
Aldona į Philadelphia.

Kalvaitis, Antanas, 
Coloma, Mich.

Kazlauskaitė, Albina į South 
Boston, Mass.

taikos, kada KLS C.

susikūrus ir tokiu būdu jaustis 
tvirtesne prieš KLS-gą. Tęsė ir 
galutinio susitarimo datą, nes 
nuo birželio 17 dienos iki lie- 

*r, pos mėn. 7 d. (šią dieną cituo- 
___ _____ _------------------------------jj-. — r---------  su- 
—  _____ ---------- J ir KLS- ■ sitarimo punktai) irgi prabėgo
gos. Komiteto nutarimai galios.' mažiausiai dvi savaitės, 
priėmus dviems trečdaliams. 
Trečias susitarimo punktas sa
ko. kad “KLCT ir KLSCV vei
kia nuoširdaus bendradarbiavi
mo dvasioje". Reiškia taika. 
Nebeteks daugiau matyti pole
mikos nei “Nepr. Liet.” nei 
Biuletenyje. Tie puslapiai bus 
dabar panaudoti naudingiems 
dalykams. Tai jau didelis lai
mėjimas, bet kartu ir baimė.
Darosi dar neaišku dėl tolimes- j artimiausiame visų KLS skyrių 
nės laikraščio padėties. Jeigu:ir kitų, 
būtų buvę kas nors susitarta.’ skyrių 
tikrai būtų buvę paskelbta. Y-1 dar kartą atstovai pasisakys 
patingai neaišku, nes “Nepr.(laisvai ir teisingai. Nuoširdžiau 
Liet.” prieš paskelbdama susi- J nebegalima kalbėti, kaip A. M. 
tarimo punktus per pusantros ■ kalba BIULETENIO 7 nr. 
kolonos nori skaitytojams į-,‘ 
pompuoti mintį, jog tik iš 
KLCT pusės buvo daromos pa
stangos susitaikyti ir įgyven
dinti Pasaulio Lietuvių Ben-

Skaitant prierašą darosi bai
mė. kad susitarimas nėra nuo
širdus iš KLCT pusės. Jeigu 
jau abi pusės susitarė bendra
darbiauti nuoširdžioje dvasioje, 
tad kam KLC Taryba giriasi 
ir pažemina KLS-gą, kai tuo 
tarpu darbai rodo, kad prie 
taikos ėjo nuoširdžiau KLS-ga 
negu KLCT-ba. Ir tai įrodys

jei norės dalyvauti, 
suvažiavime, kuriame

BIULETENIO 7
Nuoširdžios Vienybės Beieš

kant” (4-6 pusi.), ypatingai po
zityviai siūlydamas sušaukti 
skyrių atstovų suvažiavimą.

Kazys Aukštaitis.

Elizabeth,

Voldemaras

Jadvyga, Rita j

Leonardas, Bro- 
Penn.

Faustas į Brock-

Tijūnas, Jonas, Rožė į Pew- 
aukee, Wisc. 

t

* Tiškevičius, Ona į Brooklyn, 
N. Y.

Vien- Tulaba, Juozas į Huntington, 
L. I., N. Y.

Urbonas, Antanas, Emilija, 
Zenonas į Chicago, III.

į N. Valiūnas, Justinas, Ella į
■Windsor, Conn.

Eleo-I Vilkas, Stasys į Baltimore,
Maryland.

BALF Imigracijos
Komitetas.

New-

Antanina, 
Melrosei

J

&
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO 

Naujas Istorinis Veikalas 

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA” 
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

pi*sl; prus, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda ;š « d; liu: 1» Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
ma 'ijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

i

Buvusi Teisingumo Departamento tarnautoja, Judith Coplon, nuteis
ta kalėti nuo 40 mėnesių iki 10 metų už svarbių valstybės dokumentų 
išvogimą, išvedama rimtai susimąsčiusi iš Federalinio Teismo Rūmų 
Washingtone. Jai yra paskirtas užstatas $20,000. Nuotraukos dešinėje 
ją matome rašant apeliaciją aukštesniam teismui.

Tamašauskas, Kazys, Elena 
į Chicago, III.

Tinginys, Jonas, Marija, Jo
nas, Erika, Edvaldas į Lawton, 
Michigan.

Užnuraitytė, Marcelė į Chi
cago, III.

