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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos gpaMioę, ne
turi teiste vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteteria.--------<
dabarties 
(Pasta DARBININKAS

• . ■ ■*

• šnipai ir isterija
• 9,000 pusL—ar tai veltui?
• Mes patartame...

Kaip žinome ir iš spaudos 
matome, demokratinės Vakarų 
valstybės, o ypač Amerika — 
yra apraizgytos rūpestingiau
siai nuregstu sovietų šnipų 
tinklu. Tame tinkle dalyvauja 
specialiai infiltruoti Kremliaus 
penktosios kolonos atstovai, 
dalyvauja jame — ir vietiniai 
žmonės, kartais net atsakingų 
valstybinių postų pareigūnai...

Deja, nežiūrint, kad JAV- 
bėse vyksta procesas po pro
ceso, byla po bylos (pav., 11 
komunistų — “Amerikietiško 
politbiuro” byla, Koplonaitės 
ir Gubičevo byla ir t-t.), ta
čiau, vis dėlto, aukščiausioji 
JAV galva — Prezidentas Tru
manas šnipų gaudymą neseniai 
yra pavadinęs isterija, dar 
kiek anksčiau — raudonos sil
kės sinonimu ir pan...

Negana to, dargi, Preziden
tas žadąs net įstaigas prava
lyti”... Nuo ko? Nuo komunis
tų? — Ne, nuo tų asmenų, ku
rie... kalba apie šnipus ir “ke
lia isteriją”...

Iš tokių reiškinių atrodytų, 
kad Prezidentas Trumanas te
bėra dar labai ir labai naujo
kas komunistinės šnipinėjimo 
sistemos teorijose, o apie prak
tiką — negali būti nė kalbos...

Žinoma, ir ne vien tik JAV- 
bių galvai, bet ir daugeliui to 
krašto diplomatų ,atrodo, jog 
apraizgytoj sovietinių šnipų 
tinklu Amerikoj gyvenimas — 
yra panašus į šilkinių svajo
tas JHūavnio taftų*, 
jie pagyventų kurj T 
tų Sąjungoj (kur nors kolcho
ze savo vasarojimo laiką pra
leistų) — gal jie suprastų kas 
yra šnipinėjimas toj šaly. Juk 
ten priversti 
vaikai tėvus, 
panašiai.

Jiems, toli 
kad tam krašte, viename mies
te, yra pastatytas netgi pa
minklas mažamečiui “didvy
riui” Marozovui užtai, kad jis, 
būdamas komjaunuoliu, įskun
dė tikrą savo tėvą, pranešda
mas enkavedistams. jog jis 
nuslėpė maišelį grūdų nuo val
džios, tuo, žinoma, norėdamas 
apsiginti pats ir apginti savo 
šeimą nuo bado...
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Dienos Nuotrupos

Kas reikėtų daryti, kad, 
išsimaudęs ir važiavęs na
mon 20 mailių, būtum 
toks, tartum tik ką išlin
dęs iš'vandens.

Kai žmonės sensta, tai 
paprastai lengvai užmirš
ta praeity išgyventus da
lykus. Įdomu, kodėl? Ar 
dėl atminties silpnėjimo, 
ar dėlto, kad prisimintini 
dalykai neturi didesnės 
vertės? ,

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushi 
LDS Garbės Pirmininkas, yra nuošird

Jeigu pasauly kiltų nau
ja ekonominė depresija, 
tai jai panaikinti reikėtų 
iššaukti naują pasaulinį 
karą, kad paskui galėtų 
būti antras Marshall’io 
planas, kurs pasaulį iš e- 
konominio krizio išvestų. Į 

____ _______ ' Į

Kai kurie nusikaltėliai 
mano, kad išmintingiau-, 
sias dalykas teisių moksle 
yra tai, kad nėra nuogta- _____

t. OUta mOsų tautos ^čiuli8 * ^ininkijos

šnipinėti netgi 
tėvai vaikus ir

gražu, nežinoma,

“SSSS“ LDS Seimas Sv. Pranciškaus
Praga — Gauta žinių, 

ikad Čekoslovakijoj vyks- 
ta masiniai kunigų areš
tai ir stiprus Katalikų 
Bažnyčios veikimo varžy
mas.

Lietuvių Parapijoj
Švenčionienė yra užkan
džių gaminimo ir vaišini-

Sekmadienį ir pirmadie
nį, birželio 26 ir. 27 dd. š. 
m. Šv. Pranciškaus lietu- mo komisijos pirmininkė, 
vių parapijoj, • Lawrence, 
Mass., įvyks Šv. Juozapo

«

Komitetas ir visos ko
misijos labai nuoširdžiai 

sve
čių ir viešnių atstovų iš 
visų lietuvių "kolonijų.

LDS Seimo programa ' 
telpa 2 puslapyj, tai čia 
nėra reikalo kartoti.

Anglų kalba leidžiamas 
vie t i n ė s j laikraštis “The Evening 

pa-; Tribūne” įtalpino platų

Italų vyriausybe gavo Lietuvių R. K. Darbinin- darbuojasi ir laukia
pasitikėjimu

Roma — Italijos Parla
mente keturias dienas vy- 
,ko debatai, dėl ateinan
tiems metams numatytos 

! vyriausybės programos. 
Buvo pareikštas Alcide 
de Gasperi vadovaujamai 

j vyriausybei pasitikęji-
mas ir buvo patvirtintas 
Atlanto Paktas.

kų Sąjungos metinis sei
mas. Šio Seimo Rengimo 
Komiteto Garbės pirmi
ninku yra kleb. kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pir
mininkas; pirm. Feliksas Į 
Krancevičius, 1 „ Z _
kuopos pirmininkas; 
gelbininkai — Dr. Juozas!LDS organizacijos ir jos 
Leimonas, p. Kazys Bush.jSeimo aprašymą ir kun. 
kun. Jonas Bernatonis ir^Pr. M. Juro, Centro pir- 
kiti. Atstovų priėmimo mininko, paveikslą. To 
komisijos pirmininke yra laikraščio redakcijai dė- 
p. L. Venčienė. p. L.1 ko jame už palankumą.

JUNGTINES TAUTOS
PRIGLAUDĘ ČEKĄ PRAGOJĘ

AnglijojLondonas
susirūpinta visokiais bū
dais remti gausias

, D. D., 
Lietuvos ir

Pagelba gausioms šeimoms

-. . organizacijos dr jos organo “Darbininko” globėju. Že-
katams ir prokurorams. imįau talpiname Garbingojo Ganytojo laišką Seimui.

Dar vis nesurastas bū-1 
das, kas reikėtų padaryti, 
kad tautos išrinkta vy
riausybė, turinti dirbti 
tautai, tikrai tuo darbu 
užsiimtų.

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Sveikina ir Laimina LDS Seimą

kesčius ir teikti įvairių 
subsidijų. Anglijoj yra 
mažas gimimų skaičius, 
todėl vyriausybė tais da
lykais rimtai susirūpinus.

Įspėja, dėl galimos 
blokados

Kg davė Amerikos ir Euro- 
POS MOiKNIIIIuS DCiMh a* 

darbiavimas

Garbingasis Ganytojas, LDS Garbės Pirminin- 
• kas, J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D.D. pri
siuntė LDS Seimui sekantį laišką:

ARCHBISHOP’S HOUSE
2101 Commomvealth Avenue 

Brighton 35, Mass.
June 17, 1949

Čia pat kyla ir klausimas: 
“Negi JAV-bių teismas nebe
turi kito darbo, jei, bene penk

etas mėnuo, tebenagrinėja 11 
komunistų vadų bylą, kuomet 
jų šnipinėjimas tevadinamas 
tik “tuščia isterija”?

“Negi JAV-bių prokuratūra 
ir jos mašininkų kadras taipo
gi nieko nebeturi produktyves
nio, kaip rašymą prieš tuos 
asmenis kaltinamojo akto, ku
ris susideda net iš... 9000 pus
lapių? ir Lt.”

Savaime aišku, ir “raudonų
jų žiurkių” gynėjai nesnau
džia. Jie taipogi įteikė Teismui 
“paaiškinimą”, susidedantį iš 
1,500 puslapių, kur mėginama 
įtikinti teisėjus, jog komunis
tai — tai yra... “pirmosios 
fronto linijos Amerikos laisvės 
gynėjai ir tik dabartinės vy
riausybės aukos”...

Žinoma, jeigu būtų kita vy
riausybė (pav., 
paimtų 
nebūtų 
Jie tai

Argi 
teriška 
riją?...

Gi mes, pažįstantieji komu-

Ekonominis bendradar
biavimo administratorius 
j. P. G. Hoffman pareiš- The Delegates of 
cė, kad Jungtinių Amen- The Annual Convention of 
tos Valstybių ir Vakarų St. Joseph’s Lithuanian 

' Europos valstybių ekono- Roman Catholic Association of Labor 
minis bendradarbiavimas'M dear Friends: 
jau pnvede pne to, kadi 
comunistai neįstengia su' 1 would love to be with you on the occasion of 
comunistinti Vakarų Eu- your Annual Convention būt my heavy schedule of 

ropos. O be to Vakarų engagements does not permit it. Regretting my 
Europos sudarė tvirtą są- absence I send you my affectionate greetings, bless- 

jungą.

Dabartinis komunistų 
vadas Mao-Tze-Tung įspė
jo Kinijos komunistų val
domų sričių gyventojus, 
kad jiems imperialistai 
gali sudaryti blokadą.

Istorinio karo laivo 
lankymas

kad Kremlius 
Ameriką valdyti) —jie 
vyriausybės aukomis... 
pasako teisingai... 
ne komiška, argi ne is- 
pasaka apie pačią iste-

ings and prayerful mementos.
One recommendation I make to you — Live, in 

nizmą ir jo šnipinėjados meto- all details of life, the faith that has meant so much to 
dus, patartume Amerikos FBI.the Lithuanian people. That is the greatest contribū
ne tik-griežčiau paimti į nagą * tion , that anyone can make in the critical times in 
iš užsienio infiltruotus komu-|Which we live. 
nistbs, bet ir pačius vietinius J 
net ir lietuviškai kalbančiuo
sius ruskius, turinčius netgi A- 
merikos pilietybes, nes, be abe
jonės ,ir jie yra sovietiniai šni
pai. Juk, kas pažįsta komuniz
mą, visi labai gerai žino, jog 
jei nešnipinėsi Kremliaus nau
dai — negali būti komunistu... 
Toks geležinis yra komunisti
nės doktrinos dėsnis.

Taigi, kuomet lietuviškieji 
raudonskūriai rašo visokias pe
ticijas valdžiai, prisidengdami 
netgi įvairiais nekalto pobū
džio “kultūrinių draugijų” 
vardais, kad nebūtų ratifi
kuotas Atlanto Paktas ir pan., 
reikėtų pasiteiąauti pagal kie
no gi instrukcijas jie tai daro? 
žinoma, siūlų galai vestų tik į 
Maskvą... Pr. Al.

Lake Success, N. Y. — , atstovą, o dabar pravedė 
^raneša, kad Jungtinių tik 33. Liberalai turėjo 32 

Tautų Informacijų Ofisas vietas, o dabar turės 50. 
’ragoje, Čekoslovakijoj, | Katalikai turėjo dau-
išgelbėjo čeką darbininką giausia atstovų, būtent, 
nuo komunistinės valdžios; 180, o dabar gavo 183; 

darbo partija turėjo 172, 
o dabar turės 173.

Vadinasi, ir Olandijoj 
komunistai susmuko.

Portsmooth, Anglija — 
šeši tūkstančiai Britų jū
rų laivyno pareigūnų ap
lankė Amerikos kautynių 
laivą “Missouri” ant ku
rio Japonijos atstovai pa
sirašė kapituliaciją. Da
bar laivas stovi Anglijos 
vandenyse, Portsmouth 
uoste.

jolicijos. i

.Čekoslovakijos komu- 1 
nistinė valdžia įsakė poli
cijai areštuoti čeką darbi
ninką, kuris dirba Jungti
nių Tautų Informacijų O- 
fise, būtent, M. Mudroch. 
Jis kaltinamas “prieš - 
valdišku veikimu”. Polici
ja atėjo į tą ofisą, bet di
rektorius neleido tą dar
bininką areštuoti. Direk
torius pareiškė čekų poli
cijai, kad ji laužo Jungti
nių Tautų diplomatines 
teises įsibriaudama į tą' 
ofisą. Direktoriaus nusi
teikimą palaikė ir Jungti
nių Tautų sekretorius i 
Trygve Lie.

Kankiniai leteni j 
Kardbohs

Iš Vatikano sluoksnių 
ateina žinių, kad galimas 
dalykas, jog Pragos Arki
vyskupas Juozapas Be
ran, narsus Katalikų Baž
nyčios ir katalikų teisių 
gynėjas Čekoslovakijoj, o 

5 taip pat* Jugoslavijos ko
munistiško diktatoriaus 
suimtasis ir kalinamas 
Arkivyskupas Stepinac 
bus pakelti į kardinolus.

:h we live. I .. h* t ■ ■ »
May God be good to you and to the crucified ITOUjOj UUMSI MnUOI 

su stitiMitais
I 
land of your forebears.

Devotedly yours, 
t RICHARD J. CUSHING 

Archbishop of Boston

VATIKANAS EKSKOMUNIKA- !“±» 
VO NAUJĄ “ČEKŲ AKCIJĄ”

Vatikano Miestas —Šio- kų organizaciją sudarė

Italijoj vyksta žemės 
ūkio darbininkų streikas. 
Kai kur vyksta streiki- 

i ninku su kariuomene 
^kautynės. Streikas neša 
ūkininkams nuostolių, nes 
jau prasidėjo derliaus nu
ėmimas.

mis dienomis •Šventojo Čekoslovakijos komunis-; liucavinanM cnMKtuVK 
Sosto kongregacija išleido tinė valdžia, kad suardyti
dekretą, pasmerkiantį ir (katalikų vienybę ir visiš- 
išskiriantį iš Katalikų;kai užgniaužti Katalikų 
Bažnyčios naują “Čeko-j Bažnyčios teises ir akciją, 
slovakų Katalikų Akcijos Dabar toji valdžios suda- vyriausybės 
Organizaciją” ir jos na- ** 
rius.

Kaip žinoma, minėtą, če- bažnyčią.

ir konfiskuo]mm spurtu
ar

Lenkijos komunistinės 
parėdymu 

dar užsili-ryta “Katalikų Akcija” nusavinamos 
stengiasi suorganizuoti kusios katalikų spaustu- 
“tautinę — nezaležninkų vės ir konfiskuojama jų 

” j spauda. (

Olandijoj Komunistai 
Susmuko

Amsterdam, Olandija — 
Savivaldybių rinkimuose 
komunistai pralaimėjo 
daug vietų. Jie turėjo 71

-4 K

Dominikonų respublikoj 
vyksta sukilimas. Sukilė
liai nori nuversti respubli
kos prezidentą.

%

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

Šeštadienį, birželio 25 d! 1:15 vai. po pietų įvyks
Liętavių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai jr kalbos.

Kalbės kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmininkas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai , 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telepboaai: SOuth Boztos 8-2680 arta NOrwood 7-1448



Penktadienis, Birželio 24, 1949
|| IBĮ ■>■■■■! 1 .Į.'.'J..1 'I f- PAEFIHIOF
Stok į Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungą ir bukdulles 
lietuviško ir Krikščioniško veikimo talkininku. -—~ .

6

e

O š. m. birželio 26-27 d.,! 
savo į vykstančiame Sei-’ 
me, ji užsimojusi tarti 
naują, šiems laikams ati
tinkantį, žodį ir dar smar- 
jkiau išeiti į darbą. Reikia 
! tikėtis, kad šiuo gražiu 
lietuvių katalikų judėji
mu pasinaudos ir kiti lie
tuviai katalikai, kurių čia 
dar nėra, įstos į šio judė
jimo eiles ir pasišventu- 
jsiai dirbs. Ir palaimins 
Dievas jų darbą, o taip 
pat šio judėjimo veiklą 
lietuvių tautos labui ir 

! šviesesniai žmonijos atei- 
Ičiai. Tat, į sutartiną dar
bą ! D. J.

J. P. Prelatas Jonas Balkūnas,
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos, Maspeth, 
L. I., *N. Y., klebonas, energingas ir nenuilstantis va
das - visuomenininkas, įžymus pamokslininkas - kal
bėtojas, LDS Seimą pradedant Lawrence, Mass., sek
madienį, birželio 26 d., jo iškilmingų pamaldų metu 
pasakys pamokslą.

J. P. Prelatas Jonas Balkūnas yra nuoširdus LDS 
organizacijos ir laikraščio “Darbininko” rėmėjas.

Mūs darbas didis ir platus

Šiais Metais Vyks Iš Ame- 
: rikos Maldininkai | Fatinų 
1 Šių met. rugpiūčio mė 
Įnesį maldininkų kelionei į 
Šv. Dievo Motinos švento
vę Fatimoje vadovaus šv. 
Pranciškaus Asyži e č i o j 
bažnyčios, Rochester, N. Į 
Y., kun. Joseph Cirrin- 
cione, kuris yra buvęs Fa
timoje 1948 met. ir aplan
kęs Seselę Luciją, kuri y- 
ra gyva liudytoja, regėju
si šv. Dievo Motinos apsi
reiškimus 1917 Cova da 
Iria netoli Fatimos.

Po rugpiūčio 13-tos die
nos iškilmių Cova da Iria, 
kur mažiesiems piemenė
liams pasirodydavo Dievo 
Motina, maldininkai vyks 
į Romą, kur bus priimami 
Šventojo Tėvo, prieš iš
vykdami aplankyti Liur- 
dą ir Stebuklingojo Meda- 
likėlio šventovę Paryžiu
je. . --- i- 4 - <=

Kun. Pr. M. Juras,

Partijos valymas bus panašus į 1937 
ir 1938 valy n?. Kremliaus problema 

' esf nedaugiau užimti, bet išlaikyti 
tf kas jau užimta

f

SucceM, N. Y. — 
John Foster Dulles, kuris 
buvo kaipo Respublikonų 
užsienio politikos patarė
jas valstybės sekretoriui 
Dean Acheson’ui Pary
žiaus susirinkime, pareiš
kė, kad Sovietų Rusijoje 
Ir jos okupuotuose ir do
minuojamuose kraštuose 
esąs pasiruošimas naujai 
ir intensyviai kovai prieš 
komunizmą ir jo režimą. 
Komunistų partijos ir 
valdžios įstaigų valymas

Sovietų komunizmą. Jis 
yra įsitikinęs, kad dabar 
Kremlius nenori daugiau 
užgrobti Europoj, bet jo 
didžiausia problema išlai
kyti tą, ką jau yra užgro
bęs.

wtwivYW|v« įtuvnsnmi
nčVaHHihtaf

fai.Pfc«
Praga — Birželio 21 d. 

