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“The New York Times’ 
33,417, iš liepos 22 d., paskel
bė: “Vakar JAV Senatas, 82 
balsais prieš 13, be jokių susi
laikiusių, ratifikavo Šiaurės At
lanto Paktą. Santykis balsavu
sių už ir prieš — didesnis kaip 
6 prieš vieną. Taigi, gauta 
daug didesnė balsų persvara, 
negu reikalaujama — dviejų 
trečdalių.

“Tokiu būdu, JAV dvidešim
čiai metų susirišo sutarties sai
tais apsigynimo fronte su kito
mis vienuolika nekomunistinių 
kraštų...”

Kaip matome, šiaurės Atlan
to Paktas patvirtintas.

Bet gi, visi gerai žinome, kad 
ypatingai priešingas Pakto pa
tvirtinimui buvo JAV Senato
rius Robert Taft.

Ne be reikalo, prieš patį Pak
to ratifikavimą, Toronto dien
raščio “The Telegram” jumo
ristinis apžvalgininkas, Tho- 
mas Richard Henry, ir patrau
kė Senatorių Taftą “per dan
tį”:
— U. S. Senatorius Robert 

Taft (galbūt tik jo priešinima
sis? Pr. Al.) — yra lygiai kaip 
žemos kainos cigaras, tik pa
puoštas puošniu kaspinu.
— ...Mes tikime, kad Mr. Taft 

yra labai intelektuališkas džen
telmenas (tačiau bent kiek pa
našus į raudonuosius)...
— Jis priešinasi dėl dalyjimo- 

si su Didž. Britanija atominės 
paslapties, jis nesutinka, kad 
JAV teiktų ginklus Atlanto
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nr. Yra nuomonių, kad da
bartinė bedarbė yra dar 
niekam nepavojinga, iš
skyrus, žinoma, pačius be
darbius.
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Pranešta, kad Didžiosios 
Britanijos finansų ir ūkio 
reikalų vadovas Sir Staf- 
ford Cripps, griežtas blai
vininkas ir vegetarionas, 
pavargęs nuo skilvio su
trikimo ir finansinių rū
pesčių, išvykęs gydytis. 
Daug kam neaišku, kaip 
tai blaivininkui ir vegeta- 
rionui galėjo atsitikti.

Kardinolas Spellman Smarkiai 
Pabarė Mrs. Roosevelt
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Sovietu Sąranga pasta
ruoju laiku plačiai skelbė, 
kad Rusija pirmutinė yra 
išradusi geriausius karo 
laivus ir geriausius laivy
nui ginklus. Spėjama, kad 
tai buvo padaryta tam, 
kad sumažinti amerikiečiui 
didžiavimąsi atomine 
bomba.

Yra žinių, kad Vokieti
jai jau suteikta pilna lais
vė, griežtos kontrolės rė
muose.

Sakoma, kad dabartinė 
Europa vis tik turi ir to
kios rūšies negalavimų, 
kurių negali pagydyti ir 
Amerikos teikiamos pa
skolos.

Patirta, kad vienoj vie
toj įniršę baltieji puolė

Prezidentas H. Trumanas Baltuosiuose Rūmuose pasirašo daugelio 
bilijonų “housing bilių”. Iš kairės į dešinę: senat. Burnet R. Maybank 
(D-S. C.); šen. Ralph Flanders (R-Vt); šen. J. Sparkman (D-Ala); se
kantis než. pav.; Rep. B. Spence (D. Ky); James Carey, CIO.; sekantis 
pav. než.; ALF pirmininkas William Green.

Gubernatorius Dever Rei
kalauja $32 Milijonų 

Viešiems Darbams
J. E. Vyskupo V. Brizgio Laiškas

Amerikos ir Kanados Lietuviams

bCom* ir pan?
— Visa laimė, kad Mr. Taft— 

nėra JAV.
— Mes nežinome, kur galėtų 

būti tinkama vieta Taftui, bet 
spėjame, kad, turbūt, jis yra 
lyg pražilęs berniukas (urhite- 
haired boy). 
daug, kiek
yra nurodęs...

StebuHngd Bgyja LMe

Ir pražilęs tiek 
Chicago Tribūne

Kaip praneša tas pats “The 
New York Times”, iš liepos 22 
d., matyt, norėdamas išblašky
ti bent kokias “abejones”, grį
žęs iš Belgrado Jugoslavijos 
Ambasadorius J.A.V-bėms Sa
va N. Kosanoviteh pareiškė:
— Jugoslavija — nėra Sovie

tų orbitoj. Ji nėra joks ir sate
litas Sovietų Sąjungos. Jugo
slavija yra laisva ir ji turi sa
višką socializmo tipą... Taigi, 
pagal Ambasadoriaus pareiški
mą, išeitų, kad Tito — yra tik
tai Tito ir jis nieko bendro ne
turi su Stalinu...

Bet., gal yra reikalas taip 
kalbėti šiuo metu, ypač kada 
vyksta derybos su Internatio- 
nal ir privačiais bankais Ame
rikoje dėl paskolos?...

“Nepr. Lietuvoj” yra sky
rius, užvardintas: “Juokda
riai...", kuriame, pirmiau Rib- 
ka, dabar Ripka dažnai išvano- 
ja raudonąją “nelaisvę” arba 
“liūdną balsą”. Deja, nors ret
karčiais ,tam pačiam skyriuje 
užkabinti ir kiti paskiri asme
nys arba laikraščiai, štai, “N. 
L.” Nr. 29, iš liepos 21 d., po 
antraštėle: “Nekask kitam
duobės...", tarp kita ko, rašo
ma: “...O tuo tarpu “Liaudies 
Balsas” pranašavęs “NL” galą 
(deja, su “Darbininku” drau
ge) Mano pabr. P. A.), pats 
subliūško...” '

Į tai norėtųsi Pipkai primin
ti: juk Darbininkas “nesubliuš- 
kę”k tai kam čia dar jis įvel
tas? Antra vertus, apie "NL” 
finansinius sunkumus gi ir'arba pipka”...

Boston, Mass. — Guber
natorius Paul A. Dever, 
atsižvelgdamas į didėjan- kiu gilų dėkingumą Amerikos ir Kanados Katalikų 
tį nedarbą, prašė, kad Vyskupams, visiems lietuviams kunigams ir vienuo- 
Federalė valdžia skirtų liams, lietuvaitėms seselėms vienuolėms ir visiems 
$32,000,000 viešiems dar
bams.

Massachusetts valstijo
je yra apie 258,000 bedar- 
mų»- ■ ~ t ,

Gub.' Dever ~ buvo su-

Iškeliaudamas atgal į Vokietiją, dar kartą reiš-

lietuviams už visą man parodytą nuoširdumą ir jaut
rų svetingumą, už geras širdis rodomas mūsų trem
tiniams.

Ypatingai dėkoju tiems, kurie padarė žygių, kad

Paryžius — Liurdo Gro
to žurnalas praneša, kad 
ponia Rose Martin iš Nice 

• susirgo vėžio liga lapkri
čio mėn. 1945 m. Dvi ope
racijos 1946 metais buvo 
nesėkmingos. Gydytojai 
nusprendė daryti dar tre
čią operaciją 1947 m. Ta
čiau ir toji nebuvo sėk
minga. Vėžio liga buvo į- 
simetus į gerklę.

Ponia Martin birželio 30 
d., 1947 m. buvo nuvežta į 
Liurdą. Po trijų maudy
nių Liurde ji pasijuto ge
riau. Tos pačios dienos 
vakare ji galėjo atsikelti. 
Ji nejautė skausmo ir at
gavo apetitą.

Sugrįžus iš Liurdo į Ni
ce, ponia Martin pasidavė 
chirurgo egzaminavimui. 
Chirurgas pripažino, kad 
vėžys dingo.

Gydytojai ir Bažnyčia 
pripažįsta, kad tai buvo 
stebuklingas išgyjimas.

^*š galėisii žwrilri atlankyti vjmęmiu kųnigMlMl atstovavimoyra tironijai’ 
tvarkiusiems mano keliones. Iš visų kunigų daugiau- tai buvo mūsų Amerikai 

kvietęs Naujosios Angli-'siai dėkingumu esu skolingas kun. Dr. J. B. Končiui 
jos gubernatorius pasita-'ir kun. K. Vasiui, Kunigų Vienybės Pirmininkui, 
rimui kaip prašalinti ne-! Džiaugiuosi suradęs tiek daug širdžių jautrių 
darbą. Dalyvavo ir Jung.'Lietuvai ir mūsų tautai jos nelaimėje. Dievas jus vi- 
Valstybių komercijos se-! 
kretorius Sawyer.

sus tegloboja, telaimina jūsų gyvenimą ir darbus, vi
sus jūsų žygius ir aukas Lietuvos labui.

Į šiuos kraštus atvykusiems tremtiniams linkiu 
nepalūžti dvasioje, su pasitikėjimu ir kantrybe pa-llnilAC įdrmfaafeikae furitn nePaiuzu uvasioje, su pasuiKejimu ir aaniryue pu- 

UnlJOS pnmillHlaaS TUrejO laukti, kol Dievas vėl maloningai pažvelgs į mūsų tau- 
piSitnukti ~ tą ir Tėvynę. Visi lietuviai turėkime viltį, kad piktam
_______ i Dievo ir mūsų priešui Dievas neleis ilgai triumfuoti.

Philadelphia, Pa. — Do-I Visiems giliai dėkingas ir visada su jumis mal- 
nald Henderson, CIO Mai- doje. 
sto ir Tabako Darbininkų 
unijos pirmininkas, buvo 
priverstas pasitra ūkti, 
nes jis yra priešingas pa
sirašyti nekomunistinį pa
reiškimą, kaip reikalauja 
Taft - Hartley įstatymas.

--- ‘ HSitrMim
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Jūsų Kristuje
Vysk. V. Brizgys

Sušaudė Dar 21 Komunistą
Graikijoj

Athenai, Graikija — 
Teismas nuteisė mirties

Senatoriai Pasiūlė Sudaryti 
Pasaulinę Federaciją

New York — J. E. Kar
dinolas Spellman, ginda
mas katalikų teises šiame 
krašte, parašė laišką Mrs. 
Eleonorai Roosevelt’ienei, 
stipriai ją pabardamas už Į 
prieš katalikišką nusitei
kimą sąryšyj su taip va
dinamu Barden biliu.

Kaip žinoma, Jung. 
Valstybių Kongrese yra' 
bilius, kad mokykloms 
būtų skiriamos pašalpos. 
J. E. Kardinolas Spellman 
ir kiti vadai stipriai pasi
sakė, kad pašalpos būtų 
teikiamos ne tik viešo
sioms mokykloms, bet ir 
privatinėms, neišskiriant 
nė katalikiškų.

Mrs. Eleonora Roose
velt, mirusio Prezidento 
žmona, savo kolumnoj 
“My Day”, kuri telpa dau- 
gelyj dienraščių, išėjo 
prieš katalikus. Ji, kaip ir 
autorius ir kiti Barden bi- 
liaus rėmėjai pasmerkė 
Kardinolą už tai, kad jis 
gina katalikų vaikus prieš 
tuos, kurie nepripažįsta 
katalikų vaikams tų kons
titucinių teisių, kurias tu- 

> ri kiti nekatalikai vaikai.
J. E. Kardinolas Spell

man savo laiške Mrs. Roo
sevelt’ienei aiškiai pasa
kė, kad “taksavimas be

mūsų Amerikos valdžia turėtų pastatyti 
pionierių šūkis, kovojant 
už teisingumą. Taksavi
mas be dalyvavimo šian
dien taip pat turėtų išju
dinti amerikiečius, ir 
kiekvienas turi protestuo
ti prieš tą neteisingumą, 
kuris užgina Amerikos 
milijonams vaikų gauti

sveikatos ir saugumo pa
šalpas, kokias gauna kiti 
vaikai”.

Aukščiausia Teismas y- 
ra pripažinęs, kad sveika
tos ir transportacijos pa
tarnavimas ir davimas 
nereliginių vadovėlių pa
rapijinių mokyklų vai
kams nesipriešina konsti
tucijai. Taip pat davimas 
pašalpų parapijinėm mo
kyklom lygiai taip, 
ir viešom 
konstitucijai. Tas 
bendro neturi su atskiri- 
mu Bažnyčios nuo valsty
bės.

Visi piliečiai, katalikai 
ir nekatalikai moka mo
kesnius (taxes) valstybei 
ir valstijai. Taigi visi turi 
turėti lygias teises, neturi 
būti diskriminuojami.

Amerikos katalikų vai
kai lygiai su kitais kovo
jo, kad apsaugoti Ameri
ką nuo priespaudos ir 
persekiojimo. Amerikos 
katalikų jaunuolių krau
jas liejosi karo frontuose 
taip, kaip ir kitų. Tai ko
dėl turi būti skirtumas 
švietimo, sveikatos, trans
portacijos ar kituose rei
kaluose.

Jeigu nebūtų privačių ir 
uparąpįjįiuų mokyklų, tai

kaip 
nesipriešina 

nieko

daugiau mokyklų, jas už
laikyti, samdyti mokyto
jus ir kitus. Valdžia turė
tų daug daugiau išlaidų.

Neabejojame, kad Kon
greso dauguma narių la
bai aiškiai permato visą 
reikalą. Jie savo balsais 
pasmerks diskrimanciją.

Naujas Lietuvis Monsignoras
 ♦

Mt. Carinei, Pa. — Kun. 
Stanis Dobinis, Mt. Car
inei, Pa. šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas, Jo Šven
tenybės Popiežiaus Pijaus

Nuomy Kontrolės (stoty- 
ims Negriojantis

I

Chicago, m. — Šiomis

pa-Washington, D. C. — itų paruoštas planas 
Keliolika senatorių ir saulinei federacijai, 
kongresmanų įnešė Kon- __ __
presui pasiūlymą įgalioti darytį pasaulinę sąjungą

Kiti senatoriai siūlo su-
x eismas nuteisė mirties ~
bausme dar 21 komunistą Pj^entą^^manąsu-lkuri būtų vietoj_ dabartį-
už priešalstybinį veikimą. saukti Atlanto sutarties! nės jungtįnių Tautų 
Mirties bausmė įvykdyta iniciatorių kraštų atstovų, ganizacijos. 
sušaudymu. susirinkimą, kuriame bū-

or-

xn tapo paaukštintas į dienomis Jung. Valstybių 
prelatus—Right Reverend apygardos teisėjas Elwyn 
Monsignor titulu. |R. Shaw sprendė nuomų

J. E. Harrisburg diecezi-į?ntr°lės bl?ro byI*. Pri«* 
jos vyskupas George Shorehne Cooperative A- 
Leech, D. D., kun. Dobi- partments Ine Kontroles ~ teismo už

drausti išmesti 18 nuomi
ninkų.

Teisėjas Shaw, išklausęs

“Naujienos” rašė (tik prisimin
kite Vyt Kastyčio straipsnį, ė- 
jusį net per du “Naujienų” nu
merius), tai kodėl “Naujienos” 
nesuplakamos kartu su “Liau
dies Bilsu”? Matyt, tai yra da
roma “objektyvumo” vardan. 
Ir, žinoma, nenorima užgauti 
▼ienaminčio dienraščio...

Savaime aišku, kas dar prisi
mena Nepriklausomybės me
tais ėjusias “Lietuvos Žinias”, 
tas ir nesistebi “Ribkos” išsišo
kimais. Juk po šio slapyvardžio 
firma — parašydavo netgi toks 
“dvaždi herojus”, a la Marcin
kevičius...

Teisingai mūsų liaudies išsi
reiškimas sako: “Arba ribka, 

1 Pr. AL

Militaris Stabas Vyksta Į Europą
Armijos, Laivyno ir Oro Jėgų Vadai 

Susitiks Atlanto Pakto Tautų 
Militarius Vadus

Jeigu toki pasaulinė 
junga būtų sudaryta, 
gal būtų geriausia ir stip
riausia jėga prieš totalita
rizmą — komunistinį, fa
šistinį ar kitokį.

są- 
tai

niui apie tai pranešė. Ins- biuras prašė 
talacija bus Hamsburg 
Katedroj rugsėjo 1 d. š.m.

Prelatas Dobinis yra gi
męs ir augęs Shamokin, abiejų pusių argumentus, 
Pa. apylinkėje. Dirbo ang- nusprendė, 
lių kasyklose. Į kunigus kontrolės 
tapo įšventintas liepos m. ' priešingas 
1914 m.

Sveikiname J. P. Prela-'tijom ir miestam nusikal
tą S. Dobinį ir linkime il-’suoti panaikinti nuomų 
giausių metų. (kontrolę.

kad nuomų 
įstatymas yra 

konstitucijai, 
nes jis palieka teisę vals-

Achesms Pasmefke M- 
gijas Penetiejhm Lietuvių Radio Programa

WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.
Washington, D. C. — 

Penktadienį, liepos 29 \i. 
išvyksta Europon Jung. 
Valstybių vyriausieji mi- 
litariai vadai ištirti apsi
gynimo reikalavimus įvai
riuose tų tautų kraštuose, 
kurios pasirašė Atlanto 
sutartį.

Jung. Valstybių Armi
jos, Laivyno ir Oro Jėgų 
vyriausieji vadai turės,

pasitarimus su visų tau
tų, kurios pasirašė Atlan
to sutartį, militariais va
dais. Bus kalbama, kaip 
yra numatyta sutartyje, 
apie apsigynimo organi
zacijos sudarymą.

Washington — Valsty
bės Sekretorius Dean A- 
cheson pasmerkė komu
nistų vedamą persekioji
mų kompaniją prieš R. 
Katalikų Bažnyčią Čeko
slovakijoje, kaip priešin
gą Jung. Tautų Carterio 
nuostatams, kurie įparei- 

i narius gerbti
Yra numatyta, kad mili- 

tariai vadai lankysis'goja jos
Frankforte, Londone, Pa- žmoniškumo ir laisvės tei- 
ryžiuje ir Viennoj. ‘sės.

šeštadienį, liepos 30 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Yra pakviestas svečias kalbėtojas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
UTHU ANIAN RADIO HOUR

306 W. Broadway So. Boston 27, Mase.
Tetephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1440

•
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1949 m. liepos m. 22 d. kiąs veiksmas, tačiau jis 

į Bostoną laivu “General neturįs pagrindo tokio žy- 
Heintzelman” atvyko 50,- gio iš Rusijos pusės lauk- 
000-tasai tremtinys pagalbi, pridūrė Gray baigda- 
D. P. įstatymą. Šiame mas savo pareiškimą re- 
skaičiuje lietuvių atvyko---------------
8736. Tai ne mažas, paly
ginamai, skaičius, kuris 
pasiektas dėka Amerikos 
lietuvių, kurie iš pat pra
džios, nieko nedelsdami,1 
yra užpildę darbo ir buto 
garantijas. Šis laimėjimas

porteriams.

Čekijos 
nrizuoja Čeky Kurnės 

8. S. Riečius
H'ashingtonas — Liepos

priklauso tiems mūsų tau- 27 d. komunistų agentai ir 
tiečiams, kurie buvo išti- Čekoslovakijos ambasado- 
kimi tautiniam jausmui ir rius Jung. Valstybėse bu- 
veikiai suprato ištikusią v° kaltinami Senato sub- 
mūsų tautos nelaimę. Jų komitete, kad jie terori- 
nuopelnai niekad nebus «Įoja grasinimais čekų 
pamiršti.

