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Atmerktomis akimis 
Amerikos lietuviai 
Žvilgiai J Washingtoną 
•

Kadaise Prancūzijos maršalas 
Fošas prie Nežinomo Kareivio 
kapo yra pasakęs: “Pergalę lai
mėjo ne vien tie, kurie dekoruo
ti ordenais ir apgaubti tautos 
pagarba, bet dar labiau tie neži
nomieji, kurie išlaikė apkasų 
purve, jautė baimę, kentėjo 
žaizdų skausmus, išnyko tyliai 
ir įsakymuose minimi kaip din
gę be žinios”. Panašiai būtų ga
lima pasakyti ir apie politikos 
bei diplomatijos didvyrius, jei 
tokių šiandien dar kur yra: jie 
iškilo iš savo tautos kultūros ir 
civilizacijos, jie remiasi milijo
nų savo tautiečių tyliu pilietiniu 
susipratimu ir pasiaukojimu. 
Tai ypač būdinga demokrati
nėms šalims.

Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Lowell'iečiai Surinko VI

Pasiryžę Sukelti $2,000
p. Vladas Paulauskas,'lenke ir daug didesnes ne- 

LDS Centro Kontrolės Ko- tuvių kolonijas. Jie yra pa- 
misijos narys, praneša te- siryžę ir daugiau aukų su- 
lephonu, kad pereitą šešta-rinkti, p. Paulauskas sako: 
dienį, Lowell, Mass.,1 “mes lengvai sukelsime 
BALF skyriaus vadovybė- $2,000.”
je, surinkta gatvėse ir į- Reikia pažymėti, kad au- 
staigose $1,500, kuriuos kų rinkimo dienoje labai 
skiria lietuvių tremtinių sunkia1 dirbo ir kleb. kun. 
šelpimui Europoje. Pr. V. Strakauskas. Jis bu-

Lowell’io lietuvių Tag- vo toji ašis, apie kurį šukė-: 
Day tikrai buvo sėkminga?si visas aukų rinkimo dar- 
Lowell’iečiai aukomis pra- bas.

Vladas Paulauskas,;lenkė ir daug didesnes lie- 
w w * i • ii • • *r •

KAIP PASIRODYS BOSTONAS?
šeštadienį, birželio 28 d. dienio rytą užmirė Astravu 

TAG-DAY įvyks Bostone.'šieįi ir neiržs’registrąvu- 
Ruošia BALF 17 skyrius, šieji aulai rinkėjai susirin- 
Bostonas yra kelis kartus kitę į Lietuvių svetainę, E, 
didesnis už Lowell’į. Čia ir St., So. Bostone. Tą dieną, 
lietuvių yra kur kas dau- 9 vai. rytą visi aukų rinkė-1 
giau. Neabejojama, kad jai bus specialiai nuloto- > 
Bostono lietuviai išlaikys grafuoti. ,

Visi ir visos į labdarys-, 
tės darbą! ,

Tel SOUth Boston

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
I

PENKTADIENIS (Friday), BIRŽELIS (June), 27 D., 1947 M.

VYSKUPAS JOHN J. WRIGHT, D. D.
Pirmadienį, birželio 30 dieną, 10 vai. rytą

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Okupantai Užsimojo Nušluoti 
Lietuvos Vardą Nuo Žemėlapio

Lietuviai Masiniai Vežami j Sibi- 
r? ••• Lietuviai vežami j šiaurės Rusi

jos taigas, į sniego ir ledo sritis

savo garbę visoje aukštu
moje.

Jau įsirašė nemažas skai
čius aukų rinkėjų, tarp ku
rių yra ir Massachusetts 
valstybės policijos kapito-; 
no William Sh imk aus žmo
na iš Newton. Taipgi p. O-

Vengrija Atims Teises 
iremnniams

Šv. 
Kryžiaus katedroje. Bostone, bus konsekruotas vys
kupas John J. VVright, D. D. Jis dalyvavo kun. Pr. J. 
Juro Sidabrinio Jubiliejaus iškilmėse ir pasakė reikš
mingą kalbą. Ragino visus nepamiršti savo tautinių 
tradicijų.

200,LOIIJ

“ir

ANGLIAKASIŲ IŠĖJO 
Į STREIKĄ

Kada mes lietuviškoje spaudo
je pasvarstome šios šalies poli
tinių vadovų ir, kaip sakoma, 
“istorijos darytojų” pasiseki
mus ar klaidas, mes negalime 
vaikiškai tikėti, jog lietuviško
sios spaudos balsas Washingto- 
ne ar kur kitur bus lemiantis. 
Daug galingesnių grupių ir įta
kingesnių laikraščių veikla ir 
spaudimas šen ar ten dažnai lie
ka be pasėkų. Tačiau štai kas 
yra svarbu ir demokratinėje 
santvarkoje esminga — kad vi
si šalies piliečiai ir gyventojai 
galvotų apie savo valstybinę at
sakomybę, kad gyvenimą stebė
tų atmerktomis akimis ir pa
justų, kiek įtakos gali turėti ei
linis gyventojas istoriją suda
rantiems įvykiams. Demokrati
nėje santvarkoje visi politikai 
daugiau ar mažiau turi skaitytis 
sb savo rinkėjais, su vadinama 
viešąja visuomenės nuomone.

•

Amerikos lietuviai, supranta
ma, Washingtono politika pir
moje eilėje domisi tiek, kiek to
ji politika liečia mūsų kovą dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo, kar
tu ir dėl visos pavergtos Euro
pos likimo. Mūsų tėvų žemės 
laisvė ar vergija, mūsų brolių 
tremtinių likimas mums nėra 
kokie šalti ir tolimi klausimai, 
bet kasdieninis širdies kraujo 
plakamas rūpestis. Anksčiau 
gal per daug šviesių vilčių bu
vome sudėję į Prez. Roosevelto 
gražius žodžius ,vėliau jais apsi- 
vylę, tikėjomės kai ko geresnio 
iš republikonų, dabar atidžiai 
sekame dar galutinai neišryškė- 
jusią Prez. Trumano ir gen. 
Marshallo kovą raudonojo im
perializmo sulaikymui. Kiekvie
nas šioje kovoje ryžtingumo ir 
kilnumo pasireiškimas lietuvį 
džiugina, kiekvienas nenuosek
lumas, neapsižiūrėjimas, parti
jos pralošimas — jį skaudina. 
Štai kodėl mes kartas nuo karto 
turime ir kritiškai pasisakyti.

Budapeštas, Vengrija — 
nos Ivaskienes vadovauja- Vengrijos taryba savo su
ma Tautinių šokėjų grupė sirinkime nutarė atimti pi- 
įsirašė rinkti aukas Bosto- lietybę kun. Belą Varga ir 
no gatvėse. Tos grupės na- T “ *

New York — Du šimtai nis. Jis neatsižiūrėdamas
H tūkstančių angliakasių iš- į savo sveikatą išvyko į 
_ ėjo į streiką rennsylvani- VVashingtoną, kad kogrei- 

ir Alabamoj, kaipo pro- šiauriai galėtų užbaigti sa- 
rėabus pa,rpuošu,i« tau- vininkų partijos nariams. P™* priimtą darbo vo vargus .r nelaimes,
tiniais drabužiais. kurie išvyko iš krašto be darbiJ

Vengrijoj veikia raudo-: nl?kP> dirbusių, laivų sta- 
jjų agentai. Sovietų Ru-:^8 dirbtuvėse. New.

Lenkija Pasisakė Už 
Marshall'o Planą

teisėto leidimo.
Bostoną užkariauti rei

kia didelių pastangų ir nųjų agentai. Sovietų Ru- 
tūkstančių aukų rinkėjų, sija deda visas pastangas 
BALF vadovybė išnaudoja tą kraštą susovietinti. Jau.^H^^.1 naujos sutarties, 

galknybea. Tačiau dabar apie 20 karininkų; Darbininkų ūmios yra
kol kas turi permažą skai- prašalino iš pareigų. Rau-P?811?™3!?8 eltl 1, Ąuks- Jung Valstybių valstybes 
črų aukų rinkėjų. Atsišau- donieji prižada laisvus rin-|clausUl JTe?sn?’;. ka? ,s- departamentui kad ji su
kta Į kitas kolonijas ir kimus. Tačiau visiems yra 8Pr«8tlJ darbo b,llaus leSa- t,nka . svarstyti sekreto- 
kviečia į talką. Pagelbėki- žinoma, 1
te užkariauti mūsų Metro- prižadas yra žemiau nulio.;
polį. Stokite visi į talką. Vengrijos krašto gyven-Į
Registruokitės aukų rin-.tojai, aišku, yra raudonų-į
kimui redakcijose, šešta- jų Rusijos vergijoje.

Yorke, metė darbus, reika-

visas galimybes. Tačiau dabar apie 20 karininkų;
I Varšuva, Lenkija —Len-

Darbininkų unijos yra kijos valdžia pranešė

kad raudonųjų iškurną, būtent, kad nesi- riaus Marshall’o planą Eu
rą žemiau nulio Priešina konstitucijai. ropos atstatymui.

Darbo Bilius Tapo įstatymu
VVashington, D. C. — J. 

V. Senatas 68 balsais prieš 
25 perbalsavo Prezidento 
Trumano veto Taft - Hart- 
ley darbo bilių. Šis įstaty
mas paliečia daugiausiai 
darbininkų unijas, orga
nizuotus darbininkus.

Organizuotų darbininkų 
vadai tuojau pradėjo pla
nuoti, kaip tą įstatymą pa
naikinti. Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas 
William Green atsišaukė į 
Kongresą, kad tą įstaty
mą atšauktų.

Pažymėtina, kad perbal- 
suoti Prezidento veto bal- 
jSavo 48 respublikonai Se-

Nemaža komentatorių spau
doje .radio bangose ir diploma
tiniuose rateliuose reiškia jau 
nusivilimo vadinamąja Truma
no doktrina ir Valstybės Depar
tamento nelygia laikysena bol
ševizmo atžvilgiu. Yra, be abe
jo, kliūčių (ir labai stambių), į 
kurias atsimuša WashingtonoĮnatoriai ir 20 demokratų; 

prieš — 3 respublikonai ir 
22 demokratai.

Naujas darbo įstatymas 
panaikina uždaras įstai
gas; nustato taisykles 
dirbtuvės arba įstaigos u- 
nijoms; reikalauja unijų 
užsiregistravimą; panai-

kiną unijų teises, kurių 
viršininkais yra komunis
tai, ir taipgi draudžia dar
bo vedėjams naudotis uni
jos teisėmis. Šios taisyk
lės įsigalioja po 60 dienų 
nuo įstatymo priėmięio.

Kiti įstatymo skyriai įsi
galioja nuo dienos priėmi
mo, būtent, streikai, kurie 
paliečia visuomenę ir jos 
sveikatą ir saugumą.

Darbo bilius yra geras ir, 
blogas. Nėra nei vieno į-

----------------- Į Iš to daroma išvada, kad
Bostono Mayoras Curley i Y.i8os R“siĖį Pataikau>»-- * cios valstybes sutinka ko-

. operuoti.
Washington, D. C., birž.:

26 — šiandien Bostono 
miesto mayoras Curley at
sišaukė į teisėją Proctor, 
kad jį atleistų nuo baus
mės kalėjime. jma,

Mayoras Curley dėl se- kitų metų pradžioje bus laivyno 
nyvo amžiaus ir aukšto.Columbia Universiteto ’ 
kraujo spaudimo yra ligo- prezidentu.

(Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Europos)

Iš Lietuvos ateinančios viai buvo žinomi kaip geri 
žinios yra vis baisesnės ir ūkininkai, medžiotojai ir 

! labiau jaudinančios. Prasi- žvejai. Nuo karo Lietuvos 
dėjęs masinis lietuvių iš ūkis labai daug nukentėjo: 

' Lietuvos išvežimas į šiau- išdeginti bei išgriauti mie- 
rės - rytų Rusijos sritis, štai ir kaimai, išnaikinti 
Jaunus vyrus ir moteris miškai, 
suvarė į miškus. Tokiu bū- sunyko 
du padidėjo partizanų ei- Lietuvą 
lės. Rusai matomai apsi- kraštu.
sprendė ir nori žūt būt už- goję esą tokių gerų visais 
gniaužti bet kokį partiza- atžvilgiais vietų ir kurios 
nų judėjimą Lietuvoje, beveik neapgyventos. To- 
Lenkijoje ir Gudijoje. Bet dėl pasiūlė prašyti “miela- 
Maskvos agentai puikiai širdingojo” tautų “globė- 
supranta, kad bus sunku jo” Stalino, kad lietuviams 
tatai padaryti kol bus lie- apsigyventi būtų paskirta 
tuvių mylinčių savo tautą, kuri nors kita Sovietų Są- 
savo kalbą ir žmones Lie- jungos sritis. Tokia vieta, 
tuvoje. Todėl ir nuspręsta Lietuvos komunistiškojo 
visus lietuviškai galvojan- seimo manymu, lietuviams 
čius lietuvius išvežti į ki- labai būtų tinkama Dvinos 
tas “broliškas” Sovietų upės baseine. Esą ir pava- 
Sąjungos respublikas. Kad dinimai tie patys — ten 
tas išvežimas nekristų ki- Baltijos, čia Baltoji jūra, 
tiems perdaug į akis sovie- Iš tų pasiūlymų galima 
tų agentai sako, kad tūks- padaryti labai toli einan- 
tančiai lietuvių vyksta sa- čių išvadų. Matomai Mas- 
vanoriais talkininkauti kvoje yra kilusi mintis vi- 
‘broliškųjų’ respublikų at- sus lietuvius iš Lietuvos 
statyme, talkinin kauti išvežti. Kaip dabar tą nu
sunktosios ir žemės ūkio slėpti nuo pasaulio. Tai čia 
pramonės kūrime. ir sugalvotas triukas, kad

Dar toliau nuėjo Mas- lietuviai per savo rinktuo- 
kvos agentai Lietuvos ko- sius seimo atstovus patys 
munistiškajam seime. Lie- išvežimo prašosi. O jei 
tuvos komunistų seimo po- prašosi, jei jiems ten gv- 
sėdyje vienas Maskvai venti bloga, tai kodėl ne
pareidavęs agentas įnešė vežti, 
pasiūlimą, kad lietuvius iš
Lietuvos iškeltų ir apgy-į Todėl ir veža. Tik deja ne 
vendintų kitose Sovietų į geresnes sritis, bet į šiau- 
Sąjungos respublikose. E- rėš rytų Rusijos taigas, į 
są Lietuva žemės ūkio sniego ir ledo sritis, į bal- 
kraštas. Nuo amžių lietu-,tųjų meškų karaliją. J.G.

išdžiūvo upės ir 
visa tai kas darė 
tikrai žemdirbių 
O Sovietų Sajų n-

Wa$hingtone

6en. Ei$enhower Unhrersi 
teto Prezidentu

LAIVYNAS PRITARIA PERVES
TI 100 LAIVŲ AMERIKOS 

SAUGUMUI

politikos vedėjų kilnios pastan
gos ir dažnai gražios kalbos. 
Carroll Reece, republikonų par
tijos pirmininkas pasakė, kad 
“demokratai pėr 14 metų arti
mai dirbo ir bendravo su komu
nistais, naudodamiesi jų para
ma rinkimuose, už tai turėjo 
duoti jiems vietas valdžioje”. 
Apsivalymas, kaip žinoma, pra
dėtas, bet kol kas labai neryž
tingai ir lėtai. Visokių bolševi
kams artimų Rosenmanų pa-

slaptinga įtaka politikoje ir gy-

  VVashington, D. C. — ’ 
. — Praneša- Jung. Valstybių Laivynas
kad gen. Eisenhovver sutinka pervesti iki 100 

» laivų Amerikos 
kraštams, kad užtikrinti 
saugumą.

Saugumo klausimas yra 
įteiktas Jung. Valstybių 
Atstovų Buto užsienio rei
kalų komitetui, kad jis au
torizuotų kooperavimą su 
Latynų Amerika.

Gen. Eisenhower sako, 
kad Latynų Amerikos sri-

New York Praneša-
tos priešo. Todėl yra būti
nas reikalas pasiruošti ap
sigynimui.

Racionavo Gasoliną
12 Valstybių

JUNG. VALSTYBES SMERKIA 
RUMUNIJĄ DĖL MASINIO 

TERORO
VVashington, D. C. Sovietų Rusija ] 

statymo, kuris nebūtų lau- Jung. Valstybės pasiuntė Prancūzijos ir Anglijos 
žomas. Įstatymas gali būti grieštą protestą Rumuni- kvietimą dalyvauti konfe- 
geras, bet jeigu nėra geros jai dėl areštavimo šimtų rencijoje, kur bus svarsto

mas Jung. Valstybių vals-Į 
tybės sekretoriaus Mar- ■ 
shall’o planas Europos at
statymui.

Trijų didžiųjų valstybių 
ministerių susirinkimas

geras, bet jeigu nėra geros jai dėl areštavimo 
valios jo laikytis, tai jis opozicijos partijos ir ne 
lieka bereikšmiu. Taip ir partijos narių.
šis darbo įstatymas. Jis y- Britanija taip pat pa
ra blogas darbininkams, siuntė protestą. Rumuni- 
Bet jeigu bus gera valia, joj vyksta tas pats, kas ir 
tai ir šis įstatymas nebus kitose Rusijos dominuoja- 
taip žalingas. muose kraštuose vyksta.

Darbdaviai ir darbinin- Rusija yra pasiryžusi už- 
kai privalo kooperuoti, jei- kariauti visą Europą, 
gu nori jie savo kraštui! Bet ji kaip ir toji varlė, 
gerovės. įbesipūsdama prieš jautį,

Taigi šis darbo įstaty- pasprings, 
mas yra geras ir blogas, j • ----------------

venime gali Ameriką privesti į Nenoromis turime pažy-i Rucai Priimi KvbtillU 
prie katastrofos, nuo ko Dievas(mėti, kad ir unijų vadovy-! Beinu,
teapsaugo! č-įbėse nėra viskas tvarkoje. Paryžius, Prancūzija —

priėmė ^,.g pirmiausia užpul-

Chicago, III. — Standard 
Oil kompanija racionavo 
gasoliną 12 valstybių, bū
tent, Chicago ir kituose vi
durinių Vakarų miestuose. 
Tačiau kitos kompanijos 
nepadarė jokių suvaržy
mų.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį,, birželio 28 dieną, 1:15 vai. po pietų į- 
vyks Lietuvių radio programa. Šią programą skiriame 

gali būti įvyks istoriniame visų Petrų ir Povilų garbei. Per vis^ valandą klausy- 
Salle de l’Horloge, Pran- kitę lietuviškų liaudies dainų muzikos kuriniu, prane- 
cūzijos užsienio kontoroje, §imų įr kalbų.
kur keturių didžiųjų už-Į šios radio programos šaunus piknikas įvyks sek- 
sienių ministeriai turėjo madienį, liepos - July 27 d., Kęstučio — Oakland Grove 
susirinkimą. | (parke), East Dedham, Mass. Kviečiame visus ruoštissusirinkimą.