Pankraco kalėjime pa-
bus panašus į 1937 ir 1938; kartas gen. Heliodor Pi- 
metų valymą. j ka. Jis buvo nuteistas

John Foster Dulles pa-mirti sausio 28 d. š. m. 
tyręs, kad Sovietų vado- už “bendradarbiavimą su 
vybė yra labai užimta britų žvalgyba, 
problemomis okupuotuose: Nuteistasis, gen. Piką 
kraštuose, kur smarkiai prašęs prezidento Kle- 
auga revoliucinis judėji- ment Goturald pasigailėji
mas prieš netolerantišką mo, bet jis jį atmetė.----  ---- — ■ ■ ■■ ■ —

«

“Vienas vyras ne talka,,Taigi, kol pagamina atia- 
vienas žodis ne šneka.'tą, kiek daug čia visokio 
Kur du stos, visados dau- darbo visokiomis mašino- 
giau padarys”. Taip rašė mis tenka atlikti, kiek 
lietuvių tautos gilus min- daug žmonių čia turi savo 
tytojas ir rašytojas Prel. darbo rankas pridėti ir 
Jakštas - Dambrauskas. • kiek daug čia dar reikia 
Ir jis sakė teisybę. Vienas turėti visokių pagalbinių J 
žmogus ne daug ką gali medžiagų, kaip anglis, e-Į 
padaryti. Bet kur stoja lektra .kad tą darbą iš vi- 
didesni būriai, ten visai so galima būtų padaryti, 
kas kita. Mes tai gerai ži- Iš čia mes matome, kaip 
nome ir iš savo praktikos, i daug žmogus nuo žmo- 
Kai pavyzdžiui statome gaus priklauso ir kiek 
paprastą, mažą namą, tai daug reikia visa ko turėti,) 

mažos talkos kad ir mažam dalykui pa-

Ik I ■ Ma ■ ■ saitasnOfnlHnSiinei JaUnuOiHCnfl 
Įsakyta Dirbti Šventa

dieniais

LDS Centro ir Lietuvių Kultūros Instituto pirminin
kas, Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos, Lawrence, 
Mass., klebonas, maloniai priėmė LDS Seimą ir daug 
dirba, kad jis būtų sėkmingas. Jis yra Seimo Rengi
mo Komisijos Garbės pirmininkas ir patarėjas.

Mūsų vadas, kun. Pr. M. Juras pradės Seimą iš
kilmingomis šv. Mišiomis 11 vai. 45 min. prieš pietus.

Pirmininko kun. Pr. M. Juro yra didžiausias 
troškimas, kad į Seimą suvažiuotų iš visų lietuvių 
kolonijų LDS apskričių ir kuopų atstovai ir svečiai- 
viešnios, ypač mūsų profesionalai — jaunosios kartos 
atstovai ir vadai ir iš tremties atvykę lietuviai kata
likai.

LDS Seimo Pradžia ir Jo Eiga

NUTUK ŠNEKĖJĘS, O VYKDYK 
SOCIALINES REFORMAS

mums tik i
reikalinga. O kai kas nors sigaminti. 
stato namą — dangoraižį, Jei ,ra
tai čia jau reikia gerų m-|prastais.
zinienų, visokių medžią- _
gų, mašinų ir daūg n^";bėti apįe dvasinius, kurių ------- .... n. kur į

O nuo ju•J c

su pa- 
. . . ... medžiaginiaiszinienų, visokių medžią- dalykais> ka jau bekal.

i siekti yra kur kas sun
kiau. O nuo ju esminiai 
žmonių gyvenimas parei
na. Pavienis žmogus, tik 

j su savo pastangomis, čia 
(veik nieko negali.

O gyvenimas yra didis 
’ir platus. Žmogus sutver
tas ir prasmingam šios 
žemės gyvenimui ir didin
gam amžinajam gyveni
mui. Visokių gerybių pil
na žemė ir dangus. Tik 
mokėk, žmogau, tomis ge
rybėmis tinkamai naudo
tis ir žygiuok Dievo nu-: 
statytu keliu. Bet tai ga
li sėkmingiau daryti tik’ 
ranka rankon su kitais! 

■susikibęs, viens kitam pa- 
sigeibėdamas.

Šitam reikalui ateina 
pagelbon ir Arterikos Lie
tuvių R. Katalikų Darbi
ninkų Sąjunga. Ji apima

manančių darbininkų. Pa
našių pavyzdžių mes galė
tume labai daug pririnkti.

O jeigu giliau į gyveni
mą įsižiūrėsime tai pama
tysime ,kad kartais, rods,i 
visai menkučiam mažmo
žiui pagaminti, vis tik la-‘ 
bai daug visokio sudėtin
go darbo tenka atlikti, 
kuriam reikia panaudoti 
ir daug visokių mašinų iY 
žmonių. Štai pavyzdžiui I 
pažiūrėkim, kiek daug 
visko reikia turėti, kad 
mažą, pigią adatą paga
minti. Kad gauti adatai 
pagaminti medžiagos, ge
ležies ar plieno, reikia, 
kad kas nors iškastų ge
ležies rūdos. Toliau, rei
kia tą rūdą atitinkamai 
tirpinti, lieti, kol galop 
gausime tinkamos me
džiagos ir adatai pasiga- _
minti. Jau turėdami me-' dirbančių jų lietuvių kata- 
džiagą, mes vėl turime ją likų svarbesniuosius rei- 
leisti per atitinkamas ma-J kalus. Ji sujungia juos į 
šinas, kad adata išeitų? bendrą, sutartiną darbą.

I

H’raclava — Lenkijos 
vyskupai kreipėsi į tikin
čiuosius, paragi n d a m i, 
kad susilaikytų nuo dar
bų šventadieniais. Į tai 
atsakydama Lenkų Ko
munistinės Jaunuomenės 
Sąjunga Wraclave įsakė 
savo nariams dirbti sek
madieniais prie griuvėsių 
valymo darbų. Šie šventa
dienių darbai yra prižiūri- 
jmi komunistų aktyvistų.

Laike pamaldų bažny
čioje komunistai su di
džiausiu bildesiu važinėja 
sunkvežimiais pro bažny
čią, giedodami komunisti
nes dainas, ir tuo keldami 
didžiausią triukšmą.
Nariai, vengiantieji šven

tadieniais dirbti, yra įvai
riausiais būdais pažemi
nami.

IS MONTREALIO 
PADANGES

Kun. Jonas Bobinas 
švęsdamas savo vardines 
švenčia kartu ir 20 metų 
kunigystės sukaktį. Jis ne 
tik 20 metų yra kunigu, 
bet taip pat jau per 20 
metų klebonauja Montre
alio šv. Kazimiero parapi
joje. Ta proga, birželio 26 
d., parapijos Komitetas, 
atsidėkodamas už tą be
galinį vargą bei nuoširdų 
rūpestį pastatyti naują 
bažnyčią, rengia iškilmin
gus pietus. — Šia proga 
taip pat bus išreikšti svei
kinimai ir kun. Antanui 
Vilkaičiui, parapijos vika
rui, jo 25 metų kunigys
tės sidabrinio jubiliejaus 
proga. — l___

■'J*****-* {
K. A.!

Sekmadienį ir pirmadienį, birželio 26 ir 27 d.d., š. 
m., šv. Pranciškaus lietuvių parapijoj, Lawrence, 
Mass., įvyksta Lietuvių R. K. Šv. Juozapo Darbinin
kų Sąjungos SEIMAS.

DARBOTVARKE
Birželio 26 d., sekmadienį.

11 vai. 45 m. a) Iškilmingos Mišios.
Šv. Mišias atnašaus Darbininkų Sąjungos Pirmi
ninkas Kun. Pr. Juras.
Pamokslą pasakys Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y.

b) Užkandis. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėj 
atvykusiems į Seimą atstovams užkandis.

2 vai. p.p. a) Seimo atidarymas.
b) Prezidiumo ir Komisijų rinkimai.
c) “Krikščioniškoji darbo prasmė”, kalba prof. 
Simonas Sužiedėlis.
d) “Koks turi būti krikščionis darbininkas?”, kal
ba agr. Petras Kaladė. Paskaitininkams tarus 
savo žodį, kalba koreferentai: Kun. Pr. Strakaus
kas, Adv. A. Young, Dr. O. Labanauskaitė ir p.- 
Pr. Razvadauskas. Toliau, seka bendros paskaitų 
temomis diskusijos.
e) Sveikinimai.

7 vai. p. p. Meninė dalis Šv. Pranciškaus parapijos
svetainėj. t

Birželio 27 d., pirmadienį.
8 vai. ryto įvyks iškilmingos gedulingos šv. Mi

šios už mirusius Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
(LDS) narius.

9 vai. ryto Seimo posėdis. Malda; atstovų vardošau- 
kis; pereito Seimo protokolo skaitymas; LDS 
Centro Valdybos raportai; nauji pasiūlymai, re
zoliucijos, jų svarstymas ir priėmimas; LDS 
Centro Valdybos rinkimas. Seimo užbaigimas 
malda ir himnais.
I. PASTABA: Įnešimus, sumanymus, pasveikini

mus prašome siųsti Darbininkų Sąjungos Pirmininkui 
Kun. Pr. M. Jurui, 94 Bradford St., Bawrence, Mass.

II. PASTABA: Atstovai, kurie nori atvykę į Sei
mą apsistoti privačiam bute, prašomi iš anksto kreip
tis į atstovams butų parūpinimo Komisijos Pirminin
kę p. L. Venčienę, 290 Lawrence St., Lavrence, Mass.

Kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, 
Sekretorius.

—————————

Kinijos komunistams tikrąją krikščioniš k ą j ą 
žengiant vis pirmyn, kyla socialinę santvarką taip, 
didelis, tiesioginis komu- kaip kovojama prieš įsi- 
nizmo pavojus Pilipinams. 
Turint šį dalyką galvoj, 
Pilipinų Vyskupai išleido 
bendrą ganytojišką laišką. 
Jųjų mintys tikrai įsidė
mėtinos. Jie sako:

“Komunizmo 
einąs iš tolim 
gali būti 
štornis retorikomis, bet tik 
galingu, nepaliaujamu to
kių reformų vykdymu, ku
rios praktiškai duotų žmo- 

, nijai pajusti tikrosios 
, krikščioniškosios sociali- 
. nės tvarkos grožį, gėrį ir 
džiaugsmą. Aukštesnieji 
turi neskriausti žemesnių
jų, stiprieji silpnesniųjų, 
žemvaldžiai žemd i r b i ų, 
samdantieji samdomųjų. 
Reikia visiems kovoti už

potvinis, 
i, ne
auk-

veržiantį priešą į gimtąją 
žemę. Kol visi geros valios 
žmonės šitoj akcijoj tinka
mai nedalyvaus, tol prie
šas bus nenugalėtas. Kas 
atsisako tai daryti ir tik 
skundžiasi esančiomis ne
teisybėmis, tas prisideda 
įsigyventi dar didsttfam 
neteisybėms. Pažymėtina, 
kad jeigu katalikai negy
vendina tai kas jiems Baž
nyčios įsakoma daryti, tai 
dėlto ne Bažnyčia, ne reli
gija kalta, bet tik patys 
katalikai. Tie gi, kurie gy
vena laisvėj ir pasiekę di
desnio ekonominio gerbū
vio, turi progos ir ankš
čiau širdis prie Dievo pa
kelti ir laisviau dirbti Jo 
Karalystės gyvendinimui.”

Keturių didžiųjų valstybių 
pasitarimai pasibaigė

•b I

Paryžius — Keturių di
džiųjų valstybių Užsienių 
Reikalų Ministrų pasitari
mai baigėsi. Esminiai 
imant, kiekviena pusė pa
liko prie savo nusistaty
mų ir nei vieni nei kiti 
nuolaidų nepadarė. Bet 
diplomatai daro kartais 
susitarimus ir nesusitar
dami. Taip įvyko ir čia. 
Pranešta, kad, kiekvienai 
pusei laikantis savo nusi
statymų, prieita prie šios 
rūšies susitarimų:

1.) Kad Berlyno bloką- 
: d. daugiau nebepasikar- 
tos;

į 2.) Kad okupacinės vai- 
į stybės stengsis plėsti pre
kybą tarp abiejų Berlyno 
pusių, o taip pat ir tarp 
abiejų Vokietijos pusių 
(rytų ir vakarų) ir leng
vinti susisiekimą;

3. ) Stengsis daryti vis 
normalesnį Berlyno mies
to gyvenimą;

4. ) Kad jie gali papra
šyti vokiečių ekspertus ir 
organizacijas jiems pagel
bėti. Vokiečiai gali tarpu- 
savęs bendrauti, ypač pre
kybos srity

Kitas pasitarimas 
matomas ateinančiam 
deny New York’e. čia 
inato spręsti ir Austrijos 
klausimą.

nu- 
ru- 
nu-

Buvęs respublikonų kan
didatas į Jungtinių Ame
rikos valstybių Preziden
tus pareiškė, kad Sovietų 
Rusija šaltam kare jau 
laimėjo daug daugiau, ne
gu bet kas tikram kare. 
Dabar, prieš imdamosi 
naujų žygių,? Sovietų Są
junga nusprendė kuriam 
laikui sustot, žiūrėt, klau
syt.

Ihtaetaęrtail 
Vrtfeflfe

c

• J. A; Valstybių pirmieji 
ekspertai išvyko į Vokie
tiją, kad paruošti Vokie
tijos reikalų perėmimą į 
Amerikos civilinės admi
nistracijos rankas.
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Jei šeimoje kas serga neišgydoma* liga, tai na
ciai, bijodami ligonį išgąsdinti, niekad jam apiemiškiai, bijodami ligonį išgąsdinti, 

tai neprisimena, tarsi jis būtų tik lengvai sunegalė- 
jęs ir greitai pasveiks. Ir ligoninėse gydytojai ir 
slaugės mėgina sudaryti sunkiai sergančiam ligoniui 
tokį įspūdį, kad jo liga tai tik vieni juokai. Jie tai da
ro tokiu įsitikinimu, kad linksma, jauki nuotaika li
goniui daug pagelbsti. Daug tame tiesos, nes psichi
nis nusiteikimas daro daug įtakos kūno sveikatai.

Tačiau yra ligonių — ypač turinčių stiprus ner
vus — kurie nori žinoti tikrą tiesą apie savo sveika
tos stovį. Jie nesibijo mirties pavojaus ir drąsiai žiū
ri į tamsią ateitį. Kam save apgaulioti tuščiomis iliu
zijomis? Verčiau vyriškai žvelgti į kietą realybę ir 
ruoštis prie to, kas nebeišvengtina.

Panašus reiškinys duodasi pastebimas ir tautų 
gyvenime. Pavyzdžiui, kuri viena maža tauta būna 
pavergta kokio žiauraus grobiko, kita gi patenka 
aukštai civilizuotam demokratiškai nusiteikusiam 
globotojui. Jom abiem gręsia mirties pavojus, bet vi
sai skirtingu būdu. Žiaurus grobikas — kvailas krau
gerys — siekia pavergtąją tautą fiziniai sunaikinti: 
žmones kankina, kalina, ištremia ten, kur jie neilgai 
trukus pražus, arba čia pat mirtinai likviduoja. Vai
kus atima nuo tėvų ir priverstinai nutautina. Tauta 
taip žiauriai naikinama atkakliai priešinasi, ir yra 
vilties, kad kokiam perversmui įvykus, gali išlikti gy
va ir net išsilaisvinti.

Antras, civilizuotas ir demokratiškai nusiteikęs 
mažos tautos pavelde jas elgiasi kaip tik priešingai: 
savo globojamai tautai suteikia pilną laisvę — sąži
nės, kalbos, tautinių papročių ir t.t. Viskas atrodę ko 
puikiausia. Tačiau ši glostamoji tauta atsiranda to
kiam pat, o gal dar didesniam ištautėjimo pavojuj:

• • • •• w « . < • • ,  • • • ♦ _.nes------
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* Vertė A. Maceina.

