
(Dabarties

O Dar visos aukštosios 
dvasiškuos auto

e Arkivyskupo J. Beras

e Atvira komunistų kova 
prieš Vatikaną
•

Prieš kurį laiką “Dabarties 
pastabose” esu rašęa kad Če
koslovakijos komunistai, diri
guojami iš Maskvos, reikalauja 
pau jos aukos iš aukštosios baž
nytinės hierarchijos pasaulyje 
ir trokšta naujų kančių, kaip 
dvasinių, taip ir fizinių, iš nuo
širdaus čekoslovakų tautos vy
ro, karšto patrioto ir Dievo 
tarno, arkivyskupo Juozapo 
Berano pusės.

Kaip matome, tas jau išsi
pildė. Arkivyskupas J. Beran— 
yra komunistų kalinys, nors 
dar neperkdtas į kalėjimo vie
nutes, bet laikomas Arkivysku
pijos -Rūmų, arešte. MVD a- 
gentai jau apstojo jo rūmus,'o 
kiti jau įsiveržė į vidų ir paė
mė kontrolėn Arkivyskupo ko
respondencijos tikrinimą bei 
suvaržė jo asmeninę laisvę.

Kai United Prese korespon
dentas mėgino įeiti į Arkivys
kupijos rūmus, norėdamas pa
matyti įkalintą belaisvį Arki
vyskupą, angliškai kalbąs slap
tosios policijos agentas jį su
laikė ir grąžino atgal. Vadina
si, pilna žodžio prasme Arki
vyskupo laisvė jau suvaržyta.

•

šia proga, manau, pravartu 
mesti žvilgsnį į naujo bolševi
kų kankinio, J. E. Arkivysku
po J. Beran asmenybę.

Bohemijos Primatas, Arki
vyskupas Beran yra gimęs Pil- 
ssno mieste. Jo tėvas — buvo 
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Katalikas, kars^AiUtifi^ 

totaHltiikos spaudoą ne- 
[ turi totais vadintis geru 

Bažnyčios vaiku.

' LDS Centro Valdybos
Sustotas

Antfadienį, liepos 5 d. 
š. m., 7 vai. vakare, “Dar
bininko” Administracijos 
kambaryj, 366 W. Broad- 
way, įvyks LDS Centro 
Valdybos svarbus posei- 
minis susirinkimas.

Kviečiame visus senuo
sius ir naujuosius LDS 
Centro Valdybos ir Komi
sijų narius atvykti ir da
lyvauti.

Kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro Pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, 
Sekretorius.

Iš priežasties Liepos 4 
— Jungtinių Valstybių 
nepriklausomybės šven-' 
tęs “Darbininko” antra
dienio numeris neišeis. 
Kitą savaitę išeis tik 
penktadienio laida.

Linkime visiems malo
nių ir laimingų švenčių. 
Švęsdami šio krašto Ne
priklausomybės šventę, 
padarykime didesnį pasi
ryžimą kovoti ir dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 
ir laisvės. PasimelskimeJ 
nes malda yra stiprus 
ginklas kovoje.

tinta* 1911 m. laike Pirmojo 
Didžiojo Karo, jaunasis kuni
gas, J. Beran, ilgesnį laiką bu
vo kariuomenėn kapelionu. Be
būnant jam kariuomenės eilė
se, be abejonės, į širdį ypatin
gai įsibrėžė ir karštas patrio
tizmas savam kraštui, kurį, 
šalia Dievo tarnybos, Arkivys
kupas tebenešioja sielos gilu
moj ir šiandien.

Vėliau, 1925 m., šis dvasiš
kis buvo paskirtas Čekoslova
kijoj. vadovaujamuoju visų ka
talikiškų mokyklų tikybinės 
srities prižiūrėtoju. 1942 m. 
liepos 6 1 — paskirtas Pragos 
Arkivyskupu.

Dėl Arkivyskupo didelės o- 
pozieijos užplikiusiems kraštą 
naciams, 1942 m. jis buvo su
imtas ir patalpųitas į Dachau 
priverčiamojo darbo- stovyklą, 
kur jam teko išbūti iki karo 
pabaigos. Taigi, rudųjų bedie
vių pradėtosios Arkivyskupo 
kančios šiuo metu tęsiamos jų 
raudonųjų sąjungininkų.*

Mirusiais Čekoslovakijos Pre
zidentas Eduardas Benešąs, į- 
vertindamas Arkivyskupo di
džiulius nuopelnus savajam 
kraštui, apdovanojo jį aukš
čiausiu militariniu ordinu — 
“Karo Kryžiumi”. Tas ordinas 
Čekoslovakijoj tebuvo skiria
mas tik labai pasižymėjusiems 
asmenims.

Dėl savo labai aktyvios veik
los prieš nacių priespaudą, Ar
kivyskupas Beran, kaip buvo, 
taip ir tebėra labai populiarus 
čekų tautos masėse, kaip tarp 
katalikų, taip ir protestantų. - 

Tuo pačiu laiku,, kuomet bu
vo panaudotos prieš Arkivys
kupą šios represijos, komunis
tai suareštavo jo kanceliarijos 
vedėją Msgr. Doerner, Fr. Ku- 
cena ir kit kunigus. Kiek ank
sčiau — suimtas ir kun. Dr. 
Antonin Mandl, Katalikų Ak-

Piras Europos Jungtinio 
Parianeiito poseds

Paryžius — Kaip žino
ma, norima sudaryti Eu
ropos Jungtinas ~ * 
besima reikalu_ ____
susitarusios dešimts Eu
ropos valstybių, būtent, 
Belgija, Danija, Prancū
zija, Airija, Italija, Lux- 
emburgas, Olandija, Nor
vegija, Švedija ir Didžioji 
Britanija. Šių valstybių 
atstovai š. m. rugpiūčio 8 
d. susirinks - Strasbourg’o 
mieste, Prancūzijoj savo 
pirmajam, jau Europos u- 
nijos 
džiui.

BININKAS
J R. K ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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LDS Seno Eiga ir Užbaiga
Nauja LDS Centro Valdyba

Jau buvo rašyta ir tilpo Centro Valdybos rapor- 
“Darbininke”, kad sek- tai. Visi raportai priimti, 
madienį, birželio 26 d. š. Seimas išreiškė nuošir- 
m. prasidėjo LDS Seimas džią padėką pirmininkui 
iškilmingomis pamaldo- kun. Pr. M. Jurui už jo 
mis Šv. Pranciškaus lietu- darbą LDS organizacijai, 
vių par. bažnyčioje, L*w-| u Valdybos raportų, y- 
nence, Mass. ir tos dienos pa£ finansinio raporto, 
darbas baigėsi menine kurj rūpestingai paraolė 
programa. p. A. Peldžius, LDS finan-

Kaip Seime skaitytos aų sekretorius ir adminis- 
paskaitos, taip ir koncer- tratorius, sužinota, kad 
tas buvo tikrai dvasinė LDS turtas padidėjo — į- 
puota. Į sigyta daugiau mašinų

Koncerto programą iš- spaustuvei ir finansinis 
pildė solistai - solistės: stovis yra gerąs.
Stasė Raznauskaitė, Jur-Į Seimas priėmė įvairiais 
gfo Lisauskas, Pranė Suf- klausimais keliolika rezo- 
lavičiūtė, Juozas Csr- liucijų, sveikinimų ir pa- 
ntouskas ir Juozas Blaze-siūlymų. (Protokolas ir 
vičius, ir choras. Vadova- rezoliucijos tilps vėliau 
vo ir akompanavo jnuzi- “Darbininke”).

- . T 1 Seimo antrą dieną daly-

Liepos 4 d. Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybės šventė. Šis 
vaizdas vaizduoja nepriklausomybės paskelbimo įvykį prieš 173 metus, Phila
delphia, Pa. Liepos 4 d. Kongresas formaliai priėmė Deklaraciją, oficialiai pava-

’ dintą “The Unanimous Declaration of thą Thirteen United Statės of America.”
i VaW- .t-«--------w — 7- ■. > — ■ --------—-y—------—-
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piestas paveikslas

Londonas — Buvęs pa
starojo karo metu Didž. 
Britanijos Ministras Pir
mininkas p. Churchill yra 
kartu ir dailininkas. Jis 
vieną jo pieštą paveikslą 
paskyrė labdaros tiks
lams ir tas paveikslas bu

vykdymui, posė-Įvo parduotas už 5250 do- 
|lerių. .

KATALIKŲ BAŽNYČIOS REI
KALAI ČEKOSLOVAKIJOJE

Praga — Komunistinė vyriausybės su t i k i m o 
vyriausybė Čekoslovaki- joks tos rūšies raštas pa
joję jau-įvedė griežtą cen- sirodyti negali. Taip.pat 
zūrą Vysktipų Ganytojiš- be vyriausybės sutikimo 
kiems laiškams ir iš viso negali būti jokio vyskugB, 
bet kokiems katalikų Baž-' dekanų ar šiaip jau kuni- 
nyČios 
tams.

pareigūnų raš-jgų susirinkimo ar pasita- 
Be komnnigtinėn rimo. Visiems asmenims, 

" ' katalikams, kuriems Ra
cijos Čekoslovakijoje sekreto- tulikų Bažnyčia uždeda* 
rito * ........

WMhington, D. C. — 
Birželio 29 d. paskelbė 
Washingtonė, Londone ir 
Paryžiuje pasirašytą čar- 
terį kontroliavimui Vaka
rų Vokietijos. Tą čarterį 
arba sutartį pasirašė 
Jung. Valstybių, Anglijos 
ir Prancūzijos valdžių at
stovai.

Kaip žinoma, Vakarų 
Vokietijoj rugpiūčio mėn. 
įvyks rinkimai, ir kaip tik 
bus sudaryta civilė vokie
čių valdžia, tai okupacinė 
militarė valdžia bus pa
naikinta. Trijų Vakarų 
Valstybių sudaryta komi
sija prižiūrės vokiečių 
valdžią, kad ji nedarytų 
jokių priešingų žygių Va
karų Valstybėms.

dėl jų prieškatalikiškos 
veiklos, ekskomuniką ar-

Be viso šito, kaip iš spaudos ba kitas bausmes, komu- 
ir radijo matyti, čekoslovaki- nistinė vyriausybė pašli
joj pradėta didžiulė akcija ma teikti visokią pagelbą 
prieš katalikų Bažnyčią ir ir globą ir laiko Katalikų 
dvasiškiją. Tas daroma, žino- Bažnyčios sprendimus ne
ina, Kremliui paspaudus rei- galiojančiais. Bendrai ten- 
kiamą mygtuką. Komunistiška-ka pasakyti, kad Katalikų 
sis informacijos . ministeris Bažnyčia Čekoslovakijoj 
Vadav Kopecky aiškiai ir ne-yra dabar žiauriausiomis 
dviprasmiškai pabrėžė per ra- priemonėmis persekioja-
diją, kad komunistų partija tna. 
tęs ir toliau kovą prieš Vati-i 
kano “reakcines užmačias” ir 
tą kovą, esą, jie tikisi laimėti...

Kaip matome, Kremliaus ma
šina reikiamai ušsukta ir ji be 
jokio peaigaiHjiino triuškina 
savo priešus, kankina ir šūdo 
nekaltu* šrnoms, brutalittiau- 
siu būdu persekioja religinę 
laisvę, o Vakarai — via dar 
’tyli... Pr. AL

Suhntas giuleitaris mcb 
Koch

JJLV. žydai sius vaikus 
stniįoms Į Izraelį

*

Jungtinių Amerikos Val
stybių žydai skatinami 
siųsti savo vaikus studi
joms į naują žydų valsty
bę — Izraelį.

kas Algis Šimkus. Reikia j Seimo antrą dieną daly- 
pažymėti, kad solistai - vavo kiek mažiau atstovų 
solistės ir choras tikrai negu sekmadienį. Bet pir- 
gražiai sudainavo pasi-. madienį atvyko keli at
rinktas liaudies daineles, 'stovai ir gyliai, kurie 
Pirmadienis, birželio 27 d.' nedalyvavo sekmadienį. 

pa£yjį1gtįna> pirma
dienį atvyko iš Mariana- 
polio TT. Marijonai —Dr. 
Jagminas ir Jonas Jakai
tis, ir iš So. Bostono — 
Prelatas Dr. K. Urbonavi
čius ir Tėvas Dr. Vaitke
vičius, MIC., kurie nuošir
džiai sveikino seimą ir 
pagelbėjo išspręsti pai
nesnius kibliai

- , —

Iki šiol LDS Centro vice 
pirmininkais buvo apskri
čių pirmininkai. Pasirodė 
nepraktiška. Todėl Sei
mas atšaukė nutarimą ir 
pasiūlė, kad vice pirmi
ninkus rinktų pats Sei-

Tęatay* 2-rame pwL

8 vai. rytą, parapijos 
bažnyčioje atnašavo ge-i 
dulo šv. Mišias už miru-

i sius LDS narius 
kun. Pr. M.. Juras, LDS 
Centro pirmininkas.

9 vai. rytą, parapijos 
salėje prasidėjo Seimo 
sesijos, kurias pradėjo 
malda kun. Pr. M. Juras. 
Perskaityta gauti sveiki-

S______• • - ____• — *__ -*- •----------------

Sete bendros pe
ni temomis. diskusi

jos, kurios buvo trumpos. 
Seimas pageidavo, kad 
prelegentų, p. Simono Su
žiedėlio ir p. Petro Kala
dės paskaitos būtų išleis
tos brošiūroje.

Perskaitytas pereito 
Seimo protokolas, kuris 
buvo priimtas. Seka LDS

tinės Amerikos Valstybės 
gali būti įtrauktos į karą. 
Tai yra svarbu Senatui 
žinoti, nes yra norinčių 
Prezidento Truman’o pa
siūlytą karo reikalams 
15,000,000,000 dolerių biu
džetą sumažinti iki 1,500,- 
000,000 dolerių.

Gen. W. • Bedell Smith, 
buvęs J.A.V. ambasado
rius Sovietų Sąjungai, 
taip pat buvo tos nuomo
nės paprašytas.

as įvedė speciali 
nde programą (etato- 

vėUjoskai'

Vaflta

ir ki

kleb.
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Jugoslavijos komunistinis diktatorius 
Tito nutraukia santykius su 

Sovietų Sąjunga

Vatikanas — Buvo pra
nešta, kad Vatikanas, per 
savo radio stotį duos spe
cialią programą Čekoslo
vakijos katalikams.

Sorfety Sąjunga Europoje 
yra defenzyvoj

New York —• Netoli 
Hamburg’o miesto, vie
nam kaime vokiečių poli
cija suėmė žinomą nacių 
vadą Erich Koch. Jis čia 
gyveno su netikrais doku- Užsienių Reikalų Sekreto^ 
mentais ir vadinosi Rolf riaus p. Acheson nuomo-

Washingtonas — Jung
tinių Amerikos Valstybių

Berger.

Teir fafibėt 
karas

r , *

srities iš Austrijos nepri
skirti. Už tai bąįsąvo ir 
Sovietų Sąjunga. Dėlto 
Jugoslavija ant Sovietų 
Sąjungos labai supyko. 
Jugoslavijos Užsi e n i ų 
Reikalų Ministras Sovietų. 
Sąjungą visaip iškopevei-

Belgradas — Jugoslavi
ja visą laiką reikalavo 
priskirti jai iš Austrijos 
Korintijos dalį, kurioj gy
vena daug jugoslavų. So
vietų Rusija Jugoslavijos 
reikalavimą visuomet pa
laikė. Bet dabar, kai su 
Jugoslavija susipyko, So- kė, pabrėždamas, kad ji 
vietų Sąjunga to reikalą- užsiiminėja purvinais da
vimo nepalaiko. O Austri- lykais, kaip caro laikų 
jos klausimas tik ką visai ~ 
nesenai buvo svarstomas 
keturių didžiųjų valstybių 
Užsienių Reikalų Minis
trų konferencijoj, Pary
žiuje. Buvo taip pat pada
rytas nutarimas, kad Ju
goslavijai reikalaujamos

Rusija.

Stiro ta| Mk$t
Sovietų Sąjunga rytų 

Sibiro srityse pasigamina 
sau apie du trečdaliu auk- 

*so.

ne, Sovietų Sąjunga Eu
ropoj yra jau defenzyvoj.

Valymas Vengrijos 
komaristg partijoj

Washingtoiute — Kraš
to Gynimo Sekretorius p. 
Johnson ir aukštoji kari-_____  ___ _______
nių pajėgų vadovybė bu- ’ komunistų partijos valy
vo pakviesta Senato ko- mas Vengrijoj. Jau paša- 
misijon pareikšti savo linta apie 200,000 narių, 
nuomonę, kaip greit Jung- Dalis jų areštuota. (

Praga — Gautomis ži
niomis vyksta smarkus

šeštadienį, liepos 2 d. 1:15 vaL po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai-ir kalbos.

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

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

Tehptomi: SOuth Bosimi 8-209 arto NOmoŠ 7-140
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įvažiariaus j AaMo

Armijos ir Laivyno ka
ro veteranai savo suva
žiavimuose išneša rezoliu
cijas, kuriomis reikalauja 
sustabdyti D.P. įvažiavi
mą į Ameriką. Priežastis, 
.kati dabar yra bedarbė ir 
'didelis butų trūkumas, 
kai ši padėtis pagerės, 

i tai, veteranų nuomone, į- 
; važiavimas galės būti to
liau tęsiamas.

A. t A.

LD,S Seimo. Rengimo Komisija ir patarėjai, Lawrence, Mass. — Iš 
kairės į dešinę sėdi: kun. Jonas Bernatonis, p. Mykolas Norkūnas^ p. 
L. Venčienė, kleb. kun. Pr. M. Juras, p. L. Svenčionienė ir Dr. Juozas 
Leimonas. Šiame vaizde nėra p. F. Krancevičiaus, Seimo Rengimo Ko
misijos ir LDS 70 kuopos pirmininko. Seimas, šeiminės pamaldos ir 
pramogos buvo tikrai rūpestingai surengtos.

LDS Seimo Eiga ir Užbaiga

Sydney — 24,000 Aus
tralijos angliakasių metė 

1 darbą fr Sėjo į streiką 
reikalaudami pakelti atly
ginimą. O šiuo metu Aus
tralija turi kaip tik labai 
nedideles anglių atsargas.

Sakoma, kad dėsnis, pa
gal kuri siekiama palai
kyti genis kaimyninius 
santikius, jau paseno. šių 
dienų šūkis — jei tik į- 
stengi, tai savo kaimyną 
sunaikink.

Siuntimas ginklų iš A- 
merikos į Europą atgaivi
na europiečiams saldžias 
svajones apie tuos gra
žius praeities laikus, kai 
Europa buvo milžiniška 
ginkluota stovykla.

Dabar Amerikoj garbės 
laipsniai suteikiami tikrai 
už nuopelnus, nes žmonės 
čia jau tiek praturtėję, 
kad auka mažesnė keletas 
dešimčių milionų dolerių 
nelaikoma ypatingesniu 
nuopelnu.

Gaisrininkai gali gesin
ti visokį gaisrą, tik neį
stengia įveikti saulės nu
degimų.

f ■ •

, Karas yra tokia žmoni
jos veikios sritis, kurio 
dalyvių pagerbimas pa
prastai įvyksta žmogaus 
ūgio didumo duobėse.