Tačiau prisibijoma, kad ir atvykti į pikniką. 
Rusijos užsienio ministe
ris gali tik pastoti kelią 366 West Broadway, 
susitarimui.

DARBININKAS RADIO
So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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ATVYKO 28 LIETUVIAI TREM- ( Laiškas "Darbininko
RedakcijaiTINIAI IŠ VOKIETIJOS

. . j

Birželio 22 ch laivu SS.siėmė globoti U. S. Com-‘ 
ERNIE PYLE atvyko 28'mittee for thė Europeanį 

« lietuviai, kurių tarpe 2 Children.
JAV piliečiai, o kiti su imi- Atvykusius be giminių,] 
gracinėmis vizomis, pasi- draugų bei pažįstamų pa-; 
naudoję šių šalių kvoto- sitiko Bendr. Am. L. Fon-' 
mis: Rusijos — 10; Lietu- do rūbų sandėlio vedėjas jjivaziuotl Amerikon 
vos — 8; Latvijos — 1; be Valaitis f 
kvotos — 7. ‘ Konsulato Attache A. Si-.

Atvykusieji išvažinėjo mutis, kurie padėjo su for-j ‘ Is ProfesiJ°s- du esame teisi- 
pas gimines bei pažįsta- malumais.
mus:

Apolonija Augustinavi- 
čienė su sūnum apsistojo 
pas vyro gimines: 3438 S. 
Wenonah Dr., Berwyn, III. 
Ponia Augustinavičienė y- 
ra pasižymėjusi Vilniaus 
operos solistė.

Sofija Avižieniene su « 
dukterimis Teresa, Nijole 
ir Violeta apsistojo: 1109 
Portland Avė., Rochester, 
N. Y. į

I

Juozas Gražulis, JAV pi
lietis, su žmona ir dukrele 
išvyko pas gimines: 7785 
Navy Avė., Detroit, Mich.

Stasys ir Prakseda Ja-
kuėiai su sūnum ir dukra Washington> D c. _Au . Jung Valstybių teismas 

£1£nines- strijos valdžia pasirašė su-patvirtino Kongreso nuta- 
Mass ‘5treet’ S5°" Koston' tartį su Jung. Valstybėmis (rimą, priimtą 1946 m. Pa- 

IZA‘^!aoJ?Cieni; T'St°.' doleris“ nebus“ sunaudotas 
jo: 69o7S. ArtesianStreet, iš Amerikos S330.000.000 
aiicago. III. Bronius ir Ve- užsienio šel im0 fondo ar.

du laikinai apsistojo: 221 
Bond Street, Elizabeth. N.
J.

Stanislava Karalienė ap
sistojo pas pažįstamus: 
1230 Park Avė., New York. 
New York.

Martynas Kuršaitis apsi
stojo : I
Gross Point VVoods. Mich. de Nicola rezignavo. Ta- 

Pranciškus ir Aida Nei- " ' - . -
manai su vaikučiais Rože 
ir Teodoru apsistojo: — 
17819 Horland Street. Cle
veland, Ohio.

Adolfas Šalkauskas apsi
stojo: 1369 E. 65 Street, 
Cleveland, Ohio.

Viktoras Šimaitis 
stojo: 5235 Keder
Chicago, III.

Vytautas Tamošaitis ap
sistojo: 86 Webster Street, 
Brockton, Mass.

Kostas Dima apsistojo: 
674-49 Street, Brooklvn 20, 
N. Y.

Elena Kiaurakytė, 14 
metų našlaitę, laikinai pa-

saukiasi Pagalbos

"Labai maloniai prašytume 
| pagalbos ir tarpininkavimo, ar 
■ neatsirastų Tamstos laikraščio 
'skaitytojų tarpe tokių gerašir- 

- “ - ' - ■—' ’džių. kurie išrūpintų afidavitus
i trims bro- 

ir Lietuvos'GenJliams tremtiniams: Alfonsui. 
‘Antanui ir Adolfui Jarams.

---------------------- — — • i
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KUNIGAS
r

Tėv. Pranciškaus Giedgaudo šventinių-proga j

Bendrais bruožais perstačiau 
jums katalikų kunigą,,* kad. ge
riau ' galėtumėte įvertinti; kiek
vieną naujai įsišventusį Levitą 
tai kilniai misijai, kartu linkė
dami mūsų naujam tėveliui kun. 
Pranciškui Giedgaudui apašta
liško uolumo, karštos Kristaus 
meilės sieloms ir vaisingo apaš- 

■talavimo lietuvių tarpe Ameri- 
ikoje, o paskui sugrįžti į laisvą 
ir nepriklausomą tėvynę Lietu- 

! vą.
Į Jo primicijos įvyks Paterson, 
N. J., šv. Kazimiero parapijoje, 
birželio 29 d., šv. Petro ir Povi
lo šventėje. Barnabas.

Birželio 24 d. įšventintas į ku
nigus diakonas Pr. Giedgaudas. 
pranciškonas. Tai pirmutinis 
Lietuvos pranciškonų Ameriko
je neo-Levitas, tai naujas Kris
taus vynuogyno darbininkas — 
kunigas.

Tėv. Pr. Giedgaudas gimė A- 
merikoje, Patersone, N. J. Dar; 
visai mažytį tėvai parsivežė į' 
Lietuvą. Išėjo mokslą Kretin-' 
goję, TT. Pranciškonų gimna
zijoje. Kaipo Amerikos pilietis, j 
lengvai galėjo atvažiuoti, nors 
ir laike karo, į JAV. Laimingai 
atvykęs, tęsė filosofijos ir šv. 
Teologijos mokslus, pasiekda
mas savo idealinį tikslą — ku
nigystę.

Kunigo misija yra viena iš' 
aukščiausių, kilniausių ir šven-’ 
čiausių. Jis prisiartina prie kiek
vieno kaip apaštalas 

Į širdimi, Išganyto jaus 
džiu jis myli visus be skirtumo, įr dalyvavo Bostono Lietuvių

Pusva- 
-------  landis to parengimo programos

ininkai, trečias muzikas (Kauno 
!------- ------ ----------- v, VISI tryg
nevedę, amžiaus tarp 30-40 mt. 

"Apie mus atsiliepimus, raštu, 
t

patieks: Lietuvių tremtinių tei
sininkų centro vadovybė. Rau
donasis Kryžius, Tremtinių ben
druomenė ir vietos dvasiškija 
bei UNRRA.

Jarų adresas: Augsburg, 
Haunstetten. Rechenster 54.

D.P. camp. Germany. 
USA zone. Bayem.

Lietuvos Generalinis °l*ros smuikininkas!.
Konsulatas.

Vatikanas Užgina 
Marshall'o Planą

Roma, Italija — Vatika
no oficialus laikraštis 
L’Osservatore Romano” 

užgyrė Marshall’o planą
Europos atstatymui.

Jung. Valstybės-Austrija Pasira 
šė Šalpos Sutartį

ir užtikrino, kad nei vienas

ru Juškiai su sūnum Algir- mijos arba Rusijos ar kitų linga.
kraštų ginkluotų jėgų rei
kalams.

. Italijos Prezidentas 
Rezignavo

----------------- „ Roma, Italija — Laikinis 
927 Roslyn Rd.. Italijos prezidentas Enrico

i i _ _ •_____ __ ______ m

čiau parlamentas gali būti 
jį išrinks prezidentu vien
balsiai. Toks yra visų par
tijų atstovų nusiteikimas.

I

Dėkoja Už Lietuviškus 
Šokius

Birželio 14, New England 
Mutual Hali Bostone įvyko, In- 

su tyra ternational Friendship League 
pavyz- parengįmas kur buvo pakvies-

apsi- 
Ave ..

Aukščiausias Teisinas Prieš 
"Petrillo Įstatyną"

gal šį teismo sprendimą u- 
nija negali priversti radio 
stotis samdyti daugiau 
muzikų negu jiems reika-

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių Aukščiau
sias Teismas 5 balsais 
prieš 3 nusprendė, kad A- 
merikos Darbo Federaci
jos muzikų unijos pirmi
ninkas Petrillo negali pri-' 
versti radio stotis samdyti 
daugiau darbininkų negu 
joms reikalinga.

Liepos 27 dieną
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

įvyks

PIKNIKAS
ir

Lietuviškos Mergaičių Stovyklos 
Iškilmingas Užbaigimas

PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos pamaldos ir Kryžiaus 

pašventinimas.
12:30 vai. Pietūs.
4:30 vai. Programa, kurią atliks Camp Im- 

maculata mergaitės. Bus vaidinimas, dainos, tauti
niai šokiai ir kalbos. Pikniko metu veiks bazaras, 
kur kiekvienas galės išbandyti savo laimę.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!
Jūsų laukiančios.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys
N. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba.

Memmingen • Fliegerhorst 
(Airport)

Pirmoji Gimnazijos Laida
Šių metų gegužės mėn. 31 d. 

mūsų gimnazija išleido pirmąją 
laidą. Baigė 5 mokiniai, kurie 
nugalėjo visus sunkumus. 
Tremtyje lankyti ir baigti mo
kyklą yra savotiškas menas. 
Nekartą dėl stokos kalorijų 

j svaigo galva, akys žaliavo, ko- 
įjos linko, silpna darėsi. Dėl ne- 
; pakankamai kambarių apšildy
mo iš šalčio drebėdavo, o ran
kos sustirdavo ir nebegalėdavo 
užrašų padaryti. Vadovėlių trū
kumas ir šiaip mokslo priemo
nių nebuvimas nekartą mokynį 
iš ligsvaros išmušdavo. Su lietu
višku pasiryžimu visos kliūtys 
nugalėtos. Tikslas jų atsiektas.

I

Ankstai suspausta — Si maža, 4 metų am
žiaus, mergaitė, Cornelia Ann Byron, Newark, 
N. J., besivydama katinuką, įsispraudė tarp 
dviejų namų. Policininkas gelbsti jai išsilaisvin
ti. Turėjo išgriauti dalį sienos, kad ją galėtų iš
traukti.

SIDABRINIS KUNIGYSTES 
JUBILIEJUS

Elizabeth, N. J

nes visi yra sūnūs vieno tėvo: Tautinių šokių grupė.
DieVO. 'lanHis tn narpncrimn r»»

Kunigas yra visada pasiren- buvo transliuojama per trumpų
gęs bi kuriam pasiaukojimui, bi bangų stotį WRUL į užrubežį. 
kurį kryželį pernešti, nes gyve- Lietuviai jaunuoliai, (jų buvo 
nimas to pareikalaus. Jis įveda 20), kurie pasišventė tą šiltą ir 
per Krikštą žmogų- į gyvenimą, gražų LietuvOs vardo
jį maitina tikėjimo tiesos, jį garsinimui, puikiai pašokdami 
veda tikruoju išganymo keliu, :ketUris tautinius šokius, susi- 
jį suramina skausme, jį pri- ]aukė iš minėtos organizacijos 

[glaudžia paskutinėje valandoje.'executive secretary Miss Edna 
(Niekas jam nepastos kelio, jis MacDonough šitokios padėkos: 
Ikaip kareivis, jei reikės, ir gy- 0^ Mrs. Ivaška:
. vybę padės. Jo asmenybė di-( Tbįs įs just a short note to 
■dingą, jo žodis iškilmingas ir teI1 you how much we appre. 
šventas, veikiantis į protą ir į cjaįe yOur kindness in bringing 
širdį, kad vieną apšvietus, o the Lithuanian dancers to our

• party lašt Saturday.
Jis yra Viešpaties pateptasis.; Their dancing was beautiful, 

i visa and tbe musjc was wonderful.
We enjoyed that part of the 

vien dvasia, nes jo apaštalavi- program more than anything 
else. We heard a great many
------------ ----- ; your group, 

:and know that every one enjoy
ed your performance, 

s*ems* preciated the finished
Jis priima kunigystę, tą saldų the dancing

Mūsų kolonijoje šiuo tarpu|triūso ir rūpesnių, netrukus at-l
vyksta nepaprastas I
mas. Priežastis to yra, jog kun. lietuvaitės mokytojauti. -----
J. Simonaičiui sukanka 25 metų buvo džiaugsmo netik pačiam Tartum jame išnykstaa 
kunigystės jubiliejus, o prie to. klebonui, bet ir parapijiečiams.; kag yra medžiaga. tapdamas 
23 metai kai klebonauja mūsų'Seseryms atvykus, joms užleido;, • - • ....
parapijoje. Todėl subruzdo visi: j savo gyvenamą namą — klebo-įmag susideda vien tik" iš skais- *- “................
draugijos, šeimos ir šiaip pavie-'niją, pats persikeldamas į buvu-jčiaugi„ ir švenčiausių dalykų.'' , ""V

RSiriCDVS l^orl ! rA, <■» j COUZUldlvS 3>OOUL

brūzdė ji-• vyko Šv. Pranciškaus Seserys anĮrą uždegus, 
ioz kun.1 lietuvaitės mokytojauti. Kiek T:„ i

kad ko iškilmių-j šią bažnyčią, iš kurios vėliau jisjJo yra viga žmonija> paJ
giau pagerbti savo Dvasios Va- padarė Šv. Juozapo auditoriją. gal §v povįio žodžius: visas vi-!Į

dą. Per tiek metų sunku rasti Parapijiečiai labai atjautė tuo- 
šeimą, kurioj jis nebūtų suėjęs i laikinį klebono nepatogų gyve- 
į dvasinę giminystę: pakrikšty-‘nimą. Vistiek jis kentė su ma- 
ta daugybė jaunimo. <
Moterystės ryšiais šimtai šei-’rė proga įsigyti namą kleboni-

organizacijos

and ap- 
detail of

aKriKsiy-;nimą. visues jis Kente su ma- jungą. kaip Krigtug vadina> iš -
sujungta (lonumu keletą metų iki pasida- gilaug pašaukimo, iš tvirto įsitiJ £
mtai špi-Jrp nmra isigvt.i narna klphnni. j - •__ • -* -r knOW that JTOU a

mų, suteikta visokiausių dvasi- jai. Įsigijus gyvenimo vietą, pa- širdis yra meile, visada
nių patarnavimų — todėl beveik kilo ūpas veikti toliau, reikalin- pasirengusi atleisti, jei kartais 
kiekvienas, vienokiu ar kitokiu ga buvo patį Dievo Namą — būtų pažemintas, ar įžeistas, 
būdu nori prisidėti prie jubiliato Bažnyčią papuošti. ' Tikrasis tarpininkas tarp Die-
pagerbimo. Pirmas jo žygis buvo aptvar- vo ir žmogaus yra tik katalikui

Kaipo kunigas, nemažai svei- kyti bažnyčią: iš viršaus —sto- kunigas ir tik į jį visi kreipiasi,! 
klebonaudamas gą apdengti; vėliau — pagrindi- norėdami susitaikinti su Dievu.! 

...................................... ’ ‘ . Net didžiausi ateistai, laisvosios

kin!mo ir iš^° dėjimo. Jo ded to the pleasure of
1 the aftemoon.

With best wishes,
Very sincerely yours, 

Edna MacDonough 
Raporteris.

Naujo Mokslo Metai
Šių metų gegužės mėn. 16 d. 

lietuvių gimnazija pradėjo nau
jus 1947/8 trečiuosius mokslo 
metus. Nors labai vargingas ir 
sunkus tremties gyvenimas, vi- 
sako trūksta, maistas blogas. 

> rūbų nėra, patalpos menkos, 
bet lietuvio jaunuolio-lės tie 

t sunkumai negązdina. Visi ver
žiasi prie mokslo, prie šviesos, 
kad daugiau savo tėvynei da
vus. kad daugiau priešams at- 

• keršijus už tai, kad mūsų tėvy- 
mė svetimųjų pavergta, išnie
kinta. išprievartauta, kad tėvy
nės žemės sūnus nebeturi sava
me krašte teisių, vietos ir duo
nos kąsnio. Kiekvienas jaunuo- 
lis-lė ginkluojasi mokslu, kad 
padidinus tėvynės karžygių ei
les.

II 
I

katos padėjo 1
eilę metų beveik vienas su pri- niai pertvarkyti elektros apšvie- 
puolamai pasitaikančiais vika-'timą; viduje išdažydino sienas, minties skleidėjai, kurie gyveni- 
rais - asistentais; parapija dide-nes bažnyčios vidus buvo nuda-
lė, daug reikalų, vienam teko žytas. 1940 m. atnaujino kiek, o j valandoje šaukėsi kunigo, kad 
nešti visą atsakomybę. Kai vė-! šiais metais pagrindiniai perda- Į užtikrintų sielai išganymą, 
liau paskirta nuolatiniai padėję- žydmo. Bokštai pagrindiniai ap-

me buvo užsispyrę, bet mirties

jai - vikarai, darbas palengvėjo, dengti ir išcementuoti; įtaisyta d. Jubiliatas laikys iškilmingas 
kaip iš- daugybė bažnytinių rūbų, šven- Mišias, dalyvaujant vyskupui 

Tomas A. Boland, D.D., L.L.D. 
ir desetkams kunigų. Vakare, 
‘Laisvės’ salėje, 6 vai., pagerb- 
tuvių ban kietas su programa, 
kurioje dalyvaus Lietuvos Ope
ros primadona VI. Grigaitienė 
ir kiti įžymūs solistai. Tai bus 
didelis ir nepaprastas įvykis 
kuris liks atmintyje ilgiems lai
kams.

bet kilo kiti rūpesniai: 
kilmingiau ir tinkamiau papuoš-‘tųjų stovylų, relikvijų, sumo
ti Dievo Namą. Parapijonų tar- demino vargonus ir t. p. Tai vi- 
pe didelių turtuolių nėra, o ką sa sudaro begales rūpesnių, 
nors taisant tenka tūkstančius'Nors sunkiai teko dirbti, bet 
sukelti — čia ir prasidėjo jojo;nieko nesigailėjo bile tik Dievo 
nemažų rūpesnių keliai.

Radęs nenormalų dalyką, kur 
airės Seserys mokytojavo para
pijos mokykloje, reikėjo jų vie-Į 
toje surasti lietuvaites. Po ilgoi

Paieškojimss

Raginimas Grįžti J Namus
Šiomis dienomis kaip visose 

, pabaltiečių stovyklose, taip ir 
! pas mus buvo sušauktas visos 
stovyklos gyventojų bendras 

t susirinkimas, kuriame atvykę 
UNRRAos pareigūnai ragino 
pabaltiečius grįžti į savo gim
tuosius kraštus ir įsijungti į 
savo tėvynės atstatymo darbą. 
Prisimindami, kad iki šių metų 

jbirželio mėn. 15 d. bus visiems 
I vvkstantiesiems duodama 60

dienų maistas, šitą progą reika
linga esą išnaudoti, nes vėliau 
niekam nebebūsią duodama.