DAINUOJANTI MEMNONO 
KOLONA

X

Medineto lygumoj, kur da labai vertinti Atgailos 
pirmiau buvo senieji Te- Sakramentą. Pasaulio su- 
bai, stovi dvi milžiniškos, tvėrimas nebuvo toks di- 
maždaug 20 metrų aukš- dingas įvykis, kaip prikė- 
čio kolonos, sėdinčių kara-ilimas vienos mirusios sie
lių išvaizdos. Jas pastatė 
faraonas Amenho tepąs 
III. 2 tūkstantyj prieš

los.
Ką tu šnibždi prie klau-

Kristų Viekai senųjų vV sykloB’ niekas negirdi’ iš* ivristų. vienai, senųjų va dirvine Diovo ir Tr> vai
dinama Memnono kolona, skyrus Dievą ir Jo vieti

ninką kunigą. Niekas ne-27 m. prieš Kristų žemėsi“** r* ^5* 
drebėjimo metu pasidarėmato ParaudusilJ tavo vei- 
plyšys, ir nuo to laiko ji 
įgijo ypatingą ypatybę. 
Voš tik pirmieji tekančios 
saulės spinduliai pasiekia 
koloną, pamažu šyląs ak
muo pradeda skambėti: 
Memnono kolona dainuo
ja-

Toks dainuojąs, skam
bąs, linksmai krykštaująs 
gyvenimas tryška iš tavo 
sielos po gerai atliktos Iš
pažinties, kai Kristaus 
meilės spinduliai išrišimo 
metu paliečia tavo širdį. 
Koks stebuklas atsitiko 
klausyklos tyloje — nie
kas nežino. Tik tas patiria 
jojo veikimą, kas pajunta, 
kaip labai sustiprėjo jo 
valia, kįpk pribuvo naujų 
sielai jėgų, tik tas prade-

LIUDVIKAS WINDHORST’AS-KOVV
Užgrūdintas galiūnas1

nieks jau jokios pagel-;dina, iškelia, paskatina. 
’ _ ’i prisišaukti, Tokį žmogų ir vokiečių

katalikai turėjo — tai 
Liudvikas Windhorst’as. 
Jis buvo parlamento na
riu. Priė nieko nesidėjo. 
Jis vis savo nuomonę tu
rėjo. Dėlto jį net buvo 
praminę vieno žmogaus 
partijos atstovas. Bet jis 
buvo gilus katalikas, di- . 
dėlės dvasios galiūnas. Ji
sai šūktelėjo katalikams: ' 
organizuokimės ir į dar- : 
bą. Jis visur yra, kur di- ; 
džiausiąs pavojus. Jis ne 
tik atsikerta į puolimus, 
bet dar labiau katalikų 
priešus puola, įrodydamas . 
krikščioniškosios idėjos 
teisingumą, gėrį, grožį. 
Sujuda jo balso paskatin
ti katalikai. Organizuoja
si, dirba, kovoja. Suorga
nizuoja ir savo politinę 
katalikišką partiją, kuriai 
duodama centro partijos 
vardas. Šios katalikiškos 
partijos tikslas vis pla
čiau, giliau įsirėžti į viešą 
valstybės gyvenimą ir 
tuo būdu legaliomis prie- - 
monėmis už katalikų tei-Z 
sės kovoti. Jie randa daug 
šalininkų. Rinkimuose į 
Parlamentą jie praveda Z 
didelį kiekį savo atstovų. į 
Stipresni pasijunta. Wind-“ 
horst’as, kaip liūtas ker-_ 
tąsi su vadinamu geleži-." 
niu Bismarku, Vokietijos** 
Kancleriu. Kur tik jis su 
juo susikerta, ten sunkiai 
Bismark’as jam gali atsi- - 
laikyti. Parlamente Bis- 
mark’ui darosi tiesiog ne
įmanoma su juo ginčytis. 
Ir galop Bismarkas viešai 
pareiškia, kad jis Vokieti
joj nieko daugiau nebijo, 
tiktai vieno Windhorst’o. 
Tai buvo Bismark’o pra
laimėjimo pradžia. Galop 
Bismark’as Windhorst’ui 
ir bendrai katalikams nu
sileidžia. Katalikų teisės 
buvo vėl atstatytos. Ir 
kai Windhorst’as mirė —

Siūbuoja pasaulis. Braš
ka, keičiasi žemės veidas. 
Bolševizmo bangos, kai 
didysis potvinis, vis nau
jus plotus, naujas valsty
bes užlieja. Ir kančios, de
javimas kraujas persun
kia bolševizmo bangų už
lietąjį gyvenimą. Čia

• 
padarė klaidą, ją pašalin
damas. Jis nepažino žmo
gaus širdies”.

Išpažinties įtaka yra to
kia galinga, jog kai kurie 
jaunuoliai, sunkiai nusidė
ję, nedrįsta tikėti nuosta
biam pasikeitimui, atsi
randančiam jų sieloje. Jie 
labai buvo susirūpinę savo 
puolimu, gerai atliko Išpa
žintį, bet vistiek esti nera
mūs: “Argi iš tikro tai ga
lima? Ar Dievas iš tikro 
yra toks gailestingas, jog 
štai man viską atleido, 
viską užmiršo, ir jog aš 
dabar galiu pradėti naują 
skaistesnį gyvenimą?”

Bet taip tikrai yra! Ži
nai, kaip labai buvo nu
puolęs apaštalas Petras. 
Jis keikdamas ir prisieki- 
nėdamas išsigynė savo 
Mokytojo, o Jėzus savo 
Bažnyčios galva vis dėlto 
išrinko ne nekaltą Joną, 
ne visuomet besimeldžian
tį Jokūbą, bet Petrą, nes 
jis apverkė savo nuodė
mes. Žinai taip pat, kokia 
nusidėjėlė buvo Marija 
Magdalena, prieš pažinda
ma Kristų. Bet apgailėjusi 
savo klaidas, ji buvo verta 
kartu su Dievo Motina 
stovėti po Išganytojo Kry
žiumi. Girdėjai, kad šv. 
Augustinas ištisus metus 
klajojo erezijų klaidose ir 
vedė nedorovingą gyveni
mą. Bet, radęs Kristų ir 
apgailėjęs savo jaunystės 
nuodėmes, tapo švenčiau-

bos negali prisišaukti, 
nieks gelbstinčios rankos 
negalės ištiesti. O kitur, 
kur tosios bangos žmoni
jos gyvenimo dar neužlie- 
jo, žmonės geria, uliavo- 
ja, teisybės nepaiso, arti
mą skriaudžia, Dievą už
miršta ir visdkiose niek
šybėse maudosi. Ir šiur
pas nukrečia žmogų, — 
nejaugi žmonija neišsi- 
blaivys ir leis save pa
vergti ir naikinti. O gal 
jau ji vilties neteko blo
giui atsispirti. O gal jau 
ji atsparos taško neturi, 
kad aukščiau pakilti ir 
kovą laimėti?

Šitokiu laikotarpiu no
rėtųsi mesti žvilgsnį į 
praeitį ir pažiūrėti, o kaip 
gi seniau būdavo. Šia pro- 
įja mums* iškyla didysis 

I kovotojas Liudvikas 
Windhorstas.

Ir seniau gyvenime vis
ko būdavo. Buvo gražių 
laikotarpių, bet buvo ir 
labai šiurpiu laikotarpių. 
Štai prisiminkime kad ir 
senesniuosius Vokietijos 
laikus — geležinio Bis
marko valdymo gadynę. 
Jis sumušė Prancūziją. 
Jis sujungė Vokietiją į 
vieną stiprią valstybę. Jis 
panorėjo būti viešpačiu ir 
žmogaus kūnui ir žmo
gaus dvasiai

. žmonijos gyvenimui. Jam 
į talkininkavo visa protes

tantiškoji Vokietija. Tai 
kas gi prieš jį gali išeiti į 
kovą, kas gali išdrįsti ne
paklusti. Tuoj tokie bus 
sutriuškinti. O vistik atsi
rado. Tai Vokietijos kata
likai. Jie pasakė, kad jie 
klausys ir nusilenks tik
tai Dievo balsui, katalikų 
Bažnyčios balsui, nes tai 

sias Bažnyčios Mokyto jas'yra tikrojo gyvenimo bal- 
ir mokyčiausias Šventa-įsas. Įsiuto Bismarkas. Į- 
sis. , 'sakė uždaryt katalikiškas

Ir tave* mano mielas, Iš-' draugijas, kunigus ir vys- 
ganytojas visados šelpia 'kupūs sugrūsti į kalė ji- visa Vokietija liūdėjo. Vi- 
gausiomis malonėmis. *mus, mokyklas paimti

Tu nedrįsti tikėti, kad valstybės žinion ir t.t. Ka- didelis vyras ir jam gilią 
ir anūkų, pa- tau Viešpats atleido? palikai nenusileido. Prasi- pagarbą reiškė.

Ar nežinai prilyginimo > dėjo atkakli kova už žmo-
-- ---- t-

dų, niekas negirdi gailes
čio pilnos širdies plakimo. ; 
Niekas nepatiria, kaip ma
lonės banga išsilieja tavo 
sieloj, lyg išdžiūvusioj dy
kumoj, ir vieną akimirks
nį pakeičia ją į šventosios 
Dvasios Karalystę.

Vengrų romanistas Mau
rus Jokai ,būdamas kalvi
nas, maža kreipia dėmesio 
savo romanuose į Katali
kų Bažnyčios institucijas. 
O vis dėlto vienoj vietoj 
apie Išpažintį sako: “Ka
talikų Bažnyčia turi vie
ną tokią kilnią, tokią guo- 
džiančią instituciją, kad 
to vieno jau pakaktų įves
ti ją visam žemės rutulyj, 
kur tik yra dvasios ken
čiančių žmonių. Tai yra 
Išpažintis. Jonas Kalvinas

visam

rai ir vyriškai elgiamės užsimerkdami į sunkią, labai 
sunkią nulietuvėjimo ligą ir bijodami atskleisti lesgy-

anaįi iš visos salios savo žudytojui priešinasi ir vam ligoniui — išeivijai — artėjančios mirties pavo
gsi! laimėti, o ši pastaroji bevališkai pasiduoda jų?dar 

aukštesnios kultūros įtakai.
Lietuvių padėtis kaip tik atitinka šiuos abu pa

vyzdžiu. Tenai už jūrų bolševikai Lietuvą barbariš
kai kankina ir naikina, o čia Amerikoj lietuvių- išei
vija nejučiomis tirpsta tėviškoj Dėdės Šamo globoj. 

.Amerika suteikia išeiviams pilną laisvę, tačiau visai 
natūralu, kad ji siekia juos suburti, sugrumuliuoti į 
vieną amerikietišką kūną, visai jų neverčiant, tik 
kantriai laukiant, kol jie išmoks angliškai kalbėti. 
Mes pilnai tai suprantam ir nė kiek už tai Amerikos 
nekaltinam, nes ji švelniai siekia daryti ką ir visos 
valstybės daro: suvienodyti savo piliečius. Amerika 
dar pagiria ir paragina, kad ateivių vaikai mokėtų 
savo tėvų kalbą, nes tuo būdu jie pasilieka tėvų įta
koj ir tampa gerais šio krašto piliečiais.

Ar mes vykdom šį Dėdės Šamo pageidavimą, 
kad mūsų vaikai ir anūkai greta anglų kalbos gerbtų 
ir mokėtų savo tėvų kalbą? Ar gi nebematome, kad 
trečiojoj, o daugely šeimų ir antrojoj kartoj lietuvių 
kalba jau nebevartojama ir nebesuprantama? Ar ge

Tai gal taip ir reikia? Gal ir seneliai tėvai to pa
geidauja, kad jų vaikai ir anūkai lietuviškai nebemo
kėtų? Oi ne! Senieji tėvai kruvinomis ašaromis ver
kia, kad lietuvybė jų vaikuose nesulaikomai miršta. 
Tik pagalvokite. Kam pirmieji lietuvių ateiviai būtų 
steigę tiek parapijų, draugijų, organizacijų; statydi
nę bažnyčias, mokyklas, svetaines; kam būtų tiek 
besirūpinę savo spauda ir apskritai sukūrimu čia lie
tuviško gyvenimo, jei visos tos ilgametės įtemptos 
pastangos turėtų būt jų pačių vaikų 
neigtos, paniekintos ir pagaliau visiškai panaikintos? 
Ir kas liūdniausia, jau atsiranda tokių lietuvybės en- apie paklydėlį sūnų? Ar 
gėjų “lietuvių”, kurie drįsta atvirai pasisakyti: juofniekad negirdėjai šitų pa- 
greičiau, juo geriau._ _ , įdrąsinančių Jėzaus žo-

O bet gi, pakliuvę į lietuviško gyvenimo sūkurį, ’džių: “Ateikite pas mane 
tie ponai veikiai patiria, kad lietuviška duona gardi.!visi, kurie vargstate ir e- 
Taip, lietuviškos duonos dar ilgai užteks. Tautos taip sate apkrauti, ir aš jus at- 
greit nemiršta. Jos neklauso juodvarniškų pranašys- gaivinsiu’^ (Mat. 11, 28). 
čių. Tad nespiaudykit į šulinį, nes prireiks iš jo atsi
gerti.

Taip, Dievas atleidžia 
K. tam, kuris gailisi.

si pripažino, kad tai buvo

Taigi, jei bus tokių di- 
į dėlių vyrų ir šiais laikais, 
pasaulis kylančius sunku
mus nugalės ir į šviesesnį _ 

• gyvenimą išeis. R. K.w

nių teises. Ir štai pačiame 
kovų smarkume staiga 
vokiečių katalikų padan
gėj iškyla naujas žmogus, 
kurio galybę iš karto visi 
pajunta. Gyvenimo sun-l 
kūmai, audros silpnadva-į los ar ant Dievo ir artimo 
sius sugniuždo, o didžios! meilės altoriaus, 
dvasios žmones tik užgrū-’ F?. ZFr. Ozanam.

Kun. Lie. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

IV.
MUNCHEN AS — ALUDŽIŲ MIESTAS
Deja. Greit dar kartą aiškiai pasirodė, 

kaip dažnai blogis šiame pasaulyje ima vir
šų, ant gėrio... Kardinolo Bertram palaimini
mas nepajėgė apsaugoti lietuvio kunigo nuo 
tolimesnių Gestapo persekiojimų. Vos ke
lioms savaitėms praslinkus — griežtas raš
tas! “Tamstai nevalia ilgiau pasilikti Silezi
joje. Tamsta privalai tuč tuojau Bechau pilį 
ir Aukštutinę Sileziją palikti. Tik Pietų Vo
kietijoje tegali būti leista Tamstai pasto
viai apsigyventi. Jei Tamstai nepavyks susi
rasti Pietų Vokietijoje vietos, Tamstai teks 
vėl atsidurti stovykloje”.

Kaip griaustinis iš giedro dangaus! Užta
rymas įtakingo pilies savininko nepadėjo. 
Reikia vėl kraustytis, vėl keliauti. Gerai dar, 
kad nurodyta Pietų Vokietija. Ji daugumoje, 
bent, katalikiška. Žinoma, įsakymo davėjas 
vadovavosi kitais sumetimais! Jam svarbu, 

- kad Pietų Vokietija toli nuo Lietuvos. Tenai 
nepatikimas ilgaskvernis bus mažai pavo
jingas.

1. Taip atsidūrė jisai garsiajame Mun-

chene. Mieste, kuris didžiuojasi savo jauku
mu. “Gemutlich, wie in Munchen”, (jauku, 
kaip Munchene) mėgsta kartoti Bavarijos 
sostinės gyventojai. Tačiau, mes lietuviai 
jaukumą visai kitaip suprantame... Mums 
nesudaro jaukaus įspūdžio šventadienį ‘akli
nai uždaryti ir užrakinti namų vartai bei į- 
einamosios durys. Bavaras Jšnuomuodamas 
kambarį, labai dažnai pabrėžia: “Šie durfen 
keine Besuche emphangen”, (svečių jums 
nevalia priiminėti). Viena typiška munche- 
nietė gyrė savo mirusį tėvą: “Pagalvok 
Tamsta, koks kilnus ir doras jisai buvo. Mi
rė 73 metų. Ir per visą savo gyvenimą jis 
niekad nėra užėjęs pas pažįstamus į namus. 
Ne, ne! Po šeimas jis nesivalkiojo. Jis ne iš 
tokių buvo!” Mat, muncheniečiai savo sek
madienio popiečius užvis mieliausiai pralei
džia didžiulėse aludėse, kurias jie vadina rū
šimis — “keller”. Kai kurios tos rūšies įmo
nės yra įgijusios pasaulinį garsą. “Hofbrau- 
keller”, “Lovenbraukeller”, “Augustinerkel- 
ler” ir dar vienas - kitas — dažnai mini į- 
vairiuose kelionių aprašymuose. Tas įmones 
mielai lanko turistai. Ar jie randa jas jau
kiomis? Skonio dalykas! Didžiulės skliaus
tomis lubomis salės labai primena aerodro
mų angarus arba prekyviečių hales. Čia prie 
ilgų, medinių, alumi aplaistytų stalų susi
renka smulkios ir vidutiniškos miesčionijos 
šeimos. Kartais net su visai mažais vaikais. 
Išsėdi nuo ankstyvo popiečio ligi vėlyvo va
karo prie vieno, tiesa — nemažo, alaus kufe-

lio. Užkandžiauja čia-pat užsakytu rydiku 
su druska arba kišenėje bei rankinuke atsi
neštu sumuštiniu. Rūko, na, ir “politikuo
ja”... Mėgiamiausias temas sudaro: valdžios 
(vis tiek-kokios!) koliojimas; daugiau ar 
mažiau palanki klebono veiklos bei jojo pas
kutinio pamokslo kritika; prūsų niekinimas. 
Kaimynų nedorybės, žinoma, taip-pat nebū
na pamirštos!

2. Munchiniečiai, iš visa, yra gana griežti 
savo sprendimuose. Savo mintis jie yra pra
tę reikšti taip-pat labai aštria forma. Nei 
viename kitame Vokietijos mieste netenka 
girdėti tiek daug barnių bei keiksmų. Ypač 
— tramvajuose. Tenai labai dažnai teikia 
progos nesusipratimams bavarų mėgiamo
sios kuprinės. Vienas juokdarys klausė ba
varo, ar šiame krašte žmonės gimstą su 
kuprinėmis? Toksai klausimas nenoromis 
peršasi, kai matai gatvėse su kuprinėmis — 
ne tik 80 metų senutes, bet ir 2-3 metų vai
kus. “Ir ką jie tik tose kuprinėse nešiojasi?” 
klausė dažnai vienas kitą užsieniečiai. Pačių 
bavarų klausti nedrąsu. Jų palinkimas rė
kauti ir keiktis sudaro naujai atvykusiam 
nejaukaus įspūdžio. Jis jaučiasi visų neken
čiamas, iš visų pusių puolamas ir baramas.

Karo metu šios neigiamos muncheniečių 
savybės, dėl suprantamų priežasčių, reiškėsi 
kur kas smarkiau, šaltis, badas, tamsa ir 
nuolatinis pavojus iš oro, nekalbant jau a- 
pie žiaurų nacių režimą, — nėra tokie daly- 

e

kai, kurie gerai nuteikia! Nebūtų teisinga 
manyti, kad rūstūs ir šiurkštūs munchenie
čiai būtų viduje tokie žiaurūs ir beširdžiai, 
kaip jie kartais atrodo. To pasakyti negali
ma. Geriaus juos pažinus ir susigyvenus, 
tenka konstatuoti, kad jie neretai turi netgi 
gerą širdį. Tik visas vargas tame, kad prie 
tos geros širdies nelengva prieiti... per tą 
kietą, šiurkštų kevalą.

3. Negalima būtų pasakyti, kad munche
niečiai smulkmeniškesni už kitus vokiečius. 
Tasai jų smulkmeniškumas kartais pasireiš
kia neskania forma... Kitais vėl atvejais,ji
sai priima jumoristinį arba net kurtuazinį 
(mandagų) pobūdį. Lietuviai stebėjosi, kaip 
vokietė, suvalgiusi restorane tik pusę plo
nytės duonos riekutės, kitą pusę susivynio
davo į sviestinį popierį arba į nosinaitę ir 
įsidėdavo ją į rankinuką. Linksmai nuteik
davo mūsiškius dar ir šitokie numeriai. Už
sienietis perka ką-nors didelėj krautuvėj. Sa
vininkas pats jį aptarnauja. Karo metu pri
vačios įmonės sunkiai gaudavo tarnautojų, 
nes visi turėjo dirbti karo pramonėje. Pir
kėjas sumoka ir palieka ant stalo grąžą: 1-2 
beverčius pfenigius. Krautuvininko veidas 
nušvinta jaukia šypsena. Jisai pasikelia iš 
sėdynės. Nusilenkia klijentui ir pasako: 
“Gott vergelt’s” (Tegu Dievas atlygina!). 
Perkant pašto įstaigose laiškams ženklus, 
ne sykį teko stebėti panašias, tikrai komiš
kas scenas.