Valaitis, Antanas į Cleveland, 
Ohio.

Vytis, Liudas, Stasė, Irena, 
Maine. į Danutė, Rimantas, Arvydas,

Skudzinskas, Stasys, Stanis- Nijolė į Bayonne, N. J.
lova į Sandusky, Michigan. Į Vygantas, Kazys, Herta, Vy- 

Slizauskas, Stasė, Vaigalė į į tautas, Mindaugas į Cleveland, 
Cicero, III.

Sostakas, Jonas, Ona, Aldo
na, Jonas į Detroit, Mich.

Spakauskas, Kazys, Antani
na, Jonas, Antanas į Darby, 
Pa.

Stancelis, Vaclovas į Chica
go, UI.

Stankevičius, Kazimiera, Ri-
,cardas į Niobrara, Nebr.

Roches- Stropienė, Malvina, Jura į
■ Ashley, Pa.

Š. m. liepos 16 d., laivu “Ma- Vytautas, Jadvyga į Groton, N. 
rine Marlin” į New Yorką at- Hampshire.
vyksta šie lietuviai tremtiniai: i* Savulionis, Juozas į Lawren- 

į Alantas, Vytautas, Irena, Al- ce, Mass.
į Sanda, Vincas į Boston, fta-

i Liepos pradžioje lėktuvais iš 
Aubum, britų ir amerikiečių zonų atvy-' gimantas į New York, N. Y. 

Andruskevičius, Henrikas, E- ssachusetts.
į Eliza-, Ambrizas, Jonas į Pittsburgh,1 Iena į Brooklyn, N. Y. į Seliukas, Bronius į Chicago,

Pa. ( Balnius, Vytautas, Virgilija, Iilinois.
Ambrazevičius, Pranas, Sofi- ~

ja, Vita į Manor, Ohio. 
Abazorius, Eduardas į Chi

cago, III.
Baikos, Alfonsas, Alexandra,

Alfonsas, Romualdas į Phila-Į Brinkis, Vaclovas į Chicago,
Kotovis, Bronislava į Cuda- delphia, Pa. j Iilinois. (

hy, Wisc. į Ciurinskas, Antanas, Birutė! Butkienė, Ona į Camden, N.
Kripaitis, Ieva, Romanas į į E. Chicago, Ind. į J. i

W a terbury. Conn. i Dominiauskas, Bronius, Ma-, Chmieliauskas, Steponas į
«• {Grand Island, Nebr.

Domeika, Vladas, Zofija,! Cicėnas, Karolis, Monika,
” , Birutė, Vytautas į
Cleveland, Ohio.

Daunoravičius, Jonas, Liud-. 
vika į Williston, N. D. ;

Dudėnienė, Ursula į
ter, N. Y.

Dubauskas, Kazys į
Mich.

Dumčius, Bernadita,
Vytautas, Jonas į Waterbury, Šarūnas į Deckerville, Mich. 
Conn. i Vainavičienė, Elena į Enos-

Gajauskas, Juozas, Brone, bug, Vermont.
Julius į Chicago, Iilinois. | Yčas, Jokūbas į Bradford,!

Gramas, Juozas, Jadvyga, Vermont
Raimundas į Kewanee, III. j Zickas, Feliksas, Stefania, 

Gruneckas, Zigmas į Phila- Gražina į Cambridge, Mass. 
delphia, Pa.

Jankauskas, Kazys, Mari ja,' zaci jų atstovai. 
Kazys į Detroit, Mich.

Janutytė, Elena į Darby, Pa. 
Jecikas, Juozas į Chicago, III.1 
Jeleniauskas, Vytoldas į Chi- Lietuviai tremtiniai 

cago, I1L j
Jonikaitė, Alek sandra į

Plattsburg, N. Y.
Katinas, Petras į Chicago, 

Iilinois.
Krasauskas, Viktoras, Danu- Ridge, N. J. 

tė, Algimantas, Liudgarda į 
Plattsburgh, N. Y.

Lapinskas, Antanas į
Į būry, Conn.
; Leonauskas, Vladas, 
Chicago, III.

Lesinskas, Alfonsas, 
į Laurrence, Mass. 

I Liaudanskaitė, Zusana į Wa- 
shington, D. C.