Kalbėjo pareigūnas, kad jis 
ne kaipo tarnautojas, bet kaipo 
DP draugas norįs patarti nuo 
širdies apsispręsti grįžimui.

Tuo tarpu pareigūnas pamir
šo, kad visi tremtiniai savo gim
tuosius kraštus apleido, palik
dami viską, ką turėjo: ūkius, 
namus, si viskius, artimuosius, 
kurie buvo ne tos vertės, kaip 
60 dienų maisto davinys.

Turėtų ragintojai žinoti, kad 
tremtiniai grjš j savo gimtuo
sius kraštus be jokių raginųnų, 
patarimų ir dovanų, kada nebe
bus svetimųjų pavergėjų ir ka
da tuose kraštuose bus šeimy- 
ninku ne atėjūnas, bet teisėtas 
savininkas. J. V.

‘Namai gražiai atrodytų, para
pijiečiai suėję bažnyčion galėtų 
gėrėtis. Praeitais metais įtaisė 
(senoviško - lietuviško styliaus 
'didelį kryžių, kuriuo ne tik lie- 
j tuviai, bet ir svetimtaučiai pra
važiuodami sustoja pasidžiaugti 
meno šedevru. Tai vis dalykai, 

i kurie liečia išimtinai dvasinę 
jpusę.

Sunku trumpame rašinėlyje; 
sužymėti kitus jojo nuveiktus! 
darbus. Tačiau reikia paminėti,; 
kad parapijos svetainė pagra
žinta. mokyklos rūmai patobu
linti. Daug dirbo Lietuvos nau
dai. Vargonininkų Sąjungoje ei
lę metų, priklauso daugelyje 
vietinių draugijų, taip pat prie 
ALRKSA 3 kuopos, prakalbose 
ir tt. Vienu žodžiu tariant, savo 
gabumus sunaudoja visapusiš
kai bile Bažnyčiai ir Tėvynei 
būtų naudinga. Tat parapijie
čiai labai tą vertina ir nestebė
tina, kad visi sujudo, kas kiek 
gali savo Dvasios Vadą pagerb
ti. Jubiliejus įvyksta birželio 29

Koresp. J. Rikselis.

Adomo Karklelio, kilusio iš 
Beržuvio vienk., Švenčionių v., 
gyvenusio Chicago, III.

Liudvikos ir Elzbietos Erlin- 
gyčių, kilusių nuo Telšių, gyve
nusių Chicagoje, III.

Stasio Valatkos.
Onos Galinauskienės (Jury

tės).
Alfonso Balčiūno, gyv. So. 

Bostone.
Barboros ir Vinco Masilionig 

iš Paškinų kaimo. Vadžgirio pa
rapijos.

Visų šių tautiečių paieško jų 
giminės iš Europos. Atsiliepti į 
'Darbininką’.

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 

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

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

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima 
daugiau atstovų ir svečių.

Kun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.
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švefit ji .Apaštalu Petro ir Povilo šventė (Biri. 29) 
EVANGELIJA: Mato 16, 13-19

Anuo metu: Jėzus atėjo į Pilypo Kesarijos apylinkes ir klau
sa vo mokytinius, tardamas: Ką žmonės sako esant žmogaus

• Sūnų? Jie gi atsakė: Vieni sako, kad jis Jonas Krikštytojas, kiti, 
kad Elijas, o kiti, kad Jeremijas, ar vienas iš pranašų. Jėzus jiems 
tarė: Jūs gi ką sakote mane esant? Atsakydamas Simonas Petras 
tarė: Tu Kristus, gyvojo Dievo Sūnus. Atsakydamas Jėzus jam 

Į tarė: Palaimintas esi. Jonos sūnau, Simonai, nes ne kūnas ir krau
jas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kurs yra danguje. Ir aš tau 
sakau: tu Petras, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir 

i pragaro vartai jos nenugalės. Tau aš duosiu dangaus karalystės 
;raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atri
ši žemėje, bus atrišta ir danguje.

LEKCIJA: Apaštalą Darbų (Apd. 12,1-11) I
Anuo metu: Karalius Erodas pridėjo ranką, kad vargintų 

riaus pareigas. Jis įsigijo tokią atsakingą vietą, pasi- kuliuos is Bažnyčios. Jis nužudė kalaviju Jono brolį Jokūbą.

"Ateities Muzikan
DimitDabartinis Bulgarijos premieras Georgij 

rov faktinai yra tos šalies diktatorius, tampriai susi
jęs su Sovietų Rusija. Jis gimęs bulgaras, bet ištreni
ruotas Maskvoje pagal paskutinius reikalavimus nau
jai sustalinizuotos Markso teorijos. Buvusioj nepri
klausomoj Bulgarijoj jam gręsė likvidavimas, tai jis 
pabėgo į Maskvą, priėmė Sovietų pilietybę ir pateko į 
Politbiurą ne bet kokiu eiliniu nariu, bet ėjo sekreto-į
dėkojant ypatingai Stalino prietelystei. Tokį tai pįr-: Matydamas, kad tai patinka žydams, nepaliovė ir suėmė taip pat 
mos klasės agentą - propagandistą, buvusį stambų Ko- k>ctr^- Buvo Neraugintosios duonos dienos. Suėmęs, jis įmetė jį į 
minterno šulą, Maskva atsiuntė į okupuotą Bulgariją, galėjimą »' padavė sergėti ketveriopai sargybai, kiekvienai išJce- 
kad atliktų pavestą jam uždavinį — sukomunistinti / 
savo tėvynę.

Tą darbą Dimitrovas sparčiai atliko. Vadinasi, ne 
tai, kad būtų sukomunistinęs bulgarų tautą — tas už
davinys sudaro sunkų, painų ir ilgametį klausimą —j 
bet raudonosios policijos pagalba užmovė ant bulgarų 
liaudies komunistinės vergovės retežius. Tai padaręs,1 Kelkis greitai. Grandinės nukrito nuo jo rankų. Angelus jam tarė: 
Dimitrovas siekia toliau. Jis planuoja suburti septy- Susijuosk ir apsiauk savo kurpėmis. Jis taip padarė. Anas jam 
nias Vidurinės Europos tautas į vieną komunistinį tar^: Apsisiausk savo drabužiu ir eik paskui mane. Išėjęs jis sekė 
bloką, kurs automatiškai patektų į betarpišką Mas-jį’ nežinojo, kad tai tiesa, kas buvo angelo daroma; jis tarėsi 
kvos kontrolę. Tą savo planą Dimitrovas išdėstė Ro
bertui Veimanui, žurnalo “World Report” korespon-; 
dentui.

“Jūsiškis Trumanas nori vaidinti Hitlerio rolę, — 
pareiškė Dimitrovas. — Hitleris norėjo valdyti pasau
lį, dabar Trumanas turi tą patį troškimą. Pirmiau pa
saulis kovojo prieš šūkį: “Deutschland ueber alles” 
(Vokietija už viską viršiausia). Dabar pasaulis turi 
apsidrausti prieš Trumano doktriną, kuri esmėje reiš
kia: “Amerika už viską viršiausia”. (Dimitrovas esąs 
gudrus, tad negali nesuprasti, kad jo žodžiai kaip tik
tai Stalinui tetinka, bet, žinoma, jis to nepasako). To-[ 
liau Dimitrovas išdėstė savo, ar verčiau Stalino “dok-, 
triną”, kurią mėgina apdengti demokratijos skraistėj 
Septynias Vidurinės Europos tautas, sudarančias apie 
šimtą milijonų gyventojų, projektuojama suburti į di 
dingą grupę ir suvienodinti ekonominiu ir politiniu at 
žvilgiu, po Rusijos priežiūra, bet neatskiriant nuo san 
tikiavimo su Vakarų demokratija. Tuo būdu susidary 
tų lyg tiltas, jungiantis Sovietų Rusiją su Amerika, An
glija ir kitais demokratiniais kraštais. Apie Vokietiją 
nutyli, bet atvirai pasisako, kad prie tos konferencijos 
siekiama prijungti ir Graikiją. Tai savaime supranta
ma, nes Graikijos paveldėjimas pusiau apsuptų Turki
ją ir išplėštų iš jos Dardanelių sąsiaurius, kurie sudaro 
raktą į Viduržemio jūrą.

Ir be Dimitrovo pasisakymo pasaulis gerai žino 
grobuoniškus bolševikų užsimojimus. Ir Dimitrovas ži
no ,kad pasaulis tai žino. Taigi jis pasiėmė nedėkingą 
uždavinį sušvelninti tą nešvarų bolševikų biznį. Jis tai 
vadina “ateities muzika”. Tai ne tik muzika, bet ir šo
kiai. Bolševikai saldžiai sapnuoja, kad Maskva tampys 
“armošką”, o Europa šoks rusišką kazoką. K.

Kataliku Bažnyčia tiesos, meilės, dvasinių vertybių sargyboje. Petrinių pro
ga sveikiname mfu i bendradarbius ir skaitytojus Petrus.

1
*

tūrių kareivių. Po Velykų jis norėjo išvesti jį žmonėms. Taip Pet
ras buvo laikomas kalėjime. Bažnyčia gi meldėsi nesiliaudama už 
jį Viešpačiui. Kuomet Erodas jau turėjo jį išvesti, Petras tą nak
tį miegojo tarp dviejų kareivių, apkaltas dviem grandinėm. Sargai 
prie angos sergėjo kalėjimą. Štai, atsirado Viešpaties angelas, ir 
šviesa apšvietė kambarį. Ištikęs Petro šoną, jis pažadino jį ir tarė:

Anas jam

PARTIZANAI
mSMLA

Parašė

Jonas Rinitas

10.

Nelygi Kova

Bolševikai susitvarkė ir pasistūmėjo pir
myn. Neryžtingai, vos slinkte slinko, lyg ko 
negero laukdami. Ir susilaukė. Staiga sutarš
kėjo Gegužio parabellum. Visa komunistų ei
lė krito ant žemės. Nežinia, kiek nukautų, nes 
visi krito, supratę kulkosvaidžio balsą. Ne
laukė nė komisarų įsakymo. Bėgliai mano 
gintis ,jie gerai apsiginklavę, urmu nepaimsi. 
Kautynės užsitęsė. Čekistų negalima pastū
mėti pirmyn, neina, ir gana. Veltui komisarai 
grasina, daužo šautuvų buožėmis — kareiviai 
nė iš vietos. Kautynėse būna tokių momentų, 
kada kareiviai atsisako pult. Tuomet geriau
sia jų nė neraginti. Įgudę vadai to ir nedaro. 
Duoda kareiviams atsikvėpti, nuo baimės 
atokti, šalto kraujo įsigyti. Tenka džiaugtis, 
kad atgal nebėga.

kurios atvykusios Pary
žiun tegalėjo tik neoficija- 
liai įteikti raštu savo me
morandumus. ToHau pri
mena autorius Baltijos 
tautų kovą tiek prie Ne
muno krantų, tiek užsie
niuose. “Karčiai nusišyp- 

___ „_j tautos, kai 
i ministeris Bevinas atkrei
pė 21 valstybės atstovų 
dėmesį į neraštingas kelio
likos tūkstančių Afrikos 
klajoklių tauteles Senous- 
si. Kaip sakoma Vilniuje, 
ponas Bevinas mato uo
dus, bet nenpri įžiūrėti 
dramblio”.

Autorius nepraeina ir 
pro pabėgėlius Vokietijoj 
bei kitur. Mini anglo-sak- 
sų nusistatymą juos pa
naudoti kur nors darbams. 
“Pastangos labai žmoniš
kos, tačiau visai nepakan
kamos. Baltijos tautos, 
kurių kova už nepriklau- 

jtjsomybę nėra baigta, nie
kad nenurims”.

Pabėgėlių gyvenimą Vo
kietijoje P. Chantier iškė
lė dar specijaliu ilgoku 
straipsniu, pavadintu: — 
“Keistas ir skaudus DP 
gyvenimas” (Vrai, 8. 6. 
1946). Su gilia užuojauta 
rašo jis: “Visas pabėgėlių 
gyvenimas tėra kančių 
grandinė. Daugumas jų 
prarado paskutinį turtą 
per oro puolimus Vokieti
joj ir Austrijoj. Ištiki
miausias jų bičiulis liko 
kančia. Stebėjausi gražiu, 
originaliu ir tvirtu ąžuolo 
kryžiumi Augsburge. Tai 
lietuvių menininkų dar-

Tęsinys 4-tame pusi.

“BALTI JC? *.U223 UŽ įtik iš rusų pusės, bet ir iš i
DURŲ” 'kitų tautų, kurių atstovai

m . •• ! susirinkę taikos konferen-i
prSa tas “ reika’° iŠJ—
ChanUer paskelbė straips-^1^8^. Pav,erfų taut^sojo Baltijos 
nį “Vrai” (16. 11. 1946) !atstov^ ir Palieka juos uz 
pabrėždamas, kad Lietu-1durų. Jis sumini lietuvių,: 
vai daroma skriauda ne latvių ir estų delegacijas,;
- - - — — . --  . . . . -• I

I
kaukių Evangelija. Kristus nuplėšia kaukes visiems pas Jį einan
tiems. Ties Jo kojomis žmogus turi pasirodyti toks, koks yra, be 
kaukės. “Jei jūsų teisybė nebus pilnesnė kaip rašto žinovų ir pa- 
risiejų, jūs neįeisite į dangaus karalystę.“ Ta teisybė ir yra tikė
jimas: nuoširdus, grynas ir tikras. Jis yra pilnas atsidavimas Die
vui: be vaidinimo ir apgaulės.

ALTORIUS IR BROLIS
Kur yra tikras tikėjimas, ten yra ir malda, ten yra altorius 

'T’TV’pTTK/f A C DC 1^ AT i’r auka- Artindamasis žmogus prie atloriaus ateina toks, koks jis
A IAE J LlVlZaO U13 TV/avJ ^.130 yra. jei žmonių akyse ir pavyksta pridengti savo tikrąjį veidą, tai

Ryškiausiai žmogus pažįstamas iš veido. Tegu jis kad ir kei- Dievo akivaizdoj jis yra permatomas kaip stiklas. Negali pabėgti 
Čiasi, vistiek lieka lengvai atpažįstami pagrindiniai bruožai. Paly- žmogus iš Dievo akių, kaip nepabėga jis nuo oro ir nuo paties sa- 
ginus du veidus to paties žmogaus — jauno ir seno, matyt tas vęs.
pats veidas, nežiūrint ,kad senatvės raukšlės gerokai pakeitė jo Arčiausiai žmogus susitinka su Dievu prie altoriaus. Čia jis, 
išvaizdą. menkutis gyvis, pasijunta Aukščiausiojo Tėvo rankose, kaip vai?

Visiškai pasikeičia išvaizda, jei ant veido uždedi kaukę (mas- kas šeimos židiny arčiausiai junta tėvo buvimą, 
kę). Tada pranyksta tikrasis veidas ,o jo vietoje tematyti kažkas Išreikšdamas savo tikėjimą .deda žmogus savo dovanas ant! 
visiškai svetinio. Kai artistas vaidindamas teatre kipšą užsideda altoriaus: savo kentėjimus, troškimus, prašymus, savo padėkas,; 
kaukę, tematyti vien baisūs ir pikti bruožai. Nežinodamas, kad garbę ir visą savo atsidavimą. Jungdamasis su Kristaus auka, au-' 
po ta baisia kauke slypi malonus veidas, galėtum pasakyti: “' 
ras kipšas”.

Nereikia ieškoti kaukių vien teatre ar kaukių baliuje. Jų yra Prie altoriaus eina žmogus betgi ne vienas. Su juo eina ir 
pilna kasdieniniame gyvenime. Jų yra gatvėse, susirinkimuose, jų kiti. Tie kiti yra jo broliai, nes visi susitinka su tuo pačiu Tėvu, 
yra ir bažnyčiose. Tai kaukės, kurias žmonės nešasi viešumon. Tėvui gi lygiai brangūs visi vaikai. Jei tad kuris užgauna brolį, už-; 
Jie nedrįsta pasirodyti kas esą. Norėdami pasirodyti dosnūs, eina gauna ir Tėvą. “Eik prima susiderinti su savo broliu, o paskui at- i 
labdarybės baliun ,o grįžę iš jo lupa nuošimčius iš pas jį atėjusio ėjęs atiduosi savo dovaną”. Eiti prie altoriaus tada, kai kenčia ne-j 
pažįstamo skolininko. Stengdamiesi parodyti savo nuliūdimą gi- teisingai užgautasis, nedera, nes užgautas ir Tėvas. Tuo atveju: 
minės laidotuvėse, pernelyg dirbtinai spaudžia ašaras. Atėję pra- nėra pilnos teisybės, nėra nuoširdumo. Nevertos yra aukotojo do-; 
syti pagalbos, beria maloniausius žodžius ir demonstruoja savo vanos, einančios ne ištyros širdies. Reikia tad pirma pabelsti į j 
ubagystę, o gavę paramą nenori nė akių parodyti. (Todėl nevel- įžeisto brolio duris, ir tik susitaikius nusilenkti altoriui.
tui sakoma: neskolink draugui pinigų, nes neteksi ir pinigų, ir! Kietas tai Kristaus reikalavimas .bet neišvengiamas. Alto- 
draugo). Norėdami nuduoti pamaldų, atsistoja centrinėj bažny- rius yra vienijanti ir vedanti šviesa, kuri veikia ir privačiame 

' čios vietoj, kad visi matytų, o grįžę namo užmiršta ir vakarinį žmogaus gyvenime. Kitaip altorius liktų sau, gyvenimas sau. Da- 
į “Tėve mūsų”. į bar gi jis pastatytas ne šešėliams mesti, bet gyvenimui tobulinti
1 Tai vis kaukės, kaukės pridengti tikrąj. veidą. Nepakenčia ir įprasminti. G.

matąs regėjimą. Praėję pro pirmą ir antrą sargybą .juodu atėjo 
prie geležinių vartų, kuriais išeinama į miestą: jie savaime juo- 
dviem atsidarė. Išėję jie paėjo vieną gatvę ir angelas ūmai atsto
jo nuo jo. Petras atsipeikėjęs tarė: Dabar aš tikrai žinau, kad 
Viešpats siuntė savo angelą ir išgelbėjo mane iš Erodo rankos ir 
iš visos žydų tautos laukimo.

!