Tremtinių

kad jie terori

i

Apie š. m. liepos 29 d., laivu 
"General Muir” į Ncw Yorką 
atvyksta šie lietuviai tremti-

kilmės Amerikos piliečius, 
pervežimas kurie kritikuoja komunis- 

jau įsisiūbavo ir vyksta tinį rėžimą Čekoslovaki- 
sparčiu tempu. Dabar tu-j"'-“ 
rime visi susirūpinti, kadį 
nepritruktume garantijų 
ir dėliai to lietuvių perve
žimas nesusitrukdytų.

Kviečiame visus neati
dėliojant pildyti darbo ir 
buto garantijas. Jei kas 
neturite giminių bei pa
žįstamų, tai išrašykite ga
rantiją ir nepažįstamai 
tremtinių šeimai. Atvyku
sieji tremtiniai jums ga
lės pagelbėti, rekomen
duojant savo pažįstamus.

Tremtinių gelbėjimas 
šiuo metu yra svarbiausis 
ir neatidėliotinis darbas. 
Prie šio darbo turime su
siburti visi lietuviai, be 
jokių pažiūrų skirtumo. 
Tai yra tautinis reikalas, 
kurį turime bendromis vi
sų mūsų pastangomis į- 
vykdyti.

% visų tremtinių pagal 
įstatymą jau atvežta. Dar 
yra 150,000 laisvų vietų, o 
mes šiuo metu teturime 
tik apie 8,000 garantijų, 
kurių užteks kokiems 4 
mėnesiams. Dar yra daug 
lietuvių, kurie laukia ga
rantijų iš brolių ir sesių 
amerikiečių. Neapvilkime 
jų. Jei ne giminystės, tai 
tautinis ir artimo meilės 
ryšys mus įpareigoja iš
tiesti ranką skęstančiam. 
Nesibijokite išduoti ga
rantijų. Pažiūrėkite į ki
tus, kurie jau yra išgelbė
ję tremtinius ir juos ant 
kojų pastatę. Geras dar
bas visada esti palaimin
tas. Tūkstančiai tremtinių 
bus už tai dėkingi ir atsi
lygins už Jūsų gailestin
gumą.

BALF-o Valdyba ir 
Imigracijos Komitetas.

joje.
Cekoslovakų dienraščio 

“Dennik” New Yorke at
sakomasis redaktorius ir 
Amerikos Slovakų Drau
gijos pirmininkas, Ameri
koj gimęs Andrevv J. Va- 
luchek patiekė apkalti
nančius faktus. Jis paliu
dijo, kad komunistų agen
tai New Yorke stengiasi 
įbauginti prekybininkus 
čekų apgyventose srityse 
(kvartaluose), organizuo
dami prieš juos boikotą 
dėl jų anti - tautinio (su
prantama anti - komunis
tinio) nusistatymo ir gra
sindami represijomis jų 
Čekoslovakijoje esantiems 
artimiesiems.

Tas pats Voluchek pa
liudijo, kad ir Čekoslova
kijos Ambasadorius Vla- 
dimir Quatrata yra pa
vartojęs grasinimų Čeko
slovakijos kilmės ameri- nimo. 
kiečiams.

Šis jo parodymas buvo atstovais 
duotas Senato juridiniame į tremtinių 
subkomitete sąryšyje su pasitarimų rezultate buvo 
svarstymu biliaus dėl su-į nusistatyta palankiai dėl 
varžymo imi gracijos sudarymo valstybinės ko- 
kenksmingam svetimšalių misijos, 
elementui.

LAIŠKAS IŠ BALTŲJŲ 
ROMŲ

BALF-o Pirmininkas | Atremdamas d’gaulistų
Kun. Dr. Juozas B. Kon- tvirtinimus, p. Schumanas 
cius parašė Jungtinių A- 
merikos Valstybių Prezi
dentui laišką, kuriame nu-

pareiškė, jog pakto 5-tas 
paragrafas numato; kad, 
jeigu betkuri iš dvylikos

siskundė dėl sunkių gyve-'paktų pasirašiusių tautų 
nimo sąlygų tų tremtinių,'būtų užpulta, kitos šio 
kurie pateko į cukraus 
plantacijas New 
apylinkėse.

Į jo laišką gautas atsa- cįja įvyks," k™ ,k, — 
kymas iš š. m. ifepos 6 d., Prancūzijos Antrųjų Par- 
kuriame rašoma, kad da- lamento Rūmų priimtas 
romi žygiai, kurie prives įr Respublikos prezidento 
prie darbo sąlygų P»£eri- pasirašytas.
nimA V* ITniiniai inniA.,

I
I
i

t pakto tautos automatiš- 
Orleans kai jai teiktų pagalbą.

Galutina pakto ratifika- 
l kai jis bus

D. P. Komisijonie- j
rius susitiko su valstybės 

___1j tikslu ištirti 
problemą, &ų

Eurtpts Pdftlbts 1 K

Nauji Tremtinių Transportai

Aleksandravičius Tadas į 
Norwood, Mass. •

Augaitienė Antanina į Low- 
ry, Virginia.

Ambrasas Antanas, Mikalina 
į Detroit, Mich.

Arthnonas Eugenius į Hart
ford, Conn.

Augąs Vaelava į Detroit, Mi- 
chigan.

Augustauakienė Algimanta, 
Kęstutis, Vaidotas į Toledo, O.

Balsevičius Kazys, Liucija į
, N. Y.

Vytautas. Virvė

Marija f

Ona i Barre

Forde Kempini ja Pristatys 
$4 kffijomį Vertės 

Automobilių Izraeliui

Psnitifikilė bareliu išrin*■ wWwVnvwWWlV RwlWIIII| hrl ■■■ 

kitę prezidentu ragina 
Britus» v

kuri nuolatiniai 
rūpintųsi tremtinių reika
lais ir tokia prasme bus 
rekomenduojama Guber
natoriui, numatytame š. 
m. liepos 13 ar 15 d. posė
dyje.

j Toliau laiške pažymėta,
Londonas — Grupė jau- kad spaudoje iškeltos dis- 

’• metų i kusi jos padarė geros įta-!
VoiRa kos ir iau prisidėjo Drie

Washtngton, D. C.— Šią 
savaitę Jung. Valstybių 
Senatas svarstė Europos 
atstatymui bilių pagal 
Marshall’o planą .

Buvo numatyta skirti iš 
viso $5,797,724,000. Dėl to 
biliaus Senate kilo neaiš
kumai ir bilių grąžino ko
mitetui persvarstyti.

Gobies, Mėch.
VWm į Afeafcy, N. Y.

BahaMte fagie, Antanina, 
Bageaija i OšMgo, M.

BeMMeM lMrot£ j Spring 
VaB*, N t

BhttdŽfas Jaoeas, Petronėlė, 
Gediminas į West Branch, Mi- 
chigan.

Botyrius Jonas, Marija, Ro
mualdas, Rimvydis į Bayonne, 
N. J.

Bučinskas Petras, Birutė į 
Mariette, Mich.

Bulota Juozas į Dayton, O.
Bušauskas Uršulė, Irena į 

Joliet, UI.
Čaplikas Juozas, Bronislava į 

Ludington, Mich.
Dambrauskas Leonardas, E- 

lena į Phila., Pa.
Daškevičienė Elena į Chiea

go, IU.
Dudaitė Veronika į Chieago, 

Illinois.
Daugirdas Algimantas į Wor- 

cester, Mass.
Dobilaitis Pranas, Rita, Ri

ta į Chioage, I1L
Dukauskas Antanas į Chiea

go, m.

IšItfudUki Istoriniai 
’TeriaT

nų, 20 ar mažiau i 
amžiaus, vyrų paskelbėikos jr jau prisidėjo . prie 
revoliucionier iš k ą atsi- ' 
šaukimą į visus Britani
jos piliečius. Jie ragina 
panaikinti karalių ir iš
rinkti prezidentą, nes ka-: 
ralius perdaug kainuojąs 
ir trukdo reikalų tvarky
mą. Prezidentu išrinkti 
siūlo Winston Churchill.

Sakoma, kad tie jaunuo
liai nėra raudonųjų įtako
je, bet jie ir gali būti jų 
tėvai yra taip įsitikinę, 
kad jų kraštui būtų ge-[ 
riau. Jie sako, kad yra la-< 
bai daug jaunosios kartos 
asmenų, taip įsitikinusių.

Adresonas (spėja Ameri- 
kiečius Pritirti Kini jų

to, kad daug kur sąlygos 
savaime paskaidrėjo.

Jei Gubernatorius pa-
skirs atstovų komisiją,] 
tai D. P. Komisija jaučia,] 
kad bus sukurtas orga-į 
nas, kuriam pasiseks atei
tyje išvengti panašių ne
geistinų apsireiškimų.

BALF-o Centras.]

Tel Aviv, Izraelis—Pra
neša,, kad po kelių mėne
sių derybų Ford kompani
ja pasižadėjo pristatyti 
automobilių, sunkvežimių 
ir dalių Izraelio valstybei 
$4,000,000.

Sakoma, tad ir General 
Motors veda derybas su 
Izraelio valstybės valdžia, sekretorius D. Achescn lie- 

j pos 27 d. pareiškė,kad šiuo 
i metu yra pavojinga pasi
likti amerikiečiams komu- į 

! nistinėje Kinijoje. Tokių ! 
amerikiečių, kurie nesus
pėjo palikti Kiniją, esą 
ten apie 4,000. Jie gali dėl 
nedraugiškai jų atžvilgiu 
nusistačiusių komunistų 
labai nukentėti.

Jis ragino savo naujame 
kurie

Amerika Kovotų, Jeigu 
Rusai Užpultiį Vakartį 

Vokietijų

VVashington —Valstybės

VVashington — Armijos 
Sekretorius Gray liepos 
27 d. pareiškė, kad Ameri
kos trupės Vokietijoje ko
votų, jeigu Rusija užpultų 
Vakarų Vokietiją. Šis Ar
mijos sekr. Gray pareiš- atsišaukime tuos, 
k imas buvo padarytas vo
kiečių žurnalistų pas jį 
apsilankymo metu. Tokia 
ataka prieš Vakarų Vo
kietiją būtų karą iššau-

gali tai padaryti, gryžti į 
savo kraštą, nes prie da
bartinių ten esančių sąly
gų Jungt. Valstybės nega
li jiems tekti globos.

Prancūzijos Parlamentas 
Užgyrė Š. Atlanto Paktg

Australija veža kareivius 
j kasyklas

Sydney, Australija — 
Angliakasių streikas priė
jo liepto galą. Valdžia įsa
kė vežti kareivius į ka
syklas, ir, jeigu angliaka
siai negrįš darban, tai ka
reiviai bus pastatyti kasti 

Į anglis.

PHfM DarHninkiį IHjtf

New York — Amerikos 
Jungtinių Plieno Darbi
ninkų, didžiausia CIO uni
ja, pasidavė Taft - Hart- 
ley įstatymui. Jos virši
ninkai sutiko pasirašyti 
nekomunistinį pareiški-

Paryžius — Liepos 27 d. 
Prancūzijos Tautinis susi
rinkimas balsų dauguma 
užgyrė Š. Atlanto Saugu
mo Paktą, nors dar ir nė- 
asnt išryškėjusiam klau
simui, ar bus Jung. Valst. 

! Kongreso užgirta apgin- 
I klavimo programa, be -ku
rios tas paktas būtų be-m$- 
vertis.

Prancūzijos Užsienių 
Reikalų ministeris Schu- 
man sakė, kad daugumos 
kalbėtojų laike debatų pa
reikšta baimė dėl ginkla
vimo programos, yra pil
nai pateisinama, bet jis 
pareiškė, kad nepriimti
nas buvo d’gaulistų pasiū
lymas atidėti pakto rati
fikaciją iki Prancūzija 
pakankamai Amer i k o s 
bus apginkluota, kad ga
lėtų jai to pakto uždėtas 
prievolės pildyti.

J. T. Sekretoriai tatartė 
Protestą Achesat'ui

Lake Sucoess, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto
riaus pavadutojas Byron 
Price pasiuntė Jung. Vals
tybių sekretoriui Ache- 
son’ui protestą dėl Senato 
sub-komiteto akcijos, pa
skelbiant tūlo liudininko 
liudymą, kad J. T. sekre
toriatą terorizuoja komu
nistai.

New York (LAIC) — 
Tęsdamas savo priešlietu- 
viškus kurstymus, geg. 4 
d. laidoje baltgudžių sa
vaitraštis “Backauščyna”, 
įsidėjo Bračyslavo Skary- 
nič straipsnį, ‘Litouskaja’ 
Plyš. Straipsnyje rašoma, 
būk 1812 m. buvo atkurta 
nepriklausoma “baltgu- 
diška valstybė” — Didžio
ji Lietuvos Kunigaikštija, 
su sostine Vilniuje. Toliau 
rašoma:

“Žemaitija ir Aukštaiti
ja, kurios dabar nuo 1918 
m. sudaro Letuva, nepri
klausė šiai Lttvai; jos pri
klausė Napoleono sukur
tai Kuršo hercogijai. Bet
gi baltgudžiai reikalavo, 
kad Napoleonas jas pri
jungtų prie jų valstybės. 
Memorandume, kurį Na
poleonui sudėjo kuni
gaikštis Michal Aginskij 
(Mykolas Kleofas Ogins
kis), kuris stovėjo baltgu- 
diškos vyriausybės prie
šaky, pareiškė, kad nors 
Žemaitijoje ir Aukštaiti
joje gyventojai “nėra lie
tuviai ir nekalba lietuviš
kai (u Žamojci į Aukštoty 
naselnictva “nia litouska- 
je į nie havoryc palitous- 
ku), betgi jie turi būti 
prijungti "da Latvy”, ka
dangi jie visuomet Litvai 
priklausė, ir papročiai ten 
tokie pat kaip pas mus”. 
Į tai Napoleonas neva at
sakė: “nors jie ir buvo 
jūsų valstybėje, betgi jie 
kitoki nei jūs”.

Tokiomis pasakomis 
minta Abramčyko pasekė
jai...

Dabrila Kazys į Phila., Pa. 
Feliksas į Munhall, 

Pa.
Gasparėnas Kazys, Bronė, 

Milda, Gasparas į Phila., Pa.
Gervinąs Uršulė. Regina į 

Thomas, W. Va.
Giedrys Andriu?, Berta, Ire

na į Brooklyn, N. Y.
Grakauskas Vytautas į Ozo

ne Park, N. Y.
Grina Antanas, Juozas, Ka-' 

zys, Teklė į Chieago, III.
Gružauskas Stasys, Teklė į 

Scranton, Pa.
Gruzdis Algirdas į Riceville, 

lova.
Gineitis Henrikas, Marijona, 

Linas į So. Boston, Mass.
Giniotis Antanas, Vanda 

Darby, Pa.
Gintalas Narcizas, Elena 

Phila., Pa.
Gumas Petrė, Juozas į Lew- 

iston, Me.
Ignaitis Andrius į Valley 

Stream, L. I., N. Y.
Izokaitis Bronius, Erna, Anė, 

Elsė, Paulius į New Haven, Ct.
Janavičius Kazys, Barbora į 

Joliet, UI.
Jocius Petras, Eleonora, Ire

na į Snover, Mich.
Jonikas Antanas į Bayonne, 

N. J.
Jurgelevičius Adonas, Jad

vyga, Vytautas, Rimvydas, Ni
jolė į Providence, R. I.

Kapčius Jonas į Tacoma, 
Wash.

Karosas Pranas, Marija, E- 
manuelis, Eugenijus, 
gas į Brūtus Mich.

Karpavičius Jonas 
man, Mass.

Keršys Vincas į Phila., Pa. 
Kielius Kazys į Chieago, UI.
Kriščiūnas Antanas, Severi

ną, Algimantas į Abington,

Krikščiūnas Henrikas į Phi
la, Pa.

,Kasperskas Adolfas, Adelė, 
Algimantas, Albinas, Birutė į 
Spring Valley, N. Y.

Kodzierska Herta, 
Saginaw, Mich.

Kildisas Mykolas, Ona, Ro
mualdas į Worcester, Mass.

Kubilevičienė Gerda į Phila, 
Pa.

Kublickas Vladas į Cleveland, 
Ohio.

Labanauskaitė Uršulė į Chi
eago, III.

Leksas Gustavas, Anna, A- 
nita, Martynas į Chieago, III.

Lincevičius Mečislovas į Kan- 
kakee, III.

Lakickas Klemensas, Veroni
ka į Brooklyn, N. Y.

Ludavičius Jurgis, Bronė, 
Dalia, Andra į Brockton, Mass.

Mačiuika Benediktas, Antani
na į Chieago, III.

Memenąs Jonas, Apolonija į 
Chieago, III.

Mickevičius Alfonsas, Elena, 
Vladas, Kęstutis, Maria į Slip- 
pery Rock, Pa.

Mačianskis Bronius, Marija, 
Irena į Chieago, III.

Misiūnas Marija į Chieago, 
Illinois.

Narkevičius Julija į Brutus, 
Mich.

Mardosas Alfonsas į Chiea
go, IU.

Matulionis Balys, Genė, Al
gis, Mindaugis į Chieago, III.

Mickūnas Juozas, Filomena,
- k—

Povilas į Worces-

Vladas, Liudvika, 
Jonas, Kazys į

i

i

Mindau-

į Whit-

Josef į

Algimantas, Juozas į Hadshar, 
Wis.

Nagius Vladas, Veronica į 
Cleveland, Ohio.

Naujokas Mikas į Bethalto, 
Illinois.

Masaitienė Marijona į Cleve
land, Ohio.

Norkevičius Bronius, Agota, 
Algimantas, 
ter, Mass.

Norvaišis 
Algimantas, 
Phila., Pa.

Paškevičienė Jadvyga į 
Brooklyn, N. Y.

Paulionis Vytautas, Stanis
lava, Augustinas į West Haven, 
Conn.

Purvinas Martinas, Stanisla
va, Marta, Danutė, Rūta į West 
Chester, Pa.

Peteris Edmundas į Cleve
land, Ohio.

Račkauskas Vytautas į Tren- 
ton, N. J.

Rukuiža Aleksandras į Ams- 
terdam, N. Y.

Sadauskas Ildefonas, Adelė, 
Romana, Tomas, Ildefonas į 
Chieago, III.

Schorin Valentinas, Nina į 
New York, N. Y.

Simonaitis Alfonsas į Chiea
go, IU.

Šiuma Jonas, Akvilina, Ele
na į E. Chieago, Indiana.

Smilgevičius Valentina, Vio
leta, Lilijana į Kalamazo, Mi- 
chigan.

Sniečkus Juozas, Kazimiera, 
Vytautas, Ramutė, Gintautas į 
Euclid, Ohio.

Stakauskas Aleksas į Flush- 
nig, Mich.

Stoškus Juozas, Konstancija, 
Vladas į Chieago, IU.

Šumskytė Kazimiera į Chiea
go. IU.