(Bus daugiau)



Kun. Antanas Dubinskas 
Pakeltas į Klebonus

tų aprūpintas amžinai kelionei.
Pasiges kun. Dubinsko vai

kučiai, kuriuos jis mylėjo ir 
kurį jie mylėjo. Kas taip gra
žiai tvarkys švč. Vardo dr-ją,

Džiaugsmo ir skausmo su
jungtais jausmais buvo pereitą 
penktadienį priimta lietuvių; kaip kad tvarkė kun. Dubins- 
baltimoriečių žinia, kad ilga-'kas per 18 metų? Tie istoriški 
mėtis kun. Antanas Dubinskas Oisterių Kostai kiekvienais me- 
yra iškeliamas iš šv. Alfonso 
parapijos ir skiriamas šv. Gri- 
g^liaus parapijos administrato
rium.

tais antrą lapkričio mėn. sek
madienį, arba tos milžiniškos 
parapijos vakarienės pajus jo 
trūkumą. Tai buvo nenuilstan
tis darbininkas Liepos mėn 
jis atostogavo, bet per kitus 11 
mėnesių jį galėjai rasti klebo- 

*: ni jo j bet kurią dien| ir bet ku- 
1 rią valandą. Tai buvo tikrai 

“naminis žmogus”, kurs neieš
kojo draugysčių ir išėjimų.

Jo ypač pasiges kleb. kun.

Buvo džiugu visiems,, kad J. 
E. Arkivyskupas Keough įver- 
tina kun. Dubinsko darbštumą 

. ir jo lojalumą, pakeldamas jį į 
klebonus, kur prieš 20 metų 
klebonavo būdamas vyskupu J.' 

.E. vysk. Owen Corrigan. Liūdi,: 
visi, kadangi per 19 metų vika-’ 
ravimo mūsų parapijoj jis taip dr. Mendelis. Abudu mokslo 
priaugo prie parapijos gyveni- draugai dar iš Romos dienų jie 
mo, taip sutapo su visais para- taip sugyveno, kad per 19 me- 
pijos nariais, kad niekas nė ne
pamanė. kad tokia permaina 
kada galėtų įvykti.

Dar tą patį vakarą kleb. 
kun. dr. Mendelis laišku atsi
šaukė į visus parapijiečius, ap-j 
gailestaudamas kun. Dubinsko,! 
savo bendradarbio, iškėlimą. 
Jis kvietė visus parodyti kun. 
Dubinskui tinkamą pagarbą, ras, 
atsilankant į jo išleistuves ket- panašaus reikėtų toli ir ilgai 
virtadienį, birželio 23 d. 8 vai. ieškoti. Kun. Dubinskas buvo 
vakare ir prisiunčiant šiokią , kun. dr.- Mendelio ne tik deši-i 
tokią dovanėlę, kuri bus’ įteikta! nioji ranka, bet svarbesnioji jo 
jam tą vakarą. pusė. Nežiūrint nuostolio para-

Novenos šeiAios nariai, sve- pijai, nežiūrint asmeninio nuo- 
timtaučiai. apgailestavo kun. stolio mūsų klebonui, visą tai 
Dubinsko iškėlimą iš mūsų pa-‘turime užmiršti ir Dievui pa
rapijos, nes Ijun. Dubinskas iš-įvesti — reikia tik džiaugtis 
klausė daugiau išpažinčių, ne-1 kun. Dubinsko išaukštinimu, 
gu kokie kiti 6 kunigai Balti-: Klebonas kalbėdamas ketvir- 
merėje. Kunigų tarpe jis buvo:tadienį išleistuvių vakarą, pa
žinomas, kaipo Baltimorės KU-Įsakė: “kadangi kun. Dubins- 
RATAS Iš ARSO. Beveik per kas mokėjo klausyti, mokėjo į- 
visą savaitę jis išsėdėdavo sakymus priimti, tad, jis, kaipo 
klausykloje ir jam niekad pe- 
nitentų netrūkdavo. Jei jis nie
ko daugiau ir nebūtų^, atlikęs 
parapijoj, tai jau šis vienas 
darbas jį iškelia į gerųjų kuni
gų viršūnes.

Tačiau kun. Dubinsko nuo
pelnai yra dideli ir kiti. Jo pa
siges ne vienas ligonis. Jis juos 
visus ištikimai lankydavo mies
to ligoninėje ir senukų name, 
neskaitant tų, kuriuos jis regu-i 
lariai atlankydavo namuose. 
Žinodami jo švelnų būdą, ne 
vienas atšalėlis, ne vienas jau 
seniai nebuvęs prie šv. sakra
mentų, ieškodavo kun. Dubins
ko klausyklos arba sunkioje li
goje šaukėsi į namus, kad bū-

tų. kaip girdėjau ne kartą kle
boną išsireiškiant, jie ne kartą 
nepasakė vienas antram kartų 
žodelį. Klebonas kun. dr. sten
delis ne sykį viešai sakė, kad 
kun. Dubinskas buvo jam ne 
padėjėjas, bet daug daugiau: 
nuoširdus patarėjas visa kam 
jam atjaučiąs, tikras konfrat- 

brolis - kunigas, kuriam
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Leonavičius, Bronius į 

Worcester, Mass.
Masaitis, Jonas į Brook

lyn, N. Y.
į Moteris, Henrikas, Me
čys, Lili į Dayton, Ohio.

i Mikužis, Liudas, Jadvy
ga į Rumford, Maine.

I Motiejaitis, Vilius, Gus
tavas į Collinsville, III.

Navickas, Juozas į Ma
speth, L.I., N. Y.

! Natkevičius, Fedrinan- 
das į Chicago, III.

! Norkūnas, Jonas, Milda 
į So. Boston, Mass.

Numgaudis, Ambrozie- 
jus, Brone į Chicago, III.

Pajuodis, Juozas, Elena, 
Anselmas į Otsego, Mich.

Peldis, Jurgis, Jadvyga, 
Katryna, Jurgis į Chica
go, III.

Plėnys, Kazys, Emilija, 
Vidmantas, Ramutė į Chi
cago, m.

Pilipauskas, Pranas, 
Brone, Romualdas, Jani
na į Chicago, III.

Purensite, Ona į Bris
tai, Pa.

Ralkevičius, Zigfridas, 
Irena į Bridgewater, Mas- 
sachusetts.

Ramanavičius, Juozas į 
Chicago, Dl.

Raudys, Juozas į Chica
go, UI.

! Raslavičius, Vincas, A-
1 lenksandra, Aleksandras 
;į Chieago, Dl.

Rinkevičius, Jonas, O- 
na į Jersey City, N. Y.

Rymas, Vincas, Kazi
miera į Rockford, BĮ.

luumo, AicAaoA, vri- Sagevičius, Liudvikas, 
Ausma i Buffalo, N. Aleksandra į Ozone Park, 

N. Y.
Šilinis, Magdalena, Al-

šv. Alfonso lietuvių parapijos .Baltimore, Md., Pirmosios šv. Komunijos 1949 m. klase. Pačiame vidury je — dešinėje 
sėdi J. E. vyskupas V. Brizgy s, o jo dešinėje sėdi kleb. kun. dr. L. Mendelis.

Kum. Antanas Dubinskas

Nauji Tremtinių Transportai
Šių metų birž. 24 d., 

“General Muir” į 
atvyksta 

tokių lietuviai tremtiniai:

klebonas, mokės kitiems įsaky- 
mus duoti ir tie įsakymai bus 
kitų ištikimai pildomi“. Galima 
pranašauti, kad kun. Dubins
kas pasirodys, kaipo gabus ad
ministratorius, kad jam paves
ta parapija bujos, kad jis ir 
ten sielas ves tobulybės ir 
šventybės takais. Ilgiausių me
tų tad linkime mūsų tėvynai
niui, kun. Antanui Dubinskui. 
Lai Dievas laimina kiekvieną 

Į jo žygį. Lai Marija, kurios gar
bei jis tiek pasidarbavo nuola
tos būna jo Motina ir Vadove. 
Lai šv. Antanas jo globėjas 
nenuilstančiai užtaria už jį ir 
išmeldžia jam reikalingų malo
nių. Ilgiausių metų!

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; 'kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome 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 tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

Buvusių Tremtinių
Pasisvečiavimas visi bendrai galėtume

Birželio 19 d. visuomet liks Lietuvybės dėliai.
atmintina buvusių tremtinių ---------------
baltimoriečių gyvenime. Tą ŠIS-TAS
dieną dėka Altoriaus ir Rožan- Devintinių mišparai
čiaus Dr-jos moterų pasišven
timo įvyko 1 
puota parapijos salėje. Nors ne 
visi, bet didžiumoje beveik visi 
tremtiniai joje dalyvavo. Buvo 
užkandžių, buvo gėrimo, buvo' 
muzika šokiams. Prie to prisi-' 
dėjo kalbos, Palubinsko ir Bra- 
dūno deklamacijos. Tai . buvo1 
tikrai įdomus ir įvairus j 
svečiavimas ir mūsų viengen
čių susipažinimas.

Jei kam buvo džiaugsmo, tai 
jo daugiausia patyrė mūsų kle-i 
bonas, kun. dr. Mendelis. Jis 
su kiekvienu sveikinosi, ; 
kiekvieną ramino, jis kiekvieną 
į parapijos sąrašą įtraukė. Bu
vusieji tremtiniai teigiamai re
agavo į tą klebono nuoširdumą. 
Jie jautė, kad klebonas

ant kometos, o duktė ant pie
no.

Dar vis laukėme naujų jėgų 
atvykstant ir rudens vėsesnio 
oro, kad būtų galima pradėti
veikti. Nei lietuvių tauta nei laivu 
lietuvių kalba nėra mirus, kuo- Bostoną 
met mes susilaukėme 
garbingų svečių, tokių mylėto-! Acas, Franciška, Rita į 
jų tėvynės, kurie pergyvenę Chardon, Ohio.
kraujo ir kančios dienas, atsta-i Ambrozaitis, Juozas į 
tę šiek tiek savo suardytą gy- Newark, N. J.
venimą, rūpinsis, kiek galėda-' Astrauskas, Stasys, Ur- 
mi senesnės Artos Amerikos Aule, Marija į Grand Ra- 
lietuviuose atgaivinti kiek pri- pids, Mich.
mirštą savo tautos didybę, ku- Ausie jus, Petras, Ada, 
ri pasireiškia jos istorijoj ir Rita, Linas į Waterbury, 
jos kalboje. Dieve laimink mū-Conn.
sų tremtinius atvykusius į šį Baipsys, Vaidotas į Chi- 
laisvą kraštą. Dieve padėk cago, UI.
jiems veikiai čia įsikurti, kad Balčiūnas, Aleksandras 

dirbti į Chicago, Dl.
Baltrukėnas, Adolfas, 

Stase, Ona į Richmond 
Hm, N. Y.

Bungarda, Zenonas, 
Franciška į Fairview, N. 
J.

Butkus, Jonas, Elena į 
Bridgetown, Va.

Bartkus, Jonas, Stasys

šie

Šiuomi siunčiame $................. ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Vardas ••••••••••••••»••• ••••••••••••••• • *«••••••••••••«

« i 
ir pro-!

cesija įvyko sekmadienį, birže-’ 
kukli tremtinių lio 19 d- Didžiuma tremtinių'

— , dalyvavo šioje bažnytinėje iš-
i kilmėje.
J ---------Į Birželio 26 d. prasidės vasa- j McKees Rocks, Pa. 

rinė tvarka. Visos Mišios bus; Bertuzis, Jonas, Katry- 
skaitytos ir Palaiminimas švč.'na į Chicago, III. 
Sakramentu bus duodamas po j Brazaitis, Vincas, 
mišių 8:30 v. Nė po pietų nė i 

i>asi" vakare jokių pamaldų nebus.

Teko nugirsti, kad atvyksta 
į mūsų parapiją darbuotis kun. 
dr. P.. Dambrauskas per ilgus 
metus Nepriklausomoj Lietu- 

J„ voje mokytojavęs Marijampo- 
lės Mokytojų Seminarijoje ir j 
Vilkaviškio Vyskupijos kunigų 
Seminarijoje. Lauksime, 

i Kun. dr. Mendelis išvyko į 
Jie jautė, kad klebonas yra Chicagą dalyvauti primicijose 
tikrai jų tėvas, -dvasios tėvas, jaunuolio, kurs gavo pašauki- 
ir kad lietuvių bažnyčia yra jų mą į kunigus, dirbdamas Bal- 
motina, kad parapijos svetai-, timorėje 1940 metais ir tanky
nė, tai yra jų susirinkimo vie- damas mūsų bažnyčioje laiko- 

iPne sios susipažinimo pra
mogos daug prisidėjo Algirdas 
Leonas, Nadas Rastenis, Ceza
ris Surdokas ir p-lė Rogers 
(Radzevičiūtė), kuri buvo gar
bės viešnia savo nuopelnų dė
liai, kadangi ji taip 
pagelbėjo ir gelbsti 
darbo dėl atvykusių 
ties lietuvių. Reikia 
muzikantams ponui Lekevičiui, 
Albertui Juškevičiui ir Kazi
mierui Stupurui už palinksmi
nimą šokių metu. Ponas Jonu
šas su savo dukrele Nijole la
bai gražiai išpildė duetą: tėvas

daug jau 
suradime 
iš trem- 
padėkoti

Ade
lė, Danutė, Gražina į Cle
veland, Ohio.

Bričkutė, Elena į Sut- 
ton, Mass.

Cesnavičius, Juozas į 
Chicago, UI.

mas Stebuklingo Medalikėlio 
pamaldas. Jis tiek įvertino 
kun. dr. Mendelio pamokymus, 
kad kvietė būti jo diakonu pri
micijų dienoje.

A- a. Jurgis Mastauskas
Pirmadienį, birželio 6 d., po 

ilgos ir sunkios ligos užbaigė, 
savo kančias ir vargus a.a. Jur
gis Mastauskas per ilgus metus 
gyvenęs, Letitia Avenue, Wa- 
shington Park, Md. Paliko dide
liame nuliūdime savo žmoną 
Elžbietą ir dvi ištekėjusias duk
teris.

Kadangi a. a. Mastauskas

buvo vienas iš senesniųjų ir iš- 
tikimesniųjų parapijiečių, kun. 
dr. Mendelis pasirūpino du sve
čius kunigus ir laidotuvės įvy
ko, dalyvaujant penkiems kuni
gams. Prie didžiojo altoriaus 
klebonas atnašavo iškilmingas 
gedulo šv. Mišias: kunigai Jo
nas Mendelis ir Antanas Du
binskas laikė šv. Mišias prie šo
ninių altorių.

Palaidotas ketvirtadienį, bir
želio 9 d. Esant švč. Vardo Jė
zaus dr-jos nariui, tos dr-jos 
dvasios vadas kun. Dubinskas 
buvo nuvykęs pas graborių, Ka
zimierą Kučauską, ir ten su vy
rais atkalbėjo rožančiaus dalį 

iuž mirusio nario vėlę.
Čia vėl reikia pareikšti užuo

jautą, kaip žmonai' taip dukte
rims jų skausmo valandoje. Už 
jo vėlę, kuriam mirtis buvo tik
rai išlaisvinimas iš šio gyveni
mo kalėjimo, lietuviai taria Am
žinąjį Atilsį. Lai ilsisi Viešpa
ties ramybėje!

Bernotas, Aleksas, Ol
ga, .
Y.

Česonis, Juozas, Alexan-
dra, Algirdas, Dalia, Sau- i Otsego, Mich.
liūs į Philadelphia, Pa. Stankaitytė, Vlade, Ele- 

činčys, Jonas, Sofija, įna i Chicago Heights, III.
Gražina į Baltimore, MdJ Stebulis, Kazimieras į 

Dailidė, Bronius į Chi-^htengo, III.__
cago, BĮ. - ■'

Dalangauskas, Ipolitas,
Valerija, Akvilina, Vanda
į Chicago, III.

Damijonaitis, Vytautas, 
Elena, Eglė į Clinton, Ind.

Dabrovolskis, Mykolas,
Petronėlė, Faustinas į 
Sheboygan, Wisc.

Dementevas, Aleksan
dras, Marija.

Dudenis, Juozas į Mc-į
Naughton, Wisc.

Garmus, Julijonas, Ele
na, Rita į Easton, Pa. 

Gerulaitis, Angelė, Ma
rija į Maspeth, L.I., N. Y. Ona> 

Gudauskis, Jonas, Sta- nan(las į Cicero, III.
se, Laima į Chicago, Dl. | Zalatorius, Bronislava, 

Ivaškevičius, Kazys į. Julijonas į Cicero, III.
Chicago, Dl. Zabarskas, ;

Janušauskas, Juozas, Roslindale, Boston, Mass.
Cecilija į N. Kansas City,! 
Mo. !

Jankauskas, Jonas, Ve
ronika į Avoca, Wisc.

Jokūbaitis, Martynas,
Jadvyga, Leonas, Algi? 
mantas į Detroit, Mich.

Jurjonas, Petras į Rodr
ney, Mich.

Kasperavičius, Juozas į
Hart, Mich.

Kavaliūnas, Antanas į
Cleveland, Ohio.

Keraminas, Jonas, Ona, 
Vidutis į Woodhaven, N. 
Y.

I

| Suchvastovas, Victoras,
I Marija į S. Boston, Mass. 

Stadalninkas, Albinas, 
Valerija, Nijolė, Romual
das į Stamford, Conn.

Špokevičius, Liudvikas 
į Brooklyn, N. Y.

Trapikas, Henrikas, Ir- • 
ma į Flemington, N. J.

Turuta, Pranas j Grėat 
Neck, L. I., N. Y.

Usaitė, Anelė į Bombay, 
IN. Y.
I Vaišvilas, 
Chicago, III.

Venckus, 
Leonardas,

Kazys j S.

Aleksandras, 
Ferdi-

Zabarskas, Eduardas į

Zatorskis, Juozas, Sofi- 
I ja, Juzefą, Sofija į Brook
lyn, N. Y.

Želvys, Petras, Albinas, 
Nijolė, Laima j Chicago, 
III.

Zickus, Juozas, Antani
na, Dalia, Nijolė, Irena j 
Chicago, UI.