Išsivystė keistos kautynės. Apie 40 čekis
tų prieš keturis, iš visų pusių apsuptus rau
donarmiečius. Ir puolikai ir užpultieji gulėjo 
ant žemės, slėpdamiesi už įvairių pasitaikiu
sių kliuvinių: krūmų, kupstų, grabekrančių. 
Užpultiesiems nebuvo laiko duobių išsikasti. 
Jų dėmesys įtemptai nukreiptas į puolikus, 
kurie gavo įsakymą šaudant šliaužti vis ar
tyn. Atstumas tarp vienų ir kitų, ir taip ne
didelis, vis mažėjo, šaudymas ir atsišaudy- 
mas ėjo nuolatinis. Pro bėglių galvas iš visų 
pusių dūzgė kulkos. Visų keturių bėglių ke
purės buvo pramuštos. Vos pusė colio žemiau, 
ir mirtinas smūgis. Bet kovos įkarštyje tie 
keturi vyrai rodės visai nepaisą taip artimo 
pavojaus. Verčiau būti nukautiems, negu gy
viems pakliūti į baisias čekistų rankas. Bet 
štai vieno raudonarmiečio galva nusviro že
myn ir rankos paleido šautuvą. “Tur būt bus 
nukautas” — pamintyjo Gegužis ir, sugrie- 
žęs dantimis, norėjo paleisti darban rankinį 
kulkosvaidį, bet tuojau atsiminė, kad gulin
tiems kulkosvaidis žalos nepadarys. Taigi tik 
revolverį galėjo vartoti. Taikė kiek įmanyda
mas, bet tolesniam atstume sunku iš revolve
rio į gulintį pataikyt. Ir nežinia, ar gulintis 
nukautas, nes jis ir pirmiau gulėjo. Tik pas
kui pamatė, kad kai kurie čekistai jau nebe 
šliaužia.

Užpultųjų padėtis atrodė neviltinga. Buvo 
tik viena išeitis: urmu prasiveržti ir bėgti į 
girią. Žinoma, juos tada iššaudys kaip zui
kius. Nukaus ,tai nukaus — vis vienas galas. 
Bet jeigu tik sužeis, paims į nelaisvę, ir pagy-

Tik- koja jis visą save. Tai yra kilniausias žmogaus aktas gyvenime: 
susitikimas su Dievu altoriaus aukoje.

Prie altoriaus eina žmogus betgi

dę tardys ir kankins? Ne! Verčiau žūti čia pat 
mūšio lauke. Tad prisileist priešus ko arčiau
siai, nukaut jų ko daugiausiai ir — paskutinį 
šūvį sau. Taip jie ir pasiryžo. Rodės pasiryži
mui įvykdyti momentas jau atėjo, bet štai — 

Gegužis, dažnai apžvalgęs visas fronto da
lis, pastebėjo pagiry kažkokį sąjūdį. Ten, kur 
keletas čekistų laikė paliktus raitelių arklius, 
kažkas vyksta. Ne tai arkliai pasibaidė, ne tai 
kažkokie žmonės susistumdė. Tų žmonių vis 
daugiau, jie sėda ant arklių, kurie muistosi, 
stoja piestu. Lyg kardas švystelėjo, lyg vie
nas kitas šūvis pykštelėjo. Kas tai būtų ? Dau
giau čekistų atvyko? Ar šitų negana? Ir apie 
sunkvežimį kažkas triūsinėja. Jau ten nebe 
vienas šoferis, bet visas būrys žmonių sunk
vežimį apspito. Visi kažkaip keistai blaškosi, 
kažkur labai skuba. Ir štai iš to viso triukšmo 
ir bruzdesio išlenda sunkvežimis ir daro ma- 
nievrą: ten, atgal, į šalį — apsisuko ir važiuo
ja atgal, miesto link. Tuo pačiu laiku ir raite
liai pagiry susirikiavo ir pasileido, kur risčia, 
kur šuoliu, per laukus tiesiog ant enkavedis
tų, užuolanka, lyg norėtų atkirsti jiems ke
lią pasitraukti. Tuo tarpu sunkvežimis, priva
žiavęs prie tos vietos, kur kelio vingė gana 
griežtai apsupa mūšio vietą, staiga sustojo. 
Iš jo iššoko keliolika vyrų, ne tai kariškių, ne 
tai kokių ginkluotų berniokų, kurie skubo
tai bėgdami, pradėjo šaudyti į — bolševikus! 
Gi raiteliai iš dešinės taip pat šuoliavo užuo
lanka — čekistams kelią atkirsti!

Gegužis išvertęs akis žiūrėjo į tą žavingą 
vaizdą. Jam rodėsi, kad sapnuoja. Staigūs ne

tikėti puolimai visuomet būdavo mėgiamiau
sia jo taktika. Kai būdavo užgriausi liūtu, su
staugsi vilku ir, suspaudęs žirgą pentinais, 
švytruojančiu kardu įsibrausi į nusigandusių 
priešų eiles, tai panika ir audrinis sąmyšis 
sukelia sieloj tokį šiurpulingą įspūdį, kad su 
juo nesusilygins dramatiškiausio maršo at
balsiai. Ir enkavedistų tarpe iš tiesų kilo ne
apsakomas sąmyšis. Jų frontas akimirkoj 
suiro. Kiekvienas strimagalviu bėga, kad tik 
savo kailį išneštų. Bet veltui. Raiteliai ir 
sunkvežimio įgula atkirto jiems kebą į mies
tą. Taip pat iš šonų ir užnugario juos snau
džia kiti atvykėlių daliniai. Jų dusyk daugiau 
kaip enkavedistų, tai ir apsunti nesunku. Bet 
kas jie būtų? Gegužis tempė akis ir atminti 
atspėti, kas per vieni tie ginkluoti vyrai, ku
rie taip netikėtai atvyko kaip tik tuo momen
tu, kada bėgliams jau gręsė tikra mirtis. Tr 
štai klausimas savaime išsirišo. Čekistu eilė
se pasigirdo skardus desperatingas šauks
mas:
— Tovariščiai .gelbėkitės! Banditai užnuolė! 

Šitaip!... Tai jie, kas gi daugiau? štai iš ių
būrio priekin prasiveržė milžinas, aukštai iš
kėlęs sieksninę buožę. Gegužio akvs nušvito 
— tai Dičkis! Už kilometro jį pažintu. Nebe
galįs savo džiaugsmo sulaikyti, jis visa ger
kle riktelėjo:
— Valio, partizanai!

Ir sutarškėjo rankinis kulkosvaidis į bė
gančių bolševikų nugaras.

(Bus daugiau)
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Kun. Pr. M. Jurui
Brangusis ir Mylimasis Kunige Pranciškau' .

Nepaprastu - keliu užsimezgė. ir išaugo mūsų • bro
lystė, nepaprastom aplinkybėm tenka man-tave šian
dieną sveikinti. .

Tai buvo tartum dar visai nesenai... Lietuvos arto
jas ramiai bėrė grūdą į šventąją savo tėvų žemę, o baž-

oC te tuviai
X Į, • hittumio

os

□iiGiimna
*

Lietuviai Stato Mokykit Argentinoje

Aukštasis Svečias Hanau 
Lietuvių Stovykloje

Jaudinanti Šv. Sosto Delegato 
Kan. F. Kapočiaus Kalba

vė ir nepriklausomybė. Žy
mi tautos dalis priversta 
buvo apleisti savo tėvynę 
ir namus. . .

Sunkus tremtinių gyve
nimas. . Daugely, atvejų 

ne
galim nei: savo nuostolių* 
išlyginti nei patys sau 
žmoniška ateitimi' pasirū
pinti. Dėlto mūsų žvilgiai 
krypsta į dieviškąsias ir 
žemiškąsias šios žemės in
stitucijas, turinčias aukš
čiausią morališką Autori
tetą ir stipriausią * valsty
binį svorį.

Pirmiausiai mes' dedam 
savo viltis-Šventojo Petro 
Uoloje,-ant kurios nepaju
dinamai stovi visa Kris
taus Bažnyčia. Mes esame 
ne kartą patyrę, kaip Jo. 
Šventenybė Popiežius* Pi
jus XII yra iš visos širdies 
susirūpinęs tremtinių-var
gais ir sunkumais. Jo tė
viškos meilės ir materija- 
jlinės paramos patiria vi
sos pasaulio tautos, pirmo- 

I je eilėje tos, kurios dėl 
siautėjusios karo audros 
daugiausiai nukentėjo. 
Mes kreipiame taip pat 

į savo žvilgį ir į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur 
demokratiškos idėjos yra 
įatnešusios daug vaisių ir 
įkur beveik trečdalis lietu
vių tautos rado sau prie- 

' glaudą nuo caristinės Ru
sijos persekiojimų.

j Ekscelencija, Jūsų da
bartinis buvimas čia Eu
ropoje mums kaip tik ir at
stovauja anas abi pasaulio 
pajėgas. Jūs atstovaujate 
Šv. Sostą pabėgėliams ir 
tremtiniams, kaip Popie- 
ižiaus Misijos Šefas, ir vo
kiečiams — kaip Apašta- 

Vokietijoje ir liškas Vizitatorius. Jūs ta
pčiau kartu esate ir galin
giausios pasaulio valsty
bės pilietis. Jūsų šitą atsi
lankymą mes laikome sim
boliu, kuriuo mes pasiti
kim ir kuris gali išgelbėti 

į pasaulį nuo pražūties. Už
tat mes reiškiame savo

mes esame bejėgiai, 7
»

statytas aukuras, priso
dinta gėlių. Prie C rajono 
įėjimo pastatyti įspūdingi 
vartai.

Birželio 1 d., saulėto sek
madienio rytą stovykla 
pasipuošė tautinėmis vė
liavomis. Po 10 vai. stovy
klos gyventojai pradėjo 
rinktis prie puošniųjų pa
sitikimo vartų. Čia buvo! 
Hanau lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Klimas 
su liturginiais iškilmių rū
bais, visi kiti lietuvių pa- 

i vykią aplankė Šv. Sosto rapijos kunigai, USA ar- 
I Vizitatorius ir III-sios Mi- mijos divizijos kapelionas 
sijos Vokietijoje Šefas kun. kpt. K. Jankus, kai- 
Jungtinių Amerikos Vals- myninių lietuvių stovyklų 

!tybių vyskupas Dr. Aloy- parapijų klebonai ir kiti' 
zas Munch. Hanau lietuvių kunigai svečiai, stovyklos į 

, stovykla šį žymų ir gar- vadovas prof. Dr. A. Gylys 
bingą svečią stengėsi kuo su lietuvių komiteto na- 

: gražiausiai ir iškilmin- riais, vietos UNRRA pa- 
giausiai pasitikti. Tam rei- reigonys etc. 
kalui buvo sudarytas spe
cialus komitetas, ir sto
vykloje iškilmių ruošos 
darbai prasidėjo prieš ke
lias dienas. C rajone buvo 
įruoštas lietuviškas darže
lis, kur buvo sukaupti reli- 

; giniai ir tautiniai simbo
liai: perkeltas kryžius, pa- 

stybėse pabrėždamas, kad 
sovietinėj jr hitlerinėj 
santvarkoj rinkimų rezul
tatai nepriklauso nuo rin
kėjų, 

i Suminėjęs garbingą Lie
tuvos istoriją, straipsnis 
sako: “Nepriklausomybės 

i laikmety Baltijos tautos į-
Statomoji lietuvių mokykla Argentinoje. Prie .rodė sugebančios gyventi 

Aušros Vartų lietuvių bažnyčios Avellaneda mieste demokratinėj laisvėj, kur- 
Tėvai Marijonai stato didelę mokyklą ir salę. Kaip ma- i ti savą kultūrą, literatūrą 
tome, darbai gerokai jau pavaryti, bet pabaigimui dar 
reikalinga rėmėjų talkos.

• Didžioji Hanau lietuvių 
stovykla gana dažnai ap
lankoma žymių ir garbin- 

Mokvklą pradėjome nius pinigus, bet reikia saugiai:gų svečių. Šių metų gegu- 
mūsų širdis statiti lietuvių geradarių auko- užklijuoti. o laišką užregiątruo-lžės 24 d. joje lankėsi Jung- 

juto Ivg tolimo griaustinio dundesį: kils baisi audra, iš t. ‘‘"‘'k ““ puugų “““‘“^■ske.timų Amerikos Valstybių
kurios . tik Galybių Viešpaties ranka mus teišgelbės. dz,aL Darbo uzbi‘«“”as dar -ešaugus. S.uncant pinigus, Raudonojo Kryžiaus pir-
Vivu tuntu vnūb..^ unt it»ii„ i,- nuunknin niuviūk,iui\>'■ Mes- ,s sa''° Pus“- dar "et,i- į Argentiną, geriausiai išpirkti miiniikas Mr. Basil O Con-

•J ******* — O "*" *’**'* ^ * ** • • V V ‘ Į g yy,

nyčių -varpai, skambindami “Viešpaties Angelą”, rytą-į ,~r
Statyba prasidėjo spalių 7 d..

—
Į laiškus galima dėti popieri-’

Visa tauta suklupo ant kelių ir paaukojo Dieviškajai' . 
Širdžiai savo likimą. Su-šia džiugia naujiena aš vykau: 
tuomet per platųjį Atlantą pas savuosius ir tavo asme- ® 
ny suradau savo brolį. 4

Vėliau ugnies jūroje paskendo mūsų tėviškė. Šian
dieną aš esu žiauriame ištrėmime. Kaip tave, broli, pa
sveikinsiu ir ko palinkėsiu?

Kur tavo širdis, visi juntam ir matom: ji ten, kuri 
meilė šaukia — Dievo, tėvynės, tautos ar artimųjų 
skurdo ir vargo balsu.

Tu stengiesi nuslėpti savo geruosius darbus nuo 
žmonių akių. Tačiau yra Akis, kuri viską mato, Ausis, 
kuri viską girdi ir Ranka, kuri viską rašo į gyvųjų ................
knygą. Yra ir čia žemėje — tėvynėje ir ištrėmime —la^ai pasitikime Tamstos lietu- 
viešų ir slaptų tavo meilės žygių liudininkų, kurių ;visko® sirdies gerumu ir laukia- 
skaičiuje esu ir aš. Jųjų tat ir savo vardu noriu šian- me Jūsų Paramos bendromjė- 
dieną pareikšti tau didžiausią linkėjimą: tegu tau, kaip gom pirmą lietuvišką,
ir tavo pasirinktam Užtarytojui Asyžiaus Vargšui, ne- mok-vkI4 Argentinoje, 
paliaujamai skamba širdyje džiaugsmo himnas tava-: 
jam Tėvui, tavajai Saulei, kurios spinduliai teguodžiaI 
ir tešiido tave kaip šviesiose laimės dienose, taip ir 
tamsiose skausmo naktyse, kurios dažnai gaubia tavo 
kunigiškus kryžiaus kelius. Žinoki, broli, kad kaip 
kraujuose paplūdusioje tėvynėje, taip varguose pa
skendusiuose tremtiniuose .šią dieną daugis rankų ky
la į dangų, minėdamos tavo vardą.

Su savo mylimais Lavvrenciečiais didžiomis auko
mis ir pastangomis įrengtoje šventovėje įžiebei amži-' 
nąją altoriaus ugnelę, kur nuolatos atnašauji gyvąją I 
Golgotos auką. Šios dienos tavo rankomis konsekruota; 
iškeltoji Ostija yra tavo dvidešimt penkerių metų ne-! 
nuilstamos kovos vainikas.

Būdamas toli nuo tavęs, trokšte troškęs, bet nega
lėjęs atvykti Į tavo šventę, aš noriu įpinti į šitą gar
bingąjį tavo vainiką ir man® Europos griuvėsiuose lai
komą šventųjų Mišių auką, visa širdimi maldaudamas 
Nukryžiuotąjį laiminti ir stiprinti tave, kad dar ilgiau
sius metus galėtum šildyti savo tautiečių širdis švento
sios Dvasios ugnimi ir spindėti neužgęstamu šviesos 
žibintu, pranašaujančiu laukiamojo mūsų tautos prisi
kėlimo aušrinę!

rime reikalingų išteklių. Labai 
gražiai tautiečius prašome, ma
lonėkite. nors ir nedidele auka 
prisidėti: tai lietuvių tautai ir 
visuomenei kilnų darbą parem

si.
| Nekalbame apie reikalingumą 
statyti lietuvišką mokyklą bei 
salę (pastatas bus iš dviejų auk
štų). nes visi žino, kaip svarbu 
turėti jaunuomenei auklėti sa
vas atatinkamas įstaigas. Taigi,

čekį banke ir atsiųsti čekį sa-!nor, lydimas USA armijos 
įvo laiške. Oro paštas pasiekia-štabo viršininko gen. Įeit. 
Argentiną per. 4 ar 5 dienas. Pa- Ų. R. Huenbner, D. P. sky- 

! prastas paštas laivais ima maž- riaus viršininko pulk. S. R. 
daug mėnesį laiko. Mickelson ir kitų žymių

Širdingai dėkojame’ Jums; už palydovų.
bet kokią pagalbą, ir melsdami! Biržeho j d Hanau gt0. 
Jums gausios Dievo palaimos: - - - - -
Kunigai Marijonai Argentinoje

Kun. Vincentas Raitelis
Kun. Stanislovas Saplys 

Kun. Kazimieras Vengras
Adresas:

Padres Marianos
Mendoza 2280
Avellaneda - Buenos Aires
Argentina.

■
I

I

Kan. F. Kapočius,
Vatikano Misi ja. Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje.
1947. Jėzaus Širdies mėnesio 

pirmoji diena.

I ŠIS TAS Iš ARGENTI
NOS LIETUVIŲ 

GYVENIMO

per

10:30 vai. pasirodė aukš
tojo svečio mašina, lydima 
lietuvių dviratininkų gre
tų. Į Lamboy mišką aukš
tojo svečio pasitikti buvo 
nuvykęs lietuvių komiteto 
pirmininkas A. Survila ir 
apie 60 lietuvių dviratinin
kų, vienodai apsirengusių 
(pilkomis kelnėmis ir bal
tais marškiniais) ir savo 
dviračius pasipuošusių 
tautinėmis vėliavomis. Iš 
pat vietos aukštąjį svetį 
lydėjo Popiežiaus III-sios 
Misijos Tautinis Delegatas 
lietuviams 
Austrijoje Kan. F. Kapo
čius ir Kun. prof. St. Yla.

Prie iškilmių vartų aukš
tąjį svečią anglų kalba pa
sveikino stovyklos vado
vas prof. Dr. A. Gylys. Po 
trumpų bažnytinių cere- 

„ monijų aukštasis svečias 
*ipro skautų ir moksleivių'džiaugsmą šia diena, kuri

ir meną. Jos kalba savitom 
kalbom, kurios dėl savo 
artumo sanskritui labai 
vertinamos mokslininkų 
Pagaliau: “Teisingumas, - k , .-i ..... . .tarptautinė teisė ir etno Sreias, laimindamas susi-;yra tarsi sviesi vaivoryks- 
grafija kalba už Baltijos rlnk?slu3. ™angsniavo lite tamsioje musų likimo 
valstybių bylą. Tik aukš- f az,a' ,sP?ost.’ stovyklos! padangėje. _ _

- - bažnyčia, kurioje jam bu- • ~ —— -
amerikie- vo irenStas specialus sos- celenciją pranešti Šventa- 

patriotinės. visuomeninės veik-lčiai ir anglai dar nepasakė 
los. Deja, neatrodo, kad tas rei-' galutinai žodžio”. Jei auk-i

etas J. Kėkštas; taip pat lau
kiama vieno inžinieriaus iš Švei
carijos.