Svikla Julius, Bronė, AUus į 
Worcester, Mass.

Truksnis Jurgis, Marija į 
Phila., Pa.

Totoraitis Juozas, Adolfą, 
Jonas į Chieago, IU.

Trečiokas Kazys, Genovaitė 
į Newark, N. J.

Usevičius Vladas, Anastazi
ja į Chieago, IU.

Vadišius Kazimieras į Wa- 
tertown, Conn.

Valdukaitis Vilhelmas, Česlo
vas, Edmundas, Beata, Erena. 
Margareta į Chieago, IU.

Valiūnas Jonas, Kunigunda, 
Nijolė, Algirdas į Worcester, 
Mass.

Vidugiris Povilas, Aleksan
dra, Vytautas į Phila., Pa.

Vaičaitis Petras, Jonas į So. 
Barre, Mass.

Vaičius Juozas, Macelė, Kęs
tutis į Cicero, III.

Varnauskienė Lina. Ina į 
Detroit, Mich.

Valynienė Rūta į Detroit, Mi- 
chigan.

Vdeckis Ignas, Malvyna, Ire
na, Evaldas į Monee Will Co., 
IU.

Vembrė Juozas į Athol, Mas- 
sachusetts.

Vilcirskas Aleksandras, Ele
na, Vitalija į Brooklyn, 

Rugienienė Elzbieta į 
lyn, N. Y.

Zaromskis Kazimiera, 
Worcester, Mass.

Žiedelis Motiejus į Lynn, Ma- 
ssachusetts.

Pimenowas Peter į MiUville, 
N. J.

Atvykusius pasitiks organi
zacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

N. Y. 
Brook-

Jonė j

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
Įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygoa 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
m w. aaoADWAY, ao. boston. Maąa.
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(Tęsinys)

Šis svarbus klausimas y- 
ra rimto dėmesio vertas 
klausimas. Tas faktas, 
kad išmirus senajai lietu-

lietuviai katalikai Ameri- visai aiškiai kėliau. Šis 
kos Jungtinėse Valstijose klausimas mano kelionė-
yra skaitlingiausi iš visų je po lietuvių kolonijas: 
kitų lietuviškųjų srovių,[buvo pasidaręs 
kad jie daugiausia Lietu- grindiniųjų ir nebe reika- 
vos reikalui suaukoja, pa- lo. Į taip mano pastatytą- 
vizdžiui Didžiojo karo i jį klausimą žmonės rea- 
metu Tautos Fondas. Ka-įgavo. Vieniems atrodė

vienu pa-!

JvdbtauA,

Vertė A. Maceina.

KĄ PASIRINKSI?II

Komunistinio švarko siūlės

Šl>isUU>įSL. Jg^jį

viu ku^i^ų kartai jų vietą talikų teigimu ir dabarti- kad aš be reikalo tą klau-į 
užims jaunoji karta, pa-'niais laikais katalikai.simą Iškėliau, kiti gi savo 
kankamai ryškiai nusako daugiausia suaukoja Lie- džiaugėsi, kad bent dabar sia/ . 
to klausimo svarbą ir su- tuvos laisvinimo reika-j tas klausimas pastatytas/. _ tetą <-<
sirūpinimo juo reika!in- lams įr tremtiniams šelp-|visame, tikrajame nuogu- .. v.° .

Keru tarnybai paaukosi Mano idealas yra suaugęs 
/savo jaunas, pasirengu- žmogus,

gumą. ti. Man išvažiuojant į
Ar galima steigti JAViJav apie katalikų jėgin- 

grynai lietuviškas moky- gumą įp stiprumą pasa- 
Prezidentas Trumanas pareiškė, kad už geležinės klas, apie kokias Tamsta ko jo dabar Vokietijoje e- 

uždangos ne viskas tvarkoj, vadinasi, ne viskas taip klausi, tikrai nežinau. Są vienas Amerikos lietu-____ ____ ____r__ ____
sklandžiai eina, kaip Kremliaus ponai norėtų. Ir be Tamsta nuvykęs ten, pats vis nepriklausąs katalikų simo šiandien nebūtų bu
to pareiškimo mes numanom, kad Rusijos diktato-: turėsi galimybės tai paty- grupei. Tai aš pats pašte- vę. Amerika sujudo. Man 

. j i... Tačiau(rinėti. Jei tai būtų galima bėjau nesunkiai lankyda- to tereikėjo. Daugiau ar
ir jeigu lietu- masis po JAV įvairius mažiau klausimus laimės, 

i kitur 
našta, tai būtų viena stip- ja ir toji lietuvių katali-itam klausimui gvildenti ir

me ir baisume, 
darni, kad jei tas kiausi-j 
mas būtų seniau pastaty
tas taip, kaip dabar sta
tomas, šio šiurpaus klau-

kurio gyvenime 
’ religija yra ne sekmadie-

keletą dešimt m e- nio popietės nuotaika, ne 
čių būklė buvo dar neaiš- į dvasinis pergyvenimas, ne 

pripažin-:šiandie jau skirs-' paveikslas be rėmų, ne 
P -- Įtosi dvasios ir idėjos. Vis. šventadieniškas drabužis, 

aiškiau galima įžiūrėti, bet giliausioji jėga, kuri 
kad busimoj pasaulio is- valdo visą jo gyvenimą, jį 

i tori joj bus tik dvi kovo- persunkia ir rodo jam 
jančios šalys. Vienoje pu- kryptį.
sėje bus visas šiapusinis' Ar netiesa, mano mie- 
pasaulis, žmonės be Die- las, kad ir tu užaugęs būsi 
vo, kurie persekios idea- vyras, mylįs savo religiją, 
lūs, smerks Bažnyčią, ku- laikąsis jos įsakymų, ir 
rie norės išsigyventi visa- gyvenąs, kaip dera sąmo-

kuri

rius daugiau prarijo, negu gali suvirškinti. 1
viešas Prezidento pareiškimas sutvirtina, kad yra į padaryti
rimto pagrindo manyti, jog Rusijoj bręsta vidujinis viams tai būtų pakeliama į kraštus? Iš to visai aiškė- Sudaryti tai ten, tai 
susmukimas. i—~t_, tūtų “Z“- zti“ L k-™/---- LI—........ . . .,

Ne be pagrindo vyksta pačių stambiausių parei- riaušių apsaugos nuo nu-kų įtaka į visą Amerikos ’ spręsti tam tikri kolekty- rne» tik civilizacija pa- mngam kata ikui..........r -- . Z . ~ ____ :____... . ' • __ jy-z_*-iAP-s no o-o minti Tai npza- O įeimi aDlinkugūnų likviduotė. Kai kurie netikėtai miršta, 
buliškai sveikas, dar nesenas Zdanovas, “ 
gos pasimirė”.
tokia, kad įsigijo perdaug populiarumo kaip vadas 
neparankios Stalinui “jaunaturkių” partijos. Arba 
toks Bulgarijos diktatorius Dimitrovas. Jis buvo ne 
tik Stalino amžininkas ir draugas, bet ir ištikimiausis 
politinis bendradarbis. Tačiau išsišoko su savo suma
nymu sudaryti komunistinį Balkanų bloką. Tai jau

Toks tautimo priemonių, o ant- lietuvių gyvenimą. Dairy- vai. Tai pačios pradžios 
po ilgos li-Jra, laimėti lietuvių tautai ėdamasis po katalikų gy- laimėjimai. Aš suprantu,

. Faktinai jis buvo sveikutėlis. Jo “liga” j tuos, kurie jau stovi pa-lvenimą ir jų užsimojimus kad tenykščiose gyvenimo 
igijo perdaug populiarumo kaip vadas sprukimo nuo lietuvių priėjau išvados, kad dar sąlygose, kova su lietu-

tautos kelyje.
— Leisi man 

mininke, 
dviem iš katalikų gyveni
mo klausimais ir būtent

ne visi turimi žmonių pa- vių nutautimu yra sunki,

pasikėsinimas atsipalaidoti nuo Rusijos. Tokių daly-į tokiais — ar yra katalikų į tų žymiai stipresniais ir 
kų Maskva nepakenčia. Skaudžiai subartas, Dimitro- pasauliečių inteligentų a-įtakingesniais.
vas žemai atsiprašė. To neužteko. Buvo pašauktas 
Maskvon nei tai pasiaiškinimo, ne tai sveikatos patai
symo reikalu. Nuvyko ir* netrukus parvyko — metali
niame karste.

Kiti žymūs pareigūnai, kaip Molotovas ir Višins
kis, atleidžiami “pailsėti”. Nesvarbu, ar dėl populia
rumo, ar dėl nesugebėjimo vesti užsienio politiką Sta
linui tinkama linija. Svarbu, kad ištikimiausi diktato
riaus tarnai nebepatikimi. Apie generolus nėr ką nė 
kalbėt. Patys garsiausieji buvusio karo laimėtojai ar
ba pasimirė (daugiausia dėl operacijos), arba laįko- 
mi užuomaršoj kokiame nereikšmingame užkampy. 
Jeigu jau vadai nepatikimi, tai ką jau bekalbėti apie 
užuitą, pavergtą ,alkaną, suskurdusią liaudį ? Iš teroru 
palaikomos “tvarkos” kiekvienas nori išsilaužti.

Tačiau diktatoriaus rūpeščiai čia nesibaigia. 
Daug didesnio susigraužimo sudaro pavergtosios tau
tos. Ana toks pirmiau ištikimiausis komunistas Tito. 
Tai antras Trockis, dar pavojingesnis už Trockį, kurs 
tik tremtyje rodė bejėgiškus dantis. Tito valdo savo 
kraštą, turi stiprią armiją ir klusnų valdžios aparatą. 
Nuversti jį nuo sosto vien įsakymais Maskva nebepa
jėgia. Įsakymų jis nebeklauso, grąsinimų nepaiso. 
Kas daryt? Sukelti prieš jį revoliuciją? Apie tai lyg 
jau ir kalbama. Tačiau revoliucija sukels naminį ka
rą, kurio atbalsis nuaidės per visas pavergtas šalis. 
Su maišto sąjūdžiu, į kurį įsivels visų kraštų partiza
nų daliniai, Maskvai teks labai sunkiai kamuotis. Ar 
į tą kamuotę abejingai žiūrės nekomunistinis pasau
lis, laukte laukiąs bolševizmo likViduotės? Yra ko 
Maskvai susimąstyti.

Kitą galvosūkį ar verčiau galvoskaudį sudaro 
Maskvai Kinija. Tiesa, komunistų vadas Mao-tse-tung 
pareiškė Rusijai ištikimybę, dėlto, kad jos pagalbos

v •

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Pratarmė

Atrodytų ,kad viskas, kas šių ir kitų vy
rų buvo sukurta, pastatyta, yra žuvę. Iš 
tikrųjų betgi taip nėra. Medžiaginiai pavy- 
dalai yra trapūs, nepastovūs —- jie ankščiau 
ar vėliau vistiek turi subirėti, virsti dulkė
mis. Kitaip yra su moralinėmis tautos ir 
paskirų individų vertybėmis: jos yra amži
nos. Tautų gyvenimas ir jų likimas priklau
so Istorijai, o ši nėra aklo vyksmo, determi
nizmu grįsto, išdava. Istorinis procesas ru- 
tuliuojasi amžinųjų Įstatymų ribose, reiš
kiasi smukimo ar prisikėlimo epochomis.

Viena iš tokių istorinės raidos fazių mū
sų tautos gyvenime yra baigta. Nuo 1940 m., 
kartu su titanišku destruktyvinių elementų 
mėginimu Lietuvą visai sunaikinti, yra pra
sidėjęs naujas kelias — Golgotos, kančios, 
žūt-būtinės kovos kelias. Šią šiurpią padėtį 
šiek-tiek skaidrina faktas, kad panašioj 
būklėj ne vieni mes esame. Visas pasaulis 
yra suskilęs į du viens kitam priešingu po
liu: Vakarus ir Rytus. Ne vieną kartą pra
eity barbarų buvo kėsintasi nušluoti nuo že
mės paviršiaus krikščioniškąją Vakarų civi
lizaciją; ne kartą Rytų ordos buvo privers

jęgs pagaminti. Tai neža-į O jeigu aplinkui matysi 
boto industrializmo žmo-,tik kvailumą? Jei tavo ar- 
nės, kurie operuos bruta- j timuose reateliuose nebus 
liŠkomiS Ūkio jėgomis, VI- dvasina
įsai nepaisydami savo arti-

"‘ t stovi ir

:nė vieno reiiginės dvasios 
Į persunkto pavyzdžio, iš 
i kurio galėtum semtis sti- 
Iprybės? Jeigu su savo re
liginiais įsitikinimais liksi 
vienas?

Vistiek!
Vienas? Ne! Dievas ir 

aš visados reiškia stip- 
1 ' Jeigu bus

Isusiras^ ben- ros ir pažangos darbinin-i paliesta mano religija, 
- - įgįkai, dvasinės kūrybos į ginsiu ją dar karščiau! 

kai nuo”jų ‘ sauSotojai’ telkiasi po! Viešpatie, noriu būti Ta-
geležine tvu- kiekvienos kultūros ir ci- vo arfa, skambink mani- 
tos bendros:vilizaeijos simboliu — po mi!

—, Pone Pir- jėgų šaltiniai jų yra iš- net labai, bet ne be vilties. !*°Je Puseje 
paklausti dar semti ir panaudoti. Įrikia- Kovai organizuot ir vado- su atnaįduotais įn-

vus tas visas pajėgas į vaut yra kam. Reikia tikį^nkta*^^ "LĮZ?.?
darbą, katalikai pasireikš-j pasiryžt.

Vadų ka-
kademikų, koks jų vaid- talikai turi gana gabių 
muo lietuviškoje visuome- ir kunigų ir 
nėję ir antra, koks bend
rai yra lietuvių katalikų 
vaidmuo lietuviškajame 
Amerikos gyvenime?

pasauliečių

, kurie, apsvai- 
‘ . Tame kovos Sinti demagogiškų šūkių,

fronte daug teigiamo ir nori sugriauti kiekvieną 
naudingo gali padaryti tvafM*. . .
nukeliavę ten tremtiniai.1 . Kitoje puseje telkiasi

tarpe.
— Ar smarkiai jaučia

mas lietuvių nutautimas 
j JAValstijose ir ar yra i

Bet jie tai padarys tiki visi žmoniškosios Jcultū-'riaumas jėgas, 
tuomet, kai 
drąją kalbą su senaisiais j 
emigrantais, 
neatsitvers, geležine tvo- 
ira. Jei jie 1Lietuvių inteligentų a-vilties tą nutautimo eigą k - _pra„ neatliks <?a- Kryžiumi. i Viešpatie, noriu būti ug-

kademikų JAV yra. Susi- sustabdyti ar susilpninti? VQ tautinės Misijos, kokia Anie Prieš Diev^’ šitie nis »° Tavo meilė tedega 
dariau įspūdžio, kad tas| Klausiamas nutautimas ' nrivali atlikti su Dievu- manyje!
būrys yra nemažas. Kuris smarkiai juntamas. Aš įaveiį„; ; tėvvne sustoius Kuriuos tu pasirinksi? Viešpatie, noriu būti 
jų nuošimtis priklauso pats jaučiausi kaip tautoj t Amerikos Vai- Bet kam dar reikia'krikštolinė taurė, o Tavo
ki.tulikams, nedalė č i a u be ateities. Tai mane la- 
pasakyti, kaip tygfei ne- bai slėgė/ Juk*7AV lietu- 
galėčiau pasakyti, kuri viai sudaro mūsų tautos 
srovė jų daugiau turi. Ži-'žymią dalį, kuria nekartą 
nau viena, kad inteligentų lietuvių tauta savo 
katalikai savo tarpe turi mių metu rėmėsi ir 
daug. Dalis jų dirba atsi- dabartinių baisių 
dėję įvairų visuomeninį 
darbą, kiti dėl tos ar ki
tos priežasties prie jo ne
sideda.

Senai esu girdėjęs, kad

nelai- 
kuria

mių metu remiasi, 
vienatinia ir stipria 
nuviliama atspara, 
reiškinys man buvo labai 
skaudus, jį visur kietai ir

Jungtinėse Amerikos Val
stijose.
— Kaip patiko Amerikos 

lietuviai ?
— Yra dvejopi Amerikos 

lietuviai — išemigravę iš

būti 
reikia'krikštolinė taurė, o Tavo 

į malonė tegul pripildo ją!
Su Kryžių-1 Viešpatie, noriu būti 

• grožis

klausti?
“Su Dievu! ____ „__ _ ___r___, __

mi! Su Katalikybe!” Deja,į veidrodis, o Tavo 
i šiandie yra daug krikšty- tegul spindi iš jo! 

J?tų, bet mažai krikščioniš-
kuria “ kŲ katalikų.nelai-lLletuvcs lr Amerikoj gi- ’Atejt neturi būti,.
kaip “J *f. auSf PlrmleJ‘. Pas'- Mes stovime prieš didį su- 

ir ne. llkV tle Patys senleJ> pat- ‘ „Jir ne
šis

tebereikalingas. Jis jau valdo virš 200 milijonų kinie
čių, bet dar kita tiek jų reikia pavergti. Be rusų pa
galbos nepajėgsiąs to padaryti. Kas bus, kai visą Ki
niją pavergs? Ar klausys Maskvos įsakymų? “Kini
jos komunistai tai kaip ridikai: paviršium raudoni, 
viduje balti” — pats Stalinas tai pareiškė. Ar Mao- 
tse-tung sudaro išskirtį? Tai klausimas, kurio Stali
nas nedrįsta rišti.

Iš viso, komunistinis švarkas žmonijai netinka: 
dar tebesiūdomas, o jau siūlės braška. K.

tos pasitraukti į savo stepes iš Europos. 
Sunku įtikėti, kad nūdieniai didieji brutali- 
nių jėgų užsimojimai apžioti visą pasaulį ir 
jį pavergti savo nihilistiniams eksperimen
tams pavyktų.

Jaunajai lietuvių kartai reikia budėti, 
aukotis ir laukti triumfo valandų. Didžiųjų 
mūsų tautos vyrų, tiek mirusiųjų, tiek gy
vųjų dvasia, teuždega ją entuziazmu ne mir
ti, bet gyventi.

Gims taurios asmenybės herojiškiems žy
giams — į pergalę, į naują tautos buities, 
jos gyvenimo ir kūrybos epochą.

Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme! 
Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę semia...

(V. Kudirka)

Mano buvęs mokytojas
Tanuos būsiant ne pro šalį, tinkames- 

niam Prel. Šaulio asmenybės apibūdinimui, 
čia priminti vieną epizodą iš savo paties gy
venimo.

Tai įvyko prieš daugelį metų. Aš ren
giaus stoti į kunigų seminariją. Egzami
nams išlaikyti trūko pasiruošimo iš lotynų 
k. Mano gimtojoj parapijoj, Panemunėlyje, 
buvo tuomet vikaru, kiek pamenu, kaip žmo
nės sakydavo, labai mokytas kunigas, F. 
Paškanis, Teol. kand. Motinos prašomas, jis 
parašė nuo savęs rekomendacinį laišką —

riarchališki lietuviai, ko
kie buvo anais laikais jų 
išėjimo metu. Kaip iš a- 
kies trauktas, nors be mi
linės ir be klumpių, o mo
derniais Amerikos drabu
žiais dėvi. Bet siela pasili
ko ta pati lietuviška — 
kalbus, širdingas, gailes
tingas, vaišingas, nors 
prie žaizdos dėk. Jis pasi
liko su visais savo “kab
liukais”, bet vistiek išbu-

Tęsinys 5-tame pusi.