Zygas, Adolfas į Nor- 
wood, Mass. -

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Motto: Remkite BALF-ą
Kinderis, Juozas, Petro-įauį®n!^’ ^a^ . Salėtų 

nelė, Donatas, Dalia. Rai-|8elbetl tremtinius.
mundas į Cicero, III.

Kosys, Jurgis, Vanda į 
Brooklyn, N. Y.

Katinienė, Elena į Det
roit, Mich.

Kiemaitis, Petras, Ona, 
Marta į Jackson, Mich.

Kozakevičius, Sofija į 
Omaha, Nebr.

Kulbis, Eduardas 
Cambridge, Mass.

Kruklys, Antanas į Paw 
Paw, Mich.'

Lozoraitis, Vytautas, 
Aldona, Marija, Andrius į 
Linden, N. J.

i

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

Juozas KasMas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexingten MM
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų ir Naktį
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Jei žmogui reikalinga kiekvieną dieną praustis, tai dar labiau jam reikalinga 
kiekvieną dieną pagalvoti kam Ir kaip jis turi gyventi.

L
“DARBININKO” METINES 

GEGUŽINES TALKININKAI

PER PAŽANGĄ J LAIMĖJIMĄ
Katalikams dažnai da-Į paprastai duodamas to

roms užmetimų, kad jie, nas visam gyvenimui. Kur 
paprastai, yra mažai pa- susmukusi, 
žangūs. Daug kas mano, 
kad čia apsčiai yra tiesos 
ir kad šita yra didžiau-i 
sias katalikų laimėjimų 
stabdis. Reikia pripažinti, 
kad katalikams tenka 
nešti didelės atsakomybės 
už žmonijos gyvenimo 
raidą. Jeigu katalikai tie
sioginiai neneša atsako
mybės už medžiaginę sritį, 
tai už dvasinę žmonijos 
gyvenimo raidą jiems ten
ka pasiimti ir tiesioginės 
atsakomybės.

Dabartinė žmonijos gy
venimo krizė rodo, kad 
žmonijos dvasios būklė 
yra kritiškam stovy. Dau
gelis mintytojų ir gilesnių 
žmogaus dvasios būsenos 
tyrinėtojų, turėdami gal- 

• voj ligšiolinę ‘žmonijos 
dvasinio gyvenimo raidą 
ir tai, kokios galimybės 
yra ateičiai, spėlioja, kad 
galime sulaukti dar dides
nio dvasios krizio ir todėl 
dar sunkesnės žmonijos 
gyvenimo padėties.

Taigi ateitis liūdna ir 
tuo katalikams tenka rim
tai susirūpinti. Dalis tos 
atsakomybės tenka ir lie
tuviams katalikams.

Bet, sakoma, kad nie
kad gera daryti nėra per 
vėlu. Ir niekad netenka 
vilties nustoti. Žmogus, 
kuris* vilties nustoja, ge
riau būtų, kad jis visai 
nebūtų gimęs.'Taip lygiai 
yra ir čia. Juk žmogus, 
Dievo padedamas, labai 
daug gali padaryti. Taigi 
gali ir .šią padėtį atitaisy
ti..

Tik nereikia snausti ir 
gyvenimo uodegoj slam
pinėti. Ne paskui kitus 
vilktis, bet gyvenimo prie
ky būti! Tai tikriausias 
kelias į laimėjimą. Ir tai 
ypač svarbu idėjinėj, or
ganizacinėj veikloj, kuria

Mes Pasiilgstame Dievo
be dvasė or

ganizacija, kur apsileidę, 
neveiklūs vadovai, kur at
silikusi, pelėsiais dvo
kianti spauda, ten jokių 
laimėjimų nelauki.

Šito ypač reikia katali
kams saugotis. Mūsų 
mintys, mūsų žvilgsniai 
turi būti visuomet įsmigę 
į ateitį. Nesustink praei
ties tolumose ir nesustok 
dabarties bildesy. Žiūrėk 
pirmyn ir sparčiau už ki
tus veržkis į ateitį, neš
damas jai gražiausią ką 
tik tu turi. Ir tu piausi 
geresnių vaisių, negu ma
nai.

Tai reikia gerai prisi
minti ir stoti į darbą. 
Darbas, tai gyvenimą 
gaivinanti srovė. Darbas 
tai gražiausias žmonijos 
gyvenimo žiedas. Ir todėl 
uolus, pažangus darbas, 
tai yra ir didysis gyveni
mo stebūkladaris. O ypač 
jeigu darbas sujungiamas 
su malda, kuri tvirčiau 
suriša žmogų su Dievu ir 
išmeldžia Jo palaimos. 
Taigi dirbk ir melskis ir 
ateitis bus tavo.

Dr. J. Leimonas.

Rengtaa Kataliką Paroda

*
“Dėlto Tavo šonas atvertas, 

O gerasis Jėzau, kad mes ga
lėtume ten įeiti. Dėlto Tavo 
širdis atvira, kad mes, pasi- 
liuoęavę nuo žemiškųjų rūpes
čių, galėtumėm apsigyventi jo
je”.

(šv. Bonaventūra)

Dr. B. Paulius, O. P.

Birželio dvyliktoji jau prabėgo ir saulėta ir šilta. 
Tas davė progos subėgti skaitlingiems laikraščio 
“Darbininko” talkininkams bei prieteliams. Malonūs 
lietuviški veidai stačiai žavėjo, tikru nuoširdumu ir 
nešė kažkokios malonios nuotaikos. Tie ir kiti ,kurie 
negalėjo kartu pabuvoti parėmė laikraščio “Darbinin
ko” šį sąskridį ir kukliomis aukomis. Štai jų dar ir 
daugiau vardų:
F. Simonds, So. Boston, Mass................................10.00
A. Orvidas, Schenectady, N/Y................................. 3.00 
C. J. Airošius, Roslindale, Mass............................. 3.00
Veronika Romikaitė, So. Boston, Mass..................3.00
Adomas Tamuliavičius, Waltham, Mass............. 2.00
Rev. Francis Beksha, Cambridge, Mass............. 2.00
Rev. S. Stungis, Plains, Pa................................... 2.00
Mrs. Anna Jocobowski, Dorchester, Mass......... 2.00 
Juozas Masuks, Stoughton, Mass........................  2.00
Mrs. Paul Bushman, Dorchester, Mass................. 1.00 
Joseph Kvederys, Toronto, Ont. Canada .......... 1.00
Anne Daunis, South Boston, Mass........................ 1.00
A. Steffinkevičius, Greenfield, Mass....................  1.00
Mr. Levickas, Dochester, N. Y............................ 1.00
Mary Nevesbuckas, Lawrence, Mass................... 1.00
F. Marcinkevičius, Phila., Pa................................ 1.00
J. Shelmokas, Haverhill, Mass........................  1.00
Frank Vitkauskis, Stoughton, Mass...................  1.00
M. Blazonis, Lovvell, Mass.............. .........................1.00
C. Kreznor, Cicero, Dl..........................................  1.00
S. Shutts, Paterson, N. J......................................  1.00
V. Streikas, Toronto, Ont Canada .i...................  1.00
Jonas Pečiulis, Worcester, Mass............................ 1-00
Mrs. B. Chubit, Nonvood, Mass............................ 1.00
E. Stoškus, Lynn, Mass..........._........   1.00
B. R. Sarapas, Worcester, Mass............................ 1-00
A. Venciūnas, Somerville, Mass............................ 1.00
J. Račkauskas, Cambridge, Mass......................... L00
P. Bielskus, Brooklyn, N. Y...................................  1.00
A. Buteikienė, Chester, Pa...................................  1.00
V. Žemaitis, Longine Ont Canada .......   1.00
Mr. Zaikis, Dorchester, Mass.......................  1.00
John Kalenauskas, Watertown, Conn................. 1-00
J. Vaicunas, Dorchester, Mass. ...............................1.00
Vokietaitis, New Haven, Conn..................-........... 1.00
C. Krusenskas, Woodhaven, N. Y......... ............... 1-00
John J .Tamulonis, Nashua, N, H........  .............. 1-00
Mrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass.........,........... 100
Mr. M. Chapas, Chicago, Dl..................................   1.00
Stantey Stone, Baldvinville, Mass........................  1.00
A. Yankus, Detroit, Mich..................................  100
Anna Atches, GranviUe,1 BĮ..........................  1B0
M. Pajaujis, Woroester, Mass..........................  1.00
B. Gelusevičius, Worcester, Mass: .....................  1.00
Mrs. P. Babravičius, Nonvood, Mass......................100
Joseph Baltramaitis, Aubum, Me........................  1-00
Mrs. E. Boumilienė, Loveli, Mass..................  100
John W. Shork, Chestnut Hill, Mass.................... 1-00
Petrose Grina, Lawrence, Mass............................ 1.00
Eva Marks, South Boston, Mass.............................1.00
Mary Remutis, Dorchester, Mass........................  1.00
Mary Urbanas, South Boston, Mass.................... 1.00
Marcelė Galiūnienė, South Boston, Mass..............  1.00
R, Poskus, South Boston, Mass............................ 1.00
Walter Balutis, Dorchester, Mass........................  1.00
P. Yakubenas, South Boston, Mass. .................. 1.00
Mrs. J. Nikstenas, Amsterdam, N. Y................. 1.00
Anna Wallent, Nashua, N. H...............................  1.00
Nellie Gudeli, Rochester, N. Y......... .................. 1.00
Mr. M. Stankevičius, East Hartford, Conn.  1.00 
Mrs. P. Ulcinskienė, Warehouse Point, Conn  1.00 
Mrs. C. Valungovich, New Britain, Conn............. 1.00
Mr. A. Gedraitis, Cambridge, Mass....................  1.00
A. Ziobskhas, Toronto, Ont. Canada.................. 1.00
Mrs. Mary Chase, Elizabeth, N. J........................  1.00
B. Masiulis, So. Boston, Mass...............................  1.00
Ant. Jansonis, So. Boston, Mass............................ 1.00
M. Simonavičienė, So. Boston, Mass....................  1.00
Povilas Dobilas, So. Boston, Mass........................  1.00
Wm. Andriunas, Dorchester, Mass..................... 1.00
V. Paplauskas, Roslindale, Mass. ............................1.00
Mrs. M. Simon, So. Boston, Mass........................  1.00
Ona Diksienė, So. Boston, Mass.......................  1.00
Joseph Petrauskas, So. Boston, Mass............ ......1.00
Petras Kleponis, So. Boston, Mass........................  1.00
M. Zilinsky, So. Boston, Mass...............................  1.00
Mrs. Tuleikis, So. Boston, Mass............................ 1.00
Elzbieta Leckauskas, So. Boston, Mass.................. 1.00
Martha Yuris, So. Boston, Mass. ........................... 1.00
Mary Naujokienė, So. Boston, Mass....................  1.00
Stanley White, South Boston, Mass....................  1.00
Marcelis Palionienė, Rome, Ohio.........................  1.00
Z. Yukni, ............................_..............  1.00
Stasys Lūšys, So. Boston, Mass...............  1.00
Mm. A. Bublauskas, So. Boston, Mass................. 1.00
Victor Meksraitis, Minersville, Pa. .....................  1.00
M. Krawzun, Lovvell, Mass...................................  1.00
Petronėlė Balsavich, Brockton, Mass......................1.00
Mrs. Ona Einoris, Bridgeport, Conn....................  1.00
Petronėlė Svitas, South Boston, Mass................. 1.00
F. Martick, Jamaica Plaihs, Mass........................ 1.00
A. Žekonis, Aurora, III. ............  1.00
P. Rusteikaitė, Chicago, BĮ................................... 1-00
Mrs. N. DeGaitis, East Orange, N. J......................1.00
Chas. Yuskus, Los Angeles, Calif...... f................  1.00

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Admintotradja.

I pildė garantijas kai dar- 
: bo jėgos pareikalavimas 
| buvo nesumažėjęs. Bet 
dabar virto kitaip ir vis 
dėlto jiems pasiseka sun
kumus nugalėti. Taigi ir 
dabar nesvyruodami iš
duokime ir siųskime trem
tiniams buto ir darbo ga
rantijų, nes šituo būdu 

! geriausia pa r e m s i m e 
BALF’o pastangas kuo? 
daugiau atitraukti lietu
vių į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

| Nežymiai galėtų Ameri-
-- - -- — - -----Mielasai skaitytojau:

Iš prigimties mes esame linkę ką nors mylėti. 
Šventas Augustinas sako: “Mėgdamas mylėti, mylė
jau meilę”. “Dievas yra meilė”, sako Šventas Jonas 
Apaštalas, “kas pasilieka (Dievo) meilėje, pasilieka 
Dievuje ir Dievas jame. Tuo Dievo meilė pasireiškė 
mumyse, jog Dievas siuntė savo viengimį Sūnų į šį 
pasaulį, kad mes būtumėm per Jį gyvi. Taigi mylėki
me Dievą, nes Dievas pirmas mus mylėjo”. (I Jono 
4:9, 10, 16, 19). Krikščioniška meilė yra tai antgam
tinė dorybė, kuri palenkia žmogaus valią mylėti Die
vą labiau už viską, ir artimą mylėti taip kaip ir save.

Birželio mėnuo yra pašvęstas Švenčiausios Jė
zaus Širdies garbei. Ypač gi Penktadienis po Dievo 
Kūno Šventės yra Švenčiausios Jėzaus Širdies meti
nė šventė. Jėzaus Širdis, ėsybiškai suvienyta su Jo 
dievyste, yra garbinga ir garbintina, nes ji yra die
viško asmens širdis. Jėzaus širdis įvaizdina begalinę 
Jo meilę dėl mūsų.

, Dievobaimingi žmonės turėjo pamaldumą į šven
čiausią Jėzaus Širdį nuo neatmenamų laikų. 12-tame 
šimtmetyje Šventas Bernardas, 13-tame šimtmetyje 
Šventas Bonaventūra rašė gražias giesmes ir maldas 
Švenčiausios Jėzaus Širdies pagarbinimui; tačiau tai 
buvo tiktai privatinis garbinimas. Jėzaus širdies 
Šventė gi buvo įsteigta 1675 metais, kuomet Jis apsi
reiškė dievobaimingai vienuolei Margaritai Alacoąue, 
Paray-le-Monial, Prancūzijoje. 1856 metais Popiežius 
Pijus IX įsakė visai Katalikų* Bažnyčiai švęsti Jėzaus 
Širdies Šventę. Birželio 11, 1899, Popiežius Leonas 
XIII paaukojo žmoniją švenč. Jėzaus Širdžiai.

Dr. B. Paulius, O. P.

«

Roma — Kad parodžius 
Šv. Metų proga atvyku
siems maldininkams, ką 
plačiame . krikščioniška
me pasaulyje katalikai y- 
ra nuveikę, Romoje yra 
organizuojama pasauli
nės katalikiškos veiklos 
paroda. Toji paroda apim- 
sianti šias katalikiškosios 
veiklos sritis: auklėjimą, 
katalikiškąją akciją, kiną 
(movies), radio, teatrą, 
muziką, literatūrą, spau
dą ir kitas dabartiniu lai
ku aktualias sritis.

kos lietuviai prisidėti dėl 
šalinimo kliudymų emi
gracijai atsiranda n č i ų 
Europoje. Būtent, dėl da
romų screeningų pabaltie- 
čiams. Bet jeigu šitie fak
tai yra pasiekę BALF’o 
vadovybę, tai jos pareiga 
kovoti prieš žalingus ke- 
sinimus kenkti ir čia lie
tuvių tautai. Medžiagos 
įvairių klausimų sprendi
mui galėtų apsčiai suteik
ti į čia atvykusieji trem
tiniai. Nors pirmoji trem
tinių organizacija UNR- 
RA buvo uždaryta, ta
čiau į IRO — Internatio- 
nal Refugee Organization 
kaip tik perėjo tie patys 
pareigūnai ir dar su di
desniu uolumu vykdė ir 
tebevykdo screeningus, a- 
timinėja eligible teises. 
Jeigu į čia daugumas at
vykusių (eligibility- rink
tiniai) manytų yra tapę 
geresniais ir jiems nerei
kalinga atsižvelgti į pasi
likusius tautiečius, tai la
bai suklystų. Išrinktųjų

butą iš 10-ties kambarių. 
Taigi geriau apsidairius 
ir apgalvojus čia nemažai 
dar galima tremtiniams 
pagelbėti. Gal sunkiau su 
darbo garantijų išdavi
mu, nes lietuvių daugu
mas gyvena iš darbo. Jie 
galėtų tik vietoje patar
pininkauti darbo susiras
ti fabrikuose ar įmonėse, 
kur patys dirba. Dabarti
niu metu darbo susirasti 
sunkiau, bet ir čia garan
tijų davėjams nėra pa
grindo baimintis. Nuo ga
rantijų išdavimo iki trem
tiniai atvyksta praeina 
nemažas tarpas laiko. 
Dažnai formalumų tvar
kymas užima apie 4-6 mė- 

trukdymų įvažiuoti lū»tu-‘nesiūs, o per tokį laiko- 
viams į Jungtines Ameri- tarpį darbo rinkoje, bea- 
kos Valstybes. Kun. Dr.'bejo, gali atsirasti pasi- 
J. B. Končius veikliausias keitimų. Taigi vardinės 
asmuo tremtinių imigra-l£arantijos davėjas nerizi- 
cijos akcijoje ir jam ge-, kuoja, nes iki tremtiniai 
rai yra žinomi mūsų imi-į atvyks paklausa gali būti didoenn nooni Ha.

Lietuviams šituo laiko
tarpiu tremtinių apgyven
dinimas, imigra c i j a į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes tampa pirmos eilės 
uždaviniu. Tik sutvarkius 
šitą klausimą, ištraukus 
skurstančius tre m t y j e 
tautiečius ir suteikus 
jiems pastovų gyvenimą, 
galima visų išgalėmis ri
kiuotis prie kitų proble
mų.