! IBbMm iiaruMilktii mmūmu 
i svbt oatiekė d. TrMUMM 

Kinijos gynimo jton$
Hashingtonas — Kini

jos nacionalistų vyriausy
bės atstovai patiekė Pre-

»Bernatonis, Benediktas, 
Jakutis iš Cambridge, ir! 
p. Nell Meškunienė iš Wa- 
terbury. Conn. atoi..Trir

EDS Akcijos Komisijos’zidentui Truman’ui pietų 
_• i vakarų Kinijos, dar kd-

munistų neužimtos, gyni- 
i mo planą. .Prezidentas 
Truman’as jam patiektu 

i planu ir paaiškinimais la
bai domėjosi. Kinijos na-

(Pradžia 1-me puslapyje < 

mas. Taip ir buvo padary
ta.

Daugiausia laiko užėmė 
išrinkti LDS Centro pir
mininką. Kun. Pr. M. Ju
ras, išbuvęs 16 metų Cen
tro valdyboje — 4 metus 
pirmininku, pakartotinai 
siūlomas ir prašomas ap
siimti — pakartotinai at
sisakė. Tik kada pamatė, 
kad kito kandidato nėra 
ir negali gauti, jis apsiė
mė. Seimas jam gausiais 
aplo iismentais padėkojo.

LDS Centro Valdybon 
išrinkti šie asmenys: 
Pirmininkas — kun. P. 

M. Juras; vice pirminin
kai — Vincas J. Kudirka 
iš Nonvood ir Petras 
Svirskas iš Haverhill; se- _

-— bretonus Antanas F* hems-----kun-Jonui Ber-
Kneižys iš Nonvood; 'fi
nansų sekretorius — An
tanas Peldžius iš Brock
ton. Iždininkė p. Ona 
Siaurienė, išbuvus 20 me
tų Centro Valdyboje, atsi
sakė. Ji pasiūlė iždininke 
p. Bronę Cunienę iš VVest 
Roxbury, veikėja Šv. Pet
ro lietuvių parapijoj ir į- 
vairiose draugijose, p. Cu- 
nienė ; _ 
vienbalsiai išrinkta.

Kontrolės komisijon iš- malda, vadovaujant 
rinkti šie: kun. Jonasllatui Dr. K. Urbonavičiui.

I

pirmininku išrinktas kun. 
Jonas Bernatonis. Jam 
pavesta pasikviesti kitus 
į tą komisiją.

Seimo Rengimo Komisi
jos šaunios šeimininkės 
atstovus-es vaišino pusry- cionalistų vyriausybė sa- 
čiais ir pietais. Tai buvo.vo to plano vykdymui no- 
nemažai darbo ir vargo iri gauti iš J.A.V. pasko- 
vasaros karščiuose. Lai: los. 
Dievulis joms gausiai at
lygina Savo malonėmis.

Seimas išreiškė gilią pa
dėką kleb. kun. Pr. M. Ju
rui už Seimo priėmimą, 
palankumą, pamaldų su
rengimą, šv. Mišių atna
šavimą ir pamokslą. Taip
gi dėkojo jo pagelbinin-

I

Belgradas — Jugoslavi
jos diktatorius Tito nori 
gauti iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių 200,000,000 
dolerių paskolos.

MMs Maistų pratai-

Amsterdam — Per 
kimus į savivaldybes O- 
landijoje, komunistų par
tija neteko apie pusės tu
rėtų vietų.

rin-

Kųn. A. Deksnys, 
mirė birželio 28 dieną š. m., sulaukęs 82 metų am
žiaus. Laidojamas iškilmingai penktadienį, liepos 1 d. 
ifr-Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčios Chicago, III., Šv. 
Kazimiero kapinėse.

A. a. kun. Antanas Deksnys klebonavo Westville, 
III., Grand Rapids, Mich. ir Spring Valley, III. Pasta
ruoju laiku gyveno pas savo sūnėną kun. dr. A. Deks- 
nį, St. Louis. Ill. *

Reiškiame gilią užuojautą.

Shanghai, Kinija —Pir-

natoniui, kun. Petrui Ša
kaliui, Dr. Juozui Leimo- 
nui, o ypač šeimininkėms 
— p. L. Švenčionienei, p. 
L. Venčienei.

Pažymėtina,

Shanghai, Kinija —Pir-įvalandžiui praėjus po ves- 
mą kartą nuo komunistų tuvių, tai yra 9 vai. to pat 
karo* jė£ų Shanghai ’ mies* vakaro* Nusitarė Ik iūsi-
to užėmimo nacionalistų 
valdžios karo jėgos taip 
smarkiai 'bombardavo tą 
įmiestą.

, , Į Iš didžiųjų bombanešių
kad Paf j lėktųvų paleista bombos PUOŠ sale buvo papuošta t gyve.

tautinėmis spalvomis ir či žmonjų jr 
reiksmmgais sūkiam Tai užmušta apie du šimtai 
padaryta kun. Pr. M. Ju- - 
ro, Centro pirmininko, su-į

1
Į
I
I
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apsiėmė ir buvo manymu ir vadovybe.
Seimo sesijos užbaigtos 

Pre-

LIETUVIAI TREMTINIAI
IŠGABENAMI IŠ LOUISIANOS

* -BALF-o Pirmininkas j Išgabentos buvo šios
Kun. Dr. Juozas B. Kon-i šeimos ir pavieniai asme- 
cius, pertraukdamas savonys: 
atostogas sveikatai patai-' Babušis Petras

• syti, aplankė tremtinii/'ma iš 4 asmenų, 
šeimas, Įsikūrusias Loui-j Lukąvičius Antanas su 
sianos valstijoje, I 
buvo ypatingai sunkiose 
gyvenimo sąlygose. Trys su šeima iš 4 asmenų, 
šeimos buvo jo pastango- Prekšaitis Pranas 
mis neatidėliojant išga-i šeima iš 5 asmenų, 
bentos Į šiaurines valsti-į 
jas.

Tolimesnėms D.P. ikur-J 
dinimo galimybėms patik
rinti ir ištirti gyvenimo 
sąlygoms buvo pasiųstas 
iš NCWC pareigūnas mū
sų tautietis K. Baltramai- 
tis, kuris ištyrė reikalus 
vietoje, aplankydamas Į- uoste nukreipti į patoges- 
vairias plantacijas, ku- nes klimato 
riose gyveno tremtiniai, sąlygas. Dar kartą krei- 
Kai kurie tremtiniai yra>piamės į visus lietuvius 
įsikūrę pakenčiamai ir jie prašydami pranešti kur ir 
nenorėjo keisti darbovie- pas ką galima būtų 
tės. Kiti tremtiniai prašė siųsti tremtinių, kad 
jiems darbovietes pakeis-Ikiu būdu išvengus jų 
tii nes jų gyvenimo sąly- siuntimo Į Louisianą. 
gos buvo neįprastos ir1 BALF-o Imigracijos ir
nepakenčiamos. Tokios Į 
šeimos buvo išvežtos į ki
tas valstijas.

su šei-

kurios šeima iš 6 asmenų.
Naruševičius Fridrikas

su

šei-Šaulys Vytautas su
! ma iš 3 asmenų.

Bilunas Vanda.
Vedegys Antanas su 

ma.
Dabar atvykstančius 

lietuvius tremtinius, ku
rių kvietėjai gyvena Loui- 

; sianoje, stengiamasi jau

šei-

ir gyvenimo

pa
te
pa-

NEPRIKLAUSOMYBES DIENA

skyrė. Ir nuo to laiko nie
kad nėra susitikę.

Kanadoj rinkimuos į Parii- 
mentą teėjo Sberahj 

partija
Kanadoj tik ką įvyko 

rinkimai į parlamentą. 
Rinkimus laimėjo tiesiog 
visus nustebinančia balsų 
dauguma, būtent virš 
60%, Liberalų partija. 
Šios partijos vadas _p. L. 
St. Laurent, prancūzų kil
mės, uolus katalikas, jau 
kuris laikas yra Kanados 
Ministrų Pirmininku ir 
pasižymi geru valstybės 
reikalų tvarkymu.

Rumunijoj dingsta 
nuteistieji

Sudužto 9. Britanijos 
aukso rezervai

DidžiosiosLondonas,
Britanijos aukso rezervai 
taip sumažėjo, kad yra di
delis pavojus, jog tai gali 
skaudžiai atsiliepti ir an
glų svaro vertei ir ben
drai krašto ekonominiam 
gyvenimui.

Visi Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojai, 
pradedant 1776 m., kiek
vienus metus iškilmingai 
ir su tikru džiaugsmu 
švenčia Liepos 4-tą Dieną, 
tai yra Amerikos Nepri
klausomybes Paskelbimo 
Dieną. Jau tas pats pasa
kymas “Nepriklausomy
bės Paskelbimo”, reiškia, 
kad ir Amerika prieš tai 
nebuvo laisva, nors čia 
svgdąųkę uLjvųiri^ kraštų 
žmonės, ieškodami lais
vės, ar vengdami perse
kiojimų savo kilmės kraš-j 
tuose. Šie žmonės, mylin
tieji iš prigimties laisvę 
ir nepakęsdami priespau
dos, kurią buvo uždėjusi 
jiems Anglijos koloniali- 
nė politika, vadovaujami 
didžios atminties “— 
George Washingtono ir

iškaičius išaugo iki 49 val- 
stybių.

Tai, ką tada amerikie
čiai su savo vadais 
George Washi n g t o n u, 
Thomas Jeffersonu, Dr. 
Franklinu ir kitais laimė
jo, tuo jau 173 metai jų 
ainiai džiaugiasi, ligi šiol 
saugoja ir, kai reikia šias 
vertybes apgynti/ nesigai
li nei jaunieji savo gyvy
bės nei senesnieji turto.

Šiandien Amerika yra 
žinoma, kaipo didžiausios 
laisvės ir gerovės kraštas 
visame pasaulyje. Šiomis 
didžiausiomis vertybėmis
— laisve ir ūkine gerove
— ne tik amerikiečiai 
džiaugiasi ir naudojasi, 
bet ir kitos dabar Rytų 
pavergtos tautos. Ameri-

Kai įžymūs idealistai 
veikėjai pasensta, tai kar
tais visuomene jiems su
rengia pagerbtuves iš lė
šų nuotrupų, kurios turė
jo būti jiems sumokėtos 
už jų atliktus didelius 
darbus.

Ugri keitei Iga Meta
Chicago — Vienas kelei

vis panorėjo padaryti au
tobusu kelionę, sustoda
mas 56 miestuose. Tai au
tobusu kelionei jis nusi
pirko bilietą (tikietą), 
kurs buvo 31 pėdos ilgio.

Bukareštas. Rumunijoj 
buvo iki gyvos galvos nu
teistas buvęs jų Prekybos 
Ministeris Jon Bujoja. Jis 
buvo apkaltintas šnipinė
jimu. Dabar Rumunijos 
teismas pranešė, kad nu
teistas yra dingęs.

Panelė B. L. Hughes vie
ną dieną 8 vai. vakaro su- 

t sitiko nepažįstamą jauną

jo ir 8 vai. 30 min. tą pat 
vakarą apsivedė. Bet pus-

Įkurdinimo Komitetas, vyrą. Abu staiga įsimylė- 
105 Grand St..

Brooklyn 11, N. Y.

Vaug Moijonų

Itahį Konunistai Išgūrino 
"Rojaus CjTtninų"

• ----------------------------

Roma (LAIC)— Komu
nistas senatorius D’Onof- 
rio iškėlė “Kravčenkos 
Bylą” prieš vienkartinio 
leidinių “Ęusąia” leidėjų^, 
kunefeido 
duoti italų karo belaisvių . 
gyvenimo sąlygas Rusijo
je. Liudytojų parodymai 
sukėlė triukšmo ir padarė 
didelio įspūdžio, nės vie
šoji opinija gavo patirti, 
kaip italų komunistai de- 
zertavo priešo pusėn ir 
vėliau ėmėsi “perauklėti” 
belaisvius. “Prieš - fašis
tinės” grupės buvo sukur
tos stovyklose, su politru- 
kais pryšaky, ir NKVD 
sudorojo besipriešinan
čius belaisvius. Dabarti
nis Senatorius D’Onofrio 
vadovavo tam visam “per
auklėjimui” ir tardė be
laisvius, NKVD majoro 
Orlovo lydimas. Kaikurįo- 
se stovyklose 90% belais
vių išmirė. Didelio įspū
džio sukėlė*tėvo kapucino 
Flora, buv. belaisvio, pa
rodymai. Jis atžymėjo 
netgi žmogėdrumo įvy
kius.

Byla užtruks gana ilgai.

z

ka šiandien yra ne tik pa- 
j r vergįųjų bet skurstan-kitų vadų per sęptymus * ųJ% 

metus sunkiai už šią lais-'cl™.pasaui° tautų 1SS1 
vę kovojo. 1775 m. tos ko.:«elbeJlmo 
vos išsivystė į ryžtingą! Mums lietuviams Ame- 
revoliucinį karą, kurį A-įrika yra vieniems antroji 
merikos žmonės laimėjo, Į tėvynė, kitiems — laiki

noji prieglauda ir visiems 
kartu Lietuvos išsilaisvi
nimo viltis. Todėl mums 
visiems ši laisvės šventė 
yra labai brangi, kaip ir 
pats laisvės idealas, kurį 
mes ir savo tėvynėje Lie
tuvoje įgyvendinti siekia
me ir trokštame.

TREMTINIAMS REIKIA RUBV 
IR APAVO

ir liepos 4 d., 1776 met. 
tuos laimėjimus apvaini
kavo, iškilmingai paskelb
dami Philadelphijoje, Pa. 
Nepriklausomybės Aktą, 
taip vadinamą Deklaraci
ją, kurią tada pasirašė 
trylika Amerikos valsty
bių, kurių, kiek vėliau

Peru valstybėj daugiau 
kai pusė gyventojų yra 
indi jonai.

urcvcjinm Angnjvj

Anglijoj, Dudley mieste 
ir apylinkėse buvo jaučia
mas silpnas žemes drebė
jimas.

naujas Miete

Europoje yra susidaręs 
komitetas, kurs pasivadi
nęs — Komitetas laisvai 
Europai”, šio komiteto 
tikslas yra globoti naujai 
atvykstančius iš komunis
tiškų kraštų pabėgėlius.

kuriuos kaipIšsiuntus tremtiniam ir senelių, 
paskutinę siuntą į Euro- tik reikia apvilkti ir ap- 
pą BALF-o sandėliai iš- auti, 
tuštėjo. O tuo tarpu gau
name nuolatinius prašy
mus iš tremtinių, kurie 
negalėdami išemigruoti 
lieka dar vargti išmėtyto
se po Europą stovyklose,; 
pasiųsti jiems ne tik 
maisto, bet ir rūbų.

Todėl, brangios tautie
tės ir tautiečiai, peržiūrė-' 
kitę savo skrynias ir spin
tas. . Be jokios abejonės 
pas kiekvieną atsiras at
liekamų rūbų ir apsiavi-į 
mo, kuriuos galima būtų 
perleisti tremt i n i a m s. 
Tremtinių stovyklose yra 
daug vaikučių, našlaičių

...................... •

Neatidėliokite šio 
svarbaus reikalo rytdie
nai. Kol surinksime, kol 
supakuosime, kol išsiųsi
me ir kol tremtiniai susi
lauks praeis ne mažai lai
ko. Tat šiomis karštomis 
[dienomis pagalvokime a- 
pie tai, kad tremtiniams 

j ateis sunkūs ir šalti ru
dens ir žiemos laikai. Jei 
įkas turite atliekamų rū
bų ir apavo rudens ir žie- 
;mos sezonui, tai jau lai
škas siųsti į BALF-ą.

BALF-o skyriai ir kitos 
organizacijos bei pavie
niai asmenys kviečiami 
'talkininkauti ir visaip pa-

i

Reikalai ja greičiau phir-
>*-»* Jtt___ a»e—»- »-THnl MMtS ATmNiO riKi|

Washingtonas — Jung
tinių Amerikos Valstybių 
Užsienių Reikalų Sekreto
rius p. Acheson, grįžęs iš 
4 didžiųjų valstybių atsto
vų pasitarimų Paryžiuje, 
reikalauja, kad greičiau 
būtų patvirtintas Šiaurės 
Atlanto paktas.

remti daiktinę rinkliavą 
tremtiniams gelbėti, kuri 
tiek pat svarbi, kaip ir pi
niginės aukos.

Tenebūna ne vieno, kurs 
būtų neatlikęs šios gailes
tingumo ir artimo meilės 
pareigos savo broliams 
tremtiniams!

BALF-o (teatras.
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(PMfkalbijfanM m Ueteviy 
Įtans^ Iastttaito Pfra^dslni 

Kun. Pr. M. Jura).

Pamačiau spaudoj pa
kartotinai skelbiant lietu
viškumo reikalu anketą. 
Nustebau. Kodėl? Nejau
gi net į anketą jau nėra 
kam atsakyti. Liūdnų 
minčių kamuojamas su
tinku kun. Pr. M. Jurą. 
Nudžiugau, pasiryžau su

3
drai dvasiai susidaryti 
daug padės bendra lietu
viška ir krikščioniška idė
ja, jos vykdymas. Kiek 
būsime geri krikščionys, 
tiek sugebėsime darniai 
dirbti. Jei misionieriai, 
nuvykę į Afriką, Kiniją ir 
kitur, kad ir pagoniškiau- 
sius kraštus, suranda 
bendrą kalbą, tampa 
draugais ir daug padaro, 
Itai ką bekalbėti apie šį at- 

“IU, Tėveli, manai Taigi, >j b™ nedar-

tinti rimčiau pagalvoti ir dingais lietuviais ir lietu-’ — “Aš Tamstos paklau- 
daugiau dirbti lietuvišku- vybės dvasią perteikti au- simą galėčiau dar labiau 
mo palaikymui. Galop, at- gančiai kartai. O vakari- sustiprinti ir išplėsti. Aš 
sakymai ypač reikalingi nes ir vasarinės lietuviš- tai gerai suprantu. Bet aš 
mums, Lietuvių Kultūros kos pamokos, koncertai, daugiau šiuo klausimu da- 
Institutui, kurio šiandien parodos, vaidinimai, sei- bar nenoriu kalbėti, nes 
vienas iš svarbiausių už- mai ir piknikai, ar jau nei bijau, kad mano kalba 
davinių yra lietuvybės kiek neprisidėjo prie lie- šiuos reikalus gali tik pa- 
ugdymo darbas. Duotieji tuviškumo skiepinimo ir bloginti”. — 
atsakymai pagelbės mums jo palaikymo. Laikui bė- _
sekjningiau šią veiklą gant besidarbuodami pa- . »tal jis kils ypač dėl

juo pasikalbėti lietuvių — “Kaip maaot, ar drau- į P P nepriklausomos
tautai šiandien taip svar- gijos savo susirinkimuos |vadA_ 
biais lietuvybės klausi-svarstė Tapstų iškeltus 1 
mais. Ir pradėjau jį kvos- Metaviškumo klausimus?” iŠ* ^ns
ti.