Viešpatie, noriu būti ą- 
žuolas, kurį Tu pats augi
ni!

Viešpatie, noriu būti jū- 
sirėmimą tikėjimo su ne-:ra, pripildyta Tavo gily- 
tikėjimu. Dieve gink, ne-įbių. 
norėčiau, kad tu stovėtum 
ir galvą nuleidęs žiūrėtum puoš mano 
į šitas grumtynes. Būk mano lūpos apie Tave kal- 
linksmas, ugningas, betjba; kai skausmas išspaus 
stipriai laikyk vadžias!'iš mano akių ašaras, tegul 
Mano idealas yra jaunuo-į kiekviena jų krinta į Ta
lis, kuris, eidamas savo 
gyvenimo keliu, nuolat 
žiūri į žvaigždes, bet ir 
kuris ir į griovį neįkren- 
ta; kuris žino, kad kiek
viena kultūra visų pirma 
reikalauja sielos kultūros.

prašymą Panevėžio Realinės gimnazijos ka
pelionui kun. K. šauliui, kaip savo draugui iš 
Petrapilio Akademijos laikų, kad jis būtų 
geras mane, jauną moksleivį, paimti savo 
globon ir kartu privačiai pamokyti lotynų k.

Gavus teigiamą atsakymą, regis, 1915 m. 
rudenį atvykau į Panevėžį ir, apsigyvenęs 
viename bendrabutyje arti bažnyčios, tapau 
kun. kapeliono Šaulio mokinys. Skirtu laiku 
keletą kartų savaitėje lankydavaus į jo bu
tą. Iškvotęs iš užduotų dalykų, išaiškindavo 
pamokos turinį kitam kartui. Šitos kapelio
no pastangos davė gerų vaisių: galėjau išlai
kyti kvotimus į kunigų seminariją visai pa
tenkinamai.

Mane jaudino kapeliono gerumas, jo nuo
širdumas, besąlyginis pasiaukojimas peda
goginiam darbui. Tai, ką jis darė, nutrauk
damas nuo tiesioginių savo pareigų nemaža 
brangaus laiko, ir net be jokio atlyginimo, 
buvo man ypatinga dovana, noras padėti 
net visai nepažįstamam pašaliečiui jaunuo
liui, kad jis galėtų šviestis ir savo užsibriež- 
to tikslo siekti.

Visa Rusijos imperija tuo metu gyveno 
revoliucinio įkarščio dienas. Mokyklų jauni
mas buvo užnuodintas ateistinių chimerų 
svajonėmis. Gimnazijų mokytojai, universi
tetų profesoriai savo kambarius puošdavo 
Darvino ir Markso biustais. Nuolatiniai 
krašto vyriausybės kriziai, streikai, atenta
tai, darbininkijos bangavimai rodė, kad ei

Kai linksmas juokas pa
veldą, tegul

vo rankas!
Padaryk, Viešpatie, kad 

visados būčiau skaistus, 
ištikimas ir laimingas Ta
vo sūnus! Padaryk, Vieš
patie, kad būčiau maldin
gas žmogus!

nama prie radikalinių pasikeitimų: tik ne į 
gerąją pusę. Buvo siekiama sugriauti viską, 
kas per daugelį amžių buvo pastatyta. Bet 
tiek šio judėjimo vadai, tiek pačios žmonių 
masės neturėjo jokio plano ateičiai, nei rim
tesnio supratimo apie busimąją santvarką, 
nei kaip ją įgyvendinus. Garsūs, drąsūs šū
kiai, žinoma, tiko laisvės ištroškusiai visuo
menei. Bet iš šitokio entuziazmo nieko pozi
tyvaus negalėjo išeiti: krikščioniškoji mora
lė imperijoje buvo susmukusi, o ir į pačią 
krikščionybę žiūrėta, kaip į atgyvenusią sa
vo amžių liekaną. Liaudis, nors buvo tikinti, 
bet tamsi, — taigi, labai nereikšmingas ele
mentas, lengvai tariamosios šviesuomenės 
pažiūrų suvedžiojamas.

Tie revoliuciniai sąjūdžiai, tiesa, atrodė 
iškovoję šiek tiek daugiau pilietinių teisių 
žmonėms. Caras savo manifestu paskelbė 
žodžio, spaudos, susirinkimų, sąžinės lais
ves. Vietoje jomis pasinaudoti konstrukty
viniam darbui, destruktyviniai elementai 
dar labiau šėlo ir šiaušėsi prieš vyriausybę, 
ir jų griaunamasis veikimas dar paaštrėjo. 
Iš kitos pusės, kas valdžios buvo gera daro
ma, tai aukštoji biurokratija ir krašto didi
kai, nenorėdami išsižadėti bent dalies savo 
privilegijų ar turtų, tormazavo normalų vi
suomenės būklės ir socialinių reikalų vysty
mąsi, pereinant iš autokratinės režimo for
mos į demokratiją. Todėl skeptiškai žiūrėta 
j minėtą caro manifestą. (Bu» daugiau)
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HARTFORD, CONN.
jus *

Kas savaitę į Hartfordą at
vyksta vis naujų lietuvių, bu
vusių DP. Tarp atvykstančių
jų nemažai yra inteligentinių 
pajėgų, kurios mielai jungiasi į 
kultūrinį ir visuomeninį darbą. 

[Tikrai džiugu, kad vietirtfii lie- 
j tuviai stengiasi naujai atvyku- 
siems kuo tik galėdami padėti, 

Įo ypač darbo gavimo reikale, 
i Neužmirštama ir Lietuvos 
; laisvinimo bei lietuvių tremti
nių Vak. Europos DP stovyk

lose reikalai. Tuo tikslu, o taip 
! pat ir artimesniam * su naujai 
Į atvykusiais susipažinimui vie
tos šalpos ir Tarybos skyrius 
šių metų liepos 31 dieną 1 vai. 

Darbai pagerėja. Audeklinės:30 min- P- PietU Lietuvių Sąry- 
vėl pradėjo dirbti po 8 vai. ir šio Darže rengia didelį, turtin-

GQU>E17 LIETUVIU
kolonijose '

niu ir visais darbininkais sun
kiai dirbo, kad dalyvius paten- 

dienomis p-lė Stela kįntų. Suprantama, ponios ir

LAVRENCE, MASS.
Šiomis

Raznauskaitė grįžo iš trumpų oanelės irgi prisidėjo prie šio 
atostogų. Ji lėktuvu buvo nu- sąskridžio pasiRpkimo ir daug' 
vykus į Verona, N. J. pas savo padirhpjn, kad būtų daugiaui 
sesutę. Mrs.* Edvvard Ogden,|pelAo §v Vardo Draugijos 
kuri labai gražiai gyvena su ■ valdyba taria visiems nuoširdų s 
savo šeima. !ačiū. F.A.K.,

Ponia Ogden yra buv. Ona
Raznauskaitė, registruota slau-i 
gė, ir per daug metų buvo 
slaugių viršininkė Šv. Elzbietos' 
ligoninėje, Brighton, Mass.

P-lė Stela Raznauskaitė. ge- daugelis darbininkų grįžta į 
rai žinoma damininkė - solistė, 
grįžo iš Verona, N. J. kiek pa- mažėja. Kurie atvyksta į mūsų 
ilsėjusi, ir džiaugiasi pamačiusi koloniją buv. tremtiniai gauna 
savo sesutę ir jos šeimynėlę, i darbus ir visi dirba.

____ -______________
Piknikas Gerai Pavyko

Nekantriai lavrenciečiai 
apylinkės lietuviai laukė liepos ikonas iš Kennebunk Port. Me. 
24 dienos, kurioje įvyko Šv. Tat šiais metais lowelliečiai lie- 
\ ardo Draugijos sąskridis. Ka- tuviai katalikai rengiasi skait- 
dangi šis sąskridis buvo ren- lingai dalyvauti rugpūčio 14 d. 
giamas geram tikslui, tai ir Tėvų Pranciškonų 
Dievulis suteikė gražią saulėtą Lietuvių Dienoje 
dieną, ir dalyvių susirinko, iš port. Maine. Jau yra 
visur privažiavo skaitlingas; gistravę du pilni busai, 
būrys. Labai džiugu buvo ma-:pikniko dienos gali dar 
tyli skaitlingą būrį lietuvių sai prisipildyti, 
buv. tremtinių, kurie laimingai 
pasiekė šią laisvės šalį Ameri
ką. Dabar kartu su savo bro
liais amerikiečiais dalinosi j. [ susirinkimai pertraukti, 
spūdžiais ir praeityje patirtais J”®8’ P° 
vargais. Pagaliau pagauti šios.P1"38^®8 
jaukios nuotaikos. būreliuose ĮSomis-
susirinkę dainavo lietuviškas i __  ‘
liaudies dainas ir aidas skam
bėjo po visą Palangos pušyną 
ir ežerą. Visi 
Palangos tyru

Visi sĮKirto 
kada prasidės 
nio žaidimas (soft bąli). Lauk
tasis žaidimas prasidėjo apie 
trečią valandą. Lawrence šv. 
Vardo ratelio buvo šie žaidikai: 
A. Švenčionis. 
Blake, kun. 
Balinas. J. Savage. 
vich. B. Zenevich. 
kas. J. Griskevich, 
kas. So. 
žaidėjai: 
Medonis. 
Aukštikalnis, T. Benzevich. 
Tamulis. J. Lesčinskas. J. Wil-i Montello, Mass. didžiulį 
liams. P. Kazlauskas, kun. A.;ką. Klebonas sakė, kad 
Kontautas. A. Mitkus. E. Rol- niečiai jau į tą pikniką 
lo. ir P. Dravinskas. Abi žaidi- * 
kų komandos žaidė puikiai. y-\ 
pač gerai pradžioje pasirodė; 
So. bostoniečiai ir buvo net 
manoma .kad tikrai bus laimė
tojais .tačiau lawrenciečiai pa
darė jiems surprisą. laimėdami; 
8 taškus prieš So. bostoniečių 
5-kis.

Draugijos valdyba su savo 
dvasios vadu kun. J. Bernato- norėsite.

10 WH1, MASS.

darbus. Atrodo, kad bedarbė

i Atostogauja mūsų kolonijoje, 
j Lietuvių Šv. Juozapo parapijo- 

ir j je atostogauja Tėvas Pranciš-

laisvai kvėpavo
oru. 
mėgėjai 

minkšto
laukė, 
sviedi-

rengiamoje 
Kennebunk 

užsire- 
o 

du

šio Darže rengia didelį, turtin
gą su gražia muzika, skaniais 
valgiais ir gėrimais pikniką, 
kurio pelnas skiriamas Lietu
vos laisvinimui ir tremtinių 
šelpimui.

Taigi, hai-tfordiečiai po sun
kaus darbo ir dienos rūpesčių 
neužmiršta Tėvynės ir Tautos 
reikalų .o taip pat sudaro gra-j 
žią progą patiems gražiai ir 
linksmai praleisti laisvalaikį. 
Todėl minėtą dieną visi hart- 
fordiečiai lietuviai, kuriems yra 
nesvetimi vietos Šalpos ir Ta
rybos skyriaus siekimai, turėtų 
paremti ir kuo skaitlingiausiai 

Br.
. paremti ir kuo sKai 
'piknikan atsilankyti.

Lietuviškas veikimas
saros sezono

va-

B.

CAMBRIDGE, MASS.

Visi Keliai Veda 1 Lietuvių Pr
DARBININtAS

Lai ilsisi

Vaitkevi- 
buvo at- 

Tre-

A. a. kun. Juozas
čius tėvas Marijonas 
mintas mūsų bažnyčioje, 
čiadienį, liepos 27 d., kun. Ado
mas Ješkevičius atnašavo ge-

LIETUVIU DIENĄ

Mirė a. a. Kotryna Aleknavi
čienė. Senukė sirgo ilgus metus 
miesto ligoninėje. Palaidota iš 
šv. Alfonso bažnyčios, antra
dienį, liepos 26 d. Kazimieras 
Kučauskas rūpinosi laidotuvė
mis. Priklausė prie Altoriaus 
ir Rožančiaus dr-jos ir vietinės 
Tretininkių kuopos. 
Viešpaties ramybėje.

Sunkiai serga Ona Birštonie
nė. Buvo aprūpinta paskuti
niais sakramentais. Ligonė ran
dasi namie.

Pavojingai serga Patackienė, 
804 W. Lombard St. Prašoma 
visų pasimelsti už abi ligones, 
nes abi baisiai kenčia ligos 
skausmus.

Mūsų mokyklos vedėja Sesu- 
tė Annuncijata vyksta į Chi
cagą rugpiūčio mėn. švęsti sa- 

I vo sidabrinį profesijos jubilie
jų. Jos kelionės draugė bus Se
sutė Jeremiją, kuri važiuoja

dulingas šv. Mišias už mirusio atlankyti savo sergančią sesu- 
brolio - vienuolio vėlę. Tos Mi
šios buvo užprašytos gerb. Mo
tinos M. Immaculatos ir Balti- 
morės Sesučių Kazimieriečių. 
Egzekvijas giedojo kun. Ješke
vičius, kun. Paulius, kun. Dam
brauskas ir kun. dr. Mendelis.

tę ponią Prosevioenę. Tenka 
nuoširdžiai pasveikinti mūsų 
jubilijatę ir palinkėti jai ilgiau
sių metų Viešpaties darbe.

KELBODT8
( Šv. Antano Vienuolyną, Kennebunk Port, Maine

Iš Bostono pro Sumner Tunnel vykite sekančiais keliais: 
route C-l, route 1 iki Portsmouth, N. H.; Nuo Portamoutii iki 
Kennebunk Port, Maine — Maine turnpike (toli 35) iki Kenne
bunk Interchange, paskui route 35 per Kennebunk miestelį iki 
Pranciškonų vienuolyno Kennebunk, Port, Me. (5 miles) arba 
važiuokite Vandenyno pakraščiu route 1 iki route 9, už 4 milių 
į dešinę — Franrisran Monastery.

Autobusai iš Bostono j Kennebunk, Maine, (Boston A Maine Trans
portą tion Co.. 10 Park Square, North Station, Daylight Saving Time) ii 
eina: 8:45 A. M.; 10:45 A. M.; 12:15 A. M.; 1:00 P. M.; 2:45 P. M.; 
5:00 P. M.; 7:00 P. M.; 9:00 P. M.; (Eastem Greyhound Boeton, 60 Park 
Sąuare, Daylight S. Time) ižeina: 8:00 A.
4:00 P. M.; 6:00 P. M.

Traukiniai i* Bostono North Station 
dienomis: 7:30 A. M.; 12:15 P. M.; 3:55 P.
8:07 A. M.; 12:53 P. M.; 4:33 P. M.; Iš HaverhiU: 8:22 A. M.; 1:06 P. M.; 
4:47 P. M.; Sekmadieniais iš Bostono j Kennebunk: 8:10 A. M.; 12:15 
P. M.; 5:10 P. M.; grįžta į Bostonų — 6:31 P. M.; Iš Lawrence į Kenne
bunk: 4:40 A. M.; 8:47 A. M.; 12:50 P. M.; 5:43 P. M.; Iš Haverhill: 4:55 
A. M.; 8:59 A. M.; 1:02 P. M.; 5:55 P. M.

Traukiniai iš New Yorko G. C. Terminai į Kennebunk, Me.; 8:00 PM. 
(šeštadieniais — 9:00 P. M.;) 6:30 A. M.

Čia nurodytas traukinių laikas yra Standard Time. Nuo Kennebunk 
stoties iki vienuolyno yra 3 miles. Atvykę skambinkite Tel 5.

M.; 9:30 A. M.; 12:30 P. M.;

Grįžo į Baltimorę po trumpų 
atostogų Marijona Volskienė, 
Emilija Kripienė, Marijona šeš- 
kiūtė ir kitos lietuvės aplankiu- 

įsios Tėvų Pranciškonų vienuo- 
' lyną Maine valstijoj. Ponia 
Volskienė pranešė, kad Tėvai 
Pranciškonai skaito 
kongregacijos narius, 
auga.

Kazimieras ir Juozapina Ma
čiukai susilaukė trečio sūnaus. 
Sveikiname. Pakrikštytas sek
madienį, liepos 24 d. Suteiktas 
vardas Bryan Francis. Krikšto 
tėvai buvo Stasys ir Elzbieta 
Straiter, geri prieteliai Kazi
miero Mačinskio. Kleb. kun. dr. 
Mendelis atliko krikšto apei
gas.

Svečias iš Montreal, Canada, 
kun. Vilkaitis atnašavo šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą sek
madienį, liepos 24 d. 8; 30 vai. 
Jis lankė savo gimines Balti
morėje Kazimierą Limontavi- 
čių ir jo šeimą. Baltimoriečiai 
džiaugiasi išgirdę vilkaviškietį 
kunigą savo šventovėje.

jau 28 
Sparčiaiiki Kennebunk stoties: Darbo

M.; Iš Lawrence į Kennebunk:Po malonių atostogų prie jū
ros, grįžo į namus p. A. Dau- 
gienė. Ji praleido atostogas 
p.p. R. E. Crockers, kurie 

; saro ja Houghsneck, Mass.

NO. ABINGTON, MASS.
Pasimeldė už savo mirusią 

narę. Maldos Apaštalavimo 
'Draugijos narės liepos 19 d. 
i susirinkusios pasimeldė už vėlę 
savo mirusios narės Pranciš
kos Balčiūnienės, kuri liepos t _

■ , , . ., . - ... į te praleidžia keletą dienų Hing-20 d. buvo palaidota su sv. Mi-I ' , . x .• -r v . .. jhame, kur jos sūnūs turi savosiomis iš šv. Brigitos bažnyčios), .. , vasarnamj.M vietos kapuose. Šios draugijos
- j narės dar sudėjo auką šv. Mi

tras atnašauja- 
dienų

dėl
yra susilpnėjęs, 

Tiki-
vasaros sezono 

atsinaujinusiomis jė- 
Pusinas.

pas
va-

Sekmadienį, liepos 24 d. mū
sų parapijos choristai turėjo 
linksmą išvažiavimą į Crane 
beach maudynes. Visi dalyviai 
smagiai ten praleido laiką.

P. B. Dvareckienė kas savai-

tremtinį 
susi-

S. Sapka,
J. Bernatonis. J.I“ sioms, kunos 

1 mos praslinkus 30-čiai 
po jos mirties.