Prieš trumpą laiką šita
me laikraštyje tilpo BAL
F’o pirmininko kun. Dr. J. 
B .Končiaus rašinys trem
tinių imigracijos reika
lais. Jis savo rašinyje su
minėjo Amerikos lietuvių 
visuomenei eilę kliūčių ir.

gracijos stabdžiai. Jo 
straipsnio iškeltose min
tyse nurodyta ir neganė
tinas parūpinimas trem
tiniams darbo ir apsigy
venimo garantijų. Tai tie
sa. Amerikos lietuviai iš
duodami daugiau garanti
jų ypač švelninančiai ga
lėtų prisidėti imigracijos 
tvarkyme į šitą šalį. Dar
bo ir buto garantijos yra 
pakankamas užtikrini
mas šituo metu tremti
niams atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Ir 
galimumai apsigyvenimo, 
tai yra buto parūpinime, 
amerikiečių lietuvių nėra 
išbaigti. Neretai sutinka
ma, pavyzdžiui šeima du 
ar keturi asmenys užima

žymiai didesnė negu da
bar. Čia kaip pavyzdį ga
lima nurodyti ikšiolinius 
garantijų davėjus. Jie už-

Su IRO ir
BALF’as yra padaręs kaž
kurių susitarimų, šituo 
metu IRO tvarkė tremti
nių apgyvendinimą ir e- 
migraciją į visas šalis. 
Tačiau išimčių yra norin
tiems įvažiuoti į Jungti
nes Amerikos Valstijas. 
Čia dėl parinkimo kandi
datų lemiamą sprendimą 
turi D. P. komisijos. Ta
čiau tiek pirmosios ir ant
rosios organizacijos įstai
gose svarbesnės vietos 
užimtos vienos tautybės 
pareigūnų. Yra ir neviešų 
nuostatų tvarkančių emi
graciją į Jungtines Ame
rikos Valstijas. Jie taip 
pat įneša daug neaiškumo 
ir kliūčių. BALF’ui ap- 
juosus bent žymesnius 
IRO centrus Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje ke
liais energingais atstovais 
galima būtų pašalinti 
daugelį daromų skriaudų 
lietuviams. Tiem.

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

• f .W. Foerster.

KVIEČIAME TALKON!
Uetuviškon Knygos Rėmėjų Vajas PrnsUIjo

Lietuviu Katalikę Spaudos Draugiją imasi teisti ir platinti 
lietuviikas knygas. Ji norėtų ,kad su pirmais naujo darbo me
tais, lietuviškos knygos reikalas atsistotų stipriai. Tam yra rei
kalinga gauti trys tūkstančiai lietuviškos knygos rėmėta. Rėmė
jų vajus prasidėjo gegužės 1 d. ir tęsis iki liepos 81 d. Patys sto
kite talkon ir kitus paraginkite.

Kiekvienas Lietuviškos Knygos Rėmėjas gaus pirmais me
tais knygų už $7.50. Jos bus visos naujos. Pirmoje eilėje numa
toma spausdinti prof. J. Balio “Istoriškus Padavimus”, paskui 
prof. A. Vaičiulaičio novelių naujų rinkini ir t. t.

Metiniai Lietuviškos Knygos Rėmėjai moka metams $5.00. 
Amžinieji Rėmėjai (10 metų) moka $50.00, Garbės Rėmėjai au
koja $100.00 ir Lietuviškos Knygos Globėjai aukoja $500.00 ar 
daugiau. Jie visi kas metai gauna naujų knygų už $7.50. i

Metines duokles ir visas lietuviškai knygai leisti aukas ma
lonėkite siųsti adresu:

Bev. C. A Matulaitis, 2334 8. Oaldey Ave^ Chicago 8, ŪL
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GREENE, MAINE
*_______________________ -

Grene, Maine, lietuvių
ciškonų vienuolyno miškas 
ribai panašus į Lietuvos miš
kus. kuriuose gerais laikais 
vasaros metu linksmindavosi 
jaunimas, o dabar tapo apsau
ga Lietuvos gynėjams — par 
tizanams. Lietuvis pripratęs 
klausytis miško šlamėjimo, il
gisi jo ir čia Amerikoje. Todėl 
taip dažnai rengia išvažiavi-

dangi ši programa vyksta at
virame ore ir grynai lietuviš
koje dvasioje, todėl Greene 
vienuolyno pranciškonai kvie
čia visus tiek vietinius tiek ki
tus savo tautiečius kuo skait
lingiausiai šiame piknike daly
vauti.

21 d. p. Estela Sykes, adv 
Benjamino Sykes žmona su sa
vo šeima išvyko Green Harbor, 
Mass. ir per vasarą gyvens sa
vo gražiame vasarnamyje. Adv. 
B. Sykes yra taip užimtas dar
bu, kad tik savaitės pabaigas 
galės praleisti su savo šeima 
pajūryj.

Šv. Katrinos parapijos devin
tą skyrių užbaigė 36 mergaitės 
ir 30 beriiiukų. Keturi 
baigusių — du berniukai 
mergaitės gavo ne tik
ėiausius pažymius, bet ir po 50 
dolerių stipendiją. Vienas 
keturių buvo Vincukas 
žys.

iš už- 
ir dvi 
aukš-

LAtfREKCE. MASS
Ati taisymas

“Darbininko” birželio 17 d. 
laidoje tilpo žinutė, kad mirė 
a. a. Marijona Čiurlienienė, 46 
met. amžiaus, šioje žinutėje į- 
vyko klaida dėl amžiaus. Iš 
tikrųjų velionė buvo jau 66 m. 
amžiaus ir išgyvenusi 46 met. 
Amerikoje. Marijona Čiurlio
nienė gimė Jonionių kaime Liš- 
kevos parapijoje.

Dėl pei* neapsižiūrėjimą įsi
skverbusios klaidos, korespon
dentas labai atsiprašo.

HORIOOO, MASS
iš tų
Knei-

WORCESTER MASS

E.

Šiomis dienomis įvyko Nor-

Šią savaitę kun. Feliksas 
Norbutas, Šv. Jurgio lietuvių 

mus, gegužines, arba, kaip čia parapijos klebonas, atlieka me- 
priprasta vadinti, piknikus. tinęs kunigų rekolekcijas Šv. wood High School mokslo už-

Ateinantį sekmadienį, birže- Jono Seminarijoje, Brighton. baigimo ceremonijos. Pažymė
lio 26 d., tokį pikniką savo Grįš penktadienio vakare ar tina, kad ^užbaigusiųjų sąraše 
miške rengia ir Greene. Me. šeštadienio rytą, 
pranciškonai. į kurį kviečia ne 
tik vietos 
mesniųjų 
Tą dieną 
nuolyno 
siems svečiams 11:30 vai. bus 
atlaikytos ir šv. Mišios, 
piknikas prasidės 1 
nuolyno miške bus 
skanūs pietūs, o po 
dės įdomi programa 
mis, deklamacijomis, 
gaiš, muzika, dainomis, juokin- woodą ir lankėsi pas pp. Knei- gyv. Weld Avė., anglies ir a- 
gais, premijuotais žaidimais ir žius ir pp. Kavaliauskus (Kay), liejaus pardavėjų dukrelė, kuri 
šokiais, o laimingieji turės pro
gos išbandyti savo laimę. Ka-

lietuvius, bet ir toli- 
kolonijų tautiečius, 
naujoje Greene vie- 

koplyčioje atvyku-

ar tina, kad ^užbaigusiųjų
yra ir lietuvių, kurie gavo ne 
tik aukštus pažymius, bet ir 

Sugrįžęs iš Seminarijos klie- dovanas. Štai graduantė Diana 
rikas Antanas P. Kneižys ir Weisul (Viesulaitė), pp. Viesu- 
pabuvęs keletą dienų .namuose, lų, Samovar Restaurant savi- 
grįžo į Seminariją dirbti per ninku dukrelė, už pasižymėji- 
visą savaitę laike kunigų reko- mą anglų kalboje gavo 
lekcijų. wick prizą. Ji iš Peabody

kyklos gavo John C. Lane 
iš dalį. Taipgi

Ber- 
mo- 
me- 
mo- 
me-

A.

Pats 
vai. Vie-Į 
paruošti p. Genovaitė Gudelienė iš dalį. Taipgi iš Peabody 

jų prasi- Roslindale kartu su iš trem- kyklos gavo John C., Lane 
su kalbo- ties atvykusia p-le V. Karo- dalį graduantė Eleonora 

pp. A. Navickų, 
ir a-

monolo- saite buvo atvykusios į Nor- Navickaitė,

_________ taip pat užbaigė ir High
Antradienio vakare, birželio School. Sveikiname’

Aušros Vartų Parapijos Pik
nikas. Aušros .Vartų parapijos 
metinis piknikas įvyks ateinan
tį sekmadienį, birž. 26 d. pirmą 
valandą po pietų parapijos 
darže šalia bažnyčios. Komisi
jos dirba jau kelinta savaitė ir 
praneša, kad piknikas bus įvai
rus ir gražus. Lietuvių bernai
čių ir mergaičių benas pasiro
dys ir savo žavinčia muzika. 
Bf to, bus šokiai, skanūs už
kandžiai bei gėrimų taip, kad 
kiekvienas galės netik savo 
troškulį, bet ir alkį nuraminti.

Kleb. kun. Vasys, garbės 
pirmininkas, nuoširdžiai kvie
čia visus iš visų Naujos Angli
jos kraštų atsilankyti ir links
mai puikioj lietuviškoj nuotai
koj praleisti popietį.

Pikniko šefas, 
viekas ir 
Liudvikas 
kad viskas 
Raštininkės

NAUJOSIOS ANGUJOS LIETUVIŲ
t X X X X X X Xi

A

PIRMADIENĮ,

Marianapoly j, Thompson, Conn.
f

T

4

Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par
ką, kur įvyks tradicijinė Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite • daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais. *

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- 
tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t. Pikniko 
rengimo Komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

Juozas Gla- 
pagelbininkas 

tvirtina, 
paruošta, 

atlieka
ir jos pa- 

Lukošiū- 
vikarai — 

ir kun.
išrinkti iž- 

pareigoms. Edmundas 
apsiėmė išgarsinti pa- 
angliškuose laikraš-

Padėkime Plytelę 
JA TĖVO KAZIMIERO 

ANGINAM PAMINKLUI

Prof. Dr. P. Padalskis ir 
prof. Dr. B. Kazlauskas, kaip 
žinome, aktyviai dalyvauja 
Detroite lietuviškoje veikloje.

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

§ išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

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

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

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

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

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

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

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

366 West Broadwąy » South Boston 37, Mana.

BMDGEPOHT, CONH
Praeitą sekmadienį labai gra

žiai praėjo parapijos metinis 
'piknikas, į kurį atsilankė žmo
nių gana daug. Diena buvo la
bai graži. Kaipo svečiai atsi
lankė iš Newark, N. J. p.p. 
Balčiūnai, p.p. Krukauske-i, 
p.p. Skikai ir V. Zikaras nese
niai atvykęs iš tremties; iš 
Waterbury, Conn. atsilankė 
p.p. Pranskiečiai su šeimomis 
ir savo pažįstamais. Daug at- 

įvyko ir iš kitų artimųjų kolori
tų, bet daugiausia tai vietinių, 
i Gausiai buvo ir vietinių trem
tinių. Čia teko sutikti tik vos 

į atvykusiųjų iš tremties, kaip 
j p. Birutę Kuklerienę. Šiam 
-piknikui daug pasidarbavo pa
rapijos kunigai kleb. 
lauskas ir 
Pranskietis, 
kurną teko 
niko daug
parapijiečiai.

vikaras 
kuriam 
pakelti, 
darbavosi

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

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

Vardas____________________________ _________—
Adresas-------------------------------------------------------——.

J. V. Kaž
kuo. V. 
visą sun- 

Laike pik- 
jauiiieji 

O.
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Tamulevičius ir
Aikšnoras. Viktoras 

su Juozu Matačinsku 
stalais, o Mykolas

jo
Volungis 

puikiai 
pareigas

Liudvika Totilaitė 
gelbininkė Marijona 
naitė. Parapijos 
kun. Jonas . Bakanas 
Jonas Jutkevičius, 
dininkų 
Vaškas 
rengimą 

l čiuose.
Gėrimų komisijai vadovauja 

Bernardas 
Petras 
Sviklas 
rūpinasi
Nedzveckas su Kazimieru Ta
mulevičiumi ir Vincu Vieraičiu 
tikietais. Antanas Sinkevičius 
ir Vaclovas Paleckas apsiėmė 
parinkti aukų. Skanius užkan
džius pagamins Elena Kosulie- 
nė, Marcelė Kirmilienė ir Pet
ronė Kuzmickienė, o saldumy
nų bus galima gauti pas Oną 
Neverdauskienę. Juozas Sinke
vičius žiūrės tvarkos, o muz. 
Vincas Burdulis atliks muzi
kos programą. Išlaimėjimo 
daiktus pristatys Bronė Miller 
ir Anielė Sinkevičienė.

Turės savo stalus šios, drau
gijos: Lietuvos Vyčiai, 116-ta 
kuopa, vadovaujama Karolinos 
Mitchell; Katalikų Veteranai, 
456 Postas, vad. Vincento Ku- 
reišos; Moterų Sąjunga, vadov. 
Antonijos Wackell; Moterų So- 
cialis Klubas, vad. Vincentos 
Kielienės; Aušros Vartų Drau
gija, vad. Monikos Katinienės; 
Sodalietės, vad. Onos Morkvė- 
naitės; Marijos Vaikeliai, vad. 
Ritos Sinkevičiūtės ir Švento 
Vardo Jėzaus Draugija, vad. 
Ričardo Palecko.

Be pasilinksminimų ir kitų 
margumynų bus kalbos, kurias 
pasakys Valstijos Senatorius 
William Fleming, Šerifas Ben- 
nett miesto majoras ir kiti. 
Tikimės, kad Kongresmanas 
Harold Donohue 
mybę atvykti ir 
tarti.

Prašome visų
mesį atkreipti į birž. 26 d., ku
rią šis grandiozinis piknikas į-, 
vyks. Bus užtektinai vietos vi
siems, todėl raginame visus 
Worcesterio bei kitų kolonijų 
lietuvius atvykti ir dalyvauti 
šiame metiniame parapijos 
piknike. Lauksime visų.

I

I

Vartų parapijos Sodalietės pa
darė religinį išvažiavimą į 
Šiaurės Amerikos bankinių 
šventovę, Auriesville, N. Y. 
Šioj vietoj žuvo pirmutinis A- 
merikos kankinys, Bažnyčios 
šventasis Rene Goupil. Jis at
vyko 1637 metais su Jėzuitu, 
kunigu Isaac Jogues, ir kitais 
iš Prancūzijos skelbti Kristaus

suras gali- 
keletą žodžių

ypatingą dė-

PHILADELPtilA. PA.
Unitų vyskupo jubiliejus. 

Vietinis ukrainiečių unitų vys
kupas J. E. D-ras Konstanti
nas Bogačevskis šiemet -mini 
25-tą savo episkopato sukaktį. 
Stamforde, Conn., kur yra uni
tų seminarija, vadovaujama 
vyskupo sufragano Ambrozie- 
jaus Sienišyn, ruošiamos dide
lės to jubiliejaus minėjimo iš
kilmės, kurios įvyks birželio 
mėn. 25-26 d.d. Iškilmėse daly
vaus ir popiežiaus atstovas, Jo 
Ekscelencija arkivyskupąs Am- 
leto Giovanni Cicognani iš Wa- 
shingtono.

Kazys Vidikauskas.

Mirė Apolonija Antanaitienė. 
Sekmadienį, birželio 12 d., mi
rė Apolonija Antanaitienė, 67 
m. amžiaus. Birželio 15 d. bu
vo su iškilmingomis pamaldo
mis palaidota iš Šv. Jurgio baž
nyčios šv. Kryžiaus kapuose 
Pennsburge, Pa., kur jinai su 
šeima buvo ilgą laiką gyvenu
si. Laidojime patarnavo čia vi
siems gerai žinomas viengen
tis, Domininkas Eraminas, 
2339 E. Allegheny Avė., Phila., 
Pa. Jurgutis.

Į Iš nelietuvių spaudos. Lenkų
tenka pastebėti, dienraštyje “Dziennik Dla 

radio valandos Wszystkich” birželio mėn. 9 d.

DETROIT, MICH.

mokslo Indėnams. Už tikėjimą 
Indėnai juos nužudė, o ketu
riais metais vėliau nužudė Tė
vą Jogues ir Brolį Joną Lalan- 
de. šioj vietoj taip pat gimė 
indėnė Kateri Tekakwitha, ku
ri turėjo ypatingą pamaldumą 
prie Dievo. Dabar tyrinėjamas 
jos gyvenimas, kad ją paskel
bus šventąja.

Šventovės bažnyčioj, kun. Jo
nas C .Jutkevičius, atlaikė šv. 
Mišias visų Sodaliečių intenci
ja. Altaristai Juozas Savage ir 
Vincas Burdulis, tarnavo prie 
šv. Mišių. Per šv. Mišias visos 
ėjo prie šventos komunijos. 
Antrą vai. po pietų visos apė
jo lauke stacijas. Per šias iš
kilmes Prefekte Ona Morkvė- 
naitė nešė tikrojo- kryžiaus re
likvijas. Trečią vai. įvyko pa
laiminimas su Švenč. Sakra
mentu. Po skanios vakarienės 
autobusas sugrįžo į Worceste- 
rį.

Visos išvažiavimo dalyvės 
buvo patenkintos, nes turėjo 
progą pamatyti šventovę, kuri 
yra taip brangi Amerikos ka
talikams. Sodalietės čia šven
tai pasirodė didesnei Dievo ir 
Jo Motinos garbei. Šventovės 
Direktorius sveikino jas už 
puikų bei pavyzdingą pasirody
mą. čemodanas.

Sodaliečių išvažiavimas. Sek* 
madienį, birž. 12 d. Aušros

W. J. Chfcholm
GRABORIUS 

"Asmenitkac Patarnavimas* 

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I. 

f
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. C2M

Nese- 
muzi- 

Bronius

Sveikintinas reiškinys, 
niai iš tremties atvykęs 
kas kompozitorius 
Budriūnas buvo pakviestas va
dovauti radio klubo chorui, su 
kuriuo jis jau pradėjo rūpes
tingai dirbti. Kompozitorius 
Br. Budriūnas rūpinasi, kad 
radio klubo choras gražiai pa
sirodytų ne tik radio 
mose, bet ir 
koncertų.

Šia proga 
kad lietuviški 
chorai, yra labai svarbus veik- laidoje tilpo iš Varšuvos pra- 
snys musų tautines kultūrines j Julija Vichert .
veiklos bare. Tai yra sveikinti-'tė, 85 met. amž., kuri buvo 
nas reiškinys. Palinkėtina, kad garsi lietuvių - lenkų poetė. 
jis ir kitur plėstus.

Lietuviai profesoriai laike a- 
tostogų rūpinsis lietuviška vei
kla. Prof. Dr. Pr. Padalskis ir 
prof. Dr. Br. Kazlauskas, pra
sidėjus . mokyklose atostogo
mis .atvyko į New Yorką, kur 
laike savo atostogų rūpinsis 
lietuviškos veiklos reikalais.

progra-
surengtų rimtų

XX.