IŠ keturių valstybių pasitarimo Paryžiuje nieko 
neišėjo. “Šaltasis” karas tebesitęsia. Tiesą pasakius, 
jis niekad nepasiliovė. Pačių pasitarimų metu Berly
no blokada nebuvo pilnai nuimta, tik kiek atleista, bet 
palaipsniui įvairiomis priekabėmis vėl suveržta. Penk
toji bolševikų kolona veikė kaip veikusi visuose pa
saulio kraštuose. Streikai, sabotažas, neilstantis šni
pinėjimas ir knisimasis po demokratijos pamatais 
niekad nenutrūko. Žodžiu, Sovietų taktika vis tokia 
pati. Tiktai plačioji strategija pakitėjo.

Sovietų strategija pasaulinei revoliucijai sukelti 
dar Lenino buvo nurodyta. Jos esmė — sukomunistin- 
ti pirmiau Aziją, paskui Europą. Aziją pradėti nuo 
Kinijos. Tas planas tųivo pradėtas vykdyti, tačiau 
pasipainiojo stambus kliuvinys — japonai. Jie suma
nė stot bolševizmui skersai kelio ir užėmė Mandžūri- 
ją, paskui užsimojo ir Kiniją užkariauti. Pagaliau iš
kilo antras pasaulinis karas, ir rusai turėjo įtempti 
visas spėkas prieš vokiečius. Planas pavergti Kiniją 
nuėjo niekais. Tačiau po karo susidarė palankios bol
ševikams aplinkybės Europoj, kuri, visiškai sunega- 
lėjusi, virto tinkama dirva komunizmui įgyvendinti. 
Tad Maskva pakeitė strategijos planą: pavergti Eu
ropą — pirmaeilis uždavinys, Kiniją — antraeilis. 
Manyta, kad su Europa bus lengva apsidirbti. Pra
džioje iš tiesų buvo lengva. Tarsi nunokę obuoliai, 
krito į bolševikų sterblę visa eilė valstybių: Rumuni
ja, Bulgarija, Vengrija, Čekoslovakija, Albanija. Ju
goslavijos Tito jau seniai buvo skaitomas ištikimu 
Kremliaus tarnu. Graikija virto nemalonia kliūtimi, 
bet laikui bėgant/ duosis likviduojama. Tuomi Tito 
pasirūpins. Gi Prancūzijoj ir Italijoj uoliai darbuo
jasi didžiules penktosios kolonos, tiek stiprios, kad 
be raudonarmiečių pagalbos tikisi laimėti rinkimus. 
Tad Prancūziją ir Italiją turint kišenėj, Vokietija tu
ri ten pakliūti. Ji bejėgė, iš visų pusių apsupta — kas 
ją apgins? Alijantai? Bet jie susmukę, nėvieningi, 
kits kitam pavydūs, be vadų, be inicijatyvos, be vado
vaujančios minties, varžomi parlamentų, kongresų, 
drebą prieš minių nusistatymą. Tad — kalt geležį, 
kol karšta, mušt, kol jie nepasiruošę.

Tą mintį mėgino pravest Sovietų “jaunaturkiai”, 
su Zdanovu priekyje. Tačiau ta mintis vyriausiam 
Maskvos diktatoriui atrodė neparanki, ir Ždanovas 
labai parankiai pasimirė. (Neparankūs Soviętų parei
gūnai visados parankiai miršta). Stalinas manė, kad 
laikas padės jam “šaltąjį” karą laimėti.

Apsiriko. Berlyno blokada, taip nuodugniai su
planuota, nepavyko. Italijos ir Prancūzijos rinkimai 
pralaimėti. Tito išsiveržė iš Maskvos kontrolės. Mar- 
shallo Planas ir Atlanto Paktas įrodė, kad Vakarų 
Demokratijos pereina į ofensyvą. Inicijatyva perėjo 
į Sąjungininkų rankas. Komunizmo žygiuotė Europoj 
sulaikyta.

kremlius pamatė, kad netiksliai apskaičiavo de
mokratijos pajėgumą. Jos nepaslankumą klaidingai

Kun. Lie. Leonardas Gižinskas

Du, kurie niekad neapvilia
(Autobiografinis pasakojimas)

V.
NACIZMO NUODAI KATALIKIŠKAME 

KONE
Žiūrint į šią padėtį iš tolo, vertinant ją, 

taip sakant, iš istorinio bei geografinio nuo
tolio, — gali dabar kai kam atrodyti, kad 
nebuvo pakankamai pagrindo tais gandais 
tikėti. Tačiau tada kitaip atrodė. Garsūs 
Nurnbergo procesai pakankamai įrodė, pa
sauliui, kad iš nacių vadų, tikrai, viso ko ga
lima buvo tikėtis. Net, ir “Baltramiejaus 
nakties”!

3. 1943 metais du Vokietijos kardinolai: 
Mykolas Faulhaber iš Muncheno ir a. a. A- 
dolfas Bertram iš Breslavo — lankėsi pas 
Hitlerį. Jie prašė atšaukti kai kuriuos Baž
nyčiai visiškai nepriimtinus, A. Rozenbergo 
inspiruotas ir J. Goebelso išleistus potvar
kius. Hitleris dalinai nusileido. Bet čia pat 
pažymėjo, kad “po karo turės būti kitaip”. 
Tą pastabą visaip galima buvo suprasti.

Kaip turės būti po karo, Hitleris pats ne
pasakė. Bet partijos pareigūnai įvairiomis 
progomis nešykštavo komentarų šitiems 
jųjų “Fuhrerio” (vado) žodžiams. Jie turė-

/

krikščioniškos dva s i o s 
stokos.

Šiame reikale galėtų 
daug padėti gražiai besi
plečiantis ateitininkų ju
dėjimas, kuriame daly
vauja ir vienų ir kitų va
dovaujantieji asmens. Bū
tų gera, jei atvykstantįeji 
lietuviai katalikai trem
tiniai įstotų bent į vieną 
kurią čionykščią lietuvių 
katalikų organizaciją. Y- 
pač, manau, tremtiniams 
tektų įeiti nariais į Lietu
vių Kultūros Instituto 
skyrius. Čia labai plati 
darbo dirva. Jei šių sky
rių kur dar nebūtų, tai 
reikėtų jiems juos ir įkur
ti”.

_______ _________ — “Nemanau, kad jos 
Lietuvos laikais jai vado- daug ką gero duotų. ’Ten, 

į nekreipė kur yra visokių pažiūrų 
i dėmesio į mūsų prašymus žmonių mišinys, tik labai 

“Labai abejoju. Inte- — suteikti intelektualės išimtinais, retais atvejais 
ir literatūrinės pagelbos”. galima rimčiau padirbėti. 

, kad geriau 
manai, kad Amerikos lie- būtų stengtis įsitraukti į 
tuvių šeimose, bažnyčiose, čionykščias mūsų organi- 
mokyklose ir t.t. turėtų zacijas. Jei to nebus daro- 

bininkų, vieni prabangos, būti daugiau lietuvišku- ma, bijau, kad prie jau 
kiti nuovargio, dar kiti mo?”__________________dąbar čia esančių skirtin-
neveiklos ar karo audros! __ “Vienas dalykas yra -dviejų lietuviškų vi- 
atšipinti ir nustelbti, ma- kas trfrėtų būti, o antras suomenių, iš Lietuvos 
žai parodo draugijose vei-dalykas, kas pajėgiama ankščiau atvykusios ir 
klumo. O jaunimas... Gal padaryti. Mes daug* pa- gimusios, dar prisidės 
Lietuvos Vyčiai lietuviš- sauly matome visokių ne- trečioji, naujai atvykusių 
kūmo klausimą kada nors gerovių, bet žmonės jų ne- tremtini4 skirtinga grupė, 
pasvarstys ir pareikš 88-^^ pašalinti ir gana.iTai^ turėtume Amerikos

— “Tai ką, Tėvelį, jau ligentų mūsų draugijose f 
pakartotinai tenka anketą labai maža. Valančių, Ba- — “Bet ar, Tėvelis, ne- Man rodos, 

_ 1___ JBB______ _ • *___ ___«_ •__ _ ’ . . - « — 1 4skelbti? Tur būt nieks į 
ją atsakyti nenori?”
— “Nėra jau taip blogai. 

Atsakymų yra. Atsaky
mai įvairūs, įdomūs. Ir jų 
yra daugiau negu didieji 
pesimistai pranašavo. Bet 
to toli gražu nepakanka. 
Tenka apgailestauti, kad 
mažiausiai atsakė tie, ku
rie daugiausiai turėjo at
sakyti. Jeigu aš paskelb
čiau statistiką, kokie 
žmonės į anketą, atsakinė
jo, tai daug kam būtų di
delė gėda. O ypatingai y- 
ra liūdna, kad buvo ir mū-

ranauskų, Maironių, Ba
sanavičių reikia ieškoti su 
žiburiu. Iš paprastų dąr-

Yra tam priežasčių, kliu- lietuvių visuomenėj pilną _ «o kaip, Tėveh, iš vi-vo nuomonę . ’__ ___________ ______
— * Kckia Tamstos nuo- čių. Panašiai ir čia yra J Krylovo pasakėčią — gul- g© žiūri į žmonijos gyve- 

11 i..j. xs ateitį?” —
Į kad kiekvienam^ laikotar- savo veikla toli nepajude-i — “Na, per daug jau iš 

visais py lietuviai atliktų savąją tume. manęs nori, — nusijuokė
nepa-1 pareigą, padarytų tai, ką Taigi, pasirodykime, kas fcun. Pr.‘ Juras. — Nesu 

‘ ” 1---------- ir pagal gali-'aš pranašas ir todėl pra-
Bet ant

mostė apie J.A.V. lietuvių.Tik viena yra reikalinga, ^’ lydį ir vėžį ir, žinoma, . 
tautinę sąmonę?” j kad kiekvienam. laikotar- savo veikla toli nepajudė-i —
— “čia lietuviai visais dv lietuviai atliktu savaia tume.

sų laikraščių, kurie nema- laikais pasižymėjo . r__r_______ _ __ ,
tė reikalo anketą atspaus- prastai stipria savo kraš- jie pajėgia padaryti, šiuo kuo esame i r______ -
dinti. Dabar skelbiu anke-to meile, prisirišimu prie gi kritišku lietuvių tau- mytos, ypač per jau čia našauti nenoriu, 
tą pakartotinai. Tikiu, tėvų žemes. Ir čia l__2 __ e  _________ y ;_____
kad gal padėtis kiek pasi-mas, kuris išliko tikintis, Į atvyksta ir naujos lietu- zacijas, įsitraukime į ben- ateitį, man labai sunku 
taisys.

tą pakartotinai. Tikiu, tėvų žemės. Ir čia seni-tai metu, kada į Ameriką j veikiančias mūsų organi-; širdies, žiūrint į žmonijos

didelėj didžiumoj išliko ir.vių tremtinių bangos, sa- drą darbą. _____ _____ _____  __
»---- .•------j= . . l — “o manote apie pareina nuo žmogaus mo-

darosi. Daugiausia visa
— Ar galima -sužinoti, lietuviškas. Jaunimas, dė-ivaime suprantama, - . . . -. t——- —~ -    
____j laikraščiai neat- ja, didelėj didžiumoj tau- turėtų būti ir atitinkamai bendrą, tremtinių ir čio- ralinio lygio. O žmogus

——™ .nykščių, lietuvišką katali-'sugedęs ir dar labiau gen-
lriZIrn I. ._______

kurie 1 
spausdino anketos?? tiniai yra sužalotas. Rei-' padirbėta”. i

Kunigo Juro reidas ap-kia rimtų studijų ir labai i — “Ką Tamsta manai, veiklą?’
siniaukė. Jis, kiek pagal- rimtų priemonių neatidė- 
vojęs, pareiškė: “Būtų liotinam tautinės sąmonės
negarbė redaktoriams įr gydymui. Mažiau pažįs- 
bl >gas laikraščiui pagar- tantieji Amerikos lieutvių 
si iinr>4. Geriau nutylėti.” praeitį kaitina kunigus, 
— “’To, Tėvelis, norėjai tėvus ir parapijines mo- 

' ” kyklas. Lengva ką nors 
apkaltinti. Juk senimas, 
vadovaujant kunigams, 
suorganizavo parapijas, 
pastatė bažnyčias ir di
desnėse kolonijose para
pijines mokyklas. Kūrė 
lietuviškas draugijas, cen- 
tralines organizac i j a s, 
vienuolynus ir prieglau
das. Aukojosi ir gausiai 
aukojo, kad išlikti pavyz-

atsiekti, tą anketą skelb
damas”.

“Manau, kad nesirūpin
ti, ypač, šiuo metų, lietu
vybės ugdymo reikalais, 
būtų nusikaltimas. Pa
skelbdamas anketą, pir
miausiai norėjau patirti 
šiuo reikalu Amerikos lie
tuvių - nuomonę. Toliau, 
patriotingesnius, veikles
nius tuo norėjau paska-

* 
paskaitė visapusišku susmukimu ir bankrotu. Pasi
rodė, kad demokratija turi daug pajėgų, tik reikia 
jai pajudėti. Ir Maskva vėl pakeitė, savo strateginį 
planą: pirmaeilis frontas bus Azija, antraeilis — Eu
ropa. Azijoj reikia pulti, Europoj kiek galima gintis. 
Tačiau ir Azijoj daroma prieškomunistinių pastangų. 
Vėlai, bet dar nepervėlai.

Žygiuot per Aziją labai ilga užuolanka. Gi užuo
lankos keliai visuomet prasti, įkirūs ir nesaugūs. K.--------------------- ------ ----------- r------------------  

jo, esą reikšti, kad visą pasaulį nugalėjęs ir 
karą laimėjęs Hitleris visiškai uždrausiąs 
grynakraujams vokiečiams, kaipo arijams, 
garbinti Kristų žydą. Jau 1941 metais iš mo
kyklų buvd pašalinti, kryžiai. Koplytėlės prie 
kelio katalikiškoje Silezijoje buvo įvairiai 
išniekinamos ir iš medžių išmetamos. Vie
nas partijos pareigūnas, kalbėdamas viešai 
Neisse mieste, buvo pasakęs: “Gėda vokie
čiui, kuris save pasižemina, .klaupdamas 
prieš kryžmai sukaltą medį! Gėda vokiečiui, 
kuris leidžia daryti burtus su savo naujai 
gimusiu vaiku! Ne kryžiumi, bet kardu turi 
būti paliestas naujai gimęs vokietis, kaip 
narys kilmingos (“Herrenvolk”) tautos. Ly
giai ir vesdamas, tikrasai vokietis tik prieš 
kardą tepažadės ištikimybę savo pasirinkta- 
jai gyvenimo draugei. Šalin žydiškumo lie-. 
kanos! Šitaip buvo vertinami krikščioniški 
papročiai burmistrų suvažiavime, vykusia
me Neisse mieste. Katalikiškame mieste, ku
ris su pasididžiavimu kadaise save vadino 
Aukštutinės Silezijos Roma.

4. Munchenas, katalikiškos Bavarijos 
sostinė, negalėjo nuo kitų atsilikti. Juk jis 
turėjo pateisinti paties “Fuhrerio” jam su
teiktąjį “garbingąjį” titulą: “Hauptstadt 
der Bewegung” (nacionalistinio judėjimo 
sostinė)! Dabar muncheniečiai nuolatos gi-, 
riasi: “Wir waren doch immer schvarz!”

_ r_____ ___ r . Jda. Tuo tarpu technikoj 
dėl atvykstančių tremti-! “Čia tektų prisiminti išradimai išradimus veja.

1— - x ---------- ------------ . J— - «. « -- vnių pasireiškimo Ameri- ^4 aš jau sakiau ben- 
- —- drai, dėl atvykstančių

Daug būtų galima tremtinių ir čionykščių, 
čia kalbėti. Tuo tarpu mesf^^11^. v*eni b* kiti 
daug jaučiame iš jų kriti-įdirbo skirtingose sąlygo
tos. Jiems taip pat nepa- turi skirtingų patyri- 

Taigi yra skirtingo išsila- 
darbas daugiausiai prade- vinimo ir psichologijos, o 
tas nuo kritikos. Yra čia be to dar painiojasi ir vi- 
pagrįstos kritikos, bet y- sekios žmoniškos silpny- 
ra ir nepagrįstos. Reikė- *bės, tai reikia atvirai pa-

toj?” —
44T

gailimą kritikos.

tų, manau, pirmiausiai 
vieniems kitus geriau pa
žinti, suprasti. Bet tam 
reikia laiko. Savaimi su
prantama, kad geriausia 
būtų, jei kuogreičiau bū
tų įsitraukta į sutartiną 
darbą”.
— “Bet ar nebus, Tėveli, 

šiam susipažinimui per 
daug laiko išleista, o pas
kui ir aptingta? O lietu
vių tauta žiauriose kan
čiose mirtinai kraujuoja 
ir reikalauja neatidėlioti
nos pageltos”.

Ir ypač didelės pažangos 
daroma visokių žudymo 
priemonių gamyboj. Ma
nau, kad žmotfi jf lėkte lė- ’ 
kia į katastrofą. Galėtų 
nuo tos katastrofos sulai
kyti naujas krikščioniš
kas žmonijos atgimimas. 
Bet ar jis įvyks?”....

Čia kun. Pr. Juras užsi
galvojo ir jau daugiau 
nieko nekalbėjo. Tuo messakyti, bendras darbas 

pradžioj turės ir savo.jr baigėme, 
sunkumų. Jisai, žinoma,] J. Leimonas.
būtų galimas, sklandus ir. 
labai daug galima būtų] 
padaryti, jeigu ir vieni ir 
kiti išeitų bendrauti ir 
dirbti tik su savo geromis 
ypatybėmis. Kad prie to 
artėti, reikia iš abiejų pu
sių parodyti daug geros 
valios, reikia viens kito 
atžvilgiu, taip sakant, ak
limatizuotis, pasidaryti 
lyg ir bendros dvasios, 
bendro kraujo. Tai ben-

SECURITY

(Juk mes visada buvome “juodi”!) Reikia 
stebėtis, kaip žmonės turi tokią trumpą at
mintį... Anais laikais šitame benediktinų 
vienuolių įkurtame mieste — katalikų Baž
nyčios puolimai, jos mokslo kritika, jos pa- . 
pročių įžūlūs niekinimai — buvo tokie pat

• kasdieniniai reiškiniai, kaip ir visuose ki
tuose trečiojo reicho miestuose. 1943 metų 
pradžioje politinis bei kultūrinis Muncheno 
veidas buvo smarkiai nudažytas ruda, na
ciška spalva.

Buvo atsitikimų, kad politinės policijos 
(Gestapo) suimtas pasaulietis katalikas,

• kaip arešto pagrindą, išgirsdavo šitokį kalti
nimą: “Tamsta per dažnai sakai: “Gruss 
Gott” (garbė Dievui!), mano pone!” Mat, 
naciai reikalavo, kad visi vartotų “vokišką
jį” pasveikinimą: “Heil Hitler!” (Hitleris — 
mūsų išganymas!).

VI.
AREŠTAS GATVĖJE

1. Vėlyvas pavasaris buvo pilname žydė
jime. Artėjo Devintinės. Tvankus popietis 
neleido nurimti ankštame kambaryje ir vi
liote viliojo išeiti laukan. Lietuvis kunigas 
pasidavė šitam viliojimui. Laikydamasis tos 
pusės, kur buvo paunksmė, paskendęs liūd
nose mintyse, ėjo jisai vis toliau nuo namų 
daugumoje negražiomis, smarkiai iškreivo
tomis Muncheno miesto gatvėmis. Pažvelgęs

į laikrodį, prisiminė jisai, kad penktą valan
dą buvo sutartas palaiminimas su Švenčiau
siu Sakramentu. Pareiti pėsčiam buvo per- 
toli. Nusistatė grįžti tramvajumi.