šie. Rengiamės į Pikniką.
A. ijom, kad Brocktono Šv. Roko 
J. lietuvių parapija i _
B. d. rengia Romuvos

a. a. Ignas Mažutaitis. Velionis įjos svetainėj, 443 Park Avė., 
liepos 26 d. iš N. P. bažnyčios J Bridgeport, Conn. 7 vai. vak. 
palaidotas Šv. Mykolo kapuose.! Visi lietuviai buv. tremtiniai 
Paliko didžiame nuliūdime yra kviečįpmi atsilankyti į šį 
žmoną — Antaniną, du sūnus1 svarbų susirinkimą. Kviečiami 
— Kazimierą ir Alfonsą, kurie vyrai, moterys, vaikinai ir mer- 
gyvena Kalifornijoje. Likusiai gaitės. Šis susirinkimas turi 
nuliūdime velionio šeimai reiš- tikslą supažindinti atvykusiuo- 
kiame užuojautą. A.

i I

F. Skuse-
G. Lisaus-i 

ir J. Paule- 
ratelioBostono

V. Markelionis, 
C. Aukštikalnis.

P. M. Karbauskas su šeima 
šiuo metu vasaroja savame va
sarnamyje Plymouth, Mass. Į 
Su p.p. Karbauskais praleidžia j 
savo laisvą laiką ir p.p. A. H. i 
Pleką vičiai.

I
Liepos 22 d. mirė a. a. Eva

i Skarinkienė. gyv. f
■St., Somerville. Mass. Vėlionė 
liepos 25 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidota šv. Mykolo kapuose, stojo pas savo giminaičius, p. 
Paliko didžiame nuliūdime vy- S. Andriuškevičius. Taipgi te- 

šiamės talkininkauti ir turėsi-' rą — Juozą ir sūnų taip pat ko susitikti ir su P. Rastapke- 
me tame piknike skaniais vai-'vardu Juozą. Velionei paskuti- vičiumi ir Jukną su žmona, 
giais apkrautą savo stalą. Tad'nį patarnavimą suteikė grabo-: . ...
nieko iš valgių, važiuodami į šį rius p. P. Waitkus. • Kadangi vis daugiau atvyks-
pikniką, su savimi neimkite, o, Palikusiai nuliūdime velionės ta tremtinių, tai pirmadienį, 
piknike prašome ‘ prie No. A- šeimai reiškiame gilią užuojau- rugpiūčio 1 d., įvyksta pirmas
bington stalo, kur galėsite iš tą. Bridgeporto ir apylinkių lietu-
valgių pasirinkti, ką tik kas j --------------- įvių buv. tremtinių svarbus su-

Kvieslys. šeštadienį, liepos 22 d., mirė sirinkimas Šv. Jurgio parapi-

BRBGfrORT, CONN.
Girde-

rugpiūčio 14 
Parke, 
pikni- 
bosto- 
užpra- 

šyti, ir jau pasiruošia jį sutik
ti. Mes abingtoniečiai irgi ruo

D. sius vieną su kitu ir bus aptar
ti organizacijiniai vietinės 
tremtinių pagelbos reikalai.

Kviečia buv. Tremtinių 
Iniciatorių Grupė.

ONINfiS. Sekmadienį kuni
gai sveikino parapijos Onas ir 
prašė visų jas atminti antra
dienį, šv. Onos iškilmėje, kad 
geroji šv. Ona išmelstų joms 
visoms reikalingų malonių.

Sveikiname buvusį 
Petrą Jarą ir jo žmoną 
laukus sveikos gražios dukre
lės penktadienį, liepos 22 d., 
Maryland General ligoninėje. 
Sveikiname jo dėdę ir tetą Ja
rus. Ar tik nebus naujagimė 
pirmoji JARYTfi Jarų šeimo
je?

Praeitą sekmadienį teko 
sitikti su tik atvykusia šeima iš į 
tremties, būtent, p.p. Domei-! 
kais, su dukra Aušra ir sūnum 

35 Dimiek Vladislovu. P. Domeika Lietu-;tini choro P™
Velionė voje buvo Kauno Apygardos,

Prokuroro Padėjėjas. Jie apsi- ’ Baro ir naujų narių,
kurie neseniai įstojo į chorą,

i tremtiniai At- 
A. Stanišauskas, 

kun. J. V. Kazlauskas, 
V. Pransk ietis ir kiti sve- 
Choras dabar naudojasi 
atostogomis. Po atostogų

Praeitą sekmadienį parapijos 
choras turėjo savo gražų priva-

ro, kur visi labai gražiai laiką

Teko sužinoti, kad Vladas 
Stafionis rengiasi priimti mote
rystės sakramentą, sekmadienį, 
rugpiūčio 21 d. Susipratęs jau
nuolis, žinodamas 
sakramento, priims
Mišiomis. Dieve padėk 
laimingai gyventi.

Teko nugirsti, kad DAINOS 
DRAUGIJA rengiasi sutverti 
bažnytinių giesmių giesminin
kų grupę, kuri giedos per mi
šias 10 vai. sekmadieniais lie
tuviškas giesmes. Garsusis 
BRONIUS JONUŠAS rengiasi 
priruošti šią grupę bažnyčios 
darbams. Linkime geriausio pa
sisekimo !

tai atvykusieji 
vyko muz. 
kleb.
kun. 
čiai.
savo
vėl pradės pilnai veikti ir gie
doti bažnyčioje bei rengtis prie 
40 vai. atlaidų, savo metinio 
koncerto ir vaidinimo. Į chorą 
pageidaujama geri balsai. Tad, 
kurie myli giedoti, yra kviečia
mi.

svarbą šio 
jį. su šv. 

jiems

lietuvis 
parašė

Kun. Petras Urbaitis 
misijonierius iš Kinijos 
laišką mūsų klebonui nupiešda- 
mas blogą padėtį komunistų 
pavergiamoj Kinijoj. Prašė pi- 
nigiškos pagelbos. Jei kas no
rėtų Mišių intencijų tam kuni
gėliui pasiųsti, tai mūsų klebo
nas patarnautų jiems.

Algirdas Leonas prašo visų 
lietuvių, kad, jei kurs žino, ko
kį darbą, kad kuo veikiausiai 
jam praneštų, nes Baltimorėje 
randasi daug iš tremties atvy
kusių lietuvių, kurie negali su
rasti sau užsiėmimo.

O.

I. J. Fox Madų Paroda NEI HAVEN.CONN.

Bernardas Koraitis,

Sekmadienį, liepos - July 31 d., Vose’s Pond, Maynard, Mass. bus I. 
J. FOX viena didžiausių ir šauniausių moteriškų kailinių paroda, kurioj 
bus išdėta ir parodyta ketvirtadalio milijono dolerių vertės madniausių 
kailinių. Su šia paroda prasidės I. J. F0X, Ine., AUGUST SALE. Parodoje 
gausite skanių valgių ir įvairių gėrimų. Bernardas Koraitis, I. J. FOX 
kompanijos vedėjo asistentas, kviečia Naujosios Anglijos ponias, paneles 
ir bendrai visus dalyvauti šioje parodoje ir pamatyti elegantiškus vėliau
sios mados kailinius. Taipgi kviečia visas ponias ir paneles ateiti į krau
tuvę ir pasinaudoti AUGUST SALE— kailinių išpardavimu sumažinto
mis kainomis.

Atėjusios į krautuvę, visuomet reika
laukite, kad Jums patarnautų šios krau
tuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Ko
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žino
vas.

•11 VASHINGTON STKKT
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Šv.

Visi parapijiečiai kaip seineji 
lietuviai taip naujai atvykę, 
džiaugiasi mūsų kunigais sve- darbas, 
čiais, kun. Pauliu ir kun. Ješ- 
keviciumi, kurie gelbėjo mūsų 
klebonui liepos mėn. Abu geri i 
pamokslininkai ir rūpestingi 
išpažinčių klausytojai. Gaila 
bus su jais skirtis.

Kleb. kun. dr. Mendelis prašo 
visų dar neužsiregistravusiųjų 
atvykusiųjų iš tremties asmenų 
kuo veikiausiai tai padaryti. 
Skaitlius didėja. Yra svarbu, 
kad visi viengenčiai būtų žino
mi vietiniam klebonui. Jis taip
gi būtų dėkingas, jei kas galė
tų išpildyti garantijas tiems, 
kurie neturi čia giminių Ameri
koje. Tai tikras gailestingumo

Rinkliava Bažnyčioj Dėl 
šalpos Fondo 

Sekmadienį, liepos 31 d., 
Kazimiero parapijos bažnyčioj
per visas šv. Mišias įvyks ant
ra rinkliava dėl Lietuvių Ben
dro Šalpos Fondo (BALF), 
kuris rūpinasi šelpimu tremti
nių, išblaškytų po visus kraš
tus.

Nors dabar vasaros metas ir 
didžiuma iš mūsų naudojamės 
atostogomis, bet atsiminkim 
atostogaudami, kad tremtyje 
esantieji kenčia badą, ligas, 
skurdą ir atostogų neturi.

Mūsų klebonas kun. A. E. 
Gradeckas, kuris yra vietinio 
BALF skyriaus garbės narys 
visa širdimi remia šią rinklia
vą ir kviečia visus parapijie
čius ir geros valios lietuvius

atsilankyti ateinantį sekmadie
nį į bažnyčią ir prisidėti su 
savo aukele prie šio taip nau
dingo ir gailestingo tikslo.

Brangieji broliai ir 
BALF vietinio skyriaus valdy-į 
ba vardan mūsų brolių ir sesių 
tremtyje gerovės širdingai 
kviečia visus dalyvauti bažny
čioj rinkliavoj ir padaryti šią 
rinkliavą sėkmingą, kad galė
tumėm jaustis atlikę naudingą 
darbą dėl tų. kurie mūsų pagel
bos šaukiasi.

Lietuviai neužmirškit liepos 
31 d., nes tai yra aukų diena.

M.

Liepos 22 d. suėjo šeši metai 
nuo mirties a. a. kun. Juozapo 
Lietuvniko, kurs vadovavo šv. 
Alfonso lietuvių parapijai per 
50 metų. Tą rytą kun. dr. Men
delis atnašavo šv. Mišias už 
mirusiojo lietuvių patriarcho 
vėlę. Lai ilsisi tas mūsų tautos 
didvyris Viešpaties ramybėje. 

! Baltimoriečiai lietuviai niekad 
neprivalo užmiršti a. a. kun.seses, <
Lietuvniko.

Juozas Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

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



Penktadienis, Liepos 29, 1049 UBUUUU
LDS 31-jo SEIMO PROTOKOLAS

(Tęsinys)

Šios LDS organizacijos kuo
pos buvo atstovaujamos:

LD8 1 kpM So. Boston, Mass, 
Prel. Dr. Kazimieras Urbonavi
čius, Bronė Cunienė, Juozas 
Lapinskas, Juozas Guzevičius, 
Pranas Razvadauskas, Stasys 
Griganavičius, Ieva Marksienė, 
Stasys Lūšys.

LDS 2 kp., Brockton, Maso.
— kun. Pr. V. Strakauskas, 
Kazys Grigas, C. Grigienė, P. 
Danyla, Marytė Pekttiūtė, Ju
lius Baronas, Antanas Peldžhis.

— kun. Feliksas E. Norbutas, 
Antanas F. Kneižys ir Vincas 
J. Kudirka.

LDS 5 kp., Waterbury, Conn.
— Nell Meškunas, Stephanija 
Sapranas ir Dr. Vincas Šmulkš
tys.

LDS 8 kp., Cambridge, Mase.
— Benediktas Jakutis.

LDS 65 kp., Nashua, N. IL— 
Vincas Mitchell, Tekia Mitchell 
ir K Nadzeikienė.

LDS 70 kp., Lawrence, Mass.
L. 
F.

VLDCo Pirmininkas prel. M. Krupa 
vičius apie Jung. Amerikos Valstijų 

lietuvių reikalus

Mes Pasiilgstame Dievo
tag
Ju-

Pasiūlytas pirmininku 
pats, būtent, kun. Pr. M. 
ras. Jis pakartotinai pareiškė, 
kad jis atsisako. Tik po Prel. 
Dr. Kazimiero Urbonavičiaus 
pareiškimo ir taip pat kitų pa
reiškimais, kada pamatė* kad 
kito kandidato nėra ir negali 
gauti, kun. Juras apsiėmė. 
Seimas gausiais aplodismentais 
jam padėkojo.

Vice pirmininkais buvo LDS 
apskričių pirmininkai. Kun. Pr. 
M. Juras pasiūlė, kad Seimas 
atšauktų sutarimą ir rinktą 
vice pirmininkus Seime. Vin
cas J. Kudirka pasiūlymą pa
rėmė ir Seimas aną nutarimą 
atšaukė. Vice pirmininkais iš
rinkti — Vincas J. Kudirka iš 
Norwood, ir Petras Svirskas iš 
Haverhill. Sekretorium — An
tanas F. Kneižys; Fin. Sekr. — 
Antanas Peldžius; Iždininku— 
Bronė Cunienė. Kontrolės Ko- 
misijon — kun. Jonas Bernato
nis, Nell Meškunas ir Benedik
tas Jakutis. LDS Akcijos Ko
misijos pirmininku išrinktas 
kun. Jonas Bernatonis. Jam 
pavesta pasikviesti kitus į ko
misiją.

Išrinkus Valdybą, pirminin
kas kun. Pr. M. Juras kvietė 
visus vieningai darbuotis LDS 
organizacijos gerovei.

Seimas išreiškė nuoširdžią 
padėką kleb. kun. Pr. M. Ju
rui ir jo pagelbininkams —

kalbas pasakė LDS Centro pir
mininkas kun. Pr. M. Juras, 
pulk. Andrius, Dr. Juozas Lei
monas. Programos vedėju bu
vo Antanas F. Kneižys.

Birželio 27 <L — Pirmoji 8e- 
•IX — Antra Seimo diena pra
dėta 8 vai. rytą šv. Mišiomis už 
mirusius LDS narius, kurias 
atnašavo kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas.

9 vai. rytą, parapijos žalėje 
pradėta sesijos malda, vado
vaujant kun. Pr. M. Jurui Se- ; 
ka sveikinimai: Antanas F. 
Kneižys pridavė LDS 74 kuo- j 
pos, Manchester, N. H. sveiki- ; 
noną su $5.00 dovanėle, kurią : 
jam įdavė tos kuopos atstovas ■ 
p. Jonas Vaičiūnas. Kontrolės 
Komisijos narys p. Vladas Pau- 
lauskas prisiuntė laišką, ap- 
gaūestaudamas, kad jis negalįs 
dalyvauti, sveikina Seimą ir 
pridėjo $5.00 dovanėlę. Taipgi 
sveikina Seimą kun. K. A. Va
sys, A. L. Kunigų Vienybės 
vardu; A. V. Kneižienė — AL- 
RK Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir N. H. apskrities var
du; advokatas A. O. Shailna, 
Lietuvos Garbės konsulas; Ne
kalto Prasidėjimo Seserys iš 
Putnam, Conn.; p. Leonardas 
Šimutis, ALRK Federacijos se
kretorius, iš Chicago, III.; p. 
B. P. ŠUkauskas iš Waterbury, 
Conn.; adv. Antanas J. Young 

. iš So. Boston; Andrius W. Dė
dinas, LDS 113 kp. rašt., iš

• Greenfieid, Mass.
Vedėjas Antanas F. Kneižys 

kvietė visus dalyvius bendrom 
paskaitų temomis diskusijoms, 
kurios turėjo būti sekmadie
nį, pirmosios Seimo dienos se
sijose. Tačiau neatsiradus dis- 
kusantų, kun. Pr. M. Juras 
pasiūlė p. Simo Sužiedėlio, 
prelegento, paskaitą tema — 
“Krikščioniškojo darbo pras
mė” išleisti brošiūroje, p. A. 
Peldžhis pasiūlymą parėmė. 
Seimas pageidavo, kad Centro 
Valdyba išleistų.

Sekretorius Antanas F. Knei
žys perskaitė pereito Seimo 
protokolą, kuris buvo vienbal
siai priimtas.

nyčia) su žmonėmis, ir Jis gy

vens su jais; jie bus Jo tauta,

ir pats Dievas bus su jais

Dievas”. (APR. 21:3).

Dr. B. Paulius, O. P.

“Štai Dievo padangtė (Baž-
Pradžia 3-čiame pusi, 

čiuoti norisi. Ot štai tas 
lietuvis — anų senųjų lai
kų lietuvis, kuris savo pi
nigais ir Lietuvos meile 
rėmė ir teberemia savo se
nąją tėvynę ir jos vargus 
švelnina. Tokiam liešVvM

— Dr. Juozas Leimonas, 
Venčienė, L. Švenčionienė ir 
Krancevičius.

LDS 74 kp., Manchester,
H. — Jonas Vaičiūnas ir Alek
sandras Kikutis.

LDS 112 kp., Haverkin, Mas- 
sachusetts — Adolfas Musick 
ir Petras Svirskas. Šaukiant at
stovus vardais, vietinės pp. L. 
Venčienė, L. Švenčionienė ir 
kitos prisegiojo labai gražiai 
pagamintus iš tautinių spalvų 
ženklelius.

Feliksas Krancevičius, Law- 
rence 70 kp. atstovas, pasiūlė, 
kad šios dienos sesijoje būtų 
renkama LDS Centro Valdyba, 
nes, sako, ryt, darbo dienoje bus 
mažiau atstovų. Vedėjas Anta
nas F. Kneižys, pareiškęs, kad 
yra nelegalus dalykas rinkti 
Centro Valdybą arba pravesti 
kokius nors kitus pasiūlymus 
surištus su LDS ir “Darbinin
ko” bizniu sekmadienį, pavedė 
sesiją vesti pagelbininkui p. 
Vincui J. Kudirkai. Prasidėjo 
diskusijos ir įvairūs pasiūly
mai. Stasys Lūšys pasiūlė bal
suoti. Kun. Jonas S. švagždys 
parėmė. Balsuojant pasiūlymą 
LDS Centro Valdybą rinkti 
sekmadienį, 12 balsų pasisakė 
už pasiūlymą, o 14 balsų prieš. 
Kiti susilaikė.

Pirmos dienos sesija baigta 
6 valandą vakare malda. Kleb. 
kun. Pr. M. Juras pakvietė at
stovus užkandžiautų.

6:30 vai. vakare įvyko palai
minimas Švč. Sakramentu, o 7 
vai., parapijos salėje meninė 
programa — koncertas, kurį 
išpildė parapijos choras, solis
tai - solistės vadovaujant mu
zikui Algiui Šimkui. Trumpas Centro Valdybos atliktus dar-

N.

Mielasai Skaitytojau:
Šventasis Jonas Apaštalas ir Evangelistas, pir

mojo šimtmečio gale būdamas tremtyje ant Patmos 
salos, gyvai ir vaizdingai aprašė savo matymus, ku
ruos Dievas jam apreiškė. Tarp kitko jis matė dan
giškąją Jeruzalę, kurią kariaujanti ant žemės Katali
kų Bažnyčia puikiai įvaizdina, ir, tuo reginiu sužavė- 
as Evangelistas entuziastiškai pakelta dvasia para
šė šituos žodžius: “Štai Dievo padangtė su žmonėmis, 
ir Jis gyvens su jais; jie bus Jo tauta, ir pats Dievas 
bus su jais jų Dievas”.