DĖL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pat

Gate CHy Monument Co.
.GRANITE MEMORIALS 

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

Norintieji pa* mut atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGUJOS

LIETUVIŲ DIENA
• DIENOTVARKE:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke. 
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žvr»h’

bos, dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėjimai, skanūs 
valgiai.
Nuoširdžiai Kviečiame Lietuvių Dienoje dalyvauti 

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — visus 
Pranciškonų bičiulius.

Nepraleiskite Progos pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti 
ir pasimaudyti netoli vienuolyno esančiame Atlanto 

Vandenyne.
Visi Keliai Veda j Atostogų Kraštą Maine!

PASTABA: Dirbantieji fabrikuose iš anksto tegul pasirūpi
na atostogomis. Iš įvairių Naujosios Anglijos vietų 
vykstantieji grupėmis turėtų laiku pasirūpinti gauti 
autobusus.

Visais reikalais kreipkitės: 
FRANCISCAN FATHERS .

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

4

♦



VIETINES žinios
a a 8 i

ir GuzeviČtams «Ž pBrtptabną 
berželių, ir naiijaktrtains «ž 

! gražų, bažnyčioje, m<fedojtaą-j 
Dėkojo. Per Dievo Kūno ok-J 1>

tavos pamaldas, kuriose Tėvas LžkvtaiM |M6lL Kun. Pr. 
J. Vaitlevičius, MXC., D.D., VirmausMa, atažtenh|B Į mttBą 
sako iškalbingus pamokslus, ^uj^ūrių anfUškas pamokas, 
kun. Pr. Virmauskas padėkojo ^urias dėsto mokytojos paneM 
visiems. Prie šių iškilmių prisi- -Jankunevičiūtė ir panelė Gil
dė jusios: SARprimu mokyto- neckaitė, kadangi jie grąžtai
joms, kurios prirengė vaikus 8Ugiedoj° bažnyčioje, pereitą 
procesijai, paruošė altorius pa- 8ekmadieni. ir parapi-
maldoms, ponams Pivariūnams J08 pageidauja ją gib-

ŽINUTES

9

DAKTARAI

SO 84478

Br. Jcseth F. Mastis
OPTOMCTRISTAS

515 E. Broadwny
tauta Beatos, Maaa.

Ofiso Valandos iSskyrae 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nūs 7 Iki 9-tal 
Mtadisniais nūs 2 iki 8-tei.

M

kad parapijos 
per vasarą mo- 
Į šias pamokas 
tik nori lavintis 

Jas dėsto

LAWN PARTY
.t ... M V.. ■  ... . . . .  - -- . .. A 

Laimėjimai - Muzika * Žaidimai Užkandžiai

šv. Petro Bažnyčios Atnaujinimo Fondo Naudai

2:00 V AL. PO PIETŲ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

Birželio - Jone 25 ir 26 dd., 1949
PARAPIJOS KIEME

492 E. SEVENTH STREET,
t

7 v. v. Bus pakartojimas Intro- 
nizacijos Aktas, Tėvo daktaro 
J. Vaitkevičiaus pamokslas ir 
palaiminimas švenčiausiu Sa
kramentu.

SOUTH BOSTON, MASS.

DOOR PRIZE: TABLE RADIO
t

t
z

tnes vežiojame savu automobi
liu. Visais reikalais kreiptis į

ANTANĄ JUKNEVIČIŲ

Lithuanian Agency
Broadway 545, S. Boston, Mass.
Telefonai: office— SO 8-0605 

Namie — SO 8-3907

ĮVAIMtS SKEUIMAI

MOVERS — 
Intured and

Bonded 
Local < Long 

Dietance 
Maving

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

a

Kas norite Įsigyti SaulCtoje 
CsUfomijsje Namui ar kitas 

nuosavybei
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS 
Reatetatininkas 

716 N. Vau Neas Avė., 
Hollywood 38, Calif.

A. J. NAMAKSY
Real Estate 4

409 W. Bronftmiy
SO. BOSTON, MASS. 

ome* Tol. BOuth Boston 84868 
Bes. 87 Oriole Street

Weat RdKbory, Maaa. • 
TEL. PA-7-t8tt-W

Sekmadienį, birž. 26 d„ • v. 
r., bus gtažunes šv. Mišios in
tencijai Saldžiausios Sinties V. 
J. Draugijos.

Tą dieną tęsis parapijos 
Lawn party.

Vyksta LDS Seimas,- Lav- 
rence. Raginame dalyvauti.

Vasarinas BBBkyfctta. Šią va
sarą South Bostone bus veda
mos net penkerios pamokos. 
Jau skelbėme, 
didysis choras 
kosi muzikos, 
gali ateiti kas
giesmių ir dainų, 
muzikas Jeronimas KačinakaR, 
Pamokų reikalu jį galima pa
matyti sumos metu bažnyčioje, 

j Kitas pamokas veda panelės 
mokytoja Jankunavičiūtė ir 

I mokytoja Glineckaitė, dėl mū
sų naujakurių. Šios pamokos į- 

' vyksta parapijos paminklinėje 
mokykloje pirmadienių ir tre- 

■ čtadiemų vakarais. Jas gali 
lankyti kas tik nori mokytis 
anglų kalbos. Gali lankyti ir 
jaunesnieji

Trečia mokykla yra vedama 
tremtinių vaikams kiekvieną 
Šeštadienį, 10 v. r. Mokytojais 
yn p.p. Kulbokas ir Kačins
kas. Tikslas yra pažinti Lietu

vą.
Ketvirta yra tikrai vasarinė 

mokykla — visiems lietuvių 
' vaikams mokytis lietuviškai, 
šioji tęsis šeštas savaites po 

.tris valandas per keturias die
nas. Prasidės liepos 5 d., 9 vai 

j r. Baigsis su mokinių pobūviu. 
Be mokslo bus ir laisvų - links
mų valandų, k. L, paveikslų ė- 

X mimų, svečių lankymąsi, dainų, 
žaidimų, išvažiavimų ir tt

_ Penktoji mokykla rasis, 492 
E. 7th SL, salėje, liepos 5 d., 
naujakurių vaikams mokytis 
angliškai. Seserys mokytojos 
prirengs šiuos rudeniui nuola
tinei mokyklai.

Birž. 22 d., mirė, metus sir
gęs, Šv. Dvasios ligoninėje, 
Cambridge, Mass., Jonas Dau
nys, 67 metų, gyv. 12 Marine 
Rd., So. Bostone. Kilęs Papilės 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 45 metus. Paliko du broliu 
ir seserį. Pašarvotas pas laido
tuvių direktorių Juozą Kaspa
rą, 187 Dorchester SL Laido
jamas iš Šv. Petro j 
bažnyčios, birž. 25 d., 9 v. r. 
Mišių šv. auką už savo dėdę 
atnašaus buvęs kapelionas ma
joras kun. Jonas Dauny* Mel
skimės už mirusius.

DĖKOJA
t

šiandien — kada sunkiausios 
įsikūrimo naujoj šaly dienos 

lyra praėję — norime išreikšti 
savo pagarbą ir dėkingumą vi
siems tiems asmenims, kurie 
tą mūsų įsikūrimą palengvino. 

Nuoširdžiai dėkojame — p. 
Šimkienei, p.p. Griganavičiams 
ir p. Lingiui, kurie mums daug 
padėjo, darbo beieškant, — p. 
Starinskui, kurio pastangų dė-

Taip pat dėkojame N.C.W.C. (nytas ant tos* pačios vertės 
organizacijai ir još atstovėms farmos netoli 
Lietuvėms už suteiktą mums ninkai senatvėje nori persikel- 
pagalbą ir rūpinimą. gyventi į kaimą ir tik todėl

Reiškiame giliausią pagarbą' PMP81 parduoda.
4.00 Kaspučio šeima.’ . R<”*ury geroj vietoji mta- 

ms, stiprus pelningas 27 sei
mų su patogumais garu šildo- 

. mas namas. Metinės įplaukos—
Busų Tiktotiį

Bostono. Savi- GRABORIAI

Neužmiršo Tarybos ir 
BALFo

švenčiausios V. J. šMtea 
šventės iškilmės atsibus, šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, 
penktadienį, 7:30 v. v. Procesi
ja prasidės iš bažnytinės salės,

LRKSA 94-tos kuopos ruož
tas pirmasis šio pavasario pik
nikas, Romuvos Parke, buvo 
visais atžvilgiais pasekmingas. 
Tas teko jausti pačiame pikni
ke ir tikrai patirti kuopos susi
rinkime iš sekretoriaus St Ja
kučio kruopščiai paruoštos ir 
visų priimtos atskaitos. Pikni
kas pelno kuopai davė $352.

Rengėjai nepamiršo nei 
BALFo, nei A. L. Tarybos. 
Abiem organizacijom paskir
dami po $25.00. Kadangi pikni
ke, kalbą pasakė generolas 
Musteikis ir eilėraštį dramos 
artistas, Kačinskas, kurie yra 
ką tik atvykę, dar be darbo ir 
neįsikurę, tai nutarta ir jiems 
įteikti po dovanėlę iš likusio 
pelno.

Susirinkusieji reiškė padėką 
pikniko šeimininkams, St Gri
galavičiui, O. Nevierienei, S. 
Jakučiui ir jų pagelbinnkams 
už sumanų pikniko pravedimą, 
kurs šios šios Susivienymo 
kuopos iždą žymiai sutvirtino.

S-mo Narys.

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidiritano, 
susikrimtimo ir be
augės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

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

ALKXANDER*S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Liepos 4 dienos išvažiavimuij vigog išlaidos—
$3810, kaina $35000—, įmokė
ti tik $7500. Parduodamas dėl 
asmeninių priežasčių. Proga, 
įdėjus nedidelį kapitalą, gauti 
gerą pelną.

Dorchestery gražioj didelėj 
gatvėj beveik naujas mūrinis 
trijų aukštų su didele, vienin
tele visoj apylinkėj labai pel
ninga krautuvė. Biznieriui ge
ra proga pigiai įsigyti gražius 
namus su pelnilgu bizniu.

Dofthestery pagrindinė/gut- 
»—«— | vėj gražioj vietoj, mūrinis, 
butas modernus, kontraktortaus sau 

sudarė sąlygas' gali būti tuoj perduotas pirkė- J statytas, 18 šeimų namas. Me- 
. Ali— 0GAAA 1—l.ži; a*_ • ___ «*•_ •

ir'reiktų tik $500—. Ypatingai metiniai išmokėjimai — $7800. 
pirki“5“.— I Grynas pelnas — $6200. Kai-

j So. Bostone, City Point, prie na — $70000. Įmokėti reiktų

į Marianapolį ir atgal autobusų* 
tikietų jau galima gauti pas p.! 
Vladą Brazauską, 12 Tickner 
SL, So. Boston, Mass. Autobu- 

---- - * p na
mo 7:30 vai. rytą. Iš ten išva- 
žiups apie septintą. į abi puses 
tikietas kainuoja $2.50. Br.

ka gavome butą, — p.p. Žiu-i“8 i6eis nuo “Darbininko
, _ .... - T-90 ...I —Tž_____ rauskam, p. Berusevicienei, p.

parapijos * Balčiūnienei, p. Kibartienei ir
p. Bakšienei, kurtų dėka turi
me reikalingiausius baldus, in
dus ir kitus reikmenis.

Mūsų ypatinga padėka pri-

Jonei ir Vytautui Gurkams, 
kurie mums padėjo .tremties 
skurde, kurie i 
persikelti iš Vokietijos į Bos--jui. Kaina tik $3000—, įmokėti tinės įplaukos — $14000. Visi 
toną ir kurių vaišingumu f “ *. '
globa naudojomės per ištisus pigus pirkimas.— Į
dvejus mėnesius. j

Mes nežinome, kada ir kaip J 3 butų po 6 ir 7 kamba-tik $15000. Gera proga su ne
galėsime visiems geradariams rius 8U visais Pato8umais gra-; dideliu kapitalu įsigyti didelį 
atsilvzinti Bet iau štandienižus namas- Kai-.turtą. Likusi skola gali būti»i25o°- s-gretai iSBokėu “tųsouuic uuuKrmu, J«* j gal susitarimą gali būti labai namų gaunamo pelno.
naus pavyzdžio skatinami, maįas parduodamas dėl savi-’ Be ankščiau minėtų mes tu- 
stengsimės savo ruožtu padėti ninko nesveikatos ir tik todėl rime daug kitų mažų ir didelių 
kitiems vargstantiems bro-Įpigug Toj pačioj vietoj tokie geromis sąlygomis' parduoda- 
liams.

Ona ir Petras Žilinskai.

I

I

Tvdeikis Sveiksta

j patys namai kainuoja — mų namų So.-Bostone, Dor- 
$19-20000.— Įchestery, Roxbury ir viA)j apy-

So. Bostone miesto centre,1 linkėj. Taip pat pardundami 
mūrinis 4 aukštų tvirtas na-'galiūnai ir restoranai su visais 
mas. Pusiau beizamente neiš-' laisniais Broadway ir kitose

Prieš kėlės savaites ditbtuve- baigtas storas. Gali būti par-'gerose gatvėse, 
je skaudžiai susižeidė savo ran- duotas už $6500 — arba išmai-1 Apžiūrėjimas
ką ilgametis darbuotojas šioje 
kdonijoje ir visų gerų darbų 
rėmėjas, p. Pranas Tuleikis. 
Ačiū Dievui Pranas jau sveik
sta ir neužilgo galės grįžti ne 
tik į dirbtuvę bet ir prie visuo
meninio darbo.. Rap.

Apžiūrėjimas patogus, nes

Draugijų Valdybų Adresai

BALF Piknikas Pavyko 
VMtmKkai

BALF 17-to skyriaus pikni
kas įvykęs birželio 5, Romuvos 
parke pavyko vidutiniškai 
Nors žmonių buvo arti ^060, 
bet rengėjai buvo pasiruošę dėl 
dideąnio skaičiaus žmonių. 
Trumpą sveikintam žodį pasa
kė prof. Končius.

DĖKOJA
Jono Kaspučio 

kusi iš Vokietijos 
m., su “Wilard 
laivu, nuoširdžiai

atvy-šeima
8 birželio š, 
a Holbrook” 
dėkoja vi

siems savo giminėms ypatin
gai ponams Antanui, Anielei ir 
Jonui Lukams 6 Willoughby 
St, Bristol, Conn. už suteiktą 
galimybę patekti į U.S.A. ir 
dabartinę globą. Dėkojame po
nams Jonui ir Onutei Liberg, 
75 Jarome Av., Bristol, Conn. 
11Ž teikiamą m įima pagelbą.

YAKAVONIS
funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mato.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

BabanuMtojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Matkaienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mana.

TteL BOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailitaienė,

8 Winfiekl St, So. Boston, Mass. 
Prot Balt — Ona IvsMdenė,

440 E. 6th St, 8o. Boston, Mass. 
Finansų RaSt — B. COnienė,

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

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa 8t, Mattapan, Mum 

Tvarttdarė — Ona Knuutuskaa,
11 Spriager St, So. Boston, Maaa. 

Kasos GI.—Elzbieta AūkžtUcalnytė,
110 H St, So. Boston. Mase. 

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

Visais draugijos reitaūpis kreipkitės 
pas protokolų ražtininkę.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

*V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt — Jonas Glineckis,
S Thomaa Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Itdininkss—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Maus. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mtaesio,

2 vai. po pietų. Parapijos saMj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Masu. 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tčs pas protokolų raitininką.

WAITT
FUNERAL HOME

36 Emerson Avė. 
Brockton, Maaa.

Edwvd LVatt
* (Waitekūnas) 
LaHctuvių Dkektoriua Ir 

Balsamuotojas 
PttarnavimaB Dieną ir Naktj.

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. Brockton 3388

■z*

Vincas Balukonis, Savininkas.

«

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Botai, Mass. I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

9M Ebbž Broadway 
BOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 84815 

BOuth Bestos 8-4808
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Kanados Lietuvių Gyvenimas
Nepavykęs Toronto KLT 

Susirinkimas
Birželio mėnesio pirmąjį sek

madienį Toronte įvyko steigia
masis tarybininkų susirinkimas. 
Kaip visiems gerai jau yra ži
noma, per Kanados lietuvių su
važiavimą Montrealyje, demo
kratišku būdu nubalsavus už 
persiorganizavimą buv. Kana
dos lietuvių Tarybos į Kanados 
lietuvių Sąjungą ,tam tikri as
menys, siekdami vien savo as
meninių ir grynai partinių tiks
lų ir nesiskaitydami su daugu
mos suvažiavusiųjų atstovų va
lia, po suvažiavimo pradėjo 
“niekais” laikyti visuotino su
važiavimo legalius nutarimus, ir 
viso to išvadoje iš naujo atkur
ti tarybinius skyrius. Vienas iš 
tokių bandymų buvo ir steigia
masis tarybininkų susirinkimas 
Toronte.

Prieš šaukimą steigiamojo 
susirinkimo, nejuokais buvo pa
varyta ir propagandos per Ta
rybos organą “N. Lietuvą”. Su- 
sirinkiman buvo pasiųsta net 
penki “atstovai” iš Montrealio, 
kurie visokiais būdais bandė į- 
tikinti, kad jie yra vienybės ne
šėjai ir jokiu būdu ne jos ardy
tojai.

Susirinkimas praėjo blogoje 
nuotaikoje. Montrealiečiai at
stovai kalbėjo silpnai ir jautėsi 
iš viso labai nejaukiai. Publiko
je pritarimo nebuvo matyti. 
Pats susirinkimo pravedimas 
vyko pagal iš “anksto” numaty
tą liniją, primenančią šiuo me
tu nelaimingoje mūsų tėvynėje. 
Charakteringiausiu to pavyz
džiu galėtų būti dienos pirmi
ninko, Jono Juškaičio laikyse
na. Kai po įvairių kalbų įr kal
belių iš publikos buvo paprašy
ta žodžio, dienos pirmininkas
buvo tiek "teisus”, kad diskusi-! Pasirodo, 
jose leido kalbėti tik žinomiems lengviau per laikraštį pravesti jur^g Sakalauskas

p. Juškaičio pusėje. Tai ne kar
tą jis jau įrodė savo arogantiš
ku ir nesiskaitančiu su kitų 
nuomone kalbos ir elgesio tonu 
įvairių susirinkimų progomis 
lietuvių ir net svetimtaučių tar
pe.