Malinauske Staays į Dėt- 
roit Mich. 1

Mikelūnas, Antanas į Oakvil- 
le, Conn.

Novickas, Henrikas į Bethle- 
ham, Pa. 

Obelenis, Juozas į Ovensbo- 
ro, Ky.

Patlaba, Petras į Orland, Pk.,
Iilinois.

Rinius, Augustinas į Chica
go, Iilinois.

Salys, Povilas į Unionville, 
Mich.

Savičiūnas, Antanas, Adelė į 
Brockton, Mass. . 

Savickas, Petras, Marija, 
Setikas, Antanas, Genovaitė, 

Vytautas, Birutė, Algimantas, 
Kęstųtįs i BrpoŲyn, N. y..

i

'ko šie lietuviai:

Lo reidą, 
Pa.
Bronė į

Ramutė į Rochester, N. Y. • Į Šimėnas, Kazys, Alysa, Ina, 
Bamarauskas, Pranas į Bis- Vida, Renata į Farmington, 

mark, N. D.
Biliūnas, Juzefą, Leonas, Ro

manas, Zita j Sodus, Mich.

Karaitis, Mykolas, Petronėlė, rė, Emilija į Brooklyn, N. Y.
Vytautas į Chicago, III.

Kausas, Petras į Chicago, III. Aušra, Vladas į Los Angeles, i Kęstutis, 
Kubaitis, Ida, Edmundas, Ed- Calif.

gard, Leonas į Linden, N- J. Į Dagys, Jonas, Aldona į Wa- 
Kulikauskas, Kazys, Bronis- terbury, Conn.

lava, Alfredas į Michigan. j Galinionis, Teodoras, Marija, 
Į Kuslikis, Ignotas, Marijona, Algimantas, Vytautas į Blairs- 
Agota, Liucija, Maria į Grand town, N. J.
Rapids, Mich. ( Gražulis, Bronius, Akvilė į

Laureckis, Stasys. Ona, Mei- n. Brookfield, Mass.
lutė, Antanas! Adelė, Birutė
Schenectady, N. Y.

Liepinaitė, Ona, Aldona
Newton, Mass.

Lipcienė, Uršulė,
Scranton, Pa.

Macenas, Juozas į
III.

Markelis, Adolfas
Island, Nebraska.

Martinkus, Kazys, Ona, 
tautas į Chicago, III.

Misiūnas, Butageidis į
cago, III.

Motekaitis, Kazimieras,
tolia, Ramūnas, Manigirdas į Ohio.
E. Chicago, Ind. | Kedžius, Antanas, Johana į

Muchlia, Vladas į St. Paula, Chicago, UI.
Calif.

Maskeliūnas, Antanas,
Virutė į Pittsburgh, Pa.

> Miliukevičius, Jonas į 
peth, N. Y.

Pagalis, 
burgh, Pa.

Paliulis,
Mass.

Paulius,
North Leeds,

Pikturna,
ford, Conn.

Pečiukaitis,
Braintree, Mass.

Petkevičius, Jonas į Peabody,
Mass.

Petukauskas, Juozas, Emili
ja, Paulina, Algimantas į Brid
geport, Conn.

Racinskas, Sofija, Arvydas į
Cambridge, Mass.

Radzevičius, Viktorija į Brook
lyn, N. Y.

Reivytis, Algirdas, Jadvyga,
Loreta į Springfield, III.

Sigauda, Juozas, Joana, Mi-
kolejus, Anastasia į Porter- 
field, Wisc.

Rudzinskas, Juozas, Magda
lena, Juozapas, Elena, Gražina,

i

Detroit,. Undraitis, Juozas į Cicero,
ui.

Jonas,! Vadopalas, Romanas, Aldona,

I

Wisconsin.
v

BALF Imigracijos
Komitetas.

Paaukavo $200 BALf-ui
Middleport, Pa., gyventojas 

E. A. Pitkus, BALF-o papra
šytas parūpinti aukų, paauko
jo nuo savęs <200.00 ir atsiun
tė čekį BALF-o Centrui.

Šis pavyzdys parodo, kad 
mūsų tautiečiai, Amerikos lie
tuviai, giliai atjaučia mūsų tau
tos svarbiausius ir opiausius 
uždavinius ir nesigaili didesnės 
aukos, kad prisidėti prie mūsų 
tremtinių gelbėjimo darbo. 