Bažnyčia mes vadiname du dalyku, būtent: 1) 
visų Katalikų Tikėjimą išpažįstančių žmonių Draugi
ją, tai yra, Mistinį Kristaus Kūną, kurio nematoma 
galva yra pats Kristus, o sąnariai — visi katalikai, 
ir 2) maldos namą, kuriame katalikai meldžiasi, klau
so šventų Mišių ir priima šventus Sakramentus.

Pakol gyvename šiame medžiaginiame pasaulyje 
mums neužtenka būti vien tiktai mistinio Kristaus 
Kūno sąnariais, bet mums dar reikia turėti ir medžia
ginę bažnyčią, kurioje mes klausome šventų Mišių ir 
gauname šventus Sakramentus. Taigi visų katalikų 
bendra pareiga pasistatyti medžiaginę bažnyčią ir ją 
išlaikyti. Katalikų veikimas pasireiškia bažnyčioje ir 
katalikiškoje mokykloje. Be bažnyčios ir mokyklos 
katalikiškas veikimas neįmanomas.

Kartais tenka nugirsti kai kuriuos žmones sa
kant: “Mūsų kun. klebonas žada statyti naują bažny
čią ir mokyklą; bet jis turės daug vargo, pakol išmo
kės parapijos skolas”. Būtų daug teisingiau ir katali- 
kiškiau pasakius, kad: “Mes visi parapijonai su savo 
klebonu priešakyje stengiamės pastatyti gražią baž
nyčią Dievo garbei ir mūsų sielų naudai ir gerą mo
kyklą parapijonų vaikams auklėti kątalikiškoje dva
sioje”. Geras katalikas teisingai didžiuojasi galėda
mas padėti savo bažnyčią išlaikyti.

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

kun. J. Bernatoniai, kun. Pet
rui šakaliui, pirm. Feliksui 
Krancevičiui, šeimininkėm — 
p.p. L. švenčionienei, L. Ven- 
čienei, kitiems ir kitoms, kurie 
prisidėjo prie Seimo surengimo 
ir vaišes; dėkoja parapijos cho
rui ir solistams - solistėms ir 
jų vadui, muzikui Algiui Šim
kui už giedojimą laike šv. Mi
šių ir koncerto programos taip 
gražų išpildymą. Ypač dėkoja 
kleb. kun. Pr. M. Jurui už šv. 
Mišių atnašavimą ir pamokslą, 
jo pagelbininkams - vikarams 
ir Tėvui Leonardui Andriekui, 
O.F.M. už asistavimą.

Seimas užbaigtas malda, ku
rią sukalbėjo Prel. Dr. Kazi
mieras Urbonavičius, 5:25 vai. 
vakare.

Seimo vedėjas —
Antaaas F. Kneižys

Raštininkės —
NeU Meškunas
Stephania Sapranas.

Nauji Tremtinių Transportai

Centro Vaidybos ir Komisiją 
raportai

Pirmininkas kun. Pr. M. Ju
ras plačiai kalbėjo apie LDS 
organizaciją ir organą “Darbi
ninką” ir pareiškė, kad yra bū
tinas reikalas LDS perorgani
zuoti, būtent, pradėti naują są
jūdį. Seimas pirmininko rapor
tą vienbalsiai priėmė ir išreiš
kė jam padėką už pasidarbavi
mą. Vice pirmininkai (apskri
čių pirmininkai) neatvyko ir 
savo raportų neprisiuntė.

Sekretorius Antanas F. Knei
žys savo raporte pažymėjo

1SIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS
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mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
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bus organizacijos gerovei. 
Taipgi dėkojo visiems “Darbi
ninko” bendradarbiams už ben
dradarbiavimą — straipsnius, 
eiles, korespondencijas ir kito
kius raštus.

Finansų sekretorius ir admi
nistratorius Antanas Peldžius 
išduoda smulkmeniškai LDS 
organizacijos ir “Darbininko” 
finansinį raportą, pažymėda
mas ir įrodydamas skaitlinė
mis, kad LDS turtas padidėjo, 
nupirkta naujos mašinos spaus
tuvei. Raportas priimtas su pa
gyrimu. Iždininkė Ona Siaurie- 
nė, taupydama laiką, pareiškia, 
kad jos finansinis raportas su
tinka su administratoriaus A. 
Peldžiaus raportu. Baigdama 
savo raportą, pareiškia, kad 
šiais metais ji neapsiims iždi- 
ninkauti, ir ji į savo vietą siū
lo p. Bronę Cunienę. Seimas iš
reiškė p. Onai Siaurienei padė
ką už jos ilgų metų darbą. Pa
daryta raportų pertrauka. Ve
dėjas kviečia atvykusius gar
bingus svečius — Marianapolio 
Kolegijos rektorių, kun. dr. 
Jogminą ir kun. Joną J. Jakai
tį, Marijonus, tarti žodį Seimui 
Abu vadai sveikina Seimą ir
linki geriausių sėkmių. Seimo Antroji Seimo Sesija 
raštininkės Nell Meškūnienė ir 
Sofija Sapranienė perskaitė 
sveikinimus telegramomis, ir 
taipgi J. E. Arkivyskupo Ri
chard J. Cushing, D. D. sveiki
nimą ir laiminimą, tūpusį ‘Dar
bininke'.

Seka raportai Kontrolės Ko
misijos nariai kun. Jonas Ber
natonis ir Vincas J. Kudirka iš
duoda raportą žodžiu, pažymė
dami kad Centro ir Adminis
tracijos finansinės knygos yra 
vedamos tvarkoje, o Vladas 
Paulauskas prisiuntė laišką su 
$5.00 dovanėle, ir prašo jo ne
berinkti į Centro Valdybą. Ra
portai priimti.

LDS Akcijos Komisijos pir
mininkas kun. Jonas Bernato
nis raportuoja apie tos komisi
jos darbus, būtent, pravestą

vajų ir dėkoja visiems, kurie 
pagelbėjo. Taipgi pažymi būti
ną reikalą turėti nuolatinį or
ganizatorių, kuris aplankytų 
visas LDS kuopas ir organi
zuotų naujas, p. Nell Meškū
nienė, LDS Akcijos Komisijos 
narė, pareiškė, kad ji nieko 
daugiau neturi pridėti prie kun. 
Bernatonio raporto. Raportai 
priimti

Po to, Dr. Juozas Leimonas, 
kuris ėjo organizatoriaus 
reigas, padarė pranešimą 
savo veiklos ir patyrimo.

p. Mykolas Norkūnas,
sveikinęs Seimą, įteikė pirm, 
kun. Pr. M. Jurui savo rankų 
darbo albumą, kaipo dovanėlę 
LDS organizacijai. Jis tokią 
pat dovanėlę šia proga įteikė 
ir TT. Marijonams. Priėmė 
kun. dr. Jogminas, Marianapo
lio Kolegijos rektorius.

Vedėjas pranešė apie mirusį 
LDS Garbės narį, 
Vainauską, ir kitus
pakvietė Tėvą Joną Jakaitį, 
MIC., vadovauti maldai už mi
rusius narius. Tuo ir baigta 
pirmoji antros dienos sesija. 
Nutarta susirinkti 1:30 vai po 
pietų.

pa* 
iš

pa-

Šių metų liepos 29 d., lai
vu “General Blatchford” į Bos
toną atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Bartaschevitsch, Elizabeth į 
Buffalo, N. Y.

Baziliauskas, Antanas, Anas- 
tasia, Silvija, Valentinas, Anta
nas, Renata į Worcester, Mass.

Bebrauskas, Jonas, Mikalina, 
Aldona į Brooklyn, N. Y.

Bezumavičius, Henrikas. Ma
rija į Yonkers, N. Y.

Bobelis, Jurgis į Chicago, III.
Čepaitis, Jonas. Marija, 

mutė, Remigijus į Cedar 
pids, lova.

Dakinevičius. Juozas į 
waukee, Wisc.

Dapkus, Pranas, Kaze, 
nius į East Chicago, Ind.

Daugėla, Jonas į Cleveland, 
Ohio.

Daugirdas, Jonas, Liucija, 
Danutė, Vytautas į Great 
Neck, N. Y.

Gibiesas, Jurgis, Elena, Al
bertas, Lidija, Ingrida į Mar- 
lette, Michigan.

Giedrytė. Elena į Chicago, 
Illinois.

Grybauskas, Stasys, Aniceta, 
Nijolė į Amityville, L. I., N.Y.

Gudaitis, Vincentas, Agota, 
Jolanda į Pittsburgh, Pa.

Jagela, Jonas, Ona, Jureta į 
New Gardens,

Jakusovas, 
Vilius, Irena į

Jankauskas,
Gardens, N. Y.

Jasaitis, Leonas, Ona, Tadas, 
Nijolė į Brooklyn, N. Y.

Kackelis, Jonas į Northamp
ton, Mass.

Antaną 
narius ir

priklauso ta didžioji tėvy
nės ir istorijos padėka.

Nuo šių “senatarskų” 
lietuvių, kurie nors savo 
būdu pasiliko beveik ne
pasikeitę, bet yra padarę 
didelės pažangos, apsikul- 
tūrinę, didžiumoj nesiski
ria, kaip peiliu užbrėžus 
“amerikonukai”, čia gimę 
ir augę. Šie pastarieji 
daugiau nuo senųjų ski
riasi savo išsiprūsinimu, 
apsitrynimu, išsikultūri- 
nimu ir išviršine išvaizda 
— bet siela pasilikusi ta 
pati — lietuviška, tie pa
tys papročiai, charakte
ris. Net tokis lietuvis, ku
ris nebenori ar nebemoka 
lietuviškai kalbėti, net lie
tuviu prisipažinti, jis yra 
lietuvis visu kuo. Nebepa
slėpsi Dievo duotos dova
nos, nebeišskusi to ant
spaudo, kurį yra prigimtis 
įspaudusi. Ir šis yra mie
las ir savas, nors nekartą 
ir nemielą ir nelauktą žo
dį pasako apie savo tėve
lių žemę — Lietuvą ir jos 
reikalus.
— Paskutinis klausimas, 

ar tikrai Jungtinių Ame
rikos Valstijų lietuviai y- 
ra be ateities?

Man tokį įspūdį padarė. 
Jei nieko nebus daroma 
lietuvystei gelbėti, tikrai 
bus be ateities. Dėl to aš 
nieko nežiūrėdamas visur 
šaukiau
savo brolių lietuviškai są
monei gaivinti. Neleiskim 
žūti stipriausiai mūsų 
tautos atžalai”. Aš tikiu, 
kad tautinei mirčiai už
tvanka bus pastatyta, ji 
statyti yra kam. Aš jau 
esu minėjęs tuos ir kitus, 
kurie tai gali ir privalo 
padaryti. Turiu jų tarpe 
dar paminėti ir Lietuvos 
Vyčius. Tai didelė jėga su 
labai gerais norais ir pa
jėgomis. Tik jiems reikia 
ypatingai gerų atsidėju
sių vadų. Vyčiuose dar 
slypi stiprūs tautinio su
sipratimo ir Tėvynės mei
lės ištekliai. Tas dovanas 
įrikiavus į lietuvystės gai
vinimo darbą stebuklai 
pasidarytų, nes “jei pasi
šventė jaunystė, kas pa
saulyj gal išdrįsti jai už
tvenkt. kelius”, (Putinas). 
Amerikoje Antroji Lietu
va suspindėtų visu savo 
grožiu ir jėgingumu.

Liutkus, Monika. Aldona į 
Chicago, III.

i Makarevičius, Steponas į Ca
lif ornia.

Malevičienė, Marija į Wa- 
shington, N. J.

Maskeliūnas, Antanas į Pitts
burgh, Pa.

Mitoka, Stasys į Roxbury, 
Mass.

Mockutė, Ona į Chicago, III. 
Nasutavičius, Adomas į Det

roit, Mich.
Neimantas. Vilius į Cicero. 

Iii.
Novickis, Boleslovas į Beth- 

lehem, Conn.
Paliokas, Vincas. Marija, Vi

ta į Chicago, III.
Perevičius, Jonas į Brooklyn, 

N. Y.
Pilmonas, Andras, Ida, Regi

na į Chicago, III.
Pivoriūnas. Alfonsas į Chi

cago, III.
Prialgauskas, Bronius, Stase, 

Vytautas, Margareta į Mun- 
hall, Penn.

Puzinauskas, Antanas į Det
roit. Mich.

Radzvickas, Sergijus, Nata
lija, Audronis į Chicago, III.

Reivydas, Steponas į Brook
lyn, N. Y.

itinkevičius. Jonas. Rožė į 
Chicago, III.

Sabaliauskas, Petras. Marta, 
Juozas, Antanas, Petras, Vale
rija, Zigmas, Jonas. Elvyra, 
Janina, Irena į Mitchell. S. 
Dakota.

Savickas, Henrikas į Clark- 
boro, N. Y.

Šidlauskas, Antanas, Gedimi- 
w», Inas, Stase į Dedham, Mass.

Karnėnas, Edvardas į New-I Šimėnas, Balys į Lynn, Mass. 
ton, Mass.

Kausteklis. Petras, Elena, 
Petras į Dorchester, Mass.

Kirtiklis, Jonas į Richmond
HiU, N. Y.

Kondrotas, Gražina į Custer,
Mich.

Kulikauskas, Jonas, Vanda,
Nijolė, Vida į Washington, N.
J.

Kuncevičius, Steponas į Erie,
Pa.

Kurmauskaitė, Valerija į W. 
Lynn, Mass.

Lape, Cecilija, Valerija į
Boston, Mass.

Litvinas, Petras, Aniceta, 
Leonas į Chicago, III.

“sukruskim

Lai- 
Ra-

Mil-

Bro-

N. Y.
Mykolas, Ema, 
Chicago, III.
Kazys į New

— Se
sija pradėta 1:30 vai. po pietų 
malda, kurią sukalbėjo kun. P. 
M. Juras.

Rezoliucijų komisija perskai
tė rezoliucijas, sveikinimus ir 
padėkas (Telpa atskirai).

Atvyko Prelatas Dr. Kazi
mieras Urbonavičius ir kun. 
dr. Vaitkevičius, MIC., ir vedė
jo pakviesti, pasakė nuošir
džias sveikinimo kalbas.

LDS perorganizavimo reika
lą paliko būsiančiai Centro 
Valdybai. Taip pat organizato
riaus ir organizatorių samdy
mą paliko Centro Valdybai.

LDS Seimas pageidavo, kad 
“Darbininko’’ Administracija 
siuntinėtų laikraštį “Darbinin
ką” lietuviams tremtiniams, 
atvykusiems į šį kraštą nors 
per porą mėnesių nemokamai.

Vilčinskas, Antanas j Mar- 
quette, Michigan.

. Zorskas, Antanas j Great 
Neck, L. I., N .Y.

Dirkis, Ligia j Yonkers. N.Y.
Atvykusius pasitiks organi

zacijų atstovai.
BALF Imigracijos Komitetas.

Simonaitis. Adolfas į Westh- 
ampton, N. Y.

Širvys, Stase, Nijolė į Cam- 
den, N. J.

Skirmantas, Pranas. Elena į 
Nevark, N. J.

Striebrs, Anna, Janis, Zelma, 
Anita, Janis į Olympia. Wa- 
shington.

Stragauskas. Juozas į Eliza
beth, N. J.

Sudavičius. Jonas. Sofija. 
Dalia, Nijolė į Sioux City. 
Iowa.

Sudeikis. Juozas į Chicago, 
III.

Umezas, Kazys, Elena, Kris
tina, Virginia į Chicago. III.

U. S. Vyriausiojo Teis
mo teisėjas, Frank Mur- 
phy, 56 met. amž., šiomis 
dienomis miręs Henry 
Ford ligoninėje, Detroite, 
po širdies smūgio. Velio
nis buvo nuoširdus katali
kas. Buvo nevedęs.
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Visi Keliai Veda j Lietuvos Pranciškonu b. Antano Vienuolyno Parką, Kennebunk Port, Maine Ruošiamą

NAUJOSIOS ANGLIJOS i
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LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA: 
11:00 vai. — Iškilmingos Mišios su 

pamokslu vienuolyno parke. 
12:30 vai. —Svečių pietūs.
3:30 vaL — Žymių asmenų kalbos; 

lietuviškos dainos; tautiniai

šokiai vadovaujant Mrs. Onai 
Ivaškienei, Boston, Mass.; Įvai
rios dovanos, skanūs valgiai ir 
gėrimai.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti 
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE

esančiame Atlanto Van-

Ligi nasimatvmo Atostogų Krašte 
Maine. Visais reikalais kreip
kitės: FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port Maine. Tel. 5

V
T

GDtDK27X2ETtn7U 
NOLONTJORE *.

I

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno 
Lietuvių Susiartinimo Šventė 

Putnam f

Gražus paprotys vasarą reng- kurį suteikė prel. Ambotas. 
ti gegužines: po šešių sunkaus Po to visi dalyvavo procesi- 
darbo dienų triukšminguose joje prie lietuviško 
miestuose žmonės 
mieštis, gamta, susitikimas su 
naujais žmonėmis, 
aplinkumos pakeitimai. Ameri- 
kos lietuvių šios gegužinės, y- Apie 
pač prasmingos. Jie 
joms gilų religinį bei tautinį riningai prabilo prof. Vasiliaus- 
turinį. Nusidirbęs lietuvis su- kas. “Ateina galutinio apsi- 
telktine malda, o paskui daino- sprendimo metas — už Kristų 
mis ir tautiniais šokiais gaivina ar raudonąją žvaigždę; kito 
savo dvasią. Po tokių iškylų kelio nebėra. Ar laisvė visoms 
visi jaučiasi labiau susirišę tautoms, ar visuotinė vergija!” 
bendravimo ir bičiulystės rv----- kalbėjo jis.
šiais su kitais tautiečiai kalbėtojui, visi

Tokią gražią gegužinę liepos ja. Marija"... 
24 d. surengė Putnam’e Nekal- Po religinės 
to Prasidėjimo Seserų 
lynas.

Į švarutėlę jų sodybą tą die- šimtams paruošti pietus — tai 
ne juokai. Su Sės. Apolonija ir 
kitomis
plušėjo energingosios So. Bos
tono ir Worcesterio ponios bei 
panelės. So. Bostono: p.p. M. 
Raškauskienė, E. ir M. Raš- 
kauskaitės, J. Burdulytė. O. 

M. Masionienė. R. 
atnašavo Žibikaitė. E. Uždavinytė, Vasi- 

Majauskaitė, 
kurį Grinienė; Worcestero: p.p. Mi- 

Ridikevi- 
Ruseckienė,

FtTCHBURG, MASS.
Po 40 metų pas savo tetą

Praeitą ketvirtadienį, liepos 
h- • -> i i • l21 d> buv- tremtinys Nikode-lmgai dalyvavo Nekalto Prasi-1 T i x .® mas Labukas, 40 m. atvykoįdėjimo Šv. P. Seselių susiarti- . . .., „ i Pas savo tetą Mrs. Antaniną
mmo Jventeje, Putnam, jpltekl 69 WiclmuBett st,
Vieni vyko autobusais, luti Mass. Kai jo teta,
vo mašinomis. Musų klebonas, 
kun. V. Karkauskas, su p. V. 
Marijošiumi atvyko po pietų. 
Ponia K. Marijošienė su duk
relėmis praleido čia visą mėne
sį ir priruošė įspūdingą prog
ramą.