Naujos inteligentinės pajėgos
P. Amerikoje liet, kolonijose vaisiy ui ų uyią. iik huks- r. ~ T- r-,,
būtų labai sveikintinos, jei jos Į toji politika nedrįsta to baznYC1^ kurioje jam bu-Į Mes prašome Jūsų Eks- 
čia daugiau įneštų kultūrinės, pripažinti, nors amvmuv- . _ . .. .-- . ■. —_ „TT .
patriotinės, visuomeninės veik-čiai ir anglai dar nepasakė ta.s- Baz"y«oj Ji su gies-ijam Tėvui Pijui XII-jam, 
los. Deja, neatrodo, kad tas rei- galutinai žodžio”. Jei auk-!mem!s pasitiko Damavos’|kad JO rodomos meiles ir 
kalas būtų visiškai aiškus atvy- štoji politika paaukos Bal- ansa/n • ,
kusiems. ir kai kurie jų čia tri-ltijos valstybes smurtui J ™z,ko Br..Jonušo. Pilnu-j niekada , 
naši apie vadinamąjį “pažan-j tai po šios aukos seks ir ‘elel ba™yc,a>. pngiuejus kaip >r mekada 
giųjų- lizdą. piktindami ausi-! kitos: “šiandien baltai, ry- zm0.ni« P"™asls J aukštąjį!dės šventos Katalikų Baz- 
stovėjusios pasaulėžiūros senes-įtoj belgai”. “Todėl reikė-! lvecl? PrablI° Sv- Sostoįnyeios. Kaip musų tėvai 
nius lietuvius išeivius. 1 
tikėtis, kad tikrovės nepatyru- ir ypač NKVD pasitrauktų 
šieji greitai praregės, kokie ti-įiš Baltijos kraštų ir paves- 
pai juos už nosies Buenos Aire-, 
se vedžioja. Kor.

Jau beveik pusmetis, kai 
Radio Libertad Buenos Airese 
sekmadienio rytais lietuviai tu
ri savo valandą. Veiklumu pasi
žymėjęs šv. Cecilijos choras, 
varg. V. Rymavičiaus vedamas, 
radio bangomis duoda puikių 
lietuviškų dainų ir giesmių.

Į P. Ameriką jau daugiau at
vyksta tremtinių iš Europos. Be 
anksčiau Argentinon atvykusių 

, Dr. Kairelio,

vadovaujamas' rūpesčio

Po savo įšventinimo į kunigus pėr 25 metus beveik 
de-ynis tūkstančius kartų su šventa pagarba artinausi 
prie Mišių altoriaus, bet gal niekad širdis taip stipriai 
neplakė ir siela nebuvo taip pakili, kaip birželio 22 d 
šventoje Jubili'-jirėje aukoje. Antru kartu pergyvenau daktarų Babelių, 
tą neišreiškiamą jausmų ekstazę, kurią jaučiau pirmų- kun. A. Grauslio, rašyt. P. Ba- 
jų Mišių dienoje: ir ji gaivino mane tame įspūdingame 
vaišių v. kare. Tos dienos pergyvenimai kaip šviesus 
atminimo žiburėlis, lydės mane visą amžių ir aš visada 
pasiliksiu giliai dėkingas tiems, kurie savo nuoširdžia 
malda, savo nuotaikingu dalyvavimu, savo geraširdišr 
ka auka, savo draugiška dovana, savo skambia daina, 
savo gausiais ir jausmingais linkėjimais žodžiu, tele
gramomis ir laiškais, kaip sidabrinių jazminų vainiku, 
papuošė brangias sukakties valandas. I 
dėkingumo, kaip akis yra pilna džiaugsmo ašaros, kol 
ji dar per blakstienas nepersisvėrusi: kad žodžiais to 
pareikšti negaliu — atleiskite, bet kad kuogiliausią ir 
kuonuoširdžiausią dėkingumą jaučiu — tikėkite.

Esu tikras. Kad mes vėl susitiksime bendroje mal
doje už pavergtųjų brolių išlaisvinimą ir bendrame vei
kime už Lietuvos išvadavimą, kad bendrai ten ties Šv. 
Kazim’ero grabu suklaupę prieš Aušros Vartų Mariją 
su džiaugsmo ašaromis akyse į ją padėkos maldoje ran
kas tiest ūme.

bicko, vėliausiai j Paragvajų 
pravažiuodamas čia sustojo po-

Lietuva Belgijos Spaudoje

I
Pradžia 3-čiame pusi, 

bas; tai pasigėrėtinas sim.. .i , oas tai pasigėrėtinas sim-;Širdis kupina jr liudininkas;

JŪS1Į
Knn. Pranas M. Juras.

I 
i
I

• gique” pirmas užtarė ne-: 
! laiminguosius. Ir tai nebu-į 
vo be reikšmės palankiam 
reikalo išsprendimui.

i 19. 8. 1946. minėtas dien- 
| rastis įsidėjo platų straip
snį: “Baltijos valstybių 
paslaptis”, pasirašytą G.P. 
Straipsnis gerai pagrįstas 
ir dokumentuotas. Jis iš- 

i kelia dviveidę Rusijos po
litiką prieš šį karą, kaip 

'Stalinas flirtavo su Hitle-

lietuvių tauta 
nepamirš taip, 

l neišsiža-

Vokietijoj . Austrijoje. Italijoje, Prancūzijoje, 
Danijoj ■. Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs
ta, vargsta p t 75,060 lietuvių tremtinių. Jie yra praė
jusio karo au'-'os. Jie yra komunizmo ir nugalėto na
cizmo kaukimai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo 
artimųj :. - 'o pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka
ni, visų niekinami

Skirkite savo aukas BALI' per savo skyrius ar į- 
staigas arba siųskite tiesiog:

L’nited Litlmanian Relicf Finui of America, Ine. 
105 Gi and St., Brooklyn 11, N. Y.

1,

žmonių nostalgijos, kurie 
svajoja apie savo tėvynę, 
kurie nebeturi savo žemės 
nei židinio dabartinėj Eu- 

I ropoj”.
“BALTIJOS VALSTY

BIŲ PASLAPTIS“
Tarp gausios belgų spau

dos ypač minėtinas yra__________ ,__ _______
katalikų stipriai įsišakni-.riu ir kaip Rusija, pama- 
jęs dienraštis “La libre čiusi sėdinti blogam veži

me, nusisuko nuo Vokieti
jos, nors šis nusisukimas 
Rusijos vistiek neišgelbėjo 

, nuo karo. Laikraštis cituo
ja paragrafus nepuolimo 
sutarčių tarp Lietuvos ir 
Rusijos, įvertina atsargią 
baltų politiką ir priduria: 
“Rasi lazdą, norėdamas 
mušti šunį”. Toliau mini 
laikraštis rinkimų komedi-

. Todėl reikė-!svečią prabilo .........................
Reikia tų kad Raudonoji ArmijalT?utin,z ,De'.e.Satas ListU-| kentėjo ir• m.re uz šventąjį

--------- J .. . J viams Vokietijoje ir Aus-1 katalikų tikėjimą, taip ir 
jtrijoje kan. Feliksas Kapo-!mes visi tėvynėje ir pa- 

tų juos tarptautinei kon- e?.aUe Pasi^ šv?n‘
troiei, kuri galėtų prižiū-!caleaciJ’ Apaštališkąjį Vi- — ............ -............-.......
rėti laisvus rinkimus ir z!‘at°FU >r PoP^aus.M'- 
tuo būdu galėtų būti suda- Scfą v°ki®tWie siais įžodžiais: 

i — Žiaurių dvidešimtojo 
.amžiaus tironų sukeltos 
į tautų grumtynės nuteriojo 
ir mūsų lietuviškąjį taiką 

į ir katalikišką 
kraštą. Mums išplėšta lais-

Beigiųue”. Tai bene pats 
įtakingiausias Belgijos; 
dienraštis, kurio balsas 
pasiekia visas ministerijas 
ir didelę daugumą krašto 
gyventojų.

Kai 1945 m. lietuvių būk
lė Belgijoj buvo susvyra
vusi ir kai buvo pareika
lauta valdžios organų pa
likti Belgiją arba pereiti 
rusų žinion, “La libre Bei- ją okupuotose Baltijos val-

rytos demokratinės ir ne-: 
priklausomos vyriausy-' 
bės”.

Straipsnis baigiamas šio-’ 
mis eilutėmis: “Baltų pro- .. .
blema tebelieka paslaptis, *
kilusi iš jėgos ir didžiųjų a 

[valstybių interesų. Ir svar- 
bu yra žinoti, ar mažosios'« t

į tautos bus paaukoti di- v iVl (jo Ų/ 
džiųjų interesams, ar tei- 
singumas ir laisvė laimės. x 
Baltų paslapties išspren- 
dimas yra kartu ir visos 
Europos likimo klausimas. S 

j Be to, ‘La libre Belgiųue’ a 
[įdėjo straipsnį vasario 16 2) 
į d. proga: “Lietuva, kanki- 
nė šalis”, kur iškelti dau- « 
giau Lietuvai skaudūs mo- į 
mentai praeity. — Lietu-v 

i vių bado streiko proga tas » 
■ pats dienraštis paskelbė 
. pirmame puslapy (11. 3.

1947): “ 
i SSSR prieš jų valią, 

kiasi pasaulio opinijos” ir 
keliolika eilučių primena ''į 
neatitaisytą skriaudą.

tai ir ištikimai eiti mūsų 
tautos kankinių pramin
tais takais.

(Bus daugiau)
A M.

Deja, aš neturiu laimės 
būti teologu, bet turiu lai
mės būti krikščioniu.

Fr. Ozanam.
T

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS <! 

i! 
i!Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOL’th Boston 0379

, j

Lietuviai įjungti į d 
šau-jĮį 

iiii
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Maironis.

tardamas rūpestingai žiū
rėti į visus dalykus, bet be 

atsiminimų skrupulų.

iv Aokškuf*ia

Prel. Jonas Mačiulis.
I 
i
I

—; Maironis * Kauno SentinatŲi 
jose. — Penkiolika metų nuo. Mai . 
Mažas- nuotykis per Maironio pamokų. — Apie 
nuskandintų Nemune • inkarų^.—? Garlaiviais 
Nemuno ir Nevėžio upėmis. —• Snich^ristais po
eto kambary. — Ar žinote, kurias dainas sukūrė 
Maironis?

PIRMĄ KARTĄ SUTIN
KU MAIRONĮ

Aš norėčiau prikelti nors
vieną senelį

Iš*kapų milžinų-- t:
Ir išgirsti nors vieną,t bet- 

gyvą žodelį
Iš senųjų laikų. ,

'■ -1

— Tai... tai... kad tamsta,i 
kaip šlapig višta...
APIE MADEROS GURK- 
ŠNOTOJUSIR SERME

.5 GIUS
Vėliau, aukštesniuose?., 

kursuose, - dėstė moralinę 
teologiją. Jis ypač buvo į-i 
sigilinęs į traktatą apie 
teisingumą. Mums duoda? 
vo spręsti specialius mo
ralinius uždavinius— įvai
rius sąžinės klausimus, pa-i

IL

Senelis, kurį dabar norė
tume prikelti, tai pats 
Maironis. Jau lygiai pen
kiolika metų, kaip jisai 
miega kapų miegu (mirė 
1932 m. birželio 28 d.).

Pluošteliu i ‘ 
norėtume pavaizduoti tą 
didžiausį mūsų poetų. Pir- gęS su įa teisingumo, varg-1 _ 
mą kartą sutikti Maironį meilės dvasia, kad netiUctvulllcJ^’ 
turėjau laimės 1927 m-!jo poezijoje tas atsispindi. da^sv^ dieną ir be to 
rugsėjo mėnesį. Tada mūs Vienoj satyroje jisai per- 
dainius buvo Kauno Kuni-}Spėja: 
gų seminarijos rektorių-į 
mi. Mano moksladraugiai ( 
nusakė, kuriuo taku per 
seminarijos sodnelį eina' 
poetas į savo namus pa vai-, 
gęs pietų drauge su kitais, 
profesoriais. Laukiu nuro-į 
dytoj vietoj. Žiūriu — at-į 
eina. Lėtais žingsniais, il
goj kunigiškoj sutanoj, vi
dutinio ūgio, su akiniais. 
Mąne draugai jau buvo 
primokinę, kaip reikia pa-: 
sveikinti, taigi aš paėmiau 'trus tiems

Maironis taip buvo suau- nuo
Didysis dainius Maironis
kurio mirties sukanka penkiolika metų.

mą kartą sutikti Maironį meilės dvasia, kad netidavome nes gaudavome Medžio užmigęs nejuda lapas:

; stalo garuodavo skanios Vienos tik žvaigždės mirkčioja, 
į dešros, ir po bonką demo-! dega, 
nado kiekvienas gaudavo- Seminarijoje me8 teturė. 
me. Pokariniais laikais se- jome Ok nedid91į o
minanjos maistas nebuvo valgykios iangą. kai

— O jūs. kurie krūtinę jauną 
Kas dieną šaldote ledais.

; i
ii e f » i. r • ' i \ f '•

aunajai Lietuvai
Jaunoji Lietuvos karta,; 
Tėvų pamilus brangią šalį. 
Už ją, už ją, kiek jėgos gali, 
Širdim, galingą ir karšta,

I r u

l . -

Nė ūž skriaudas vieĮi proletaro, - 
Visos tautos varytiįtyaro, 
Į darbininkų eilę stok, 
Plačiausiu mostu užsimok!

1

Pagerbęs milžinus tautos 
Ir darbus savo pirmtakūnų, 
Patsai auk ateičiai gąliūnu 
Ir savo prievolės šventos 
Įnešti irgi savo dalį, 
Darbais palaimint brolių šalį, — 
Jaunime pažangus atinink! .
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Jaunime pažangus atmink! . 
Garbės sau kelią paritink!

Ant išvyniotos vėliayps 
Kilniai išrašę: už tėvynę!
Rankas sau draugiškai supynę 
Pirmyn, Jaunime Lietuvos!
Pirmyn aukštai tarnaut.idėjai, 
Šviesesnės ateities kūrėjai! ‘ 
Pirmyn, jauni draugai, pirmyn! 
Kaip Vilniaus bokštai vis aukštyn.

♦

Apsaugok, Aukščiausis, tą mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. •
Neapleisk, Aukščiausis, mūsų ir brangios tėvynės! 
Maloningas ir galingas per visas gadynes.
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lietuviai 
didžio- 

iškilmių 
dainų ir
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— Sunku gyventi-žmogeli 
ant svieto... ’
— Kad širdį tau skaus

mas, kaip* peiliais, suspaus.
— Vilija mūsų,., upelių 

močiutė... .
— Marija, .Marija,*,skais-' 

čiaūsia lelija..... / J
’ Tose . dainose amžiais' 

M&ifonis išliks gyvas lie
tuvių tautoje. Šiandieną 
Maironio kapas pavergtas, 

i bet jis iš karsto į mus šau-s 
kia: i .
— Kaip vyrai; be baimės mes 

stokim į kovą.
Kaip milžinas amžių baisus. 
O meilė tėvynės tebūnie .vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus! 
Darbuosmės ir eisme.’ kur sau-

* ' f ■ . 7.

kia tėvynė! "?• 
Mylėsme ir gėrbsme. .ką prose

niai gynė!
Tėvynė iš miego pabus”.

Dr. J. Prunskis.

Solisty Lietiiviškos Dainos 
Vokiečių Universitete

Birželio mėn. 6 d. Tubin- 
geno universiteto 
studentai surengė 
joje universiteto 
salėje lietuviškų
muzikos koncertą. Įvairių 
tautų publikai, kurios tar
pe buvo labai daug profe
sorių, buvo šauniai paro
dytas lietuviškų dainų ir 
muzikos grožis. Čia daly
vavo Lietuvos Valstybinės 
operos solistai, S. Naura- 
gis ir A. Dambrauskaitė ir 
garsusis pianistas A. Kup
revičius.

Šiuo metu S. Nauragis 
dirba lietuvių tremtinių o- 
peroje, o A. Dambrauskai
tė su dideliu pasisekimu 

Į pradėjo dainuoti Augsbur- 
;go vokiečių operos teatre 
ir dažnai dainuoja per ra
dio iš Muncheno — Vokie
čių operoje savo partiją ji 
dainuoja lietuviškai, nes ir 
balso ir muzikaliniu atžvil
giu gaunasi daug gražes
nis įspūdis.

Neseniai teko klausytis 
YMCA operetės Vokieti
joje, Prancūzų okupacinė
je zonoje, kur svarbiausio
ji solistė buvo Kauno ope
retės primadona, G. Matu
laitytė. Ji dainavo prancū
ziškai, dainavo vokiškai, 
tačiau kai yienoje arijoje 
pradėjo nuo pusės dainuoti 
lietuviškai, tai skambėjo 
žymiai gražiau ir galin
giau. Tą visi pastebėjo ir 
pripažino.

Mūsų Kuprevičius, nors 
dar ir jaunas, tačiau jau 
kopia į pasaulinio garso 
pianistus. Kiek anksčiau 
jis dalyvavo tarptautinia
me muzikų pasirodyme 
Šveicarijoj ir pateko į pir
mąsias eiles. J

Muzikos Profesorius.

riais buvo tada laivo tilte- ko tas, ką jis “Varpuose 
lyje, drauge su kapitonu, pranašavo: -

. Matė visą tą, nieko mums jrgj mano kapo-duobės, 
nesakė, tik vėliau per vice- Gal neužiigė. netikėtai 

rx>^x, .x»xxx*xx,x«„vx,x.xx.x, rpktnriii davė Suprasti, ReqUįem liūdną varpas kalbės, 
me maldos kalbėti, dažnai į Sergėt paliepęs nakčiai žvaigž-

------------ matyaavosl) Kaip Sauie |—t~ --------- ;-----, b — 
DIDŽIOJOJ SEMINARU skęsta Nemuno ir Neries ®aiku? nePereinant 1 negir-;

santakos vandenyse... Tre- *?au.smA*

“ gerklę piau- S.“

Kurie vien augate pilvais’' ' PaS?r,nimas buvo labal me maldos kalbėti, dažnai :kad 8eri
augate p.lvats. Jauclamas. matydavosi, kaip saulei™* su

O jūs išlepę ir atšalę, 
Apkurtę žiovaunat paikai. 
Kai nuo darbų-vargų išbalę 
Gal jūsų miršta kur draugai!.