Steigiamajame Tarybos susi- 
studentas, su jam įprastu ti
pingu veide šypsniu ciniškai at
sakė, girdi, jis nenorėjęs susi
rinkime betikslių diskusijų... 
Tikrai, busimasis teisės moks
lų atstovas šiuo žvilgsniu turi 
gerą būdo savybę: išvengimui 
rinkime Toronte dalyvavo apie 
pusantro šimto asmenų. Tiesos 
dėliai, 'tenka pasakyti, kad di
dele dalimi dalyviai buvo stebė
tojai. Kad tai tiesa, aiškiai pa
rodo jau tas faktas, kad priė
jus valdybos rinkimų darbo
tvarkės punktui ,jau pusės da
lyvių salėje nebebuvo matyti... 
Ir, jei p. Mankuvienė, toji tary
bininkų simpatizuojamoji pasa
kų teta, savo asmenyje per val
dybos rinkimus surinko 61 bal
są (o už ją, berods, buvo pasi
sakyta veik vienbalsiai!), iš to 
aiškėjo, kad dalyvavusi susirin
kime publika buvo gerokai ne
drausminga ir mažai elgėsi pa
gal teisės studento, arogantiš
kojo dienos pirmininko Jono 
Juškaičio, juridiškas direkty
vas...

Atstovai iš Montrealio labai 
jautriai dar bandė apeliuoti į 
torontiečius pinigo reikalu. Gir
di, be pinigo labai sunku esą 
leisti “N. Lietuvos” laikraštį. 
Buvo pravestas aukų rinkimo 
vajus. Pasirodo, kad ir finansi
nėje srityje efektas buvo gana 
mizemas ir nuąežtos į Tarybos 
centrą torontiečių geraširdžių 
aukos vargu ar ištrauks šypsnį 
iš “N. Lietuvos” redaktoriaus?..! 

teorijoje yra daug!

I

f

SHENANDOAH, M

Skautai — Šv. Jurgio lietu
vių parapijos globėjo veikia lie
tuvių skautų berniukų ir mer
gaičių grupės. Berniukų grupė 
kas metas rengia
(Minstrel) vaidinimų formoje. 
Šiemet tąjį “Minstrel” 
mą surengė bažnyčios svetainė-!

pramogą

vaidini*

šv. Jurgio liet, parapijos Shenandoah, Pa., mokyklos graduantai. Viduryje sėdi Ųeb. kun. Juozas A. Karalius.

Katalikai Veteranai — Lietu
vių katalikų Veteranų Postas 
1170 įsigijo nuosavą namą, ku
ris kainavo $20,000. Tai gra
žiausi namai mieste iš visų or
ganizacijų. “Atminimo Dieno
je”, Memorial Day, visi ėjo prie 
šv. Komunijos, šv. Mišias atlai
kė karo kapelionas Lt. Col. An- 
drew Nowak ir pasakė tai pro
gai pritaikytą pamokslą. Tą

Nauji Tremtinių Transportai

je. Be to, vaidintojų trupė nu-!^en^ bendrai daug ėjo prie šv. 
vyko į Orwigsburg šv. Pran-'K°munijos, ypač žuvusiųjų ka-
ciškaus našlaitynan palinksmin
ti našlaičius. Buvo nuvykę net 
į Philadelphia į prelato J. Heir 
parapiją su savo vaidinimais. 
Taipogi vaidino Zions Grove ir 
Ringtown, Pa., kur buvo pa
kviesti vietos skautų. Shenan- 
doah lietuvių skautams vado
vauja Aleksandras Krauzelis ir

I

tarybos simpatikams. Kada vie-! vienybę, kaip praktikoje!... 
nas iš dalyvių po susirinkimo I Bendrai, tarybininkų susirin- 
priėjęs p. Juškaitį paklausė, ko-!kimas Toronte praėjo nepasise- rai prisimena, kaip per metų
dėl jis ne visiems norėjusiems Į kęs. Tai aiškiai buvo matyti iš j eilę tie šiandieną vadinamieji
kalbėti davęs žodį, dienos pir-i garbingų “atstovų” ir torontie- 
mininkas, pats būdamas teisės 
diskusijų, geriausia neduoti sa
vo oponentui kalbėti: juk tiesa 
a priori, aišku, visada turi būti

čių simpatikų veidų ir laikyse
nos. Viso to pagrindinė priežas
tis yra ta, kad Toronto lietuviai, 
ypač ilgą laiką čia gyvenę, ge-

PAKARTOTINA ANKETA 
LIETUVIŠKUMO REIKALU

Plausinaitis, Bronius, 
Marija į Sioux City, Iową. 

Pleskus, Jonas Veroni- 
ca į Marshall, Mich.

Ptasickas, Zigmas, Ele
na į E. Chicago, Ind.

Puleikis, Jonas j Keno- 
sha, Wisconsin.

Pusvaskis, Albinas, Al
bina, Valentina į London- 
derry, N. H.

Račkauskas, Antaninas, 
Aldona, Antanas, Julija į 
Chicago, III.

Raksnys, Stasys, Zofija, 
Ramutė į Philadelphia, 
Pa.

Ramonis, Adolfas, Albi
nas į Enosburg, Vermont.

Raudys, Stasys, Gertrud 
į E. Bridgewater, Mass.

Rimkevičius, Juozas, A- 
nelė į Hartford, Conn.

Rutkauskas, Marija į 
Philadelphia, Pa.

Salinis, Vladislovas į 
Ridgevvood, N. Y. -

Saras, Juozas į Billeri- 
ca, Mass.

Satkūnas, Stepas, Bro
ne, Bronius į Racine, Wis.

Saukienė,, Jadvyga į Ci
cero, m.

Seniūnas, Kazys, Petro
nėlė, Liudas į Lowell, 
Mich.

Senukevičius, Juozas į 
Torrington, Conn.

Senkus, Romualdas, O- 
na, Rimanas į Detroit, 
Mich.

Šaulienė, Brone į Cice
ro, III.

Seputa, Jonas, Ona, 
Danguolė į Dearbom, Mi
chigan.

Simokaitis, Mykolas į 
Chicago, III.

Sinkevičienė, Kazimiera 
į Antioch, ni.

SkMhdis, Povilas, Ona, 
Ina į .Cleveland, Ohio.

Skirgaudas, Ignas, Ja
nina, Marija, Jonas į Chi
cago, ni.

Šlapelis, Juozas, Kons
tancija, Vytautas į Det
roit, Mich.

Sprindziukas, 
Chicago, III.

Starka, Julius, 
Waterbury, Conn.

Steponavičius, 
E. Chicago, Ind.

Striauskas, Justinas 
Edwardbūrg, Mich.

Švabas, Marijona į Chi
cago, UI.

Tumėnas, Juozas į Mon- 
roe, Mich.

Urbaitytė, Klementina į 
So. Boston, Mass.

Ūsas, Viktoras į Chica
go, IU. .

Vasiliauskas, Viktoras, 
Petronėlė, Benediktas, Al
dona, Justinas, Rimantas 
į Worcester, Mass.

Virkutis, Simas į Chica
go, III.

BALF Imigracijos
I Komitetas.

1949 m. birželio 23 d. 
laivu “Marine Jumper” . į 
New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Adomavičius, Antanas į 
La Crosse, Wisc.

Alkevičius, Vincas, 
rija, Kazys, Uršulė į 
tertown, Conn.

Aluzas, Mečys.
Alyta, Juozas, Ona į 

Worcester, Mass.
Augius, Paulius, Ona, 

Agnės, Jurgis, Antanas į 
Cleveland, Ohio.

Austras, Juozas, Adelė, 
Aleksandras, Eduardas, 
Povilas į Roslindale, Mas-

I

reivių motinos.
Po šv. Mišių veteranai ir ka

re žuvusių kareivių motinos 
“Gold Star Mothers” bažnyčios 
svetainėje turėjo bendrus pus
ryčius. Pusryčius paruošė Vete
ranų Rėmėjų Moterų Draugija. 
Pusryčių proga buvo pagerbtos, 
kare žuvusių kareivių motinos, t x
prisegant gėlių puokštes ,cor- 'sachusetts. 
sages). Karo kapelionas, Lt. į 
Col. Nowak, pasakė tai progai' 
pritaikytą kalbą. Karo Vetera
nų Posto kapelionu yra kun. 
Juozas Neverauskas.

į Balčiūnas, Simonas, Al
girdas į Chicago, III. 

Baltrušaitytė, Ona į 
mira, Michigan. 

Banys, Albinas. 
Barzda, Stasys į 

shall, Michigan.
Braziulis, Vladas, Regi- 

Veronika, Nijolė į 
šiemet Winston Salėm, Mass.

Jonas, Ona, 
Da li u s

Gura, Zigmas, Elena.
Ingelevičius, Olga, Sil- 

vius į Binghamton, N. Y.
Janiūnas, Juozas, Elena, 

Dalia į E. St. Louis, III.
Jankauskas, Antanas, 

Agota, Sigutė į Philadel-Ma-
Wa- phia, Pa.

Jaras, Alfonsas, Stase, 
Miglewaras į Hartford, 
Conn.

Jezerskas, Marija į Chi
cago, III.

Jonušas, Romanas į Chi
cago, Dl.

Kanas, Povilas, Alfon
są, Petras, Mindaugas į 
Chicago, UI.

Kancleris, Leonas į Col- 
legeville, Ind.

Kazlauskas, Jonas į Si- 
oux City, Iowa.

Kezenis, Pranas, Mari
jona į Baltimore, Md.

Kezenius, Vincas į Wa- 
terbury, Conn.

Klimas, Adolfas, Elena, 
{Laimu tas, Gailutė į Avdn 
Lake, Ohio.

Krasauskas, Stasys, A- 
į leksandra, Jone, Rūta, Ze- 

Į novas, Marija į Broad- 
head, Wisconsin.

Labukas, Nikodemas į 
Munith, Michigan.

Liskunienė, Domicėlė į 
Troy, N. Y.

Maciokas,. Juozas, Lee, 
Liucija į Pittston, Pa. 

Marcinkevičius, Anta
nas, Stase, Vytas į Wor- 
cester, Mass.

Matulevičius, Vladas į 
E. Chicago, Ind.

Micevičius, Ona į Cice
ro, Dl. !

Mikeliunas, Danys į 
Munster, Ind. j

Misiulis, Domininkas, 
Adolfina, Vytautas į Chi
cago, UI. i

El- Olga 1j “tarybininkai”, Kanados lietu- 
' vių susiorganizavimą taryboje 
'aiškiai boikotavo ir laikė fašis- 
j tinę organizacija. Susirinkimą1 
stebėjusems krito šiuo metu 
betgi vienas labai ryškus reiš
kinys, kad dabartinės Tarybos 
iniciatoriai ir centrinės figūros, 
kaip tik yra iš socialdemokratų! 
eilių. Gal būt, greičiausiai ir y- 
ra visa paslaptis, arba tiksliau 
pasakius, didžioji gyvenimo iš
mintis, dėl ko Toronto socialde
mokratai DABAR taip ištikimi 
ir nuoširdūs lik<> Tarybai? Kad 
prisidengę Tarybos skraiste, 
daugiau įsigytų savo socialisti
nei “neklystančiai” idėjai, narių 
ar benk’simpatikų.

Tarybos skyriaus pirmininku 
išrinktoji. valdyba pasiskyrė 
Joną Juškaitį, kuris, kaip buvo 
jau užsiminta, taip “sumaniai”, 
pagal teisės ir teisingumo para
grafus, pravedė steigiamąjį su
sirinkimą. Vienok, atrodo, kad 
jaunajam teisininkui, nežiūrint 
ir šedevriško jo mokėjimo pri
sitaikinti prie publikos ir rafi
nuotos advokatams įprastos 
kiekvienoje situacijoje laikyse
nos, vargu ar bus lengvas To-Įjj.^ svetainėje įvyko gerbti pusryčius.

I

Į paskelbtą anketą lietuvybės išlaikymo reikalu 
ateina įdomių atsakymų. Bet senesnieji mūsų vadai, 
darbuotojai, rašytojai, misijonieriai, auklėtojai ir mo
kytojai bei mokytojos dar veik nepareiškė savo min
čių. Todėl dar kartą kreipiuosi į visus lietuvius ir 
prašau nedelsiant pasakyti, kad ir skaudų tiesos žodį. 
Jeigu ligonis pavojingai serga, svarbu sužinoti ligos 
priežastis ir turėti tinkamų vaistų. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse lietuviai daugiau ar mažiau yra pa
liesti nutautėjimo. Mūsų yra šventa pareiga daryti 
visa, kad lietuvių tautą gyvą išlaikyti.

Prašau rašyti atvirai ir nuoširdžiai. Tos mintys 
bus panaudotos planavimui, dokumentacijai ir akci
jos pravedimui. Tamstos pavardę žinos tik Lietuvių 
Kultūros Instituto Vadovybė. Atsakymus į anketą 
prašau siųsti šiuo adresu: 94 Bradford Street, Law- 
rence, Mass.

Kun. P. M. Juras,
. L. K. I. pirmininkas.

ANKETA
1. Kokioje būklėje, Tamstos nuomone, yra Ame

rikos Jungtinių Valstybių lietuvių tautinė sąmonė ir 
lietuvių kalbos vartojimas? Geroje, blogoje atitaiso
moje, blogoje neatitaisomoje ir t.t.

Kas ir kaip turi imtis tos būklės gerinimo dar
bo?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų seniau čia 
gyvenantiems lietuviams?
Koks vaidmuo šiame darbe atitektų naujai at
vykusiems lietuviams tremtiniams?
Kitos tuo reikalu pastabos ir pasiūlymai.

PASTABA. Prašome šią anketą nusirašyti, duoti 
atitinkamus atsakymus ir, pridėjus savo parašą ir 
adresą, grąžinti Lietuvių Kultūros Institutui nurody-, 
tu adresu. 1

2.

3.

4.

5.

Mar-

ronto visuomenėje 
darbas?

■
Mokslo Metų Užbalgtuvės —' 

Shenandorio šv. Jurgio lietuvių 
parapijos mokykla šiais metais na, 

! turėjo 346 mokinius, f“-----x
>8-tą skyrių baigė 44 mokiniai,! Briedis, 

’,24 berniukai ir 20 mergaičių. Vidmantas, 
'{Mokyklą veda Seserys Kazimie- Brooklyn, N. Y.

rietės. Prie mokyklos dirba 11 Budginas, Leonardas 
Seselių. ' East Chicago, Ind.

Birželio 5 d. įvyko mokslo' 
metų užbaigimo programa. Ry
te baigiantieji mokyklą per 7:30 
šv. Mišias bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos. Kun.. klebonas Juo
zas A. Karalius pasakė ta pro
ga gražų pamokslą ir pasveiki
no baigusius parapijos mokyk
lą mokinius ir jų tėvus.

Po šv. Mišių šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų draugija 
graduantams suruošė po baž
nyčia svetainėje pusryčius. Pus
ryčių proga klebonas dar sykį 
juos pasveikino ir pareiškė vil
tį kad iš jų tarpo susilauks ku
nigų ir seselių vienuolių, kurių 
Katalikų Bažnyčia, Amerika ir 
mūsų tauta labai reikalinga.

Birželio 5 d. vakare miesto gia High School baigusiems pa- 
šiais metais

i
Cesna, Jonas, Kotryna, 

Elzbieta, Anelė į Chicago, 
IU.

Cesonis, Antanas, Feli
cija, Rimvydas, Kęstutis į 
Baltimore, Md.

Dementavičius, Simas 
Elena į Pittsbutgh, Pa.

Dirkis, Povilas, .Brone, 
Kęstutis, Vytenis į Chica
go, UI.

Gabe, Juozas į Maspeth, 
N. Y.

Gabrienė, - Nina’ į Mas
peth, N. Y.

94 Baigė High School — Pa
rapijos moterų draugija kasmet 
per pastaruosius 18 metų ren-

Prane

Sofija

į

i

NEW BRITAIN. CONN
Pranešimas TT. Marijonų 

Rėmėjams
Kadangi liepos 4 d. čia pat,

Musteikis, Juozas, Vik- ir TT. Marijonų vadovybėje 
torija, Jolanta į Cleve- Marianapolyj, Thompson, Ct. 
land, Ohio. įvyks iškilmingas tos šventės

Navickas, Marija, Ka- minėjimas — Lietuvių • Diena,
tarybinis metinž mokyklos programa.' pagerbimo pusryčiai įvyko bir-'zys, Birutė į Newark, N. tai didesniam- patogumui yra

J. Gavėnas.

Albert R. Barter
/

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Mana.

Svetainė buvo pilna žmonių. Vi-želio 12 d. Graduantai su aka-'J. 
sa programa buvo atlikta lietu- ■ demiškais rūbais atėjo į bažny- 
vių kalba. Suvaidino dviejų čią ant 9 vai. šv. Mišių. Jas at- 
veiksmų religinio turinio mėlio- našavo vikaras kun. Jonas Luk- 

i dramą “Motinos Švč. Stebūklin- šys, kuris tai proga pasakė gra- 
goji Rožė”. Protarpiais buvo la- žų pamokslą. Visi ėjo prie šv. 
bai gražiai pritaikintų dainų ir j Komunijos.
tautinių šokių, žmonės džiaugė- Po Mišių visi atėjo į svetainę 
si ir gėrėjosi visu pastatymu, pusryčiams. Į pusryčius fcuvo 
Baigus programą, klebonas kun. pakviesti viešųjų mokyklų lie- 
J. A. Karalius pasakė kalbą ir tuviai mokytojai ir mokytojos 

i išdalino diplomus ir už pasižy-'ir vyriausi mokyklų vadai, 
nuėjimą moksle dovanas. | Stebėtojas.

nusamdyti bus'ai vykti į
Nomanis, Albinas į rianapojį.

White Cloud, Michigan. i Taigi kas norėtų vykti 
Pabilionis, Feliksas, įsa- cialiais bus’ais, tai malonėkite 

bella, Feliksas į New Bri- savo vardus paduoti B. Mičiū- 
tain, Conn. nienei nevėliau kai liepos 1 d.

Paliulis, Bronius, Česlo- š. m.
va į Athol, Mass.

1 Pargauskas, Alfonsas
I Chicago, III.
j Petelevičius, 
|Lewiston, Maine.
I Pivarunas, Ludvigas.

Rokas

Ma-

spe-

I Pažymėtina, kad į šią Lietu- 
į vių Dieną yra pasiruošęs vykti 
1 mūsų šv. Andriejaus parapijos 
. šv. Cecilijos choras, vadovau- 
I jamas muziko V. Marijošiaua.

j Mūsų choras išpildys tos die- 
’nos programos dalį. B.M.