Buvo laikas, kada įstaigos baigia savo 
darbą. Tramvajus buvo sausakimšai prisi
grūdęs. Publikos didžiumą sudarė jaunimas 
— berniukai ir mergaitės, apsirengę hitler- 
jugendo uniformomis. Atrodė, kad jie vyko 
į kokią nors savo organizacijos iškilmę ar
ba grįžo iš jos.

Jaunų žmonių nuotaika buvo pakylusi. 
Jie juokavo, triukšmavo, krėtė išdaigas. La- 
biaus už kitus pasižymėjo du šešolikamečiai 
vyrukai, stovintys arti įėjimo. Jųjų juokavi
mai bei sąmojai —nebuvo nei švelnūs, nei 
visai nekalti. Regimai tuos du vyruku elek
trizavo gražus pavasaris, jų pačių jaunatvė, 
na, ir jųjų draugės... Šios pastarosios apdo
vanodavo savo riterius už kiekvieną jųjų 
•pokštą susižavėjimo' ir pripažinimo žvilgs
niais bei šypsenomis. O tuodu nėrėsi iš kai
lio. Kunigas stovėdamas greta išdykėlių, tu
rėjo progos viską stebėti. Jis matė, kaip juo
du tyčia užstodavo kelią norintiems patekti 
į tramvajų, kad* tuo būdu sudarytų savo 
“damoms” patogesnes kelionės sąlygas. Į 
pastabą, kad taip nedera elgtis, vaikezai ne
reagavo. Jie dėjosi tos pirmos pastabos vi
siškai negirdėję. _______ ____
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Penktadienis, Liepos 1, 1949

Ruošiamies į Marianapolį. — 
Liepos 4 d. new britainiečiai 
ruošiasi skaitlingai vykti į Ma
rianapolį. į mūsų išeivijos gra
žią vietovę, kur yra įsikūrę Tė
vai Marijonai. Bušai užsakyti, 
ir išvyks 8-tą vai. ryte 
Šv. Andriejaus bažnyčios.

Parapijos piknikas. Šv. 
driejaus parapijos piknikas į- 
vyks sekmadienį, liepos 10 d., 
po pietų Schuetzen parke, New 
Britain apylinkėje. Tai yra la
bai graži vieta, turi didelę salę 
šokiams.

Gros šauni jaunuolių orkes
trą, bus įvairių užkandžių ir 
gėrimų.

Patartina visiems parapijie
čiams iš kalno ruoštis į šį pik
niką. Kviečiame ir apylinkės 
brolius, seses lietuvius, atvykti 
ir kartu pasidžiaugti su mumis 
gražia apylinkės gamta.

Šio pikniko rengimo komisi
ja susideda beveik visa iš jau
nosios kartos ir yra pasiruo
šusi visuomenę patenkinti.

Šimkiūtė. Už tikybą — P. Ce
rone, P. McGrath, R. Kandro- 
tas, P. Stankūnaitė, K Sipo- 
wicz, P. O’Leary, F. Karbaus
kas ir O. Sipovicz. Už elgesį — 
J. Power, P. Dobrickutė, 
Dauda, R. Visminaitė, T. 
Grath, J. Minevičius, J. 
nan ar M. Jurgeliūnaitė. 
gabumus — D. Žukaitė, 
Lalsh, V. Power, E. Tosonytė, 
P. Remeika, P. Palazzi, R 
VVaitkus ir P. Calnan. Už neap- 
leidimą mokyklos — J. Huney, 
J. Koper, A Totty, J. Survi
las, J. Cerone, R. Kundrotas, 
R. Visminaitė, M. Cerone, A 
Aldone, S. Lučinskaitė, ir P. 
Remeika. Paminėti vaikučiai iš
pildė gražią programą. Kun. 
P. J. Juškaitis suteikė vaiku
čiams už pasižymėjimus dova
nėles.

B. 
Mc- 
Cal-

Vedybos. * Birželio mėnesis 
visuomet skaitlingas vedybo
mis. Tad nemaža atsiranda ve
dybų ir iš lietuvių, tik gaila, 
kad beveik visos tos vedybos 
yra mišrios; vedė lietuviai ai
res ar itales, arba lietuvės ište
kėjo už lenkų ir panašiai.

Palaimink, Dieve, jų sugyve
nimą. Nors tautybės jau bus 
ir sumaišytos, bet kad 
kytų nors tikėjimą.

Liepos 4 d. autobusai į Ma
rianapolį, Lietuvių Dieną, išeis 
iš Cambridžiaus tuoj po antrų 
Mišių. Bilietų galima gauti pas 
šiuos asmenis: B. Jakutį, Dau
kanto krautuvėje, Bačinskų 
krautuvėje, A Zavecką ir P. 
Kadaitį. Bilietais prašoma iš 
anksto 
darytų 
misijai.

apsirūpinti, kad nesu- 
sunkumų autobusų ko- 

A.

PADĖKA

D.

išlai-
B.M.

CAMBHME, MASS.

Atominės Energijos Komiteto (A.E.K.) pir
mininkas, David E. Lilienthal pareiškia prieš 
Jungtinį Kongreso Atominės Energijos Komitetą 
Washingtone, kad asmens, kurių dabar ginčina- 
mas patikimumas, buvę saugiau palikti pareigose, 
negu juos atleisti. Iš kairės į dešinę sėdi prie sta
lo: Lilienthal ir generalinis patarėjas Joseph Vol- 
pe. Užpakalyje iš kairės į dešinę: Sumner Pike, 
Gordon Dean, Henry Smyth ir AEK komisionie- 
rius Lewis Strauss. Iš dešinės Senatorius Bourke 
Hickenlooper, didelis Lilienthal’o kritikuotojas.

z

HARTFORD, CONN.
Paminėta Liūdna Sukaktis.

Šeštadienio vakare Švč. Trejy
bės parapijos mokyklos salėje 
įvyko paminėjimas birželio 15 
dienos maskolių smurto ir lie
tuvių tautos pavergimo. Šį pa
minėjimą surengė BALF ir 
ALT skyriai. Kalbą pasakė 
prof. Vasiliauskas nesenai at
vykęs iš tremties, pavaizduoda- 

vardai ir čia nesuminėti komunimo masko.

kas, p.p. Sviatek, p.p. Daukan
tas, p.p. Malinauskai, J. Buro
kas, p.p. Radzukynas, J. Her- 
rick, C. Valatkas, Šeputų šei
mai, A. Strazdas, J. Ajauskai, 
J. Gerety, Julia - Helen Mišias 
Katedroje, p. Smūgis, J. Car- 
coran,- H. Develga, Jakutis šei
mai, Ribokas šeimai, M. Kali
nauskienei, p.p. Morkūnams, 

į p.p. Shepard’s, Talutis šeimai, 
p.p. W. Byrne, ir visiems, ku-

krelė, Dapkui ir ponia Minei-!muzikantai, ir šokių mėgėjai 
kieaš. Reikia pažymėti, kad 
mūsų kolonijoj ir jos apylin
kėje jau randasi apie 50 naujų 
ateivių lietuvių. Kai kurie jau 
spėjo sutapti su mūsų tautiniu, 
organizaciniu ir kultūriniu gy
venimu. Tikimės, kad ateityje 
visi susibursią mūsų draugijo
se bei parapijoje ir sėkmingai 
veiksią su senesniais ateiviais, 
besirūpindami lietuviškais rei-
calais.

Gegužinės. Vietos lietuvių 
draugijų sąryšys turi savąjį 
lietuvišką parką,* kuris randa
si prie Connecticut upės gra
žioje vietoje. Parkas gerai su
tvarkytas ir pastaruoju laiku 
tapo tarsi mūsų apylinkės lie
tuvių vasarinių gegužinių vie
tove.

Kodėl šis parkas visus trau
kia? Dėl to, kad jis gražus, pil
nas žaliumynų, didelių gražių 
lapuotų medžių. Suvažiavę lie
tuviai į šią vasarvietę gali pa
sigerėti gamtos vaizdais, pa
kvėpuoti tyru oru, pasigerėti 
vasaros žaliumynais ir gėlėmis, 
atsigaivinti po didžiais lapuo
čiais medžiais, pasilsėti, pasi
kalbėti su draugais ir pažįsta
mais. Kiti atvažiuoja linksmai 
praleisti laiką. Jaunieji pašok
ti pavilijono salėje, kur gra
žiai griežia orchestra muzika; 
kiti atvyksta tikslu pamatyti 
pažįstamus, arba užmegsti nau
jas pažintis.

Sekantį sekmadienį įvyks 
mūsų parapijos gegužinė šia
me gražiam parke, o liepos 31 
d. bus BALF skyriaus geguži
nė. “D.” Rep. Č.

galėjo iki valios pasišokti. Ka
dangi buvo labai šilta, tai visi 
braukė prakaitą. Tik staiga pa
pūtė nuo upės vėsus vėjelis ir 
nudžiovino visiems kaktas, ir 
oras pasidarė toks, kad geres
nio ir negalėjo būti.

Buvo valgių ir gėrimų, kiek 
kas norėjo, bet nei vienas ne- 
pasigėrė. Daug kam su savo 
seniai matytais draugais ar 
giminėmis teko čia susitikti. 
Grupelė vietos dainininkų, ku
rie piknikuose ar kitokiuose 
parengimuose dalyvauja, visus 
dainomis palinksmino. Vakare 
oras atvėso ir vėjelis pūsti 
nustojo, bet jau reikėjo skubė
ti namo. Tad daug buvo nepa
tenkintų ir sakė: kada sma
giausias piknikas, tada jau na
mo, bet sutiko važiuoti.

Reikia pastebėti, kad čia yra 
dvi stiprios lietuvių grupės: 
tai švč. Trejybės parapija ir 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bas. Nors Amerikos Liet. Pi
liečių klubas mažai parapijos 
reikalais rūpinasi, bet visgi 
juos atjaučia, švč. Trejybės 
parapija ir Am. Lietuvių Pilie
čių klubas vieni kitus atjaučia 
bei palaiko ir vieni kitų paren
gimuose pirmoj eilėj dalyvau
ja-

__________i 
PHUKLPHA,PA.

dau- 
savo 
kan- 
phi-

Lemtingojo Birželio Minėji
mas. Philadelphiečiai vis 
giau rodo susidomėjimo 
senąja tėvyne. Lietuvos 
čios ryškiai jaučiamos ir
ladelphiečių širdyje. Didžiųjų 
kančių pradžią Lietuvoje phi
ladelphiečiai minės penktadie
nį, liepos mėn. 1 d. 8 vai. va
karo Lietuvių Muzikalinėje sa
lėje, 2715 E. Allegheny Avė.

Pats minėjimas žada būti 
vispusiškai įdomus. Tuo labiau, 
kad kalbas pasakys tokie pui
kūs kalbėtojai, kaip inž. Alfon
sas Jurskis, Vytauto Didžiojo 
Universiteto, Kaune, 'docentas 
ir visuomenininkas advokatas 
Stanley Mankus.

Patį minėjimą paįvairins Lie
tuvos Operos dainininkė p. Ju
zė Augaitytė ir koncertmeiste
ris p. M. Saulius.

Kadangi philadelphiečiai jau 
ne kartą įrodė savo kultūrin
gumą, tai tikima penktadienį, 
minėjimo dieną, sulaukti' ma
sės kultūringų lietuvių.

Algirdas Januška.

K. Vaitonis.

LOVELI, MASS.

Atostogavo. Prieš keturis 
metus mirusio Domininko Ba
rimo hašlė, ponia Ieva Baru- 
nienė, atostogavo pas vieną 
savo dukterų, p. Luciją Mulle- 
nax, St. Peterburge, Floridoje. 
Amžiną atsilsį Domininkas Ba
rimas buvo vienas iš pavyzdin
giausių lietuvių ir 20-tos LRK-

’ Birelio'TS d. Bostone 'Šv. ku‘S'ew Yorko miesto mayorui 
Juozapo bažnyčioje apsivedė 
šio karo veteranas p. J. Pres- 
kinis, sūnus p.p. N. M. Pres- 
kinių. gyv. Cambridžiuje, su 
p-le. E. Romano. Jaunave
džiams liudininkais buvo p. A. 
Shay ir p-nia E. Shay. Vestu
vių bankietas įvyko p.p. Pres- 
kinių namuose. Jaunavedžiai 
išvyko praleisti medaus mėne
sį į New Yorką. Linkime jau
navedžiams p.p. Preskiniams. 
laimingiausio vedybinio 
nimo.

gyve-

Šiuomi reiškiu su savo sūnu
mis Alfonsu ir Pranu širdin
giausią padėką visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse mano; 
brangaus sūnelio Benedikto' 
1945 m. žuvusio karo lauke ip;- 
Vokietijoje, kurio dabar palai-i™*. ..... , auuiuuuauu ve
kai buvo sugrąžinti amžinam ai!)^1 e °Jame parei stą nežmoniškumą.
..... .. j užuojautą: p. Rident, Mali-poilsiui Amerikon. I ...

. i x. - _* * Inauskų seimai, MacMurray sei- Dekojame už užuojautą lais- . * 7.i mai, p. M Co>lu»s -ir visiems,' 
kurie išreiškė mums užuojautą! 
raštu, telefonu ir žodžiu. Dėko
jame už gėles: C. Burokui, F.' 
Sullivan Postui, American Le-Į 
gion Cambridge skyriui, E.; 
O’Brien, C. Howe, E. Beshong, i 
Post office dept. of Boston/ 
General Electric, A. Schmitz ofi 
N. Y., J. Jankauskas už gėles: 
ir šv. Mišias iš N. Y. ir Prano 
ir Alfonso visiems draugams 
už gėles. Taipgi dėkojame pa
rapijos kunigams už dvasinį 

’’ j patarnavimą ir graboriui P. 
*iWaitkui už mandagų patama-

Lowellio kolonija sukruto. 
Atėjus gražiai vasarėlei, išva
žiuoja pakvėpuoti tyru oru į SA kuopos organizatorius. Jo 
laukus. Kadangi DLK Vytauto į našlė, ponia Ieva Augavičiūtė- 
klubas jau seniai turėjo pikni-1 Barunienė, taip pat yra ilga- 
ką, tai šiemet jo rengiamas metė LRKSA narė. Jai buvo 
piknikas bus didžiausias. Pik- labai gera pas savo gerąją du- 
nikas įvyks liepos 3 dieną,ikrą ir jos pavyzdingoje šeimo- 
White Egle parke, Pelham, N. je pasisvečiuoti Floridoje, bet, 
H., apie 5-kios mylios nuo Lo- pasiilgusi ir kitų savo vaikų

Birželio 26 d. Lietuvių darže, 
vadinamam Light House 
Grove, E. Hartford, įvyko Švč. J 
Trejybės parapijos piknikas, į well’io miesto. Autobusai išeis Philadelphijoje, vėl čion sugrį- 
kurį suvažiavo apie pora tūks
tančių žmonių. Salėje griežė

1, 2 ir 3 vai. po pietų nuo klu
bo svetainės, 447 Centrai St. * į

Vyt. Ramanauskas.'
žo.

K. V.

19 d.,Sekmadienį, birželio 
mūsų mokyklos užbaigimo pro
ga apdovanoti šie mokiniai: 
už lietuvių kalbą — J. Powers, 
B. Lučinskaitė. S. Pocius, D. 
Daukantaitė, K. Sipowicz, V. 
Robinson, P. Kavolytė ir J.

p. O'Dwayer, Kasperų šeimai 
už amžinas šv. Mišias, J. Kas
parų šeimai taipgi už amžinas 
šv. Mišias, I. Walad už 50 šv. 
Mišių, A R. Kasper už šy. Mi
šias per metus, p. H. Skapins- 
ky už Mišias per metus, E. O- 
nucci už 10 šv. Mišių, p.p. 
Raukams už šv. Mišias per me
tus, Jėzuitų Seminarijai už šv. 
Mišias per metus ir metinę no- 
veną, ir sekantiems už užsa
kytas šv. Mišias: U .Petraitis, 
M. Melanson, P. Tarutis, p.p. 
Jaracitis, M. Hovley, A Smil- j V įg 
gis, p.p. Mazereski, E. McDo- vun^‘ 
nald, M. MacDonald, p.p. F.
Dowling, S. Strazdas, M. Gran- dingiausią ačiū 
do. p.p. Burokai, p.p. Valadkai, 
p. Palaima, E. Mulen, p. Mulen, 
F. Skistimas už trejas Mišias, 
M. Valatkevičius, A. Bačins-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

SENSACINGAI NAUJAS...
IR SUTAUPYSIT $25!

BALF skyriaus pirm. p. Jo
nas Medonis ir jo bendradar
biai surengė įspūdingą, meniš- 

; ką programą, pakviesdami 
Harmonijos ansamblį iš Brook
lyn, N. Y., prie kurio priklauso 
p. Adelė Kižienė, Dorothy 

jUvick, Edna Miller, Stella Le- 
sevičienė ir jųjų vadovė pianis
tė ponia Pranckienė. Brookly- 
nietės menininkės žavėjo mūsų 
publiką savo gražiais harmo
ningais balsais ir gražiomis 
dainelėmis. Publika nepagailė
jo joms aplodismentų.

Dalyvavo ir New Britaino 
lietuvaitės, tautinių šokių gru
pė, vad. ponios Marijošie- 
nės. Gražų įspūdį padarė sa
vo lietuviškais kostiumais ir 
šokiais. Šis pasirodymas New 
Britaino lietuvaičių sužavėjo 
visus, ypač mūsų tautinių šo
kių meno svarbą ir reikšmę į- 
vertinančius.

“Partizanai” Mūsų Scenoje. 
Buvo suvaidintas vieno akto 
vaizdelis iš partizanų gyvenimo 
ir kovų su maskoliais dabar 
Lietuvoje. Šio veikalėlio auto
rius ir režisorius, Neris Šim
kus (sūnus kompozit. St Šim
kaus) ir jo vaidintojų grupė į- 
spūdingai pavaizdavo dabarties 
lietuvių partizanų kovas su 
maskoliais ir mūs tautos išga
momis komunistais, parodė 
partizanų gyvenimo sąlygas ir 
jųjų pavojus. Tai buvo šiurpių 
momentų vaizdas.

Bendrai šis BALF ir ALT 
skyrių bendras parengimas 
liūdnos sukakties . paminėjimui 
buvo visais atžvilgiais sėkmin
gas ir paliko ' nenykstančius į- 
spūdžius visiems. Publikos su
sirinko arti 300 žmonių, nepai
sant karšto oro ir dėlto nepa
togumų.

Vaidintojai šio spektaklio 
buvo “dipukai”, kurie pergyve
no pirmąją maskolių okupaciją 
ir gerai žino partizanų kovas, 
būtent: Dikinis, Bočiūnas, Dil- 

jonas, Dapkus, jo sūnus ir du-

I I

Visiems bendrai tariame šir- 
už jūsų geras 

širdis. Geriausias Dievas tegul 
jums šimteriopai atlygina. 

Nuliūdę, 

P. Burokienė, 
broliai Alfonsas ir Pranas.

-t

spirgina!
V* Vf • fčirškina!

iškepa!

išverda!