P-lės Eleonora Novikaitė, ■ §jog

Pereitą sekmadienį, liepos
V K• . 24-tą d. new britainiečiai skait-

MOfWOOD. MASS
Pereitą sekmadienį iš Šv.

pijos piknikas Sakalo ūkyje. 
Rugpiūčio 28 d., LDS 65-ta kp. 
rengia taip pat pikniką Sakalo 
ūkyje.

Buv. tremtiniai
ruošti
ruošti 
ūkyje

neatsilieka, 
linksmą gegužinę Sakalo 
Inksmą gegužinę Sakalo 
rugsėjo 4 d.

• f

1 Stasaitienė. Prie sunkiųjų dvasią, visur pajunti vadovau- 
transporto darbų gelbėjo p.p. jančią prityrusio ir atsidėjusio 
J. Raškauskas ir J. Masionis i vadovo — Motinėlės Aloyzos— 

Spaudos ir meninių drožinių ranką ir svetingumą.
skyrius buvo Sės. Liucijos ir p. 
Andrašiūnienės rankose. Minė
tinos gražios p. Andrašūno pa
dirbtos lėkštės ir paveikslai.

Raštinės darbus tvarkė Sės. Jurgio lietuvių parapijos buvo 
Aneta ir Felicija. Prie didžiojo nuvykę specialiu autobusu ir 
stalo dirbo p.p. A. Kriaučių- automobiliais gražus būrys lie- 
nas. R. Kriaučiūnienė, J. La- tuvių į Nekalto Prasidėjimo 
gaitė ir Sės. Celina. i Seserų Vienuolyno, Putnam,

į Prie So. Bostono stalo sve-Conn-’ susiartinimo šventę. Vi- 
ičius vaišino ponios: Šimkienė, s* linksmai praleido laiką.

j. Sandienė ir Lentini; prie Hari--
kryžiaus. fordo stalo — p.p. Kolendrienė, gyv gt. George Avė., ir Mari- paliko gilų įspūdį 

traukia už- kur kun. St. Būdavas paskaitė Kadžiai, Kripas; prie Manches-
pasiaukojimo Šv. Jėzaus Šir- *eno stalo

žodžiu — džiai aktą, kurio tekstas buvo kieoė, O.
dalyviams. Girdžiūnienė; prie Haterburio apylinkes. Grįžo pilnos gražių malonus, 
žvaigždės” stal° ~ P-P- Karinauskienė, M. įspūdžių.

šventės dienos nuotaika

Liepos 19 d. garnys aplankėAntanina PŪeski, išvyko iš lie-! _ _
tuvos, jos broliavaikis Nik. La- P-P- A. ir N. Antanavičius, pa- 
. - T .. ~ . - >1-1 J •• •. ..bukas buvo tik 3-jų mėn. am-ūkdamas jiems gražią ir sveiką 

dukrelę. Liepos 24 d. ji jau ta- 
ir gavo vardą

žiaus. Dabar jo teta labai 
džiaugiasi, kad gali jį matyti, po krikščionė

Nikodemas Labukas atvyko Viktorija - Laima. Krikšto tė- 
Amerikon šių metų birželio; vais buvo panelė Lilija Paške- 
mėn. pabaigoje į Munith, Mich.,įvičiūtė, ir p. Atkočaitis.

jos daly-kur jis dirbo, kol susirado sa-į Dabar p.p. Antanavičiai augi-
jona Mickūnaitė, gyv. Winslow viams

— p.p. Kl. Karpuš- Avė., pereitą savaitę buvo nu- nimas 
Kulikauskiene, M. vykusios į Montreal, Canada ir prje vienuolyno namo. Seselių |

, švelnus 
įkėlė dalyvių širdis prie Aukš- moe: Mr Mra Piieskių, jų '"“i“.

Šią savaitę savo gimtadienį ciausjojo. Gilus pamokslas ą- sūnaus Joseph ir dukters Eilėn 
tėvynės pneski. Ponas Pileski ir jo sū-i 

(Samsonaitė). Jos draugės Są- ne vienam sukėlė mintį nus dįrbn Crocker and Bur-
jungietės sveikina ją gimtadie- save, ar šventai jis j^nk Co.
nio proga. [atlieka Dievo ir artimo meilės| jų broliavaikis Labukas yra

a j- “T--------’oo • .‘Parei«a8- Pamokslą pasakė kiięs iš Lietuvos, Stakliškių
į. <L”Jf!'KunigU Pirm;; Wor-į miestelio. Prieš paskutinį karą

Aušros Vartų para- jĮ,uvo gukūręs Lietuvoje savo! 
pijos klebonas, kun. Vasys. į šeįmą, kuri susidėjo iš jo pa- 

Tvarkinga procesija prie Lie-1 ties, jo žmonos ir trijų jų sū- 
tuvos Kryžiaus, pasiaukojimo nų įr turėjo nuosavus namus, 
aktas, giesmė Marija ,Mari-.j0 namai laike vokiečių armi
ja nevienam išspaudė ašaras, invazijos Lietuvon, buvo 
prisimenant Lietuvos vargus. į sunaikinti ,o žmona ir vaikai 
Patrijotinę kalbą prie kryžiaus tuo laiku žuvo. Jis pats netru- 
pasakė buv. tremtinis A. Vaši- kus buvo vokiečių suimtas ir 
liauskas, kuri taip pat visus išvežtas Vokietijon prievartos

Sv. Mišios bei palaimi- įVO tetą, vienoje farmoje, kaipo'na sūnelį Algirdą ir dukrelę.
šv. Sakramentu įvyko ūkio darbininkas.

I Nik. Labukas buvo maloniai 
giedojimas sutiktas visos savo tetos šei- 
prie Aukš- moe

išdalintas visiems
“raudonosios

duoda kovą prieš Kristaus kryžių tu- Bekerienė, Bajelytė, Vitkaus-'
kaitė, Puderienė; M’orcesterio - - - - - n- ;2 stalai — dd Milerienė Sin- šventė ponia Akvilė Lyons P1® Dievo’ artimo 1
kevičienė, Zakarienė, Volunge-'(Samsonaitė)- Jos drau^ės Sa- meUę ne vienam sukėle mint-į nūs dirba Crocker and Bur- 

vičienė, Giraitienė, Augustina- 
vičienė, Žilinskienė.

Garsiakalbis buvo p. J. Hu-
chio, o daugiausia per jį kai- Norwoodo ligoninėje Povilas' cesterio “ 
bėjo judrusis kun. St. Būda- Kartavičius, gyv. 99 Concord' 
vas. “Bingo” vadovas buvo p. Avė. Palaidotas antradienį, lie-į 
Dilionis. Įpos 26 d. iš Šv. Jurgio lietuvių

Po vaišių, pašnekėsiu 5 vai. par. bažnyčios Highland kapi-

Lyg pritardami 
giedojo “Mari-

Mirė. Liepos 18 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė a. a. Pran
ciška Balčiūnienė, North A-

iš Šv. Brigitos parap. bažnyčios 
su šv. Mišiomis tos parapijos 
kapuose.

Velionė priklausė prie Maldos 
Apaštalavimo Draugijos. Liko 
dideliame nuliūdime trys sūnūs 
(vienas yra gydytojas),
duktė slaugė, 2 seserys: Alvi- 
ra Čepienė, Nashua, Filimina 
Rabaina, Pietų Amerikoje.

Liūdi, netekę savo mylimos 
motinėlės ir brangios sesutės, 
vaikai ir seserys.

viena

ną privažiavo svečių svetelių! 
Iš žymesniųjų: J. E. Vysk. P. 
Būčys. kun. Jagminas, kun. 
Vasys, kun. Juras, prof. Pr. 
Fadalskis. prof. Vasiliauskas, 
p. J . Brazdžionis, p. Aistis - 
Aleksar.driškis ir kiti.

Pirmiausia visi pasimeldė per Glodenytė. 
šv. Mišias, kurias 
kun. Valantiejus (iš Waterbu- liauskienė. Ant. 
rio), išklausė pamokslą.
posakė kun. Vasys ir dalyvavo lerienė, Sinkevičienė, 
palaiminime Šv. Sakramentu, čienė. Maleckienė,

dalies sekė pie- 
vienuo- tūs. ir daugelis svečių ėjo val

gyti lietuviškų pietų. Keliems P-P- v*si susirinko pažiūrėti, ko nėse.
išmoko 42 čia stovyklavusios j 
mergaitės. a
statydama svečiams šias tauti- Laidotuvėse patarnavo 
niais drabužiais pasipuošusias bow Funeral Home, 1156 
mažąsias lietuvaites, nurodė,' shington St. 
kad čia yra iš plačios Ameri-' 
kos suvažiavusios, daugiausia I 
čia gimusios, lietuvaitės — tikį 
kelios naujųjų ateivių dukters.! 
Stovyklos tikslas buvo paža
dinti ir sustiprinti meilę Lietu
vai ir lietuvių labai. Mergaitės čys yra nenuilstami kovotojai 
ča mokėsi lietuviškai kalbėti, dėl savo gimtojo krašto laisvės 
skaityti, rašyti, dainuoti, lietu- ir nuoširdūs lietuviškų reikalų 
vių literatūros ir istorijos. Kai-rėmėjai ir organizatoriai. Šia- 
bėtoja pasigerėjo, kad šiemet me mieste jų iniciatyva, nepa
jos ypatingai uoliai šių lietu- liaujamu darbu ir lėšomis buvo 
viškų dalykų mokėsi.

Toliau ėjo graži ir gerai p. 
Marijošienės parengta progra
ma: dainos, deklamacijos, tau
tiniai šokiai. Ypač gražiai šoko 
“Lenciūgėlį”, “Kubilą”, “Kepu
rinę”, “Kalvelį”, ‘Suktinį”... 
Vienai mergytei padeklamavus 
J. Brazdžionio eilėraštį, publi
ka plodama privertė pasirodyti 

j ir čia atvažiavusį patį autorių. 
■ Ypač uolios mergaitės gavo 
dovanų, kurias įteikė Kultūros 
Instituto Direktorius kun. Pr. 
M. Juras.

Vakare svečiai užtraukia ‘Ei
sim, broleliai, namo namo”, ir, 
sėsdami į autobusus pasako su
die mielajam Putnam’ui. Ilgai 
liks malonūs prisiminimai apie 
šį didįjį lietuviškumo židinį, į 

j kurį atvykus taip smagu buvo 
' paviešėti, nes čia viskas taip 
(savo, lietuviška, tuoj visur pa- 
I junti gyvą religinę ir tautinę

Seselėmis čia dirbo,

I 
t

Nebūk be Įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

• D. • RBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

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

4 <

i

Paliko dideliame nuliūdime
Sės. Augusta, pri- į žmoną Marijoną Kartavičienę. 

Wara- 
Wa-

PROVIDEMCE, R. L
Nenuilstami lietuviškų reikalų 

gynėjai ir rėmėjai
Mrs. E. Ciočys ir Mr. E. Čio-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Šv. 

Brigitos parapijos kunigams už 
malonų patarnavimą laike lai
dojimo, mūsų prieteliams už 
šv. Mišių aukas, gėles ir už 
suteiktą paskutinį pagerbimą 
mirusios mūsų brangiosios mo
tinėlės ir sesutės, a. a. Pran- 1

liauskas, kuri taip pat ----
sujaudino iki ašarų. Po to se- darbams. Taip dirbęs priversti-
kė pietūs, kurie buvo skaniai - - 
paruošti. Po pietų sekė įvairios vo u S. 
pramogos.

Apie penktą vai. i
vasarojančių mergaičių tautiš-* kaipo pp mechanikas šoferis.

Amerika ir jos tvarka jam ciškos Balčiūnienės, ypač nori- 
K. Marijošienei. Programa su- paderinai labai gerą įspūdį, y- me padėkoti Maldos Apaštala- 
sidėjo iš dainų, šokių ir patri- pag jįg gu dėkingumu kalba a- vimo skyriaus nariams už atsi- 

.un.. . .. . _.............. I, , ... ....................

buvo skaniai nug darbus Vokietijoje, iki bu- 
armijos išlaisvintas 

[1945 metais. Po išlaisvinimo 
prasidėjo. jjg dirbo U. S. armijos žinioje,

ka programa, vadovaujant p.

| suorganizuota keletas lietuviš
kų organizacijų ir įkurta 
viška parapija. Daugeliui 
nizacijų jie vadovauja ir 
dien. Lietuviški reikalai 
visada buvo ir yra labai artimi.

Jie daug sielojasi ir rūpinasi 
tremtinių įkurdinimo reikalais. 
Daug patys dirba ir suranda 
gerų žmonių, kurie parūpina 
Vokietijoje esantiems tremti
niams darbo ir buto garantijas.

Miss B. Ciočys yra aktyvi 
organizatorė ir veikėja vietinio 
jaunimo organizacijoj — Vy
čiuose. Ji ne tik daug dirba, 
bet ir šiam darbui vadovauja. 
Ji yra Providence kuopos pir- 
mininkė ir New England ap- 

i skrities sekretorė.
i Džiaugiamės ir didžiuojamės 
• tokiu Ciočių šeimos nenuilsta- 
» mu veiklumu ir linkime jai il

gus metus būti savo gimtosios 
žemės reikalų sargyboje. J.

lietu- 
orga- 
šian- 

jiems

jotinių eilių bei pasakų. Šo- pje Amerikos geležinkelių tar- 
kiuose labai gražiai pasirodė nautojus, su kuriais jam pir- 
Elena Marijošytė. 'miausia prisiėjo turėti reikalų

New britainiečiai šiuo reiškia iaike jo 22 vai. kelionės iš Mi- 
nuoširdžią padėką Seselėms už chigano į Fitchburgą, nes pa- 
rūpestingą šios šventės paruo-.^ypęg jų mandagų ir nuoširdų visiems savo malo. 
Šimą ir linki daug daug Dievo* 
palaimos jų kilniuose darbuose.

Atostogauja.
Šią savaitę išvyko atostogų 

kun. J. Matutis. Pas savo mo
tinėlę Zarauskienę ir brolį yra 
atvykęs praleisti atostogas Tė
vas Kudbertas pranciškonas iš 
N. Y. Profesorius V. Marijošius 
su žmona ir dukrele Elena bei 
p.p. Liegais išvyko savaitei lai
ko į Canadą. Jie Toronte aplan
kys gyvenantį profesoriaus

a. a.

patarnavimą.

NASHUA, N. H.

lankymą laike laidotuvių į na
mus ir prie karsto atkalbėjimą 
šv. Rožančiaus.

Širdingai dėkojame
Tegul Dievulis gausiai

Nuliūdę 
sūnūs, duktė, ir seserys.

visiems, 
atlygina 
s.

Darbai. Darbai yra labai su-j 
silpnėję. Daug žmonių yra be! 
darbo. Atvykusiems iš tremties 
yra gana sunku gauti darbas.

Atostogauja. Liepos 17 d. 
mūsų klebonas kun. J. Bucevi- 
čius išvyko porai savaičių atos
togų. Visi parapijiečiai jam lin
ki laimingai jas praleist ir vėl 

I sugrįžti ir darbuotis mūsų pa-
p. Marijošių. Visiems lin-. lapijos gerovei.

B. M.I -------linksmų atostogų. M.

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

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

Rengiasi vykti į Tėvų Pran
ciškonų Pikniką. Rugp. 14 d. 
dauguma žmonių rengiasi vykti 
į Tėvų Pranciškonų pikniką 
Kennebunk Port, Maine.

Parengimai. Rugp. 21 d. yra 
rengiamas šv. Kazimiero para-

I
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTESŽINUTES no Dusevičiaus ir Zofijos Balu

konis.

kytis, kiti, apie 30, mokosi ry
tais nuo 9:30 v. r., iki 12 v. d., 
parapijos salėje, 492 E. 7th St. 
Čia vaikučiai labai yra paten
kinti seserų vienuolių moky
mu. Gražus pasiaukojimas, va
saros metu, iš mokytojų ir mo
kinių pusės.

Lietuvių Tag Day
Boatoae Rugsėjo 10

įsteigė Tremtiniams 
Biurą

Grįžo gimtinėn. Marija JaceGrįžo gimtinėn. Marija Jace
vičiūtė, liepos 28 d., darbiniu 
laivu “Affrican Crescent” iš 
Tremtinių lagerio Uganda, E. 
Africa grįžo South Bostonan. 
Keliavo virš šešių savaičių. Ji 
yra čia gimusi ir Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje krikštyta. 
Ji buvo ištekėjusi už p. Kilio. 
Atvyko su sūnumi. Ieško gimi
naičių: Onos Katinaitis, Anta-

vičiūtė, liepos 28 d., darbiniu
laivu iiAffrican Crescent” iš
Tremtinių lagerio Uganda, E.
Africa grįžo South Bostonan.

ug- 
Šv.
va-

matyti KMta 
lyne Atžalą

Keliavo virš šešių savaičių. Ji
yra čia gimusi ir Šv. Petro pa-
rapijos bažnyčioje krikštyta.
Ji buvo ištekėjusi už p. Kilio.
Atvyko su sūnumi. Ieško gimi
naičių: Onos Katinaitis, Anta-

DAKTARAIDAKTARAI

Tel. SO 8-2805

Pagerbs vaikus. Bostono 
niagesių vadovybė parašė 
Petro parapijos mokyklos 
dovybei padėkos laišką už šeš
to skyriaus sumanų saugumą 
ugnies - gaisro atžvilgiu.

Be to, laiške kviečia minimus 
vaikus ir jų tėvus atsilankyti į 
rengiamą pobūvį, kurs įvyks, 
Hatch Shell, Esplanade, rugp. 
3 d., 7:15 v. v.

Mayoras J. M. Curley prisegs 
pasižymėjusiems vaikams ženk
lelius.

Pastaba. Pirmadienį, rugp. 
15 d., 8 v. v., šv. Kryžiaus ka
tedroje Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., suteiks dar
bininkams Sutvirtinimo Sakra
mentą.

Kas norėtų šia proga 
naudoti, tepasitaria su 
kunigais.

pasi
gavo

rug-

f

Dr. 1. L Pasakinis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston. Masa

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seynoor
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Breadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 HM 4 ir 7 iki 8.

Aatheny Slnpis, MA
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

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

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

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

PareinkulK. Pirmadienį, 
piūčio 1 d su pirma valanda 
po pietų prasideda dideli Par- 
cinkulio atlaida. Iki vidurnak
čio rugp. p d., kiekvienas ka
talikas gali gauti, Pranciškonų 
bažnyčioje, visuotinus atlaidus 
tiek kartų, kiek jis atlankys 
bažnyčią sukalbėdamas 6 Tėve 
Mūsų, Sveika Marija, Garbė 
Tėvui. Tretininkai apturi šiuos 
toties ąuoties atlaidus savo 
kongregacijos bažnyčioje. Sy
kį šiuos atlaidus galima gauti 
sau, kitus kartus už sielas 
skaistykloje. Reikia atlikti iš
pažintį po liepos 25 d. arba 
rugp. 1 d., arba rugp. 2 d. Ko
muniją reikia priimti.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je, rugp. 1 d., 7:30 v. v., bus 
laikomos Šv. Pranciškaus Bro
lijos mėnesinės pamaldos ir su
sirinkimas. Klausomos išpažin
tys.