1 Šiandieną jau kiekvienam pa- 
!sidarė aišku, kad broliškumo ir 
artimo meilės jausmas mus 
visus įpareigoja ištiesti pagel
tos ranką tiems lietuviams,

Gineitis, Romualdas, Jadvy
ga, Romualdas į Dayton, Ohio.

Geležinienė, Ona, Teresė. 
Petro- 

Edvar- j
I

i. z_, ~
i Jurgelevičius, Pijus, 

i nelė, Aldona, Angelė, 
das į Baltimore, Md.

Chicago, Jarmosevičius, Alfonsas, Van
da, Audronė į Elizabeth, N. J. 

į Grand, Januškevičius, Antanas, 
zana, Ipolitas, Algimantas, 

Vy- diminas į Detroit, Mich. 
Janušaitis, Juozas į 

Chi- Frankfort, III.
į Kavaliauskas, Vaclovas, Ona, 

Iza-, Valentinas, Jolita į Cleveland,

Julija

Su- 
Ge-

W.

I

Į Krasauskas, Eduardas, Liud- 
Ona, milą į Waterbury, Conn.*

Į Kavaliūnas, Pranas, Alexan- 
Mas- dra, Algirdas, Margarita į Chi

cago, m.
Vincenta į Pitts- į

I

Labutis, Vytautas* į Ozone į 

Park, L. L, N. Y.
Mailaitė, Elena į Chicago, UI. 
Mebginis, Jonas, Antanina į 

Sofija, Eugenijus į Bridgeport, Conn.
Maine. | Paplauskas, Juozas, Marija-
Vytautas į Hart- na, Danutė, Teresė, Ona į Ros-

Antanas j Athol,

Eduardas į New
lindale ,Mass.

Puodžiūnas, Alfredas, Janina 
į Grand Rapids, Mich.

Remeikis, Vincas, Elena, Jur
gis į Lockport, UI.

Steponavičius, Vincas, Elena, 
Rima į Brooklyn, N. Y.

Sakaitis, Antanas į Pitts- 
burgh, Pa.

Tamašauskas, Jokūbas į Chi
cago, III.

Žilinskas, Antanas, Marijona, 
Irena, Genovas į Chicago, UI.

Žebrauskas, Jonas, Juze, Li
dija, Kristina į Chicago, III.

Gudonienė, Gertrūda į Lindh- 
urst, Ohio.

BALF Imigracijos
Komitetas.

Tremtinius pasitiks organi- kurįems pavyko išsigelbėti iš

BALF Imigracijos
Komitetas.

atskrenda lektūra 
I NewYorių

Aidukas, Antanas į Wood

persekiojimų.
Tebūna šis gražus dosnumo 

pavyzdys paskatinimu ir ki
tiems geros valios ir širdies 
lietuviams.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Botyrius, Jonas, Marija, Ro
mualdas, Rimvydas į Bayoine, 

Water- N. J.
į Aukštakalnis, Kazys, Bronė, 

Gene į Genovaitė, Zigmantas, Kazys į
į Los Angeles, Calif. j

Eidukas, Edmundas į Eliza
beth, N. J.

Juškauskas, Bronius, Albina, 
Laimutė, Vytautas į Maynard, 
Mass.

Kulys, Kazys, Nastė, Bronė į 
E. Hampton, Mass.

Kasperavičius, Antanas,1 
Konstancija, Danutė į Anso- 
nia, Conn.

Mažulaitis, Pranas, Uršule, 
Zigmas, Žygintas, Anelė į 
Bethlehem, Conn.

Mielkartienė, Marijona, Vy
tautas į Springfield, Dl.

Nastopkas, Vilius, Antanina, 
Šarūnas, Gražina į Baltimore, 
Md.

Nausėdas, Petras į Chicago, 
Iilinois.

Škėma, Juozas į Detroit, Mi
chigan.

Tunkūnaitės, Ona, Vanda į 
Gąrdner, Mass, ____ . ...

Marija

• Anglijos Iždo Kancleris 
(Finansų Ministeris), Sir 
Strafford Cripps, kuris 
sąryšyje su aukso fondo 
sumažėjimu Anglijoje yra 
pareiškęs, kad Jo Karališ
kosios Didenybės vyriau
sybė visiškai negalvojanti 
apie svaro nuvertinimą.
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