Kasdien kildamas populiaru

mu. Šis suglaustas, 

Mažas Pečiukas

kilnojamas

(Rantam 

j paprastą

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: 
d co» ai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadwoy Sm. Boston 27, Mosi.
Šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas • •••• •••»«»«••••••••••••••••••••••••••• •• • ••••••♦• • ••»••••••••••••••• I ą

•• • •«•••••••«••••• •••••••••••

DĖKOJA

- Nuošir- 
mūsų glo-

Homewood, DL 
džiausiai dėkojame 
bėjams Konstancijai ir Povilui 
Budriūnams, kad jie mums pa
gelbėjo užbaigti tremties var
gus ir padėjo atvykti Ameri
kon, o čia parodė didelę meilę 
besirūpindami mūsų įsikūrimu.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me už jų vaišingumą ir suteik
tą mums paramą šioms šei
moms : Antano Dargelio, An
tano Vaitekūno, Antano Ba
ranausko, Juozo Česnos, Kazio 
Stasiūno, Juozo Bagdono ir ki
tiems 
mūsų 
dėjo.

lietuviams, kurie prie 
įsikūrimo kuo nors prisi-

Kazys ir Ona Klepeckai.

Skaitykite it platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

9

PradSk baudoti* Elektrinio

»

I

BUVO $84.95

DABAR $CQ 95
TIKTAI

Įmokėti' reikia tik $5.95Išmokėt kas mėn. $5.17ARTIMIAUSIA ,PRIE JŪS EDISON SHOPTokia yra jūsų kaiminystėj



Penktadienis, Liepos 1, 1949

J. Kuzmickis

. ĮVAIRUMELIAI

Mes žinome, kaip mūsų 
moterys pradeda valyti 
virtuvę, kambarius ar 
kiemą. Lietuvoje turėda
vome specialią švaros sa
vaitę, kurios metu buvo 
tvarkomos net aikštės, 

. vieši sodai ir kiemai.
Didžioji švaros savaitė 

tebevyksta Sov. Sąjungo
je. —

VALYMO ŠŪKIS
Gražiai prasitarė vienas 

sovietų gyvenimą gerai 
pažįstąs žurnalistas:
— Dar nenudžiūvo aša

ros nuo Stalino ūsų po 
Zdanovo — pagrindinio 
inkvizitoriaus ir rašytojų, 
filosofų, muzikų, sovietų 
mokslininkų pogrominin- 
ko — mirties, kai reikia 
deginti naujas krūvas, aš
trinti naujas' ašmenis. Šį 
kartą prieš “kosmopoli
tus”.
— Praėjusioji 

banga 
plaukė su šūkiu: kovoti 
“su lankstymusi” prieš 
Vakarus! Dabar sovietų 
spauda triūbyja kovingą 
šūkį: “Prieš kosmopolitiz
mą ir antipatriotizmą”.

Esmėje, tačiau, po tais 
šūkiais visai kas kita sle
piasi: ne taip seniai, šven
čiant sovietų armijos 31 
metų sukaktį, garsiai kal
bėta apie būtiną reikalą 
“sutvirtinti avangardą”. 
Kodėl? Rytai jaučia pavo
jų susidurti su Vakarais, 
o savo viduje jaučia gai-

valymo 
ždanovinė —

*

Padėkime Pfytefe 
JA TtVO KAZIMIERO 

AH1IMAM PAMINKLUI
Neabejojame, kad Tamsta ir dau

gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kastsrierą 
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 — “Atlaidų 
šaltinis'’, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti. *

Tėvas Karimieras Kapucinas mirt 
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 šaltini di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiamo pri
sidėti'prie jos išleidimo, užsisakant iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę d> 
vaną.

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

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

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

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

Kreiptis adresu:— " JI
DARBININKAS w

366 West Broadway South Boston 31, Ma**!

a“Darbininko” Administracijai:— _ .
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdfutf 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Atlaidą Šaltinis, man atsiųsti.

Vardas
Adresas

«WU«y

vališką laisvės pasiilgi
mą. Dėl to galima sakyti, 
kad sovietų valymo šū
kis: sunaikinti svajones 
apie laisvę!

VALYMO AUKOS
Albanijos “tautinių ko

munistų” vadas ir min. 
pirmininko pavaduotojas 
Xoxe kurį laiką ramiai ė- 
jo savo atsakingas parei
gas. Vėliau jis buvo įtar
tas koloborayimu su “at
skalūnu” Tito. Apkaltin
tas glaudžiais santykiais 
su Tito ir noru atiduoti 
Albaniją Jugosla v i j a i, 
Xoxe praėjusiais metais 
buvo suimtas. Dabar iš 
Tironijos pranešama, jog 
Aukščiausias Albanijos 
Teismas nuteisė Xoxe 
mirties bausme.

Vengrijos užsienio rei
kalų ministeris Rajka 
taipgi sulaukė neaiškaus 
likimo: oficialiai yra žino
ma, kad jis jau nebeina 
ministerio pareigų. Tai 
sutvarkyta labai papras
tai: visa vyriausybė re-, 
konstruktuota, pristaty
ta parlamentui, tačiau jo
je Rajkos jau nebėra.Min. 
Rajka pateko nemalonėn 
tuoj po konflikto Komin- 
formo tarp ir Tito.

Rumunijos užsienio rei
kalų min. Auna Pauker, 
kuri buvo vadinama rau
donąja diktatore, prancū
zų “Aurore” pranešimu, 
taipgi tapusi valymo au
ka. Kartu buvo sušaukta 

a —

užsienyje esančių pasiun
tinių konferencija, kad 
nesikartotų jų dingimai 
ir pabėgimai.

Čekoslovakijos min. pir
mininkas Zapotockls, ku
ris po Benešo nušalinimo 
pasiėmė sudaryti komu
nistinę vyriausybę, taipgi 
“krito”.

Lenkijos ūkio ministeris 
Mine buvo iškviestas į S. 
Rusiją ir ten beviešėda
mas buvo suimtas.

Bulgarijos min. pirmi
ninkas Dimitrovas taipgi 
“atostogauja ir gydosi”.

NEAPLENKTI IR 
MŪZOS TARNAI

Pačioje S. Rusijoje ne
aplenkti ir rašytojai. 
“Provda” (II. 26) barasi: 
— Antipatriotai, kaip 

žaizdos, ardė sveiką mūsų 
literatūros ir meno orga
nizmą. Tie begėdžiai, pig
mėjai ir... smarvės įsivaiz
davo esą antžmogiai. Iš 
tikrųjų gi pasirodė esą 
bernai sutrūnijusios Va
karų buržuazinės kultū
ros ir viso, kas tiktai yra 
užsieninio, tik dėl to, kad 
tai yra iš užsienio. Ap- 
spiaudinėjo didįjį rusų 
meną...

Kieno tokie sultingi žo
džiai? — Ogi Simonovo, 
sovietų rašytojų Sąjungos 
gen. sekretoriaus, kuris 
parašė “Rusiškus klausi
mus”. Tas pats gen. se
kretorius už dviejų dienų 
toje pačioje “Pravdoje” 
rašė:
— Kosmopolitizmas me

ne — tai pastangos pa
kirsti šaknis tautiškumo, 
tautinės savigarbos tuo 
tikslu, kad butų leng
viau... atiduoti tautas a- 
merikiečių imperializmo 
nelaisvei.

Pavardes minint, puolam 
mi: “begėdis kritikas” 
Cholodov, žydų kilmės te
atro kritikai Altman, 
Gurvič, Varšavski, kino 
režisierius Trauberg, ra
šytojai Danin, Antokols- 
ki, poetė Aliger...

Be abejo, valymo ran
kos paliečia ir okupuotą 
Lietuvą. Žinome, kad ne
malonėn pateko poetas 
Antanas Miškinis; girdė
jome, kad kažin kas nuti
ko su J.* Paleckiu... ~ 
kas ten visa sužinos 
kaip sužinos

Bet
ir

PASVARSCYK 
ANTELA

Pasvarscyk, antela, 
Cykiai plūkiodama 
Pamįslyk, mergele, 
Už mani aidama.

Ar tu moki verpcie, 
Ar tu moki austie? 
Ar moki, mergele, 
Keiny rugius piaucie?

Vai neklausk, berneli, 
Ar aš moku darbo 
Pirma pasiklauski 
Ar eisiu Už tevis.
Nei aš pijokėlis
Nei aš laidokais 
Tėvelio sūnelis 
Žemės artojėlis.
Pasvarscyk, antela, 
Cykiai plūkiodama 
Pamįslyk, mergela, 
Taip atsakydama.

PAIEŠKO
Paieškoma Laima Kriščiū

naitė, laike šio karo išvykusi 
iš Lietuvos. Paieško jos brolis 
Jurgis, kuris jai yra prisiun
tęs du svarbius laiškus, kurie 
randasi pas B. Mičiūnienę, 16 
Henry St, New Britain, Conn. 
Prašoma atsiliepti minėtu adre
su ją pačią, arba tuos, kas a- 

*pie ją ką žino.

ruimam______
’ ’ Mes Pasiilgstame Dievo

Dr. B. Paulius, O. P.

“Jei avių ir jaučių kraujas..., 
pašlakstant, pašventina sutep
tuosius..., kaipgi daug labiau 

, kraujas Kristaus, kuris per 
Šventąją Dvasią aukojo pats 

• savę nesuteptą Dievui, apvalys 
mūsų sąžinę nuo mirusių (nuo
dėmingų) darbų, kad mes tar- 
nautumėm gyvajam Dievui”.

(Žyd. 9:13, 14)

Mielasai Skaitytojau:
Mes esame linkę pagerbti užsipelniusius karžy

gius, kurie pralieja savo kraują gelbėdami savo tėvy
nę ir savuosius. Dėlto mes statome gražius pamink
lus ant karžygių kapų ir dedame ant jų gyvų gėlių 
vainikus jiems pagerbti, prisimindami jų didvyriškus 
žygius.

Danville, Illinois kapinėse yra kuklus paminklas 
su parašu: “Jis mirė už mane”. To paihinklo istorija 
yra tokia: Laike Amerikos pilietinio karo vienas jau
nikaitis buvo pašauktas eiti į kariuomenę, bet jis tu
rėjo senyvą motiną išlaikyti. Jo geras draugas laisvai 
sutiko jį pavaduoti ir, sunkiai sužeistas karo fronte, 
mirė. Jo dėkingas draugas pastatė jam tą paminklą, 
jo draugiškumui bei karžygiškumui prisiminti.

Mūsų gerasis Draugas Išgelbėtojas Jėzus Kris
tus laisvai sutiko už mus visu mirti. Jis išliejo visą 
savo kraują, mirdamas už mus ant įtryžiaus. “Jis mi
rė, sako Šv. Augustinas, “kad mes būtumėm gyvi”.

Kiekvienas Kristaus kraujo lašas yra Jo žmogiš
kosios prigimties esminė dalis ir vertas dieviškos pa
garbos, nes tai yra dieviško Kristaus asmens kraujas, 
esybiškai suvienytas su Jo dievyste.

“Kaip kadaise, artėjant visuotiniam tvanui”, sa
ko Šv. Augustinas, “Dievas liepė Mozei pastatyti di
delį laivą ir jo šone padaryti duris, per kurias būtų 
įleisti tiktai tie gyvūnai, kuriuos Dievas norėjo išgel
bėti nuo mirties tvano vandenyse. Tai gyvūnai, ku
riuos Dievas norėjo išgelbėti nuo mirties tvano van
denyse. Tai buvo įvaizdinimas busimosios Kristaus 
Sužieduotinės, Romos Katalikų Bažnyčios, kuri tar
tum ištryško iš ietimi atverto Kristaus šono su pas
kutiniaisiais Jo dieviško kraujo lašais, Jam mirštant 
ant kryžiaus dėl mūsų išganymo”. Kristaus kraujas 
yra mūsų atpirkimo kaina. Tas aiškiai įrodo, kaip 
brangi yra mūsų siela.

Liepos mėnuo yra ypatingai pašvenčiamas Jė
zaus Kristaus kraujui pagarbinti ir padėkoti Jam už 
atpirkimą. Dėkokime tat Kristui mūsų dieviškajam 
Didvyriui, kuris mirė gelbėdamas mūsų gyvybę!

t _______________ Pr. G. B. Paulius,, O. P.

Nauji Tremtinių Transportai
Chodeckas, Sergejus, 

Ona, Virginija, Aleksan
dra į Pittsburgh, Pa.

Cikotas. Kazimieras, 
Brone, Zinaida, Bronius, 
Marija, Julija į Girardvil- 
le, Pa.

Čižauskas, Domas, Va
lerija, Ričardas, Alvydas 
į Philadelphia, Pa.

Dambrauskas, Juozas į 
Chicago, UI.

Dagys, Kazys, Povilas, 
Bronislava, Aurelija į 
Cleveland, Ohio.

Diskevičius, Antanas į 
Brooklyn, N. Y.

Gaižutis,. Kazys, Uršule 
į Perry, Ohio.

Gavelis, Zigmas, ’ Vero
niką, Šarūnas į Dorches
ter, Mass.

Gedgaudas, Viktoras, 
Rute, Marijus, Irena į Me
thuen, Mass.

Geležūnas, Algirdas, Vy
tautas, Bronislava, Vin
centas, Magdalena į St. 
Louis, Mo.

Gerutis, Emilija, Jonas, 
Aleksandro, Regina, Jo
nas į Amsterdam, N. Y.

Gruzdys, Antanas, Van
da į N. Haven, Conn.

Gurskis, Antanas, Ago
ta, Birutė, Regina į Ba- 
yonne, N. J. *

Jankauskas, Juozas, O- 
na, Salomėja, Marijona į 
So. Boston, Mass.

Janušauskas, Jonas, Bi
rutė, Algirdas, Irena, Ro
mualdas į Hartford, Ct.

Jokūbaitis, Pijus, Ro
mas, Albina į Sodus, Mi
chigan.

Juozaitis, Antanas, Ju
zefą, Birutė į Webb, Miss.

Apie š. m. liepos 2 d.,f 
laivu “General Holbrook” 
į New Yorką atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Akelaitienė, Elžbieta į 
Cleveland, Ohio.

Aleknavičienė, Petronė
lė į St. Louis, Mo.

Andriušaitis, Aleksan
dras, Janina, Olga į Cam
bridge, Mass.

Andriušis, Viktoras į 
Stoughton, Mass.

Astarskas, Antanas į 
Chicago, m.

Atutis, Aleksandras, 
Jadvyga, Vytautas, Dona
tas į Chicago, UI.

Balčiauskas, Adolfas į 
Chicago, ūl.

Balčiūnas, Bronius, Al
gimantas, Ona į Newark, 
N. J.

Batūra, Stasys į Chica
go, BĮ.

Bankauskas, Česlovas, 
Stanislova, Erdvilas į De
troit, Mich.

Bazaras, Zigmas, Anto- 
nina, Algirdas į Chicago, 
m.

Bernotienė, Adele į 
Brooklyn, N. Y.

Berzinis, Kostas, Sta
nislava į Scottsville, Vir
ginia.

Bičiūnas, Juozas, Brone, 
Aristidas, Vida į Phila
delphia, Pa.

Brodūnas, Juozas į Bal
timore, Md.

Brazaitis, Antanas, Te
ofile, Algirdas į Cleve
land, Ohio.

Bronskis, Pranas į Mas
peth, L. I., N. Y.

Čibiras, Jeronimas į 
Worcester, Mass.

Juodvalkis, Anastazia, 
Tauria, Gediminas į Chi
cago, DL

Juozapaitis, Andrius, 
Petras, Gedeminas į Lo- 
well, Mass.

Karalius, Vincas, Ona, 
Vincas, Albina į Baltimo
re, Md.

Karmazinas, Eduardas į 
Burlington, Wisconsin.

Keblinskas, Pranas, Ku
nigunda, Algirdas, Kęstu
tis, Dalia į W. Hartford, 
Conn.

Kilikevičius, Jonas, Bro
nislava, Izolina, Vytautas, 
Aldona, Jonas į. Saginav, 
Mich.

Kizlaitis, Viktoras į Chi
cago, UI. *

Kirkutis, Antanas, Juli
ja, Birutė, Brone, Jurgis, 
Marija į Hartford, Conn.

Kleinotas, Peter į Chi
cago, III.

Kolakauskas, Pranas, 
Traude, Kristina į. Wa- 
terbury, Conn.

Kondratavičius, Jonas, 
Ieva į Brooklyn, N. Y.

Kupcikevičius, Antanas, 
Ona, Algirdas, Gražina, 
Kazys į New Ringgold, 
Pa.

Lanauskas, Petras, Ona, 
Vida, Birutė į Elizabeth, 
N. J.

Leimonas, Juozas į Cle
veland, Ohio.

Liaudanskas, Juzefą į 
Westfield, Mass.

Linkis, Zenonas, Stase, 
Stanislovas, Elena į New- 
ark, N. J.

Liubartas, Vladas į 
Phoenix, Ariz.

Liutermoza, Albertas, 
Ona, Jonas į Hartford, 
Conn.

Macys - Macinskas, Po
vilas į Chicago, III.

Mailaitė, Elena į Chica
go, UI. .

Masionis, Antanas, A- 
leksandra, Teresė, Mari
ja į Kennebunk Port, Me.

Markevičius, AlfrMss, 
Teresė, Diana į Chicago, 
BĮ.

Maslauskas, Adolfas, 
Marija, Faridas į West- 
field, Mass.

Matulka, Leonora, Beni
tą į Detroit, Mich.

Maurukas, Kazys, Sta
sė, Algimantas, Asta, Ha
lina į Shenandoah, Pa.

Mendelis, Antanas į 
Chicago, Dl.

Mikalonis, Aloyza, Liu
das į Boston, Mass. 
. Mikšienė, Zuzana į Det

roit, Mich.
Navickas, Petras, Adelė, 

Jūratė, Dale į Chicago, 
Ulinois.

Neverdauskas, . Alfon
sas, Meilutė, Reimutis į 
Chicago, Illinois.

Petrauskas, Zofija į 
Ashbumham, Mass.

Pilmonaitė, Emilia į Ci
cero, Dl.

Pocevičius, Viktoras į 
Glen Cove, L. I., N. Y.

Poskus, Stasys, Elzbie

Naujos serijos rakietinis lėktuvas atlieka 
bandymus Muroc, Cal. orinių pajėgų bazėje.

ta, Regina, Vytautas, Lai
mutė į Rochester, N. Y.

Pulkininkas, Bronius, 
Marija, Ona į Chicago, Dl.

Rimašauskas, Jonas į 
Cleveland, Ohio.

Rukaitė, Johana į Wood- 
mere, L. I., N. Y.

Sadauskas, Antanas, Ja
nina į Chicago, III.

Šatas, Bronius į Water- 
bury, Conn.

Skrabulytė, Emilija į 
Cleveland,'Ohio.

Sopienė, Anastazija į 
Detroit, Mich.

Statkevičius, Matas, Ma
rija, Stefanija į Scranton, 
Pa.

Stončius, Justinas, Re
gina, Nijolė į Chicago, Dl.

Sudzinskas, Bronius, E- 
lena, Bronislavva į New- 
ark, N. J.

Šukys, Kazys, Genovai
tė į Albion, N. Y.