Patsai iš liaudies, iš ūkio

JOS SALĖJ
Bažnytinių ar kitokių čiadieniais ilga virtine iš- 

švenčių, iškilmių metu, po- eidavome po šlaitus pašo-

•t

su žmonėmis, bet su i dėtai.

i Jį patį ištiko tasai liki- 
Patsai Maironis visada mas, kuris vaizdavosi jo 

buvo pavyzdingas kuni- aprašytosios džiovininkės 
Nors ir jo jautrioje akyse:

Draugės vienos 
Karsto sienos. .
Smiltini kapai!... 
Ir į varį 
Jiems pritarę. 
Gedulo varpai!

Visą gyvenimą praleidęs 
• arti altoriaus, Maironis 
I norėjo, kad ir į dausas jį 

j lydėtų maldos sparnai. Sa- 
testamente jisai pa- 

kad paskutinės 
prieš jo mirtį iššvęstos lai
dos kunigai atlaikytų, be- 
įrods, po 12 Mišių. Kadan- 
įgi mūsų kursas kaip tik 
kunigystės šventimus ga
vome kokį mėnesį prieš jo 
mirtį, tai mums ir buvo 
testamento vykdytojo 
kan. Penkausko perduotas 
garbingojo velionio noras.

X, » xx>xxxxxxxx«f XXXX,VVX, pv I , gfas

Patsai iš liaudies, iš ūkio ra šimtų su viršum auklė- kuoti ar, žiemą, apsupda-.J • matvti iš kai-1
žmonių kilos ii«, buvo aš- tiniu susirinkdavome i di- vome ilgus ratus miesto .J ,’ , i'T! . _ r : y° tmių susinnkaavome a?1tur apie ,Mai. kurių eilerašcų, buvo ko-

Ičiams, kurie pomėgių keliu Ateidavo Maironis, Jakš- sto’ fabriką. Tačiau vieną 'J. v1^aa "nasilikopusinteligen- džiąją seminarijos vų tarp jausmo ir parei-ciams, Kurie pomėgių xenu Ateidavo iviairoms, jukš- visada na«ilikn;vieną ranką pabučiavau,, užmiršta lietuvis- tas Susėda Driešakiniuose kartą metuose turėdavome ^os’ J1? visada pasiliko,kitą... Senelis ne garbės ?zmirsta lietuvis-tas. s>useaapriešakiniuose k ] prie altoriaus ir nenuėjo,
Rot u,* m io :kų bakužių jnamius. Ne (suoluose. Mėgdavo pasi-tonmesnę įskylą, mokslo, pntina« i špiliu® i 

^Jveltui kitoj savo satyroj;klausyti klierikus lietuvis-:metų pabaigoje. Ir Mairo-; P s''la, kad busimuosiuose levi
tuose nuolankumas augtų. 
Nors tai buvo popietė, tai
gi laisvalaikis, bet Mairo-j 
nis ramiai išklausė manoj 
pareiškimų apie norą įsto
ti į vadovaujamą semina
riją ir klausimą išsprendė j 
teigiamai, nukreipdamas: 
kur reikia.

PAMOKOJE ISTORIJA
APIE... ŠLAPIĄ VIŠTĄ į laikydavo Mišias prie pir- 
Kadangi buvau baigęs mojo šoninio altoriaus vy- 

gimnaziją, tai patekau į “ ‘ ---- *---
tretįjį kursą. Čia Maironis 
ateidavo mums dėstyti li
teratūrą. Atsiklaups būda-' 
vo prie katedros, sukalba-j 
me visi draugėje maldelę į; 
Šventąją Dvasią ir turėda 
mi po ranka jo paties pa- lieti, galime_ spręsti iš jo 
rašytą vadovėlį, klausyda
vomės jo pasakojimo. Mai-: 
ronis mėgdavo energingą j 
atsakinėjimą. Atsimenu į 
kartą vienas draugas ėmė 
taip lėtai, žodį pasakęs pa
tylėdamas pamoką atsaki
nėti. Maironis tik pažiūrė
jo, pažiūrėjo į jį ir prieš’ 
visą klasę juokomis prata
rė:

tokius išplakė:
Metais iš grašių sermėgio nu-

| tu kęs.
Vargšo drovėsies namų:
Pilvą išpūtęs, cigarą užrūkęs. 
Juoksies iš savo sapnų.

PRIE ALTORIAUS 
LAIPTŲ

Kartą tarnavau Mišioms 
Maironiui. Paprastai jis

niauoju niiviinuo nvtuvio-, — c a----- —
i kai dainuojant ar savo po- nis su mumis vykdavo.
_ _i____ i*.__4. c?.. ' Atsimenu karta niiš | 
eziją skaitant. Su klieri-’ Atsimenu, kartą pūško-, 
kais drauge atlikdavo ir damas garlaivis veža mus 

xv------- Pora šimtų jau-

MAIRONIŠKY IR MAI
RONIO KAMBARY

Vieną pavasarį pėkščio-savo metines trijų dienų Nemunu. . „ . . .-. ..
sėdėdamas nų vyrų geroje nuotaikoje, mis turėjome ilgą žygi įrekolekcijas, sėdėdamas nų vyrų geroje nuotaikoje. turėjome į yQ

klaupkelėje priešakiniame Nelaimingai kažkas pajų- Maironiskj (poeto garbei tvarkė 
kampe po kairės. Pabarš- dino kokią tai rankeną ir!taip buvo pavadintas semi-.__;_i

rų pusėj seminarijos baž
nyčioje. Su rimtumu ir su
sikaupimu jis atlaikydavo, 
bet gana greit, net tą ‘Con- 
fiteor’ jis kažkaip labai 
greit atkalbėdavo, bet kiekį 
.daug jausmo mokėjo į tą į-į 

XXX, V4, &XX,XXXXXX. XX, J J

eilėraščio ‘‘Prieš altorių”:
“Mea culpa!” j krūtinę 
Nusižeminęs mušuos, — 
Spindi siela deimantinė. 
Spindi ašarų lašuos.

MAIRONIS VARDINĖSE
Maironio vardas buvo 

Jonas. Vardines švęsdavo 
ne birželio 24, o mokslo 
metų laikotarpyje. Lauk-

kindamas į klaupkelę jis inkaras pasileido į upę. Aš narijos ūkis). Įdomu buvo' 
kartais duodavo 
kada mąstymą ar A , j , .
baigti. Maironis mėgo mai- ravo blauzdą. Tas įvyko į to liekanų, dar maloniau 
dą. Argi ne jis eilėraštyje vienu akimirksniu. Garlai-įbuvo kai pamatėme sode-

&x.xt, inkarą lyje ilgus stalus, kur buvo 
nutraukė ir nebebuvo gali-gausiai pieno, vaisių. Mai- 
ma surasti.
dėjo jaudintis. Norėjo vi-įkimis gėrėjosi jaunųjų; 
sus pabausti ir grąžinti at-į džiaugsmu.
gal, tačiau jo gera širdis į Maironio vardinių išva- 
neįstenge to reto malonu- į karėse nueidavome su še
rno auklėtiniams ;

f

iki galo.
SU KAIMIEČIAIS NEVE- Payeikslus,

ženklą, buvau taip arti, kad inka- padaryti “inspekciją” ne-! 
maldą ro retežis gerokai nušiū- toliese buvusio Kauno for-

“Šunku gyventi” kreipėsi į vis plaukė greit
Kūrėją:
O Dieve didis ir Tėve brangus!
Pastiprink žmogų silpną ir men

ką.
Taip sutvarkytą, kad vien tik

dangus
Jo begaliniams norams užtenka.

APIE “FURTKĄ” IR 
MUZIEJŲ

Tačiau Maironis buvo ir; z|() PAKRANTĖMIS
geras administratorius.:
Sėdime, būdavo, :
metu savo 1__________ . . . _ . - _______ » ___
Pro langą matome beatei-nediktinių ūkį.. Pakrantė- nįmo kelionė eina jau prie 
nąs išlėto Maironis su pro- papievėmis, šlaitais pabaigos, kad mes jaunes-
kuratoriumi (__________ ‘ ‘ _ v_________ ________
ūkio tvarkytoju) *kun. Pet- sas puses. Nematytus sve- bus. Suprantama, juk Mai- 
rošiumi. Sustoja, atvertę^ius pastebėję gana gau-'ronis taip jautriai viename 
galvas žiūri į storus ,senusisiai susirinko kaimiečiai.. eilėraštyje išsipasakojo:

Maironis pra-;ronis buvo su mumis ir a-

t

atimti, i minarijos choru į jo kam-
Ekskursija buvo tęsiama barius pasveikinti. Stebė

davome gausius meniškus 
, klausydavo-, 

mės Maironio, kurs lėtai,| 
_____ , __ _ . įsu iš lengvo drebančia gal- 

__ , studijų: Nevėžiu, vėl atsimenu,iva dėkodavo, drauge pa- 
kambariuose. :nuPlaykerne, i žymėdamas, kad jo gyve-

__ _ . x , ' šlaitais pabaigos, kad mes jaunes- 
(seminarijos pasileidome žygiuoti į vi- nįejį turėsime tęsti jų dar-

________ t_____ _____ kaimiečiai.:eilėraštyje išsipasakojo: 
seminarijos rūmus arba —(Mes gi, patys daugumoj dūmas nebiaš-žingsniais matuoja, lazde-i^e^uvi®^oj° kaimo aukle- - ‘ ’

knygyne yra be galo naudingas dalykas, le rodo ties ta aikštele, kurįtmiai- įai.dimai su vaikais, 
stovėjo sunykusi “furtka”!Pa®1*{a^eJimai su suaugu- 
(taip vadino mažą namelį, j siais, lietuviškos dainos su 
ties kuriuo buvo iš semi- jaunimu — greit mus vi- 
narijos išėjimas į miestą). sus suartino. Kai pavaka-j 

Ir žiūrėk, po keleto metų re Tnūsų garlaivis sukaukė

įsigyk Angliikoi-Lietuviikg Žodyng
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo 1 __
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

360 W. Broaduay,

Ir niekas manęs neminės! 
Tiek tūkstančių amžiais gyveno.

kentėjo,
0 kas jų bent vardą atspės?

NEUŽMIRŠTAMOS 
JO DAINOS

Maironis — mūsų atgi
mimo pranašas, pamėgta- 

įsai lietuvių tautos dainius. 
Į Apie 20, gal ir daugiau, jo 
kūrinių yra virtę dainomis 
—giesmėmis. Štai jų svar
biausios.
— Miškas ūžia, verkia, 

gaudžia...
— Ten kur Nemunas ban

guoja...
— Už Raseinių ant Du

bysos...
j — Nebeužtvenksi
! bėgimo...

— Užtrauksme 
giesmę, broliai...

I

upės

naują

išaugo puikūs seminarijos duodamas ženklą, kai pasi- kada iš 
bibliotekos rūmai, didžiulė leido plaukti Nevėžio sro- nyks.

būrelis susi-moderniška salė, religinio ve- nemažas 
muziejaus patalpos, svečių ant laivo dfenio gau-

So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $...........ir prašome atsiusti mums Angliš
ka - Lietuvišką Žodyną.

Vardas.......................................................................................
Adresas.....................................................................................

siai baltomis nosinaitėmis 
mosavome pasiliekantiems 
kaimiečiams. Dėl didesnio 
įspūdžio aš net savo nosi- 

Mairoms mylėjo Lietu- ’naitę įsiūbavęs paleidžiau 
vos gamtą. Jisai gi rimą- sklęsti vėju ir ji paskridusi 
vo: prisiplakė prie Nevėžio
Ramios, malonios vasaros nak- bangų ir paniro vandeny- 

ty»; Je. Maironis su profeso-

kambariai, rektoratas.
SU KLIERIKAIS 

GAMTOJE

Nejaugi manote, kad vie
niems Dievas leido mirti 
bekovojant už civilizaciją’ 
ir Bažnyčią, o kitiems su
sidėjus rankas j kišenius 
ilsėtis rožių patale?

Ozanamas.

Tas, kuris neparengia; 
žmogaus mirti, yra men-

— Kur bėga Šešupė, kurdas gyvenimo vadas.
Nemunas teka...
— Eina garsas nuo rube-

Bet Maironis mums nie- ziaus...
—Graži tų, mano brangi 

j tėvyne...
— Pirmyn į kovą už tė

vynę...
— Kur lygūs laukai...
— Ramios malonios va

saros naktys...
— Ar nežinai, graži sesu

te...
— Tupi šarka ant tvoros..
— Ar skauda man širdį...
— Nesek sau rožės prie 

kasų... _____

atminties neiš-

x Goethe*

JAU PERSPAUSDINTAS 1 
SV. RASTAS

VIENAS PUNKTELIS 
DAINIAUS TESTA

MENTE
Buvome išsisklaidę po 

tėviškes vasaros atosto
goms, kai pasiekė mus juo
doji žinia — apie mirtį di
džiojo Lietuvos poeto. Su
skaudo kažkaip širdis, lyg 
tikrojo tėvo netekus... Įvy-

1

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus* 
dino J. E. Arkivyskupai 
Juozapo Skvireckio išvers-* 
tą Naująjį Testamentą, 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina S3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar-* 
bininkas’, 366 W. Broad* 
way, go. Boston 27.
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Viešas Kvietimas Ir 
Pranešimas

Pranešame, kad LDS. LRKMS 
ir LRKSA Connecticut apskri
čių metinis trilypis IŠVAŽIAVI
MAS - GEGUŽINE įvyks sek
madienį. liepos 27 d., po pietų 
Shuetzen parke. New Britaįn, 
Conn.

Visos minėtų organizacijų 
kuojos yra kviečiamos daly
vauti. Sąjungietės pasižada tu
rėti įvairių laimėjimų stalą. Bū
tų malonu, kad LDS ir Susivie- 
nvmo kuopos prisidėtų su dova
nomis. nes pelnas skiriamas ly
giai visiems.

Primename ir kviečiame visas 
kuopas sekančiuose susirinki
muose išrinkti darbininkus-kes 
dirbti išvažiavime, nes mūsų 
kolonijoj yra tik dvi kuopos, ir 
jos gali negauti užtektinai dar
bininkų.

Shuetzen parkas yra visiems 
žinomas. Vieta graži, gamtos 
grožybėmis išpuošta. Yra salė, 
kur ir lietui užėjus galima link
smai laiką praleisti.

Newbritainiečiai smarkiai ruo
šiasi. kad šis išvažiavimas būtų 
sėkmingas. Kviečia ir visus ki
tus pasidarbuoti. Komisija.

vių par. bažnyčioje įvyko eg
zekvijos ir šv. Mišios už a. a. 
kun. Stepono Povilo Kneižio vė
lę, mėnesiui suėjus. Prašome 
pasimelsti.

NEW BRITAIM, CONN.
Jau ruošiamės liepos 4 d. vyk

ti į Marianapolį pas TT. Mari
jonus. Autobusai jau užsakyti. 
Daugelis užsisakė vietas. Kurie 
dar nepridavėte savo vardų, tai 
malonėkite kreiptis pas B. Mi- . 
čiūnienę. Nelaukite paskutinės 
dienos.

■
Naujas Pilietis

Šiomis dienomis Dr. ir p. Ja-; 
niai susilaukė pirmo ir sveiko 
sūnelio, kuriam davė vardą — 
Rikardas Juozas. Krikšto tėvais 
buvo P. Janinaitė. Dr. sesutė, ir 
Dr. pusbrolis J. Matulevičius. 
Krikšto Sakramentą suteikė 
kun. B. Hanna iš Mocedon. N.Y.

Dr. J. Janis yra buvęs karo 
tarnyboje. Linkime jaunam pi
liečiui ir jo tėveliam geriausios 
sveikatos.

Linksmas Piknikas
Sekmadienį, birželio 29

DARBININKAS

Įvairus, Didelis Ir Kultūringas Lietuviškas Piknikas
6

NORWOOD, MASS.

I

d.. 
Schuetzen parke įvyks Stanley 
Rvdz 4 posto ir Auxiliary šau
nus piknikas. Bus leidžiamos 
dovanos. Taipgi bus valgių ir 
gėrimų. Programa bus įvairi.

Pereitą šeštadienį grįžo iš re- Visi galėsite linksmai pasišokti, 
kolekcijų kleb. kun. F. Norbu- Paremkime pirmojo ir antrojo 
tas. pasaulinio karo veteranus gau-

------ siu atsilankymu į jų pikniką, 
birželio 29 d.. Pagelbėkime jiems įsigyti savo 

(11:30 vai.), namus. K. Narys,
įvyks Fe- 
susirinki- 
draugijų

*

Sekmadienį, 
tuojau po sumos 
parapijos svetainėje 
deracijos skyriaus 
mas. Kviečiame visų 
atstovus dalyvauti.

PUTNAM, CONN

Pereitą sekmadienį pp. Petras 
ir Agota Jakštai, gyv. Wash- 
ington St.. minėjo savo 28 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Tą pačią dieną. 1 vai. po pietų. 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje pp. Jakštų dukrelė Gertrū
da su p. Antanu Šapamiu iš 
Dorchester priėmė Moterystės 
Sakramentą. Vestuvėse dalyva
vo giminės ir artimieji iš Chica
go. Michigan. Doęchester ir ki
tur. Sveikiname jaunavedžius L

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Prieteliams

buvo sutverta GIRL SCOUT lie
tuvaičių grupė Pirmame susi
rinkime lietaus dėliai dalyvavo 
tik 10 mergaičių. Tai graži pra- 

’džia. Kun. dr. Mendelis turi vil
tį, kad į mėnesį laiko susira
šys apie 30 mergaičių. Susirin
kimai yra laikomi kas penkta
dienį 7 vai. vak. ir mergaitės 
nuo 10 metų iki 14 metų yra 
kviečiamos prisirašyti.

i Parapijos Jaunimo klubas tu
rėjo pirmą šios vasaros išvažia
vimą net už Annapolis prie ma
rių Beverly Beach Shore sekma
dienį, birželio 15 d. Kun. dr. 
Mendelis dalyvavo šiame pirma
me mūsų jaunimo pasilinksmi
nime. Dienos metu buvo įvairių 
žaidimų. Grujiė susidėjo iš 40 
asmenų.

i Birželio 13 d. šv. Antano die
noje mokyklos vaikučiai pager
bė kun. Antaną Dubinską, daly
vaudami jo mišiose ir giedoda
mi per tas mišias. Kuklusis 
kun. Antanas gavo daug gražių 
sveikinimų savo Globėjo dieno
je.

j Veronika Pugevičienė ir Ste
pone šilanskienė randasi Mary- 
land General ligoninėje. Laukia 
operacijų. Abi gan pavojingai 
serga. Kun. dr. Mendelis jas at
lanko ir prašo žmonių pasimels
ti jų intencija.