Švilpa, Jadvyga, Irena, 
Rita į New York, N. Y.

Tukaitė, Eugenija į 
Brooklyn, N. Y.

Valentukevičienė, Vera 
į Worth, Dl.

Vasiliauskas, Antanas, 
Aleksandra į Schenecta- 
dy, N. Y.

Venckus, Stasys, Kazi
miera , Kastė, Vladas į 
Chicago, III.

Vizgirda, Juozas, Domi
cėlė, Vytautas į Durand, 
Illinois.

Vizgirda, Egidijus, Ro
mualdas į Durand, III.

Zenkevičius, Romual
das, Elena į Winchenden, 
Mass.

Žilinskas, Elena, Irena, 
Edmundas į Chicago, Dl.

Žilys, Marija, Povilas į 
Chicago, Dl.

Zygas, Laima, Gražina, 
Vytautas, Juozas, Apolo
nija, Danutė į Chicago, 
Dlinois.

Goštautas, Domicėlė į 
New Haven, Conn.

Šis sąrašas vėliau gali 
būti papildytas ar dalinai 
pakeistas.

Tremtinius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Tremtinių Rėmėja
Detroito gyventoja Agnės 

Yankus nedidelėmis, bet nuo
latinėmis sumomis, remia trem
tinių šelpimą. Ji atsiunčia 
BALF-ui aukų tai $1.50 tai 
$2.00, tai kartais net $11.75, 
tokiu būdu per pastaruosius 
du mėnesius ji jau atsiuntė iš 
viso $50.00.

Tai kilni ir pasišventusi lab
daros rėmėja, savo įnašais žy
miai paaukavusi tremtiniams 
ir tuo prisidėjusi prie jų gel
bėjimo. Už jos aukas daugelis 
vaikučių tremtyje susilauks 
pieno ir riebalų ir ne vienai 
motinai nuriedės palengvėjimo 
ir džiaugsmo ašara, matant, 
kad sesės amerikietės jos ne
apleidžia.

BALF-o Centras.
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LIETUVIŲ
ŠIEMET ĮVYKSTA

f

DEXTER PARKE ■s

huiica Avė., ir Bderts Lane Koodbiven, N. Y.
Vartai Atsidaro 1 Vai. Po Pietų. Įžanga 60 centų SEKMADIENĮ

Lietuvių Dienos piknike, liepos 3 d. programoje daly
vaus linksmieji DP artistai, Kazys Vasiliauskas ir Vitalis 
Žukauskas, ir akordionistas Jonas Galutinas.

Programoje taip pat dalyvaus p. Brundzienės šo k ė j ų 
grupė ir gros Tamašausko.orkestras.

r Liepos-July 3,1949
*

Britain ir mūsų klebonas kun. 
A E. Gradeckas.

Vienu žodžiu galima pasi
džiaugti, kad gegužinė sekmin- 

[gai ir šauniai pavyko ir gra
žioj draugiškoj nuotaikoj pra- 

M.ėjo.

Cmm. Valstijos Trijų Aps 
kridy Gegužinė Buvo 

Sėkminga

priešo užgrobimo mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos. Nevieną 
sujaudino, pamačius mūsų tri
spalvę vėliavą, perjuostą juoda 
juosta. Svetimtaučiai klausi
nėjo, kodėl tai padaryta. Čia 
buvo gera proga paaiškinti, 
kad mūsų tauta liūdi dėl pada
rytos jai žalos.

Scenoj pasirodė skaitlingas 
Šv. Juozapo parapijos choras

VATB8URY, CONN.

ir p. Eva Babulienė. Gražiai iš
puoštoj salėj prie kalakutienos 
lėkščių gyvai praleido laiką vi
si svečiai ir viešnios. Progra
mai vadovavo Tarnas Miliaus
kas.

Abu jubiliatai yra šv. Roko 
par. nariai 
parapijinių 
jubiliatams 
metų!

BROCKTON, MASS.| Džiaugiasi ne tik graduantės! 
tėveliai, bet ir Šv. Pranciškaus 
parapijiečiai su savo klebonu 
kun. P. M. Juru, susilaukę dar 

į vienos inteligentės parapijoje, 
baigusios aukštuosius mokslus. 
Tad gi sveikiname graduantę 

, ir linkime geriausių pasekmių 
, | pasirinktosios profesijos prak

tikoje. F.AJL

’ įvyko Šv. Vardo Draugijos ir] 
Į kitoj vietoje Kristaus Kančios 
; pobūviai. Abu šie pobūviai į- 
jvyko atvirame ore. Buvo dar ir 
i kitų parengimų, išvažiavimų ir 
/paskaitų. Visi išvažiavimai ir 
'kitokie parengimai buvo pasek
mingi. Pasekmingi buvo todėl, 
kad rengėjai daug darbo įdėjo, 
o geraširdžiai žmonės parėmė 
juos dalyvavimu.

Į Dabar Marianapolio Lietuvių 
Kolegijos. Rėmėjų skyrius de
da daug pastangų, kad water- 
buriečiai kuo skaitlingiausiai 

Marianapolyje lie-

(vairios Programėlės. Birže
lio 18 d., 8 vai. vakare, Šv. 
Juozapo ‘svetainėje, Waterbu- 
rio L. Tarybos skyriaus rūpes
niu įvyko prakalbų, dainų ir, 
deklamacijų vakarėlis. Kalbėjo Į <^yvau^U 
b. generolas Kazys Musteikis, ^°8 * ^ut°busas išeis 7 vai.
dr. V. SmulkMys ir dr. T. Dir- norėt,». U-to*®*®“
meikis. Dainavo choras, vyrų:*00 k'1™'®'. tesikreipia kle- 
oktetaa bei daklamavo gelto j bonilon arb* P“. siuM 

iš tVaterbury, Conn. su savo'į^ keturios lietuvaitės ir du'!“®;.?- p’
patrijotingu i 
komp. A. J. Aleksiu. < 
sugiedojo Amerikos himną ir 
/‘Ilgiausių Metų”, kaipo pasvei
kinimą, visiems tėveliams “Tė-

Birželio 19 d., įvyko metinė 
trijų apskričių gegužinė, kurią 
surengė Moterų Sąjungos, 
Darbininkų Sąjungos ir Susi- 
vienymo Lietuvių Romos Ka
talikų Amerikoje apskričiai. 
Kadangi oras pasitaikė labai 
šiltas ir gražus, tai iš visų 
miestų ir miestelių nuo anks
tyvo ryto pradėjo važiuoti į 
Sea Cliff Inn, kur vyko gegu
žinė. * I

Jauni ir seni draugiškai vai- „
žinosi, šoko, maudėsi ir daina
vo ljetnvižira» daineles, susisė-' Tautiškus šokius pašoko 
dę ant marių kranto. Ypatin- choro narės bei nariai, pasi
jai malonu yra pažymėti, kad puošę tautiškais rūbais. Jauni
kio je gegužinėje labai skaitlin- mas puikiai ir mikliai šoko, o 
gai dalyvavo jaunimag, kuris publika kiekvieną šokį palydė- 
tikrai linksmoj nuotaikoj pra- jo gausiais plojimais. Šiai die- 
leido laiką. J nai pritaikntą kalbą pasakė

Teko susitikti brolių ir sesių tremtinis profesorius 
tremtinių, kurie atvykę yra į Vasiliauskas, kuris jautriai į 
mūsų valstiją j visus kreipdamasis

5:00 valandą po pietų prasi-laikyti lietuvių kalbą ir papro- 
dėjo programa t kuriai vadova- čius. Programa užbaigta Lietu- 
vo rengimo komisijos raštinin- vos 
kė M. Jokubaitė, tardama svei
kinimo žodį visiems atsilankiu
siems. Taipgi pasveikino visus 
“Tėvelius”, išreikšdama ge
riausius linkėjimus. Nepraleis
ta proga paminėti liūdnas mū
sų tautos sukaktuves, 9 metų

tuo autobusu, tesikreipia kle-

LDS Seime, Lavrence, Mass., 
dalyvavo kleb. kun. F. E. Nor
butas, Vincas J. Kudirka 
Antanas F. Kneižys.

ir

ir gabiu vadu jauniki. Buvo priimto ato- be"čienę. Girda jauskų . ! autobusu
Choras tinkama rezoliucija ir po to 

Lietuvos laisvės dėliai aukavo: 
po $10: kun. J. J. Valantiejus, 
Petras Ramažas, Mr. ir Mrs. 
T. Matas ir Petras Motiečius; 
po $5: Petras Jokubauskas, 
Silvestras Zdanis, dr." M. Col- 
ney, Kazys Strigulis ir A J. 
Alekšis, Kiti aukavo po $3, 2, 
1 ir mažiau. Vakaro programai 
vadovavo ALT. skyriaus pir
mininkas A J. Aleksis. Kiti 
rengimo komiteto nariai buvo 
Marcelė Andrikytė, dr. M. Col- 
ney, Tomas Matas ir Antanas 
Orantas.

arba Petrą Jakubauską. Kaip; 
ir kas metai turėsime Maria- 
napolyje savo stalą.

Skyriaus valdyba prašo pa
sidarbuoti ir šiemet, , kaip ir 
praeitais metais. Čia noriu pri
minti, kas dirba, tam ir Die
vas padeda. Koresp.

Birželio 28 d. š. m., savo na
muose, 5 Sheldon St, Montel- 
lo, Mass., po ilgos ligos mirė 
Kazimieras šeputa. Jis buvo 
kilęs ii Lietuvos. Šioje šalyje 
pragyveno apie 40 metų. Buvo 
vedęs Stasę Usnytę. Išaugino 
gražią šeimynėlę, du sūnus ir 
dukterį. Vyresnysis sūnus ga
vo pašaukimą į kunigus ir įsto
jęs į Tėvų Marijonų Vienuoliją 
ten pasiekė kunigystės. Gavęs 
liūdną žinią dėl mirties tėvelio 
kun. Albinas Šeputa, MIC. tuo 
momentu artinosi prie Dievo 
altoriaus ir štai pirmąją va
landą po tėvo mirties sūnus 
kunigas aukoja šv. Mišias už 
amžiną atilsį savo tėvelį.

Vėlioms Kazimieras Šeputa 
buvo pašarvotas laidotuvių di
rektoriaus Yakavonio koplyčio
je, kur lankėsi daug maldingai 
nusiteikusių giminių ir pažįs
tamų. Taipgi Tėvai Marijonai 
iš Thompson, Conn. t

Ketvirtadienį, birželio 30 d.,

ir priklauso prie 
draugijų. Linkėtina 
Chestnut ilgiausių 

Rap.

Pereitą savaitę, birželio 24 
laivu “General Muir” atvy-

Antanas

prašė pa-

himnu. Visi savo tarpe 
kalbėjosi ir gėrėjosi programa, 
reikšdami komplimentus jauni
mui ir jo vadovybei.

Gegužinėje taipgi dalyvavo 
garbės svečiai dvasiškiai kun. 
J. Valantiejus, iš Waterbury, 
kun. V. P. Karkauskas, iš New

Malonus Svečias. Birželio 24 
d. čia pribuvo b. Lietuvos vals
tybinės operos choro dirigen
tas Julius Štarka. Sveikiname 
ir linkime sėkmių “Dėdės Ša
mo” žemėje!

* _ *Buvusi Newport Beach, Cal. jūros bangų nu
blokšta j jūrą Esther Jaster nešama pakrančių 
sargybinio Jack Jonės išgelbėta nuo paskendimo.

LAVRENCE, MASS.

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
SLAUGĖS MOKSLUS

P-lė Malvina Zapenaitė,

duktė Stasio ir Julios Zapenų, 
baigusi Lawrence vidurinę mo
kyklą, vėliau įstojo į Carney li
goninę So. Boston, Mass. mo
kintis už slaugę. Malvina baigė 
slaugės mokslą su aukštais pa
žymiais ir dirbo Carney ligoni
nėje, kaipo registruota slaugė. 
Ligoninės medicinos personalas 

j pastebėjo Malvinos gabumus

Pirmadienį, birželio 27 d. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos alto- 

į ristai ir kiti vaikučiai specialiu 
i buvo nuvažiavę į 

Nantasket Beach praleisti die
ną. Jiem vadovavo kun. AL 
Janiūnas. Taipgi buvo nuvažia
vęs ir kleb. kun. Feliksas E. 
Norbutas.

Norwoodiečiai ten suėjo ir 
Brocktono šv. Roko parapijos* 
vaikučius ir taipgi kleb. kun. į iškilmingai su keleriomis šv. 
P. V. Strakauską, kun. Saulė-; Mišiomis palaidotas iš šv. Ro- 
ną, kun. J. Švagždį, klieriką E.‘ko P*r. bažnyčios Kalvarijos 
Svioklą ir kitus. kapuose.

Biridio”24T~atvyko 
tremties pas p. Viskelį, gyv. 56‘j^^ velionio vėle? 
Wilson St, p, Adolfas Zigaai 
Uoste jį pasitiko p. Viekelis ir 
p.p. Bartuliai. p. Adolfui Ži
gui linkime sėkmingai įsikurtu

žius!
per am*

Sidabrinį 
biri. 25,

Smagus Išvažiavimas. Birže
lio 26 d., Mt Tam paežerėlyje 
įvyko Šv. Juozapo parap. cho-j ir jąją paaukštino į viršininkę, 
ro privatiškas išvažiavimas, 
kuriame po skanių užkandžių naitė apleidžia ligoninę ir įsto- 
jaunimas gražiai dainavo, žai- ja į J. V. kariuomenę, kaipo 
dė ir ežerėlyje plaukiojo. Ren- ąlaugė, 
gimo komitetą sudarė: Jonas Indijoj ir kitose vietose. Po ke- 
Kalinauskas, Aldona Bukaus- tūrių 
kas, Jonas ir Irena Lušas, Ed. garbingai pasiliuosuo ja iš tarny- 
Kuslis, Paul Kauneckis, Jonas 
Griškauskas ir Marcelė Andri- 
kis. Kun. J. J. Valantiejus bu
vo garbės svečias.

Liepos 2 d., 10 vai. rytą, šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
Moterystės Sakramentą priims 
p. Valentina Naujokaitė, gyv. 
pas p.p. Kutus, su p. Rudaičiu 

l iš Miami, Floridos. * Vestuvių 
bankietas įvyks Runneberg sa
lėje.

Karui prasidėjus, p-lė Zape-

ir tarnauja Persijoj,

karo tarnybos metų,

Pp. Avižiniai, gyv. Tremont 
St., šią savaitę švęs savo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Sveiki
name.

Ruošiasi Į Gegužinę. Federa
cijos skyriaus draugijų veikė
jos - jai Magdalena Karinaus
kienė, Petras Jokubauskas ir 
kiti vyksta į Marianapolio Ko
legijos gegužinę, kuri įvyks 
liepos 4 d., Thompson, Conn.

Akstinas,

bos kapitono range, ir užskai
toma kaipo rezervistė J. V. ka
riuomenėje.

Slaugė Zapenaitė nepasiten
kina tuo, ką yra atsiekusi, 
nors nuvargusi karo sąlygų 
tarnyboje, tačiau trokšta gi
lintis savo profesijoje dar to
liau ir įstoja į Washington’o 
Katalikų universitetą. Po trijų 
metų sunkaus mokymosi dar
bo, Malvina gauna Bachelor of 
Science laipsnį. Džiaugiasi jos 
tėveliai ir brolis, kuris yra e- 
lektros inžinierus, Malvinos

Liepos 4 d. p.p. Kasys ir 
Stasė Kavaliauskai (Kay), 
gyv. Lenos St, švęs savo 14 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sveikiname.

Iš Waterbury Veiklos. Sek
madienį, birželio 19 d., LDS 5 į padaryta moksle didele pažan- 
kuopa, ALRKS kuopa, Moterų'ga.
Sąjungos 43 kp. ir parapijos* 
choras dalyvavo Trijų apskri
čių išvažiavime New Haven, dirbęs “Darbininko1 
Conn. Atvažiavo atskiras auto
busas ir daugelis automobiliais.

Savaitė anksčiau, birželio 12
d., įvyko parapijos piknikas, o 
dar kiek anksčiau, birželio 5 d.,

P-nas S. Zapenas iš profesi
jos yra spaustuvininkas, ir yra 

>” spaustu
vėje. Jis troško, kad ir vaikai 
pasektų jo pėdomis. Jie pase
kė, tačiau pasirinko profesijas 
pagal savo norą ir laimingai 
atsiekė savo tikslą.

d.
ko lietuvis tremtinis Eduardas 
Zabarskas pas p.p. Joną ir .Ge
novaitę Gudelius, gyv. Cum- 
mins Highway. Jis yra gimi
naitis, jaunas vaikinas.

Pp. Jonas ir Genovaitė Gu
deliai yra buvę ilgus metus 
kepyklos biznyj. p. Jonas Gu
delis yra pasižymėjęs kepėjas, 
ypatingai pyragaičių ir tortų. 
Roslindale (Bostono priemies
ty j) tikrai sėkmingai vedė ke
pyklos biznį.

Dabar, pardavęs savo kepyk
lą, nori kiek pailsėti. Linkime 
gero poilsio ir sveikatos.

Šautai paminėjo 
Jubiliejų, šeštadienį, 
Š. m., Mykolas ir Ndlė Chest
nut iškilmingai paminėjo savo 
Sidabrinį Jubiliejų — vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Minėjimas prasidėjo šv. Mišio
lais Šv. Roko par. bažnyčioje, 
kurias atnašavo kun. S. Saule- 
nas ir suteikė kunigišką palai
minimą. Sekė iškilmingas ban
kietas, kur susirinko per 200. 
giminių ir pažįstamų. Paren- j 
gimui vadovavo p. Rožė Mi
liauskienė, p. Amelia Daugirda

DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pM 

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALE

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

Norintteji pas mus atvykti, tetefonuo- 
ktte Nashua «51. TransportaciJa 

dykai, nažiOrlnt, kad napirktumtte.

Šią savaitę pas p.p. Kneižius) 
lankėsi klierikas E. Sviokla ii 
Brocktono ir klierikas R. Mari, 
kurio tėviškė yra Puerto Rico.

Pereitą savaitę p.p. Radkevi- 
čiai, gyv. Tremont St, šventė’ 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sveikiname.

Šiemet Rugpiūčio 14 d.
LIETUVOS PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNO PARKE, 
Kennebunk Port, Maine, 

ruošiama 
NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKE:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke. 
1 vai. — Lietuvių Dienos programa: žvmiv žr c, <• 

bos, dainos, tautiniai šiokiai, 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 Kolai Veda | 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: 
FRANCI8CAN FATHER8 

Kennebunk Port, Maine TeL 5»

ikitės:



Penktadienis, Liepos 1, 1949
I

• ž

2RAUUUUA&.
Dr. Jakhtatty fakyre 

Į SveUos Tayb|
gelbėjimo reikalams savo apy- 
inkės ir darbovietės gyvento- 
ų tarpe. Jis surinko viso $27., 
turiuos prisiuntė BALF-ui 

kartu su aukotojų sąrašu.

Jei daugiau būtų tokių pasi
šventėlių tremtinių, tai jų 
broliai tremtiniai dar likę Eu
ropoje susilauktų rimtos para
mos, kuri jiems tiek reikalinga, 
kad ištverti ir nepalūžti.

LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
ANGLIJOJE

2 d., 9 v. r. Prelatas Dr. K. 
Urbonavičius suteiks Moterys
te šv. Sakrimentą Petrui'Žu
kauskui ir Genovaitei Visockai
tei. Po to atgiedos jaunavedžių 
intencija šv. Mišias.

Liepos 4 d., 10 v. r. kun. F. 
Kenstavičius sujungs moterys
tės sakramento ryšiais savo 
giminaitę slaugę Zofiją Burbai- 
tę su Jurgiu Albertine.

Pagirtinos šios porelės, kad 
tuokiasi ryto metą, kuomet ga
li išklausyti šv. Mišių, gauti 
vestuvių palaiminimą ir priim
ti šventą Komuniją.

9

VIETINĖS ŽINIOS
Kiti tėveliai pažada savo myli
miesiems duoti savaitę - kitą 
ypatingų atostogų, ir t.t Tai 
tikrai gražu. Tokie tėvai sėja 
gerą pasėlį. Už tai susilauks 
gražios pjūties.

Taip, tėveliai, jūsų visiems 
vaikeliams prasidės lietuviški 
kūnai, liepos 5 d., 9 v. r., pa
rapijos paminklinėje mokyklo
je, W. 5th St, So. Bostone. 
Tepakreipia jus visus gerasis 

. kys vasarinę lietuvių mokyklą. Dievas suvesti savo vaikelius į 
šią mokyklą. Už tai Dievas jus 
ir jūsų vaikelius laimins. Te- 
riojama mūsų Lietuva džiaug
sis. Vaikeliai ir tėveliai daug 
pelnysite iš šio mažo pasiauko
jimo.

Prie gero noro galėtų prisi
dėti ir visa So. Bostono lietu
viška visuomenė. Anot advoka
to Bagočiaus: “Mes visi priva
lėtume susidėję išvežti vasari
nės mokyklos vaikus kokiam 
privačiam piknikui. Prisidėti 
prie mokytojų palaikymo, pa
pirkti knygų ir panašiai.” Tie
sa, čia yra lietuvių gyvybinis 
klausimas. Verta visiems susi- 

• f
rūpinti vasarine ir kitomis lie- 
tuviškomis mokyklomis.

ŽINUTES
įkalbinėja vaiketiams. 

Dievui, randasi jaunųjų 
nors mažai lietuviškai kalban
čių, kurie gražiu būdu įkalbi
nėja savo vaikelius jruoštis. lan
kyti So. Bostono lietuvių vasa
rinę mokyklą. Tame ir džiaugs
mas, kad gražiu būdu. Vienas 
tėvas prižadėjo Juozukui nu
pirkti dviratį, jei jis uoliai lan-

DAKTARAI

I

Ačiū 
Tėvų,

SO S-447S

Br. JescfšF
OPTOMETRISTA*

515 E. Broadway 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos ižskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nūs 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki S-tai.

'ir

SO 8-2712 Res. BIG 9013
hfi I | \AUMAIIf1 
■O® Jo

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas.
Naudoja vSUausi, X-Ray aparatą

s

tel. TROwbridgs <330
If no ansver call AV 2-4026

J. lėpta, MD.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

C G

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlos TsL south Bastin 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roabury, Misa, 

TEL. FA—7-1tn-W

Liepos 1 d., vakare, bus lai
koma šv. Vąlanda, ir įvyks 
Maldos Apaštalavimo Draugi
jos susirinkimas.

Kun. Kontautas Seminarijo
je. Pirmadienį kun. Albertas 
Kontautas išvažiavo į Šv. Jono 
Seminariją atlikti metines re
kolekcijas. Už tai nepasirodys 
nė “Pranešimai”.

Rekolekcijas atlieka dar šie 
lietuviai kunigai: kun. Baltru- 
šiūnas, kun. Kenstavičius, kun. 
Bernatonis, ir kun. Biekša.

. Šv. Mišios už mirusiųjų
• vėles

šeštadienį, liepos 2 d., 8 vai. 
rytą, Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, So. Bostone, 
bus atnašaujamos gedulo šv. 
Mišios už a. a. Juozą Pusvaskį, 
žuvusį Pacifike liepos' 3 d., 
1948 m. ir taipgi už jo mirusį 
tėvelį a. a. Joną Pusvaskį, mi
rusį prieš 21 metus, 
prašė 'žuvusio kario 
Lina Yanulienė.

p. Ona Riškienė 
giesmę per radio 
mirusius ir taipgi
a. a. Vincą Kiškį ir a. a. anūkę 
Rūtą Yanulytę atmintį, kas ir 
buvo padaryta pereitą šešta
dienį. •

p. Lina Yanulienė ir p. Ona 
Riškienė kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti 
už mirusius.

kurias už-
motinėlė

užprašė 
paminėtus 
savo sūnų

Paaukojo Vasarinei Mokyk
lų. Birželio 29 d., Pranciškonų 
Tretininkų Brolija turėjo savo 
susirinkimą. Ligonių komitetas 
padarė pranešimą. Kun. Pr. 
Virmauskis prašė, kad visi rū- 
.piBtųjri.. Gauti mūsų -naujaku
riams darbą ir butą- Suradę, 
kur darbą ar kambarį, kad 
praneštų ieškančiam, arba kle- 
bonijon. Brolija paaukojo $5 
vasarinei vaikų mokyklai, ir 
35 parapijos pikniko fondan.

v. r., bus 
šv. Petro 

•ir Povilo draugijos intencijai.
10 v. r., bus giedamos šv. 

Mišios, pamokslas misionie
riaus Tėvo Prano Aukštikal- 
nio, S. J., ir palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu. Pra
šome visų pasimelsti. Reikšti 
Dievui padėką už laiminimą 
Šv. Petro parapijos visokerio- 
jais būdais, ypač pašauki
mais. Ši parapiją turi 36 para
pijiečius išleidusi į kunigų luo
mą, ir 40, mergaičių į vienuo
lynus.

Iškilmingos vestuvės. Liepos

Nauja. Profesionalė

dienomis užbaigė auk- 
slaugės mokslus p. 

Sofija- Balutytė, gyv.

Petrinės. Sekm. 9 
giedamos 'šv. Mišios

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

I toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
i ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: -

BOBIS BEVERAGE CO.
į J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeLSO 8-3141, So. Boston, Mara.
BSSK»0mKmcS9MM«S0aS»CKSCKKKS90«KMS«»00000CKK900C»»0S

t

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ava, IsUngton, Masą

Tek Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų ToL Dedham 1304-R

br. Povilas J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Birželio 29 dieną š. 
Gubernatorius J*aul A. De-

m.

ver paskyrė Dr. Povilą J. 
Jakmauh (Jakimavičių), bu
vusį Massachusetts valstijos 
sveikatos komisijonierių, į 
tos valstijos sveikatos tary
bą.

Dr. Povilas J. Jakmauh y- 
ra plačiai žinomas ne tik 
kaip gydytojas, bet ir vi
suomenininkas. Jis yra vai
kų ligų vyriausias gydyto
jas Carney ligoninėje So. 
Bostone.

Sveikiname Dr. Povilą J. 
Jakmauh ir linkime geriau
sių sėkmių.

anglai suslca- 
EVW (Euro- 
darbininkus)

8t Laucius Stdla, anksčiau 
dirbęs žemės ūkyje, dabar turi 
jau geresnes sąlygas literatūri
niam darbui. Turi parašęs

Šiomis 
ščiausius 
Justina 
Dorchester, Mass., p.p. Vaclo
vo ir Sofijos Balučių duktė. 
Užbaigta So. Boston High 
School, ji įstojo 
Hospital, kur ji užbaigė slau
gės mokslus 1943 m. Gavus 
registruotos slaugės diplomą, 
ji dirbo ligoninėje “kaipo vy
riausios prižiūrėtojos asistentė 
operacijų kambaryj.

Slaugė Justina S. Balutytė, 
karui prasidėjus, įstojo į Jung. 
Valstybių Laivyną ir tarnavo 
kaipo Laivyno slaugė per du 
metus Portsmouth, Va., New- 
port, R. I. ir Gulfpert, Miss.

Po karo ji buvo garbingai at
leista ir įstojo į naujai įkurtą 
Bostono Kolegijos Slaugių Mo
kyklos skyrių, kurį šiomis die
nomis ir užbaigė, gaudama Ba
chelor of Science in Public 
Health cum Įaudė laipsnį.

Ji dabar planuoja darbuotis 
viešosios sveikatos srityje.

Jos tėveliai yra pavyzdingi 
lietuviai katalikai, ilgamečiai 
laikraščio “Darbininkas” skai
tytojai ir daug darbuojasi pa
rapijoj ir jos draugijose.
. Sveikiname naują profesio
nalę, p. Justiną Sofiją Balutytę 
ir linkime geriausių sėkmių.

BALF’o Susirinkimas

Pranešame BALF’o 17 sky
riaus nariams, kad penktadie- 

į Somerville nį,‘liepoš 8 d.7 7:30 vaL vak. 
Amerikos Lietuvos Piliečių 
D-jos salėje, Silver ir “E” gat
vių kampas, So. Bostone įvyks 
bendras narių ir valdybos susi
rinkimas. Susirinkimas yra 
svarbus, nes yra gauta naujų 
žinių iš BALF’o Centro. Be to 
bus dupįa gegužinės - pikniko 
apyskaita. Nuolankiai kviečia
me visus dalyvauti.

Taip pat kreipiamės ir į nau
jai atvykusius tremtinius ir 
kviečiame juos irgi dalyvauti 
susirinkime ir prisidėti prie 
BALF’o veikimo.

BALF’o 17 Skyriaus 
Valdyba.

Lankėsi

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 

( ramina nervus^ pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

mario, nuo histerijos ir žemų 
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, 31.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

Kai savu metu 
to verbuoti vad. 
pos savanorius 
darbams, į Angliją atvažiavo ir
keletas rašytojų. Nors jiemsįpluoštą lyrinių ir satyrinių eiiė- 
čia gyvenimo sąlygos neleng- i 
vos, tačiau jie dirba ir litera
tūrinėje srityje. ,

Pernai metais Anglijoje gy- ; 
veną lietuviai rašytojai susitel- • 
kė į Lietuvių Tremtinių Rašyto- j 
jų Sąjungos skyrių. Jos valdy
ba ši r F. Neveravičius — pirm., ■ 
K. Barėnas — sekr. ir R. Spa
lis — iždininkas. Nors valdyba 
negali ko nors nepaprasto pa
daryti, tačiau jos nariai palaiko 
ryšį su rašytojais, tariasi apie 
kultūros žurnalo leidimą ir pan.

Ką gi veikia atskiri Sąjungos 
skyriaus nariai?

Kz. Barėnas, gyvai įsitraukęs 
į Manchesterio lietuvių koloni
jos kultūrinį gyvenimą, nemeta 
ir plunksnos. Pastaruoju metu 
jis daugiausia rašinėja “Brita
nijos Lietuvyje” (anksčiau “Lie
tuvių Žodyje”) žurnalistinėmis 
temomis. Pažymėtina, kad jis 
pataiko žvelgti į praktinį gyve
nimą ir pastebėti jo įvairius 
reiškinius, šiuo metu jis sielo
jasi kultūros žurnalo pasirody
mu ir tarpininkauja tarp leidė
jų ir rašytojų.

Br. Daunoras taipgi gyvai rū
pinasi kultūriniu gyvenimu ir 
turi parašęs apysaką, kurios iš
traukos buvo spausdinamos 
“Britanijos Lietuvyje”. Ir jis 
deda pastangų sudaryti sąly
gas žurnalui.

AL Dičpetris, dirbdamas aliu-l 
miniaus fabrike ir rūpindamasis 
gausios šeimos išlaikymu, kuri 
gyvena atskirai, neturi žmoniš
kų sąlygų kūrybai: stovyklinis 
gyvenimas atima paskutines 
laisvas valandas. Tačiau ir jis 
sielojasi lieteratūra ir turi vil
čių, kad bent* ateityje bus gali
ma žmoniškiau įsitaisyti. *

A KnsmicMa Gailiua. nutikda
mas nuo pastoracinio darbo 
bendradarbiauja eilėj Anglijos, 
Vokietijos ir Amerikos lietuvių 
laikraščių. Spaudoje daugiausia 
rodosi su publicistiniais straips
niais. Turi kai ką ir beletristi
kos.

raščių.

F. Nevenvičtas, nepaisyda
mas neįprasto darbo sąlygų, 
nepraranda nuotaikos, ir kūry
biškumo. Šiais metais “Aistija” 
išleido jo apysakų ir novelių 
rinkinį “Dienovidžio sūtemos”. 
Reikia laukti ir daugiau. Šiuo 
metu rašytojas organizuoja pir
mąjį žurnalistų suvažiavimą 
Anglijoje.

S. Prapuoleaytė, kuri perėjo 
dirbti į Lietuvių Sąjungos Cen
trą Londone, retkarčiais pasiro
do spaudoje su eilėraščiais ir 
kitu kuo.

R. Spalis, ne maža laiko skir
damas skautų veiklai, dirba 
nepaprastai intensyviai. Šiuo 
metu baigia rengti spaudai fel
jetonų rinkinį. Be to, turi ne
maža novelių, kurios ateityje— 
lauktina — taipgi pasirodys at
skira knyga.

VL šlaitas, lig šiol dirbęs me
talo pramonėje, pastarosiomis 
dienomis pasirodė su brandžiu 
eilėraščių rinkiniu — “Žmogiš
kosios psalmės”. Poetas turi sa
vo pasaulėvaizdį, savo stilių ir 
formą. Reikia linkėti, kad jam 
pavyktų geriau įsikurti Man- 
chesteryje ir toliau kurti.

Be ką tik paminėtųjų yra ir 
daugiau rašančiųjų: Pr. Ba
rauskas, P. Klezas, J. Dvikapiš- 
kis, A. J. Sadrigla ir k. Jeigu 
gyvenimo sąlygos būtų geres
nės, Anglijoje gyveną plunks
nos darbininkai dar daugiau pa
darytų.

Be kita ko lig šio laiko Brad- 
. forde, Londone ir Manchestery- 

je surengti literatūros vakarai. 
Sekantis vakaras projektuoja
mas vėl Bradforde. —is.

BALF-as dėkoja visų šelpia
mųjų vardu už aukas visiems 
aukotojams, parėmusiems rih- 
cliavą. Tai gražus ir sektinas 
javyzdys visiems geros širdies 
ietuviams.

TraBtinys Gelbsti 
Kitus Tremtiitius—— ♦

Nesenai į Ameriką atvykęs 
tremtinys Česlovas L. Aseber- 
gas, gyvenąs Flushing, L. L, 
N. Y., parinko aukų tremtinių

Draugijų Valdybų Adresai

BALF-o Centras.

(VJUROS SKELBIMAI :
———————————

Km norite įsigyti Saulėtoje 
Catifornijoje Namus ar kitas > 

nuosavybes
kreipkime pu: 

aus. LIKSIS : 
Realstatininkas

710 N. Vna Ness Avė.,
HoUyvood 38, Calif.

GRABORIAI

Ketvirtadienį, birž. 
“Darbininke” lankėsi 
Mačiulionis, MIČ., kun. V. Pa
rulis, 
MIC.,

30 
kun.

d.
J.

MIC., kun. J. Augūnas, 
ir kun. Pr. Bulovas, MIC.

f

Liepos 4 dienos išvažiavimui 
į Marianapolį ir atgal autobusų 
tikietų jau galima gauti pas p. 
Vladą Brazauską, 12 Tickner 
St, So. Boston, Mass. Autobu
sas išeis nuo “Darbininko” na
mo 7:30 vai. rytą. Iš ten išva
žiuos apie septintą. į abi 
tikietas kainuoja $2.50.

puses
Br.

Spar- 
Onos 
i A-

Paieškojimas
Paieškoma Pranciška 

velia, duktė , Stasio ir 
(Malinauskaitės). Išvyko
meriką iš Ukmergės. Gyveno 
mieste “Laconia” ir vėliau 
Detroite, Mich.

Paieško Genovaitė Budukevi- 
čiūtė, Duktė Karolio ir Vikto
rijos. Prašoma atsiliepti sekan
čiu -adresu: Pranciška Sparve- 
tis Watenstedt Uber Brauns- 
chweig D.P. Camp #11.

. . ’ •. , A D.

•V. JONO EV. BL. PASALPINtt 
DRAUGIJOS VALOYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
•84 Sbcth St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Ražt — Aleksandras Ivažka, 
440 E. Sbcth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
•99 E. Seventh SL, S. Boston, Mass. 

Maržalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mana 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno menesio,

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

tės pas protokolų ražtininką.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1980

■■■■■ MStlf iHfTIAM 282 E. STREET
r SOUTH BOSTON

3-Family hoose, 3-4-3 rooms, white combtaation rinks, 
oak floors, 3-ptece bathrooms: INCOME 8755.28.

WILL BE SOLD AT THE OFFICE OF 
GROSS & COMPANY, REALTORS 

28 Court Sąuare, Boston, CA 7-9574 

Thursday, JULY 7,1949 
2:30 P. M.

$300 DEPOSIT REOUIREO AT TIME ANO PLACE OF SALE TERMS
. The right is reserved to reject any and all bida

SuŽt >28

Vincas Balukonia, Savininkas.
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Geriausi* Užeiga Vyrams ir Moterims yra 

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
Ir mandagiai patarnauja.



Penktadienis, Liepos L 1949 DARBININKAS ■ I
K Geadruolb

Kanados Lietuvių Gyvenimas
YLOMS IŠ MAIŠO 
BELANDŽ1OJANT

patiektos susirinkimui, o tas 
susirinkimas ėmė juos ir išrin- 

Ilgesnį laiką socia-l^0. Ach, tas susirinkimas!...
Tikrai “nedemokratiškai** jis 
pasielgė... Gerbiamasis, ar tai 
nėra tuščiažodžiavimas, ar ne
nukrenta nuo Tamstos paties 
žvigoniško veido ideologinė 
skraistė? Juk, kiek dar prisi
mename, atstovų rinkimo susi
rinkime vietos kunigas visai 
nedalyvavo, kaip paprastai: ar 
tai dėl turėto gausaus pastora
cinio darbo, ar kitų priežasčių. 

Zvigonis dar prisimena ir 
KLS Centro Valdybos sekreto
rių, kuris, esą, norįs kad pri
pažinti p. N. jį daktaru.

Ar gi ir čia nėra pas Tamstą, 
p. Žvigoni, blogos valios pervir
šius? Juk visi gerai žinome, 
kad p. N., pakabintas ant kai 
kieno nešvarios meškerės, pa
rašė, kad tas asmuo tik pasi
vadinęs daktaru, o toks nėra. 
Tuo tarpu kai tas asmuo turi 
Insbrucko Universiteto diplo
mą, kuriuo jam suteiktas toks 
mokslo laipsnis. Šį reikalą juk 
labai gerai išryškino pati “N. 
Lietuva”.

Ne p. N. kompetencija pripa
žinti žmonėms daktaratus, bet 
jo, kaip ir kiekvieno doro pi
liečio, pareiga nešmeižti 
nių.

Pažiūrėkime ir į J. J. 
protavimus. Ten taipogi
ma KLS-gai primesti partišku
mą, tepatiekiant tik tokį “sva
rų argumentą, jog: “... sąjun
goje pro visus plyšius kyšo 
nuogas partiškumas”... Gerbia
masis ,ar tai jau yra Tamstos 
stiprus argumentas dėl “su- 
partinimo” Sąjungos? Manau, 
kad toks teigimas dar nič-nie- 
ko nepasako apie KLS-gos 
partiškumą...

Gi jeigu būtų ir buvę kas 
nors pasisakyta kokia nors 
proga prieš socialistus, tai ne
reiškia, kad prieš juos tegali 
pasisakyti tik kitos partijos 
žmonės. Juk nepartiniams ir 
geriausia pakritikuoti partijų 
padarytas klaidas. O jų, vis

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
h H HMH HBHM t

I

h

tos srities kanadiečių

listų “Naujienos” santūriai lai
kėsi ir daugiau tylėjo, nesikišo 
į susidariusias Kanados lietu
vių gyvenime organizacines 
painiavas. Paskutiniuoju metu, 
kuomet
lietuvių gyvenimas daugiau ar 
mažiau stabilizuojasi, kai gal
vojama visiems sueiti ir sutilp
ti po Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės sparnu, ‘Naujienos* 
prapliupo visa tirada vienaša
liškų straipsnių, kaip pa v.: 
“žinomo žurnalisto “A. Žvigo- 
nio — “Laikas dirba aiškumo 
naudai” (“Naujienos” Nr. 
128), inicialų gerbėjo J. J. 
straipsnis apie “pastebėtą” ylą 
išlindusią iš maišo (“Naujie
nos” Nr. 129) ir medicinai gal
vą lenkiančio Algirdo Pulkau
ninko, atskubėjusio į Kanados 
lietuvių organizacijinį gyveni
mą su penicilino piliule — ra
šinys “Organizacinis penicili
nas” (“Naujienos” Nr. 130). 
“Naujienose” pradėtas “objek
tyvių” straipsnių ciklas, nes 
visi straipsniai . patalpinti nu
merių eilės tvarkoj ir 
gana “nuseklūs”...

Labai gerai, kad 
gelbėdami kanadiečių
“kritišką” padėtį, griebiasi net
gi mediciniškų priemonių, kiti 
pasidžiaugia, kad laikas dirba 
aiškumo naudai, o treti —ran
kioja ylas išlindusias iš maišo. 
Tai visgi yra kruopštumas, ir 
“nuoširdi” parama Kanados 
lietuvių organizacijinio puodo 
sulipdymui...

Bet... kad tose jų pastangose 
vis tik yra įžiūrimas ne meis
triškas puodo lipdymas, 
barstymas į smulkesnes 
kas yra ir blogiausia...

Objektyviam žmogui

visi —

žmonės, 
lietuvių

žmo-

t

i
/

«
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Po ilgos džiovos ligos penk
tadienį, birželio 24 d. valstijos 
sanitarijoj mirė Juozas Rąžu
lis. Sveikas būdamas gyveno 

dalyje, 
pirmutinė lietuvių

DIENOTVARKE
11:00 vai. ryte Iškilmingos Šv. Mišios.

1:30 vai. po piet Softball mergaičių lošimas tarp So. Woreester ir 
Noruood.'

3:00 po piet lošimai, bėgimai vaikams, mergaitėms...
PREMIJOS BUS DUODAMCS.
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“žydijoj” arba miesto 
kur buvo 
bažnyčia. Vėlionis buvo vien
gungis. Pašarvotas pas Juozą 
Kačinską. Buvo palaidotas su 
iškilmingomis gedulo mišiomis 
pirmadienį, birželio 27 d. Kun. 
Antanas Dubinskas atnašavo 
šv. mišias ir tarė tinkamą at
sisveikinimo žodį. Užbaigęs šio 

ilgiai

26 d. Ponia Julė Rastenienė y- 
ra pirmininkė šios dr-jos. *

Lankėsi Baltimorėje visai ne
tikėtai Jo Ekscelencija Vysku
pas Bučys. Pakelyje į New 
York Jo Malonybė keliomis va
landomis sustojo mūsų švento* 
vėje, kad perdavus linkėjimus 
mūsų klebonui kun. dr. Mende- 
liui. Prie progos jis atlankė ir 
vietines Sesutes.

gyvenimo vargus, lai 
Viešpaties ramybėje.

o jo 
šukes,

negali

teigimas, kad Kanados lietuvių 
atstovai, tik išėję iš suvažiavi
mo, sudarė naują organizaciją 
— Kanados Lietuvių Sąjungą. 
Juk Sąjunga normaliausiu bū
du buvo sutverta 1

sam- 
nori-

i

T J 
t
T
XfJY
T 
T
X J
X

i
M *

V

J

V- '

4
i
TX

Cezaris Surdokas neperaeiiai 
atvykęs iš tremties tiek yra 
padaręs pažangos angių kalbo
je, kad vedėjas darbo vietoje 
panaudoja jį susikalbant su ki
tais tremtiniais, kurie dar visai 
nemoka anglų kalbos. Valio 
mūsų Cezariui už jo darbštu
mą. Nežiūrint vasaros karščių, 
CezaHslankovaJarihius anglų 
kalbos kursus.

L
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miš- 
atsi- 
gra- 
nuo-

Visi reiškia užuojautą mūsų 
kolionijos žymiai veikėjai po
niai Elžbietai Lazauskienei. 
Jau trys mėnesiai kaip buvo 
padaryta jai sunki kojos ope- < 
racija. Ligonė kol kas negali 
pavaikščioti. Kaipo pripratu
siai dirbti, šis negalėjimas yra 
jai sunkus kryžius. Randasi na
muose 21 N. Carey Street. Lin
kime poniai Lazauskienei grei
tai pasveikti.

randasi

du buvo sutverta KLT šuva-1 dėlto, padaryta. J. J. taip pat, 
■šiavipačių atstovų ir tas m^nau, šito nenuneigs. Tepri- 
viskas buvo užprotokoluota. |®mena tik jis Toronto socialis- 

Žvigonis cituoja visą eilę ei- tų v»do sukeltą didžiulį triukš- 
tatų iš KLS Biuletenio, bet tas »ą dėl Tautos šventės, Kariuo- 
daroma, atrodo, tik tam, kad menės Šventės minėjimų, jų į- 
praplėtus straipsnį ir kuo dau- vairius “viešus pareiškimus” ir 
giau parašius, nežiūrint kad jo Pan-
mintys — komentarai nepa-! J- J- teigimas, be juodinant 
grindšiami jokiu stipresniu ar- Sąjungos Centro žmones, kad: 
gųmentu. '“Kaip girdėti, tai vokiečių o-
fToliau — straipsnio autorius kupacijos metu

pradeda kalbą apie “vienos 
ideologijos” žmones, kurie, esą, 
hįivę numatyti parapijos na- 
r^issef- ' pritariant kunigui ir 
kurių kandidatūros, buvusios

X .Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par- A 
X ką, kjir įvyks tradicijinė Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA. X
X Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
X pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
y draugais ir prieteliais. Y
y Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- Y 
Y tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t. Pikniko ? 
f rengimo Komisija yra pasirengusi 3večius ir viešnias puikiai priimti. X

VYTAUTAS MARIJOŠUS
LIEPOS 4 d., MARIANAPOLYJE

į ir partitūrų skaitymo klases. 
Į Tą darbą jis dirbo iki 1944 me
tų, kai bolševikai antru kartu 
okupavo Lietuvą.

Juozas Melkevičius 
valdžios Marine Hospital. Juo
zui buvo padaryta sunki galvos 
operacija. Gydytojai išpjovė 
“tiunerį”, kurs kenkė Juozo 
regėjimui Juozas jaučiasi daug 
sveikesnis ir mano neužilgo 
grįžti namo. Džiaugiasi Juozo 
mamytė Melkevičienė, kad ope
racija pasisekė: džiaugiasi ir 
kiti šeimos nariai

i kai kurie są
jungos žmonės, taip pat pada
rė neblogas karjeras”, tai nei 
daugiau, nei mažiau kaip ne
švarus šmeižtas ir tą tegali 
spausdinti tik “Naujienos”. 
Kaip galima daryti tokius tei
gimus be motyvų, nenurodant 
faktų?

i Vienintelis objektyvus J. J. 
pasisakymas visam straipsny
je, tai pasiūlymas artimiausiu 
laiku dar kartą susirinkti Ka
nados lietuvių atstovams, gerai 
išsiaiškinti ir rasti iš 
riusios padėties išeitį, 
reikalui, man rodos, 
pritarti ir KLCT ir KLS.

! Ponas Pulkauninkas, atsku
bėjęs su penicilino bonkute ir

Turime pranešti malonią ži- Ta proga reikėtų šis tas pa- 
nią Naujosios Anglijos lietu- sakyti apie neseniai iš trem- 
viams, kad TT. Marijonų ruo- ties atvykusį New Britain lie
čiamo liepos ketvirtosios die- tuvių parapijos vargonininką 
nos pikniko — Lietuvių Dienos ir choro vadovą. Vytautas Ma- 
iškilmėse dalyvaus New Bri- rijošius kilimo yra rytų aukš
tam lietuvių parapijos choras, taitis — panevėžietis, bet už- 
vadovaujamas buvusio Kauno augo ir pradžios bei aukštes- 
Valstybės teatro operos diri- nįjį mokslą ėjo Žemaitijoje — 
gento (conductor) 
Marijošiaus.

Iškilmės prasidės 
mis šv. Mišiomis 11

Sfadie, Tėveli Dubinskas
Trečiadienį, birželio 29 d., 

kun. Antanas Dubinskas, ilga
metis padėjėjas šv. Alfonso pa
rapijos persikėlė į šv. Griga
liaus parapiją ir pradėjo eiti 
klebono pareigas. Gaila buvo 
visiems lietuviams skirtis su 
šiuo geru pavyzdingu kunigu. 
Ne vienas apsiverkė išgirdęs, 
kad kun. Dubinskas apleidžia 
mūsų parapiją, bet toks jau 
kunigo gyvenimas. Kur vysku
pas skiria, ten turi keliauti.

Ketvirtadienį, birželio 23 d., 
po paskutinių Dievo Kūno 
parų įvyko kun. Dubinsko 
sveikinimas. Jis visiems 
žiai dėkojo už jam rodytą
širdumą per 19 metų gyvenimo 
šv. Alfonso parapijoj. Jis pra
šė visų atleisti jam jo kaltes, 
jo silpnybės ir melstis, kad 
Dievas jam padėtų jo naujoj 
vietoj.

Pasakė kalbas Valerijonas 
Strazdauskas per 17 metų bu
vęs švč. Vardo dr-jos pirminin
kas ir vienas iš stipriausių pa
rapijos šulų. Taipgi kalbėjo 
Juozas Kačinskas dabartinis 
vyrų dr-jos vadas. Visų kitų 
parapijos draugijų vardu kelis 
žodžius tarė Jurgis Galkaus- 
kas, parapijos choro dr-jos pir
mininkas. Vardu visų svetind- 
taučių, kurie priklauso šv. Al
fonso parapijai, kalbėjo ponia 
DeMario, mokyklos tėvų gru
pės pirmininkė. Jonas Gru- 
džinskas ir klierikas Juozas 
Antoszewskl -- linkėjo tėveliui 
Dubinsimi gausiausios Dievo 
palaimos. Vakaro vedėjas buvo 
patsai klebonas kun. dr. Men
delis. Jo brolis kun. Jonas 
Mendelis nupasakojo šį tą apie 
kunigo vargus. Kun. Dubinsimi 
išvykus, kun._ Jonas lieka vy- fina padeda įvairiais

Kunigai Bonaventūra Paulius 
ir Adomas Ješkevičius atvyks
ta į Baltimore, kad pagelbėjus 
mūsų klebonui liepos mėnesį. 
Abudu yra naujokai novenos 
darbe, bet netruks išmokti.

THE CATHOLIC REVIEW, 
Baltimores vyskupijos savait
raštis, pereitą penktadienį tal
pino nuotraukas visų naujai 
paskirtų klebonų; tarjj kurių 
randasi ir mūšų ~ numylėtas 
kun. Dubinskas.

Būdamas tremtyje ir-tureda- 
mas šiek tiek laisvesnio laiko 
Marijošius sukūre nemaža mu
zikos dalykėlių, daugiausiai vo
kalinių — solo ir choro kūrinė
lių. Be to, yra sukūręs ir dides
nės apimties kūrinį — mišias, 
bet, anot paties autoriaus, tai 
esąs didelis ir sudėtingas daly
kas, jog labai abejoja, ar kada 
nors galės būti išpildytas.

nenuils- 
esančių- 
Ji ieško 

lull jiems garantijų, renka drabu-

Marijona Volskienė 
tančiai dirba tremtyje 
jų lietuvių naudai.

riausias padėjėjas mūsų para-bQdaig atvykusiem, 
pijos. Visų parapijiečių ir No- Pageidaujama> kad ir kiti ame-Vytauto Telšiuose. Jis iš jaunų dienų 

turėjo didelį patraukimą muzi
kai, dėl to jis įstojo į garsaus 
kompozitoriaus ir dirigento 
Stasio Šimkaiis vedamą Klai
pėdos Konservatoriją. 1930 
metais baigė konservatorijos 
mokslą ir pradėjo dirbti Kau- Įdam didelę pažangą 
no Valstybės Teatro Operoje. Įkug jis pradės plačiau reikštis. 

Teatre talentingas jaunas Paklaustas, kaip sekasi jam 
gabumais atkrei- naujasis darbas, pasiskundė, 

dėmesį ir Lie- ’ kad nuo operos dirigavimo pe- 
panorėjęs įleisti “radikalią in-1 ginčius. O iš tikrųjų — tai ji tuvos valdžia atskiru ministrų į reiti į. parapijos choro vedimą 

Vytautui nėra lengva, tačiau jis džiau- 
stipendiją1 giasi savo choro dalyviais, ku- 

mokslo ži- ’rie yra pilni gerų norų ir pasi- 
gyd.” nias ir specializuotis dirigavir • šventimo, nes, nors per savai- 

► ir mo užsieniuose. Jis savo studi-'jtę labai sunkiai dirba, bet la-
Taigi. p. Pulkau- Biuletenio 6-tąjį numerį. Ir ten joms pasirinko Pragą, Cekoslo-' bai uoliai lanko choro repetici- 

’ ’ L™— ____ t___ kur du metu jas. Yra tokių pasišventėlių,
Atrodo, jog ir be penicilino bu- studijavo Pragos Valstybėje kurie jau be jokio atlyginimo 
vo galima apseiti. Kanados lie- konservatorijoje. m 
tuvių visuomenė ir pati suras baigė su pagyrimais ir medaliu kerius metus, 
organizacijinį kelią, tik nerei- 1938 metais, 
kia ištisa eile 1 
straipsnių “Naujienose” tame tas Kauno 
kelyje kasti duobes ir trukdyti Operos dirigentu. Be to, profe-jri apie 40 narių. Tai to choro 
bepradedantį susinormuoti ka- soriavo Kauno Konservatarijo-1 giesmėmis ir talentingojo musų 
nadiečių gyvenimą. jje, kur vedė operos, dirigavimo Į muziko darbu galės pasi-

iškilmingo- 
val. rytą.

i

susida-
Šiam 

galėtų

mas, kad kaip tik pirmoji pra
dėjo savo nešvarią kampaniją 
prieš Lietuvių Sąjungą “Nepr. 
Lietuva”.

Dabar gi — pagiriama “N.
L.”, kad ji pirmoji nutraukė muzikas savo 
beprasmius organizacijinius pė į save visų

Dabartiniu laiku jis eina var
gonininko ir chorvedžio parei
gas New Britain lietuviškoje 
parapijoje. Jo vedamas choras 

įdaro aiaeię pažangą ir netru- 
|ku8 jis pradės plačiau reikštis.

pijos. Visų parapijiečių ir No- Pageidaujama> kad ir kiti ame- 
venos maldininkų vardu klebo- rikiečiai lietuvi|U pMektų 
nas įteikė kun. Dubinsimi gra- gailestingą pavyzdį,
žią piniginę dovaną. Po kalbų { 
kun. Dubinskas pasiliko salėje,' 
kad asmeniai atsisveikinus su 
gerais žmonėmis. Ilgiausių me
tų KLEBONUI kun. Dubins
imi!

jekciją” ligoniui, kurių, deja, pirmoji pradėjo, pirmoji ir nu-kabineto nutarimu 
turime ne vieną, o du: KLCT ir traukė. Žinoma, ir visi laikraš- Marijošiui paskyrė 
KLS .panoro vienam tik iš jų čio skaitytojai sveikiname tokį pagilinti muzikos 
leisti tuos vaistus, kad sergan-j“NL” žingsnį. Tačiau “; 
tysis ir pagydytąjį vėl galėtų Pulkauninkas tepasiskaito 
apsirgdinti. * _ . .
ninko akimis, tik Sąjunga kai- (neberas nieko negero parašyta, vakijos sostinę, kur du metu jas. Yra tokių pasišventėlių, 
ta su p. Rudinsku prišaky, o

Maršalas Yen Hsi-shan, KLCT — visai niekuo dėta.
buvęs Shansi provincijos i “Gydytojas” barasi už KLS
valdytojas, yra sutikęs bū-; Biuletenio “neligoniškus” veik
ti nacionalistinės Kinijos smus (“ligonis” — juk visuo- 
Cantono vyriausybės pre-^et turėtų būti “nuolaides- 

via ‘......................... ‘ “ -------

NUOTRUPOS
DAINOS dr-ja turėjo metinį 

išvažiavimą Geleželienės pa
vandenyje sekmadienį, birželio

Sekmadienį, birželio 26 d., 
prasidėjo vasarinė . tvarka. Vi
sos mišios skaitytos. Palaimi
nimas švč. Sakramentu po Mi- 

įšių 8:30 v. ryte. Jokių pamal
dų nei po pietų nei vakare sek
madieniais nėra.

vo galima apseiti. Kanados lie- konservatorijoje. Ten mokslą chore dalyvauja dvidešimt pen-
■ , Marijošius ma-

------ no, kad New Britain choras iš- 
neproduktingų Grįžęs Lietuvon buvo paskir- augs į tikrai stiprią menišką 

Valstybės Teatro pajėgą. Tasai choras dabar tu-
mieru vietoje pasitrauku- nis”), kam, girdi, jis pradėjęs 
šio nacionalistų generalis- išsišokančiai rašyti prieš Kir
simo Chiang Kai-shek. CT, tuo tarpu ,visai užmiršda-

džiaugti kiekvienas apsilankęs . 
liepos 4 d. Marianapolyje.

Be kita ko, TT. Marijonų 
ruošiamoje Lietuvių Dienoje 
sutiko dalyvauti J. E. vysku
pas P. P. Būčys ir J. E. vys
kupas V. Brizgys.

TT. Marijonai tikisi, kad visų 
Naujosios Anglijos kolonijų lie
tuviai savo apsilankymu pa- 
gerte garbinguosius svorius ir 
New Britain parapijos chorą,' 
bei jo vedėją Vytautą Marijo-’ 
šių. Ker.j

Tėvas Pasijonistas Geraldas 
Motėjūnas šakė visus pamoks
lus pereitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje, rinkdamas aukas 
misijonierių reikalams.

Juozu KuhskuK

Ine.
LAIDOTUVIU DIREKTORIUS

602 WMhington Blvd.
baltimore 30. Md.
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Umostnsi dšl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dianą ir Nakų.
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