I Juozas Kušlevičius yra pavo
jingame padėjime St. Agnės li-

LDS. N. Anglijos Apskritis rengia didelį darbininkų pikniką, kuris įvyks LIEPOS 6 d., ROMUVOS PAR- goninėje. Kun. A. Dubinskas 
KE, MONTELLO, MASS. Gera muzika, p. O. Ivaškienės grupės lietuviški šokiai, dainos ir tik ką atvykęs kai- aprūpino ligonį paskutiniais Sa- 
bėtojas iš Europos, tikimasi, sutrauks labai daug publikos. kramentais.

Iš tvankių miestų, dirbtuvių, dulkių ir triukšmo nepalyginti maloniau su draugais susitikti ir pasižmo- Kazimieras Raslavicius vėl 
nėti gryname ore medžių pavėsyje, kaip prirūgusiose tavernose ar kur kitur. prislėgtas ligos. Randasi namie.

Darbininkai, atsiminkit, liepos 6 dieną ,sekmadienį, visi keliai veda į ROMUVOS PARKAI šeima X™ susirūpinusi tėvuko
RENGIMO KOMISIJA. Rašlavičiaus padėtimi.

i Su mokyklos užbaigimu, De
vintinių ir Švč. Jėzaus Širdies 
atlaidais, užsibaigė metų smar
kusis veikimas. Sekmadienį, 
birželio 15 d. pradėta vasarinė 
tvarka. Sekmadieniais visos mi
šios skaitytos. Palaiminimas po 
mišių 8:30 v. ryte. Stebuklingo 
Medalikėlio Novena lietuviškai 
yra laikoma šeštadienio vaka
rais.

šeštadienį, birželio 14 d. Bal
timorės mieste buvo “Lithua- I _

lietuviams 
tremtiniams šelpti Europoje. 
Neteko sužinoti kiek surinkta 
aukų. Pranešime vėliau.

Gydytojas Krizostomas Men
delis, 651 N. Bentalou St. per 
metus laiko tiek išgarsėjo, kad 
žiemą ir vasarą jo ofisas pilnas

___________________________
ir labai gražų sveikinimą Nekal
to Prasidėjimo Seserų Gildai 
Chicago. III., kuri su seserišku 
nuoširdumu remia Rytuose dar 
tik besikuriančios Nek. Pr. Se- 

. serų Gildos veikimą.
Žodžiu visiems ir visom nuo

širdžiai dėkojame. Jūsų intenci
jom atlaikėm Noveną į Švč. Jė
zaus Širdį prašydamos kiekvie
ną mūsų geradarį apipilti gau
siomis malonėmis.

Anglijos 
Seserų 
praėjo.

suteiktą

kėjai. žinomi ne tik Lowell’yj. 
bet ir apylinkės kolonijose.

Baigiant programą. Jubiliatai 
nuoširdžiai visiems padėkojo.

Šį bankietą suruošti daug pa
gelbėjo ponios J. Balkus, A. Ra- 
moneckienė ir Albina Voveris.

Vyt. Ramanauskas.

Visuomet dėkingos.
N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys fPirmasis Naujosios 

Nekalto Prasidėjimo 
Gildos Seimas gražiai 
Už jo pasisekimą, už 
Kongregacijai paramą čia ir no
rime visiems padėkoti.

Giliai nuoširdų padėkos žodį 
tariame kun. P. Jurui. Kunigų 
Vienybės Pirmininkui, už Šv. 
Mišių atnašavimą, už gražų į- 
vertinimą Kongregacijos darbų 
sveikinimo kalboj ir už suteiktą 
didelę paramą. Taip pat dėkoja
me kun. J. Dilionui ir kun. B.1 
Vitkui už asistą per Šv. Mišias. 
Nesenai atvykusiam iš Romos 
kun. Dr. V. Rimšeliui už pa
mokslą apie mūsų Kongregaci
jos įsteigėjo Arkivyskupo Jur
gio didį šventumą.

Nuoširdžiai dėkojame seimo 
pirmininkui kun. Dr. V. An- 
driuškai už seimo pravedimą. p. 
K. Čibirui už sekretoriavimą. 
Mandatų ir Rezoliucijų komisi- 

Penktadienį. birželio 27 d., joms gražiai pasidarbavusioms 
7:15 vai. rytą. Šv. Jurgio lietu- seimo metu, ypač advokatui Mi

leriui už H .R. 2910 biliui pa
remti rezoliucijos paruošimą.

Labai dėkojame Marianapolio 
Kolegijos viršininkui kun. J. 
Kuprevičiui. MIC. ir kun. J. Ja
kaičiui už sveikinimo kalbas bei 
visiems kunigams sveikinusiems 
raštu ir prisiuntusiems aukas.

Dar priklauso mūsų nuoširdi 
padėka Nekalto 

! Seserų Gildos įsteigėjui kun. J. Jubiliatės 
Dambrauskui. MIC. už vedama- broliai, ir daugelis kitų dalyvių, 
sias mintis tolimesniam Gildos’Visi linkėjo Jubiliatam svei- 

I veikimui. Ikiem sulaukti Auksinio Jubilie-
Gilų dėkingumą reiškiame vi- jaus. Jubiliatai gavo labai daug 

siems aukotojams bei daly- ir gražių dovanų.
Iviams. Ypatingą padėką reiš
kiame Gildos Centro valdybai ir 

I skyrių valdyboms už jų pasiau
kojimą Kongregacijos gerovei, 

i už surengtus parengimus ir uo
lumą toliau nenuilstamai dirbti. 

.Taip pat už didelę auką $100.00

Sekmadienį, birželio 22 d. trys 
mergaitės priėmė Pirmą šv. Ko
muniją. Jos dėl ligos negalėjo 
priimti birželio 8 d. Klebonijoje 
jas pavaišino skaniais pusry
čiais.

BALF skyriaus vajus tebeve
damas. Valdyba tariasi sušauk
ti susirinkimą kitą savaitę. Vi
siems bus pranešta atvirutėmis, 
spaudoje ir per radio.

W. J. Chisholm
GRABORIl'S

"Asmeniška.® Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
• Room 206
Tel. 6 1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass. 

275 Main St., Webster, Mass.

PAIEŠKO

AMSTERDAM, N. Y.
Sekmadienį, birželio 29 

vyks Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos piknikas savame parke. 
Widow Susan Road. Pelnas pa
rapijai. Gros gera orkestrą. Šo
kiai prasidės 3 vai. po pietų. 
Bus įvairių valgių ir gėrimų.

Kviečia visus atvykti ir links
mai laiką praleisti. Piknike su
sitiksime ir savo mylimuosius 
draugus. Raporteris.

d. į-

savo tetos Medutytės 
tis). gimusios Lietuvoje, 
vėžio apskr. Į Ameriką 

Į prieš pirmąjį pasaulinį karą ir 
įgyveno Boston. Mass. Ištekėjo 
j už lenko piliečio, kurio pavardės 
tikrai nepamenu, rodos. Joseph 
Grusz. Ji turi dvi dukteris - Paullonytė su Antanu Jonaičiu. 
Vandą ir Ireną ir sūnų Edvardą. Budelytf,s Miabas jvyko prieš

Atsišaukite adresu: Vytautas mišias g:30 y Kun. dr
Milkintas. VNRRA area. Team Mendelis su pagalba kun Anta.

1061 Ludwig Kaseme 113 Ei ' no Dubinsko priėmė jaunųjų pa- 
Dillingen/ Donau sižadėjimus ir atnašavo šv. mi-

USA zone. Germany. ^ag uk jaunavedžių intencijas.

(Medu- 
Pane- 

atvyko 
t

Nauji Židiniai
Sekmadienį, birželio 22 d. net 

dvi porelės sukūrė naujus židi
nius mūsų parapijoj, būtent, 
p-lė Magdalena Budelytė su 
Kristupu Lindner ir p-lė Pranė

Mišių metu giedojo visų lietuvių n'an Tag Day , 
mylimas Andreikus. Vestuvių 
puota įvyko Lietuvių Svetainė
je. Kiek teko sužinoti virš 300 
svečių dalyvavo puotoje. Ponai 
Matukaičiai ir Mikalajūnai bu
vo vaišingi svotai. Jie rūpinosi, 
kad niekam nieko netruktų.
Taipgi labai rūpestingai viską,žmonh* ieškančių sveikatos. Ku-
prižiūrėjo p-lė Margareta Pau-jr‘e atsilanko, visi stebisi jo 
lionvtė, jaunikis Antanas Jonai- j įstaigos modemiškumu. Nėra 
tis. o jo žmona Pranciška ir',tos mašinos, kurios gydytojas 

Girdėjau, 
dirbti 17 ir 18
Pas jį ateina 

bet ir įvairių

LOWELL, MASS
Minėjo Sidabrinį Jubiliejų

Gegužės 25 d. pp. Benjaminas 
ir Julia Andrušaičiai. vietiniai 
biznieriai, minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.!pirmąjį pasaulinį karą. 
Jubiliejaus proga p. Birutė Če-įšaukite šiuo adresu: 
paitytė ir p. Benefestas An- 
drušaitis. su pagalba kitų, su
ruošė šaunų bankietą Jubilia
tus pagerbti. Dalyvavo apie 500;

i žmonių.
Toastmasteriu buvo p. J. Ru

sas. kuris pasakęs sveikinimo, 
kalbą, perstatė ir kalbėjo se-! 
kanti veikėjai: p. V. Čepaitienė. 
Jubiliatės motina: p. J- Vaitkus 
iš Cambridge (svotas); pp. Jo- 

Prasidėjimo nas. Pranas ir Stasys Čepaičiai.
p. Andrušaitienės

I

i

patsai Juozas Paulionis. Puotos'
.. ---- r----r- - . , , j t~> ieiga buvo labai rimta, šeimyniš-;Marijonos (Simelytes) Augu- Jaunosios brolis Edvardas Bu-i

'tienės. is Lietuvos, šeiminiškių delis ir p-le Juozapina Augaity-’ . _ ■ . . , , , _ Veronikos Paulionienes, kunkm.. Utenos valse. Is Lietuvos te. jaunosios mokslo drauge,; _ . ..... , , .. , . . , . . . T daug rūpinosi ir dirbo, kad tin-įšvyko i Jung. Valstybes 1931- buvo liudytojais, o tėvas Juozas ° r,• x j- • i karną puotą įskelti savo myli-1932 m. Ištekėjo už p. Augučio. Budelis atvede jaunąją pas T1<ria„oi„
paeinančio iš to paties kaimo. Į torių. Jaunosios brolio „-----

Taipgi paieško p. Dikinio (pir-' sūnus, 4 metų amžiaus, atnešė 
mas vardas nežinomas), iš Lie- žiedą. Po mišių jaunoji su savo 

i tuvos. Degučių kaimo, T" 
! valšč. Iš Lietuvos išvyko prieš riaus ir ten paliko savo bukietą 

sukaktį.'.pirmąjį pasaulinį karą. Atsi- gėlių.

Varvaišius Bronius
Lit. camp Elbracht Kaseme 

Ingolstadt (13 B) 
Germany— Bavario, USA Zone,

i

I

Ilakiųi
Mitkaus Felicijono iš 

Skėrių kaimo. Renavos — Židi-į 
kių valšč.. arba kitų iš Rena-Į, . gyvenime,vos kiusiųjų. Mano adresas: Pi- ' 
jus Mitkus. Dreikoigstr. 41. Į 
Freiburg. Br. įBaden), Zone i 
Fraicaise. Germany, Europe.

Antano Vainausko iš Lietu
vos. Gricaičių kaimo, 
valšč.:

pp. Andrušaičiai išauklėjo du 
sūnus, kurių vienas 
tono Universitetą, o 
rinę mokyklą. Abu 
žiai lietuviškai.

Jubiliatai Andrušaičiai yra ne 
tik biznieriai, bet ir įžymūs vei-

lanko Bos- 
kitas vidu- 
kalba gra-

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Juozo majai * Francei”. Ilgiausių me- 
tų ponam Jonaičiam. Kad visas 
jų gyvenimas būtų taip gražus, 
kaip buvo jųjų vedybų diena!Utenos vyru nuėjo prie Marijos alto- 1 J

Įdomybes
Vestuvių puota įvyko jauno- .Dėka ponios Velzienės ir Jau- 

sios tėvų namuose. Dalyvavo a- njmo klūbo mergaičių pastan- 
pie 50 svečių, tarp kurių buvo ir goms penktadienį, 
mūsų kunigai. Edvardas Būde- — 
lis buvo vestuvių apeigų vedė- J 
jas. Ponai Lindner gyvens prie 5 
Spence St., netoli ponų Būdelių. ■* 
Sveikiname naujavedžius. Il
giausių metų ir daug Dievo ma
lonių linkime jiems, jų naujame

I 
I

Jonaitis - Paulionytė Į
Nespėjo užsibaigti mišios 8:30 

v., kaip atvažiavo kita porelė 
p.p. Jonaitis ir Pranė Pauliony
tė. Juozas Paulionis, plačiai ži
nomas Baltimorės biznierius, 
patsai atvedė savo dukrelę prie 
altoriaus, kur jos laukė Anta
nas Jonaitis su savo brolaičiu 
gydytoju Raugalu. Pamergė bu
vo jaunosios sesutė Margareta. 
Kun. Dubinskas, gelbstant kun. 
dr. Mendeliui, laimino moterys
tės ryšį ir atnašavo šv. mišias.

I

• Mendelis neturėtų, 
kad jam tenka 
valandų į dieną, 
ne tik lietuviai, 
tautų žmonės.

Slaugė Viktorija Juškelis a- 
paštalauja tarp katalikių slau
gių Baltimorėje, rašydama jas 
į katalikių slaugių gildą. Dar
bas sekasi. Per tris mėnesius į- 
rašė daugiau kaip 100 naujų 
narių. Be to Viktorija užsiima 
kitais misijų darbais, kurie tik 
vienam Dievui tėra žinomi, 

i Sveikiname mūsų viengentę jos 
birželio 131 kilniuose sumanymuose.

I

DIDELIS

PIKNIKAS
Rengiamos 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ GEDEMINO KLŪBO 

SEKMADIENĮ, 

Birželio-June 29 d., 1947 
Savame Parke, Bradford, Mass 

Tai Pirmas Tekis Piknikas!
Atidarymas Naujo Kelio Prasidės 2 v. p.m. 
Kviečiame atsilankyti iš apylinkių miestų. 

Visi būsite patenkinti.
RENGBIAL



DARBININKAS i.Penktadienis, Birželio 27, 1947
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Nori atvažiuoti Amerikon. Jei 
kas žinote apie jį, praneškite 
“Darbininko” ofisan.

t

ZINUTĖS
»

k.

Ieško Zdanevičiaus. Depart- 
ment of Statė, Washingtone, 
nori surasti kur yra gimęs ir 
augęs Stasys Benediktas Zdane- 
vičius. Sakosi gimęs Bostone.

DAKTARAI
o------------ ■—;------- ;-------------------- ,

8OU 4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAI
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
loštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

e

-*

TeL ŠOU 2805

Dr J. L Pasakomis 
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną. 

Seredomis: — 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seyimur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mbm.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Ruošiasi vestuvėms. Vinceslo- 
vas Povilas Adams (Adamavi- 
čius) su Genovaite Danna Suda
ryme ruošiasi žengti prie Dievo 
altoriaus. Liepos 4 d., 10 vai. r., 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
jiedu priims moterystės Šv. Sa- 

Ikramentą iš išklausys savo in
tencijai šv. mišių sykiu su savo 
svečiais. Po- to jaunosios mamy
tė ponia Marcelė Sudarienė ren
gia vestuvių balių.

1 Lietuvi, Lietuvaite, 
Atsimink...

Lietuvi, lietuvaite, atsimink: 
savo brolį, sesutę šaltame Sibi- 
re vergo darbą dirbantį; Lietu- 

jvos partizaną miške kaip žvėre- 
jlį su enkavedistais kovojantį; 
(šviesųjį Lietuvos jaunuolį bolše
vikų inkvizicijos urvuose kan
kinamą (mes vieną tokį gyvą 
liudininką turime ir savo tarpe, 
Bostone); ir tuos nelaiminguo
sius, visų ujamus ir varinėja
mus pabėgėlius Europoje.

Tą viską prisiminęs, šį šešta
dienį, pasiimk dėžutę ir eik į 
Bostono gatves ir prašyk kiek
vieno praeivio aukos dėl nelai
mėn patekusio savo brolio ir se
sers. Tavo šis darbas ir pasi
šventimas bus tik malonus žais
las palyginus su aukščiau sumi
nėtų brolių likimu. Lietuvis.

Ateik Šeštadienį, 9-tą valandą į Liet. Pil. dr-jos salę ir iš ten, po fotografijos nu 
traukimo, stosime j aukų rinkimo eiles! 

Stambios Aukos Jau 
Plaukia Lietuvių Die

nai—Tag Day

Darbininkų Susirinkimas Paieškojimas

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

i 
i

•z<
>z<
Z

28 d. 
lietu

Visi Bostono Lietuviai 
Stokim j Didelį Darbą — 

Tag Day

(VAIRŪS SKELBIMAI

i

I

I

I

!

Tel. TROvbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 lr 6—8.

šį šeštadienį, birželio 
Bostono ir jo priemiesčio 
viai pasirodykim esą skaitlingi, 
vieningi susipratę ir gerai orga
nizuoti. Tai bus mūsų kvotimų 
diena. Išlaikykime juos. Jei mes 
skaitlingai pasklisime po Bosto
no gatves, įstaigas ir sėkmingai 
pravesime šią viešąją rinkliavą 
— Tag Day, tai aukštieji valdi
ninkai, mokslininkai, bei įvairūs 
pareigūnai ir visa kitataučių vi
suomenė aukštai mus įvertins ir 
su pagarba į lietuvius atsineš. 
Pasirodysime esą geri ir kilnūs 
šios šalies piliečiai. Gelbėti ne
laimėn patekusį tautietį, — tai 
tikrai gero piliečio pažymis. Tai 
kilnus, krikščioniškas darbas. 
Todėl, šį šeštadienį, visi kaip 
vienas, jauni, seni, stokime į tą 
kilnų darbą. Parodykime pasau
liui, ką Bostono lietuviai gali 
padaryti.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakobinas, savininkas

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

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

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

Tag Day darbininkų susirin
kimas įvyksta birželio 26 d. Lie- 

Įvykusiame lietuvių masinia-j tuvių salėje. Bet kurie nesuspė- 
me mitinge, birželio 20 d. Lietu- site užsiregistruoti vis tiek pri- 
vių salėje paskelbta šie stam- būkite šeštadienio rytą 8—8:30 
besnieji aukotojai Lietuvių Die- valandą, 
nai — Tag Day, kuri Bostone į- 
vyks šį šeštadienį, birželio 28 d.

Amalgamated Cl. W. of Ame- 
rica Lietuvių skyrius 149 — 
$100.; Walwortho Dirbtuvės U- 
nijos skyrius 2394 — $25; Jo
nas Kas-Kasmauskas — $25; 
Stasys Mockus — $25; Juzė A. 
Gudaitė $10; Silvestras Zavec-

i

kas $10; Vincas Baliukonis $10; 
Strand Cafe $10; V. Zarveckas 
$10; Peter & Diek Tavem $10; 
Third St. Cafe 
Dr-ja $10; Adv. F. J. Bagočius 
$5; I. J. Fox Co. (krautuvė) $5; 
Julė Ambrozaitė $5;Anna Palbv 
$5. Ta: pirmosios, ankstyvosios 
ir stambesnės Lietuvių Dienos 

i kregždės. Reikia tikėtis jų bus 
daugiau. Popuiiarizuojamas o- 
balsis: “Jei nestoji į rinkėjų ei
les — aukok dienos uždarbį” 
pradeda būti įgyvendinamas. 
Bostoniečiai parodys kitoms lie
tuvių kolonijoms, kad jie moka 
ir sugeba didelius darbus atlikti 
gelbėjimui savo tautos. Koresp.

_____________
Bus Traukiami Paveikslai 

ir Filmuojami
Visi Tag Day darbininkai bus 

nufilmuoti. Vėliau, save ir kiti 
jus, galės matyti filmose. Taip
gi visi rinkėjai jų išvežioto jai ir 

Reikia Daug Darbininkų j a. L. Kapočius ir kiti. Mūsų vie- šiaip visa valdyba bei tos die- 
Darbininkas" nos darbininkai, bus nufotogra- 

------------- į ir “Keleivis” ir Radio valandų fuoti atminčiai ir istorijos re- 
Bostonas toks didelis ir pi a-vedėjai, pp. Kneižys ir Minkus kordui. Filmavimas ir fotogra

fus, kad darbininkų ir automo- daug vietos ir laiko pašventė šio f avimas įvyks šeštadienį, 9 vai.
• « «-> t -- rytą prie Lietuvių Salės ir Bi- 

gelow mokyklos. Todėl visi at
vykite ankščiau ir gaukite ran
kovės raikštį, aukoms dėžutę ir 
ženklelius iš valdybos pirm fo
tografavimo. Atvykite ankš
čiau ir todėl, kad prieš 9-tą vai. 
nebūtų perdidelio susikimšimo 

[dalinant dėžutes, raikščius ir 
nurodant kur reikės aukas rink-i 
‘1__________________________

Našlaičiai - lietuviai palikę degančius namučius 
laike didžiojo karo ugnies potvynio, bėga ieškodami! 
gerųjų žmonių širdies... Jais rūpinasi BALF organi
zacija. Kiekvieno patriotingo lietuvio paaukotas cen
tas suramins ir šiuos nelaiminguosius. Prisidėk su sa-j 
vo auka šiandien, padarysi dideli artimo meilės darbą.; 

šeštadienį, birželio 28 d., Bostono Miesto ribose bus renka
mos aukos šelpti lietuvius tremtinius per BALLFą. Bostonas yra 
didelis miestas ir reikalauja daug darbininkų, kad jo visas aikštes 
apstoti, kad geraširdžiams Bostoniečiams pažvelgus su prašančio
mis aukos akimis. Mielas lietuvi, kas tu nebūtum, senas ar jaunas, 
mokytas profesionalas ar darbininkas, ateik tą dieną pridėti savo 
pirštą prie to didžiulio labdaros darbo. Jeigu sąlygos neleidžia pa
švęsti visą dieną, aukok pusdienį, ar vieną kita valandą... Kiek- L 
viena minutė yra brangi, nes ji laimės našlės centą, kuris išgelbės 
nuo bado tavo ir mano brolį ir seserį.

Registruokis laikraščių redakcijose arba tiesiog atvyk šešta
dienį į Lietuvių Piliečių draugijos svetainę, 9 vai. ryto. Ten bus 
visi susirinkę ir Tamsta būsi įskaitytas. Būtų labai gražu ir girti
na, kad atvyktų ir iš kitų kolonijų didžiojon labdarybės talkon bū
riai patriotingųjų lietuvių.— Į darbą, į darba, kas tik gali, o tikrai 
prikelsime laisvei mūsų tėvų žemę!

ir Automobilių [tiniai laikraščiai “

l

I
bilių jiems išvežioti negalės bū- darbo reklamai: S. B. L. Piliečių 
ti perdaug. Ypatingai nei viena D-ja užleidžia savo salę, o kle- 
mergaitė, moteris neturėtų likti bonas kun. P. Virmauskis, baž- 
namie, bet eiti aukų rinkti, (pa- nyčioje per visus pamokslus 
prastai moterims 
tems žmonės 
giau duoda).
vyrai. Yra tokių vietų, kur ge- bą įvykdyti, 
riau tinka tik vyrai. Nei vienas 
turįs automobilį neturėtų stove-! 
ti nuošaliai nepasisiūlęs į talką.' 
Tą dieną lai nebūna lietuvių ta r-i 
pe nei vieno “sliakerio”.

bei mergai- kvietė visus prie šio darbo prisi- 
lengviau ir dau- dėti. Dabar belieka tik suremti 
Bet reikalingi ir pečius, suglausti eiles ir šį dar- 

Koresp.

Valdybos Susirinkimas

Aukojo $10.00

Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi “Žiburio” klūbo iš 
Brighton, Mass. valdybos na
rės: Mrs. J. Talalis — pirminin
kė ir Mrs. K. Pakštienė — raš
tininkė. Atsilankymo proga, lie-

$10; Dainos

Ta g Day Centras — 
Lietuvių Salėje

Tag Day centras bei head- 
'ųuarters bus Lietuvių Salėje, 
309 E St., So. Boston. Iš ten i i
rinkėjai bus išvežiojami į įvai-j 
Irias miesto dalis. Su tuo centru) 
I susinešti telefonu, reikės nau-Į 
doti: Boston Realty Trust (adv.i 
Gailiaus) — SOUth Boston —) 
2732;
Boston 2680; arba 
SOUth Boston 3071.

BALF 17-to skyriaus valdy-. 
bos ir Komisijų susirinkimas į- 
vyko birželio 23 d., Lietuvių sa
lėje. Patiekta ir užgirta aukų 
rinkėjų paskirstymo planas. Pa-1 
sirodo, kad rinkėjų jau yra už
siregistravusių per 150. Ameri
konų spaudai informacijos apie 
Tag Day. adv. K. Kalinausko 
paruoštos ir Pr. Razvadausko į- 
teiktos, ir kai kuriuose jau til
po. Iš amerikoniškų radio sto
čių pranešimus apie lietuvių 
Tag Day išgauti pasižadėjo pJpaties akių bus atplėšta, pinigai 
A. F. Kneižys ir S. Minkus. Ap-[ suskaityta ir jam graži kvitą su ; 
tarta ir nustatyta galutina tvar-; pažymėjimu. kiek jis surinko,}; 
ka dėlei Tag Day. Reikia pasi- įteikta. p
džiaugti, kad be didelio ir suma-} P-nia Tumavičienė pasižadėjo 
naus pirm. Pr. Razvadausko ir [suorganizuoti šeimininkes, ku-[ 
rašt. A. Januškevičienės darbo, rios aukų rinkėjus pasitiks su 
daug laiko pašvenčia, savo įta-įšilta kava ir donacais. 
ką, sumanumą ir patyrimą pa-Į Bostono Policijos viršininkas 
naudoja šiam darbui mūsų gar- išleis instrukcijas visoms Bos- 
bingi profesionalai Dr. P. Jak- tono Policijos stotims apie šią 
mauh. adv. K. Kalinauskas. Dr J lietuvių Tag Day. |

“Darbininkas” SOUth
“Keleivis”

IEŠKAU: Juozapavičiaus Ro
berto, gimusio Narčių kaime, 
Kruopių valse., Šiaulių apskr. 
Žinantieji praneša: Vincui Au- 
gustinavičiui, Germany, Raven- 
sburg, Tettnangerster 6.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU Šimą Janušaus

ką, kilusį iš Zovados kaimo, 
Punsko parapijos, sūnus Miko 
ir Agotos Staskevičiūtės - Ja
nušauskų. Mes jo adreso neturi
me. Prašome pačiam atsišaukti

tuviams tremtiniams šelpti. ‘Zi- ar kas žinote atsižaukite: V. J. 
būrio’ klūbo vardu įteikė $10.00 Paplauskas. 5i Grandfield Avė., 
auką. Abi ponios yra Darbinin-, Rosiindale, Mass. (Ieško sesuo 
ko” skaitytojos ir nuoširdžiosMariJona Paplauskienė, gyve- 
rėmėjos.

Pasiuntė $1,500 Į Centrą

nanti Vokietijoje).
(23-27-30)

Pastaruoju laiku BALF 17-tas 
skyrius į Centrą pasiuntė 
$1,500.00 ir jau gavo iš ten pa
liudymą apie aukų gavimą. Rap.

i 
i 
i 
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i
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Lietuvių Tautiniai šokiai 
ir Boston Symphony 

Orkestras

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

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

Liepos 2 d., Hatch Memorial 
Shell. Eplanade, prie Charles 
River bus Boston Symphony 
Orkestros koncertas, skiriamas
United Nations. Bus tautų re-; 
prezentacijos. Kelios tautos pa-! 
kviestos pademonstruoti savo ■ 
šokius. Jų tarpe ir Lietuvių.- 
Tautinių Šokių Grupė. Kiek ir 
kurie lietuvių tautiniai šokiai 
bus šokami, dar nenustatyta.

Rap.

I i

i Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

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

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

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

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauakas.

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

110 H St., So. Boston, Mass.

Rinkliava sulig leidimo baig-'
sis 6 vai. vakare. Bus pasakyta

i kur sugrįsti, nes vakare Lietu-^^^’^gSS.??^ 
vių salės nebus galima naudoti.
i... i . i -• _ • ■ I oevenui ou, oo. oosion, Mara.IKiekvieno rinkėjo dezute prie JO draugijos reikalais kreipkitės

pas protokolu raštininke.

j antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
i vakare. Parapijos salėje. 492 E.

Seventh St., So. Boston. Mass.

ty. JONO EV. B L. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

. 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.•9

380'j West Broadvvay,
TeL ŠOU 2758

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

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

GRABORIAI

S. Barasevičhts ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. south Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

LaMotuvIų Direktorių® Ir 
Balsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyfiia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2809



Penktadienis. Birželio 27 194? 8

Naujosios Anglijos Lietuvių
■■■'1 ■ ■■ ■. ■ . ... ....... .... . „ .,. ■ ■ ■

Minia Lietuvių Dienos dalyvių Marianapolio gražioje aikštėje

LIEPOS 4,1947
MARIANAPOLY

Thompson, Connecticut
Norvvoodo Vyčiai rungtynėse su So. Bostono Vyčiai, Marianapolyje

LIETUVIŲ DIENOS DIENOTVARKĖ
Nuo 7 iki 11 vai. Mišios kas 

valandą.
11 vai. Iškilmingos Šv. Mi

šios Kolegijos Aikštėje. Šv. Mi
šias celebruos Kun. J. Valantie
jus.

Po Iškilmingų Šv. Mišių bus 
laikomos Pirmo Penktadienio

Pamaldos prie Saldžiausios Jė
zaus Širdies prie įstatyto Šven
čiausio Sakramento.

Pamokslą pasakys Kun. Pr. 
M. Juras.

12 vai. Pietūs.
2 vai. Kalbos, Muzika ir Šo

kiai.

Orkestrą Šokiams Gros Ma
rianapolio Auditorijoje.

4 vai. Baseball — So. Bostono 
Vyčių su Norvvoodo Vyčiais.

6 vai. Laimėjimų Trauki
mas. Prašoma visų grąžinti ti
kietų šakneles prieš traukimą.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA DALYVAUTI PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Kristaus Kryžiaus Kelių Koplytėlė, 
Marianapolyje

Šv. Tėvo specialiu leidimu Liepos 4 d. yra paliuosuota nuo abstinencijos. Taigi tg dieną
V. I I V. • • • V • I «V« • ™ «v| • I • •

šiame sąskrydy svečiai ir viešnios bus vaisinami mėsiškais valgiais.
Naujosios Angli jos Lietuvių Diena — 

JULY 4 - MARIANAPOLYJE
Lietuviškoji visuomenė jau. lyje lietuvių dieną — pikniką, 

tur būt. žino, kad TT. Marijonų Žmonės savo pasikalbėjimuose 
Rėmėjų Centro Valdyba šių me- liepos 4 d. vadina didžiąja Lie
tų liepos 4 d. ruošia Marianapo- tuvių Diena. Ištikrųjų tą dieną 
--------------------—------------------ susiburs Marianapolyje tūks

tantinė minia.
Pikniko rengimo komisija ruo

šia labai įvairią programą. Lie
pos 4 d. šįmet pasitaiko kaip 
tik pirmas menesio penktadie
nis. Tad katalikiškai visuome
nei bus suteikta didelė proga 
prieiti šv. Sakramentų. Nuo 7- 
tos valandos ryto iki 11 vai. bus 
laikomos kas valandą šv. Mi
šios. klausoma išpažinčių ir per 
kiekvienas šv. Mišias dalinama 
šv. Komunija.

Nuo ryto atvykę galės pama
tyti ir atlankyti šventoves: di
dinga Nekaltojo Prasidėjimo 
švč. Marijos Liurdo grota, šv. 
JuozafKj ir šv. Onos šventoves. 
Ankščiau atvykusioj] šeima at
skirai arba organizuotos atski
rų parapijų ekskursantai, turės 
progos apeiti keturioliką Kris- M11Z. Justinas Balsis, 
taus Kryžiaus Kelių koplytėles. ŠVČ. Trejybės par., ] 
ir taip pelnyti visuotinius atlai- ford, Cor.n., 
dus. kas, vadovaus savo atsto-

10:30 vai. įvyks didysis para- vaujamos parapijos chorui dysis laimėjimas:
Dovanos: 1. Refrigerator, 2. 

VVashing Machine, 3. Floor

po par. klebonas, Waterbury, lamp, 4. Lounging chair, 5. Por- 
Conn. Per šv. mišias giedos table radio, 6. $10.00 cash, 7. 
Hartfordo šv. Trejybės choras, $5.00 cash.
vadovaujamas p. Justino Balsio. Kadangi nuo laimėjimų tikie- 

Pamokslą sakys šv. Pranciš- tų išplatinimo priklauso pikniko 
kaus parapijos klebonas iš Law- didelis jos pelnas, tai prašoma 
rence, Mass., šių metų jubiliatas gerbiamųjų platintojų ir rėmė- 
kun. Pr. Juras. jų pasiųstus tikietus kaip gali-

Po šv .mišių bus palaiminimas ma skaitlingiau išplatinti ir tuo 
mūsų reikalus,

pirmo penkta- Prašome kiek galint tikietus

'iškilmingos šv. Mišios dalyvau
ja visos parapijos, organizaci
jos su vėliavomis, o tos kurios 
neturi organizacijos vėliavų, 
dalyvauja be vėliavų. Jų tarpe 
bus taip pat “American Legion“ 
iš Putnam ir iš Grosvernordale.

11 vai. prasidės iškilmingos 
šv. mišios aikštėje. Celebruos
TT. Marijonų Rėmėjų Centro švč. Sakramentu ir Saldžiausios pačiu atjausti 
Valdybos garbės pirmininkas. Jėzaus Širdies, 
kun. J. Valantiejus, šv. Juozą- dienio mėnesio pamaldos. Tuo grąžinti prieš pikniką.

----------------- baigsis religinė programa.
I I 3-čią valandą po pietų prasi

dės trumpos kalbos ir koncer
tas. Jau keliais atvejais pagar
sėjusi pp. Stulginskių šeima dėl 
savo nuostabaus muzikalumo 
padainuos ir palinksmins susi
rinkusius piknike.

t

p. Ivaškienės tautinių šokių Sa.
grupė iš So. Bostono šoks tau- Kviečiama visa lietuviška vi- 
tiškus šokius. suomenė, Amerikos lietuvių

I ! 
ras iš Worcester, 
dainomis išpildys didžiąją kon- nimą ir suaugusiuosius, 
cerio dalį.

Visos programos vyriausias 
vedėjas bus kun. Jonas Berna
tonis iš Lawrence, Mass.

4 vai. įvyks baseball žaidimas! 
Hart-Jtarp So. Bostono ir Norwoodoj 

vargoninin- (Vyčių.
Pagaliau 6-tą valandą bus di-

j Programą paįvairins žmonių 
gausumas, pažįstamų suvažia
vimas. lietuviškos nuotaikos pa
laikymas.

Tarp kitko pranešame, kad 
gauta yra dispensa visiems at
važiuojantiems į pikniką —Ma- 

1 rianapolį, liepos 4 d., nors penk
tadienis, tą dieną valgyti su mė-

Kun. Jonas Vaitiekūnas, 
Šv. Kazimiero par., Provi
dence, R. I.. klebonas, Ma
rianapolio K< legijos Rė
mėjų pirmi rinkas, nuošir
džiai kviečia visus lietu
vius iš visos plačios Ame
rikos dalyvauti liepos 4-tą 
Lietuvių * Dienoje, Maria- das. Eisenoje nuo didžiųjų var- laike iškilmingųjų Šv. Mi- 
napolyje. tų iki aikštės, kur bus laikomos šių, Marianapolyje.

Šv. Kazimiero parapijos cho-j dvasininkus, profesionalus, biz-j 
.s iš Worcester, Mass. savo nierius, lietuvių draugijas, jau-j 
linomis išpildys didžiąją kon- nimą ir suaugusiuosius, — visų'

laukiame pasimatyti Lietuvių 
Dienoje — Marianapolyje.

KUN. J. VALANTIEJUS,
Šv. Juozapo par. klebonas, VVaterbury, Conn., Lietuvių 

Worcester, Cambridge, Dienoje, Marianapolyj, 11 vai. ryte, celebruos iškilmin- 
Boston, Hartford, Waterbury, gas Šv. Mišias. Kun. J. Valantiejus yra didelis labda- 
New Britam ir kitur. Kreipkitės ringų darbų rėmėjas ir patrijotas. Jis nuoširdžiai re- 
j vietinius Marijonų skyriaus rė- mia lietuvių įstaigas, o ypač dabartiniu momentu jam 
mėjus ir jie suteiks visas žinias, prie širdies lietuvių tremtinių ir Lietuvos pavergimo 
kaip patogiai atvykti j Mariana- reikalai. Suklupkime su juo maldoje liepos 4-ją ir pa- 
polj Liepos 4-tą. Įsimelskime bendra intencija Lietuvos gerovei.

BUŠAI išeina j Lietuvių Die
ną iš —