Tel. A V 2-4026

tek MA
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road
arti Uphams Corner

b

Dorchester, Mass.
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

1

IVAIROS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. BOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-123S-W

urbei, kuris žuvo karo fronte 
lessins, Italijoj, gruodžio 14 

d., 1943 m.
Prieš įstojimą karo tarnybon 

jis buvo Tony’s Barber Shop, 
147 D Street, savininku.

Pašventinimo ceremonijose 
principaliu kalbėtoju bus Se
natorius John Povers.

Drangas Inniac Kudarauskas.

Džiaugiamės, kad p. Petras 
Kupraitla laimingai grįžo į na
mus ir laukiame dabar jo ke
lionės įspūdžių. Parašyk “Dar
bininkui”, kad visi galėtų įdo
miai perskaityti. Neteisk savo 
plunksnai rūdyti.

Pasižymėjęs darbuotojas My
kolas Venis pranešė, kad jam 
pavyko surasti ir susitarti su 
p. A. Ivas, kurs sutiko savo o- 
fisą 545 E. Broadway teisti 

maksienės raporto paaiškėjo, I naudotis, kaipo BALF 17-to 
kad jis išgautoji Lietuvių Tag skyriaus Tremtiniams Biurą. 
Day Bostone pavyko pakpiRti į Žinantieji apie darbus, ar tuš- 
nuo Rugsėjo 12 į 10 d., t y. pus butus žinias patieks į biu- 
nuo pirmadienio į šeštadienį. PL ° tremtiniai galės į tą biu- 
Nutarta tuoj pradėti visu b*4 kreiptis dėl darbo ar buto, 
smarkumu ruoštis prie šio di- j Vedėju to biuro pakviestas 
delio darbo — viešo aukų rin- Į adv. A. Juknevičius, dirbąs Į dnjimą 
kimo Bostono gatvėse. Lietuvių Agentūroj ,o jam pa-

______________ gelbės visas A. Ivas ofiso šta-
Organizaeiją Pirmininkų p™ '

Susirinkimas -----------------

Liepos 22, Lietuvių salėje į- 
vyko BALF 17-to skyriaus val
dybos posėdis, kuriame pirmi
ninkavo J. J. Romanas, rašti
ninkavo V. Gurka. Iš K. Na-

Atvykusiems tremtiniams 
ra patogi proga pamatyti 
pasidžiaugti, Tėvų Pranciškonų 
Kretingos vienuolyno “atžala”, 
kuri nuostabiu, tiesiog stebuk
lingu, būdu prigijo Maine vals
tijoje. Prieš kelis metus, keli 
tremtiniai vienuoliai, (T.T. J. 
Vaškys, Liauba ir klier. Gied- 
gaudas) atvykę į Maine, su 
Vyskupo leidimu, viename miš
kely, “pasodino” tą Pranciško
nų Kretingos vienuolyno “dai
gelį”. Su tokiu rūpestingumu 
ir sumanumu jie jį prižiūrėjo, 
kad jis išaugo, išsiplėtojo į di
dingą, gražų vienuolyną, su 
puikiu parku, ant Atlanto 
kranto Kennebunk Port, Maine. 
Jo šakos pasiekė*net Kanadą.

Rugpiūčio 14 d. iš Bostono į 
Kennebunk Port išeis specialūs 
busai. Išeis 7:45 iš ryto nuo 
“Darbininko”. Grįš tą pačią 
dieną ir vietą. Kelionė ten ir 
atgal tik $3.25. Pernai į vie
nuolyno pašventimo iškilmes 
išvyko 5 autobusai. Reikia ti
kėtis, kad į šventinimo sukaktį, 
šį metą išvyks nemažiau. Tik 
tai kelionei reikia tuoj įsigyti 
bilietus. Jų galima gauti “Dar
bininke” ir pas platintojus.

Rap.

y- 
ir

Gieda Kaip Lietuvoje

Atvykusieji tremtiniai, (jų 
Bostone yra apie 200) įnešė tik
rai ką nors naujo, malonaus, 
jaudinančio, mūsų lietuvių Šv. 
Petro bažnyčion. Tai viešą gie- 

, per Mišias. Dėka 
klebono kun. Virmauskio pri
tarimui ir raginimui, per Sumą, 
10 vai., sekmadienio rytą, kaip 
užgieda visa bažnyčia, kuri be
veik prisipildo tremtiniais 
“Pulkim Ant Kelių” “Jėzau, 
Pas Mane Ateik” “Prieš Tavo 
Altorių” ir “Marija, Marija” tai 
tikrai anot Maironio, “Širdį net 
graudina”. R.

_______ | Grįžo Į Kaliforniją
Tam tikslui nutarta šaukti Kaip žinoma, p."Petras Kup- 

visų Bostono lietuvių draugijų raitis, Klaipėdos Instituto ir 
bei organizacijų pirmininkų I Marianapolio Kolegijos gradu-
bei jų įgaliotinių konferenciją, lantas, gyvenęs Bostone, buvo 
liepos 29 d., vakare, Lietuvių atvykęs iš Los Angeles, Kali- 
salėje, kurioje bus galutinai iš- forai jos, praleisti atostogas, 
dirbtas Tag Day darbo planas. jįg Kalifornijos atvyko 
Į šią konferenciją kviečiami ir automobiliu. Pabuvęs apie sa- 
šiaip darbuotojai su patarimais vaitę Bostone ir kitur, grįžo 
bei susipažinimui su šiuo dar- laimingai į Los Angeles. Svei- 
bu. Norima į šį darbą įtraukti I hina visus ir sako, turėjęs ge- 
visus Bostono lietuvius, kad Lą kelionę savo automobiliu, 
BALF-ui būtų galima tą dieną I tik jaučiasi kiek pavargęs, 
sukelti apie $10,000.00. p. Petras Kupraitis, būda-

---------------------- mas Bostone, pasakė, kad Ka- 
Duoda Muzikos Lekcijas lifornijos lietuviai gyvena kaip

-------------- dangaus paukščiai — pasklydę žentą ir dukterį p.p. Antaną ir 
Teko patirti, kad mūsų pa-1 po visą Los Angeles miestą ir Anelę Gapučius, gyv. Maryland 

! rapijos vargonininkas, žymusis jo apylinkes. Todėl ir lietuvis- valstijoje.
” ’ “ ----- ’• • ■ - - - • p. Antanas Gaputis yra Jung.

Valstybių Oro Jėgų — parašiu
tininkų viršininkas per daug 
metų.

TIKTAI SUŽEISTIEMS 
VETERANAMS

Civfl Service Eaamination 
Postai Clerk-Carrier 
Pasiruoškite dabar 

Naminis kuras. Rašykite da
nu* dėlei platesnių informacijų. 
Westland Civil Service School 
104 Westland St., Worcester 2, 
Mass. (30-4)

Susilapkė sūnelio

Šią savaitę pp. Kazys ir Flo
rencija (Grimaitė) Karčiaus
kai, gyv. Dorchester, Mass., 
susilaukė sūnelio. Sveikiname!

šiomis dienomis pp. Juozas ir 
Anelė Genevičiai, gyv. So. Bos
tone, buvo nuvykę pas savo

l muzikas, kompozitorius, buvęs kas darbas yra labai sunkus, 
Europoje symfoninių orkestrų bet “mes dėl to nenusimename 
ir operų dirigentas prof. Jero-|ir, gal dėl to daug didesnėmis 
nimas 
vačias 
proga 
doit.

Svečiuojasi. Dr. Tėvas Anto- 
ninas Jurgelaitis, O. P., atosto
gauja South Bostone, pas savo 
tėvelius. Prie progos pagelbsti 
vietiniams kunigams,
dienį jaunas Tėvas Daktaras 
atnašaus šv. Mišių auką 8 v. 
r., parapijos salėje, 492 E. 7th 
St

Sekma-

Trečia mokytoja. Jau kelin
tas mėnuo kaip lietuviai buv. 
tremtiniai turi anglų kalboje 
pamokas Šv. Petro parapijos 
paminklinėje mokykloje. Jie čia 
savanoriai lankosi pirmadie
niais, nuo 7:30 v. v. ir 9:30 v.v. 
Taip pat savanoriai ir dar la
biau juos mokė panelės viešųjų 

> mokyklų mokytojos Jankunevi- 
čiūtė ir Glin^kaitė. Liepos 28 

. d., pradėjo mokytojauti ir pa
nelė A. Plevokaitė. Dabar, kol 
kas, trijuose kambariuose, mū
sų gerbiamiems ir mylimiems 
pabėgėliams bus patogiau nau
jos jų šalies kalboje lavintis.

O gal, prireiks ir ketvirto 
kambario?

Mū- 
keli 
mo-

Jaunuoliai nepasiduoda, 
sų buv. Tremtinių vaikai 
ateina su tėvais, vakarais

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

I

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
CaMfomijojo Namus ar kitas

kreipkite* pu:

aus. LIKSIS
Reatetatininkas

710 N. Van Nen Ave^
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

Įsigykite Kelionės Tikie
tus Į Kennebunk Port, 

Maine
Norintieji važiuoti specia

liais busais į Tėvų Pranciškonų 
ruošiamą Lietuvių Dieną, rug
piūčio 14, Vienuolyno, parke, 
Kennebunk Port, Maine turi 
tuoj užsisakyti sau vietas įsi
gydami tikietus. Kelionė į abu 
galu tik $3.25. Busai išeis nuo 
“Darbininko” 7:45 iš ryto. Y- 
ra paimti du dideli ir puikūs 
busai. Tikietus galite gauti 
“Darbininke” pas St. Grigana- 
vičių, A. Majauskaitę, A. Ivaš
ką ir kitus.

Bušų Komisija.

IVAIROS SKELBIMAI
VARGONININKAS bei chor

vedys su ilgamete praktika ir 
gerais liudijimais ieško vargo
nininko vietos.

Rašyti J. Paplauskui
51 Granfield Avė., 

Roslindale 31, Mass.

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

Kačinskas duoda ir pri- pastangomis bandome sukurti 
muzikos lekcijas. Tąja Mažąją Lietuvą Los Angeles 
lietuviai turėtų pasinau-Į mieste, taip, kaip jūs esate jas 

Sužinojęs, sukūrę beveik kiekviename 
---------------------- {Naujosios Anglijos mieste”.

Toliau jis pasakoja apie Ka-Lankėsi Jnosas Glavickas
Trečiadienį "Darbininke" lan-l ^ornijo. gražias patarė., gėles, 

kėši Juozas Giavickss, LDS “k<1 *• Ui “da-
108-tos kp. ilgametis finansų "> 
sekretorius ir vienas seniausių vįen°je " kito> 
Worcesterio biznierių. Atsilan- E'™’ sudaro pati
kymo proga p. Glaricka. -Dar- py™ «»dis, draugižkumas, 
bininko’ palaikymui aukojo r 
$5.00. Dėkojame svečiui už do-Į _ 
vaną.

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

geradariams ponams F. P. Ge
rulikiams iš Islington, Mass. 
ir poniai A. Tilenienei iš So. 
Boston, Mass. už suteiktą 
mums didelę paramą, gyvenant 
Vokietijoje tremtyje ir už pa- 
rūpinimą darbo ir buto garan
tijų, ir tuo sudarant mums pro
gą pasiekti šią laisvės šalį.

Ypatingai mums padarė dide
lį įspūdį geraširdiškumas F. P. 
Gerulskių, kurie, mums atva
žiavus, mus priglaudė, kaip sa
vo vaikus. Sunkiai susirgus 
mūsų dukrelei Birutei, pašaukė 
gydytoją, kuris ją lankė kas 
dieną.

Taip pat mumis rūpinosi ir 
išlaikė pas save apie du mėne
sius, kol sutvarkė mums butą 
So. Bostone. Mus visus aprengė 
nuo kojų iki galvos ir Birutei 
F. Gerulskis padovanojo radiją.

Toks Amerikos lietuvių nuo
širdumas ir parama tremti
niams su Dievo pagalba teveda 

laisvos Lietuvos atstatymą.
Vincas ir Eugenija Klovai.

i

PADĖKA

Prelato Urbonavičiaus 
Giesmė

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maso. 

Joseph W.Ck| 
(KABPERAB) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3940

I nuoširdumas, svetingumas ir
• * * 99

Grįžo į Kaliforniją, palinkė
jęs Kalifornijos lietuvių vardu 
dirbti savo tautos gerovei ir 
Amerikos gražiai ateičiai, ir 
kvietė visus aplankyti Kalifor
niją ir, jeigu patiks, apsigy
venti.

Širdingai dėkojame mieliems 
krikšto tėvui ir dėdei Mr. Stan- 
ley White ir dėdienei Petronė
lei White, 787 E. Broachvay, 
nepagailėjusiems daug vargo, 
rūpesčių ir išlaidų mums at
vykti iš tremties Vokietijoje į
U.S.A. ir čia mus tėviškai ir
maloniai priglaudusiems
jaukioje pastogėje.

savo

Reikšdami giliausią padėką,
meldžiame Aukščiausią mūsų
išgelbėtojams daug laimės ir
sveikatos.

SAbm Stasys Vaitkevičius
ir

So. Boston, Mass.

Teko sužinoti, kad giesmė, 
kurią atvykusieji tremtiniai su 
tokia pakilusia nuotaika gieda, 
butent“Prieš Tavo Altorių” yra 
senei parašyta mūsų garbingojo 
prelato Dr. K. Urbonavičiaus— 
Kmito. Tai giesmei muziką pa
rašė A.A. kompozitorius Stasys 
Šimkus Rep.

Dedikuos paminklą
Sekmadienį, liepos 31 d., 

vai. po pietų prie kampo K 
E. 6th St., So. Bostone,
dedikuojamas paminklas žuvu
sio kario Anthony Passanisi

2 
ir 

bus

Draugijų Valdybų Adresai

Pristatome Alų ir Toniką

BORU BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkaa

220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Buton,

Mes turime 11-koe rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į narnas, krikštynoms, parėmė 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

Gerinusia Užeiga Vyrams ir
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
LaMotuvig Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Etnerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Wnftt 
(Waiteklm») 

Laldotuvią Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

VAITKUS
FUNERAL HOME

M Wėboter Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WATOLUS

f

>

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai
ir mandagiai patarnauja.

oouni BosTon, niss.

ZALETSKASZALETSKAS
FUNERAL HOME

BOUTH BOSTON, Mkls.

D. A. ZaletokM, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktj. 
Ksplydla bermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tsl. SO 8-0815

•Outh Boston S-280B

FUNERAL
884

HOME
BOUTH BOCTON^MaZb.

D. A. ZaletekM, F. E. Zatetokac
Graboriai Ir Balaamuotojal

Fatemavimao dieną Ir nakt).
Koplyčia termenima Dykai

NOTARY PUBLIC
TM. SO 8-OBtS

•Outh Boston B-280B
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T5v. Jurgio Gailiušio, O.F.M
išleistuves

kai”, jaučiu norą dar kartą pa
sikalbėti tuo reikalu. Iš karto 
taip pat p. Vasariui užtikrinda
mas, kad savo šiuo straipsniu 
jokiu būdu nesiimsiu jo kitaip 
“įtikinti”, kaip kad jis galvoja, 
nes atrodo, kad jis jau a priori, 
yra įsitikinęs esąs “teisus”, 
bet, remiantis demokratiška 
šios šalies santvarka, jaučiuos, 
turįs pilną teisę tai, ką matau 
ir kaip atrodo dalykas, rašyti, 
palikdamas pilną teisę ir savo 
garbingam oponentui tuo reika- 

ateityje apie tai pasisakyti.iu

I

... 8

UktavabIN«w

Bankauskas Mečys, Valerija, 
Danguolė į Phila., Pa.

Jablonskis Liuda į Phila., Pa.
Kriščiūnas Petras, Ona, Al

dona, Vytautas į Porterfield, 
Wis.

Jočys Leonardas į Kenne
bunk Port, Maine.

Mackevičius 
Irena, Nijolė, 
Darby, Pa.

Norkeliūnas 
roit, Mich.

Škėmaitė Veronika į West

* .......................... ..
energiją bereikšmei “N. L.” 
kritikai ir juodinimui, imtųsi 
pozityvaus darbo”... Kad toji 
mano “N. L.” padaryta kriti
ka yra taip “bereikšmė”, var- 

'gu ar galima sutikti, ypač tu
rint galvoje patį p. Vasarį. Jis 
į mano anuos straipsnius rea
gavo net po ištisų dviejų mė
nesių ir tai keturiomis ilgomis 
“Naujienų” laikraščio skilti
mis. Jei jau taip būtų “bereikš
miai dalybai” ,tada ir p. Vasa
rio nei kiek negeresni...

Antra, kritikui pridera tik 
patį dalyką nušviesti vienaip j
ar kitaip, bet išvadas tektų pa- Virini? 
likti daryti apie reikalą pa-j 
tiems skaitytojams. Kitaip at
rodo, kada kritikas skaitytojus j 
laiko be savos nuomonės vėjo; 
automatais. Gi jei pats p. Va-j 
saris yra kitokių nusistatymų 
dėl vieno ar kito dalyko, tada 
Jonas Kučinskas jį maloniai 
kviečia dar daugiau ir toliau! 
aiškintis. P. Vasaris gali būti? 
drąsus mano atžvilgiu: ir laikoj 
ir energijos man atsakyti už
teks!

i

Juozas, Stasė, 
Dalia, Birutė į

Salomėja j Del

Kuc pateisinama “N. L. 
gedėjimas straipsnių?

a
Mano straipsniuose, “Ar pa

gerėjo- “N. L.”, ypač buvo at-i 
kreiptas dėmesys į nusiskundi
mą daugelio “N. L.” bendra
darbių, kad jųjų straipsniai p. 

■Kardelio netalpinami jo reda
guojamame laikraštyje, o svie- 

jdžiami be jokio skrupulo į po- 
___ ________ ____ piergalių dėžę. Ponas Vasaris 

su naujai atvažiuojančiu kuni-; tokį patyrusio redaktoriaus ei-1 
gu; prižadėjo laiks nuo laiko &esŽ pilnai pateisina. 
VVinnipegą atlankyti.

ti
<

' Savo ilgoje kalboje, gražiais
24 dieną atsi- žodžiais padėkojo T. Jurgis 

už nuoširdų 
už dovaną

RTNNIPEG, MAN
Liepos mėn.

sveikino su Winnipego lietu- Gailiusis 
viais pirmasis kolonijos dvasios 
vadas kun. J.
pego vyskupo kviečiamas, šių 
metų vasario
Jurgis Gailiušis atvyko į mūsų 
koloniją. Sunkūs buvo pirmieji 
jam žingsniai, nes viską reikė
jo organizuoti, viską naujai 
pradėti, tačiau vietos vyskupo 
palankumu ir kolonijos dvasios 
vado rūpesčiu, greitai buvo nu
galėtos pirmosios kliūtys. Buvo 
įsiprašyta į Tėvų Jėzuitų kole
giją, kur gauta bažnyčia ir vi
sos kitos reikalingos patalpos. 
Kiekvieną sekmadienį dabar 
lietuviai čia renkasi iš toli
miausių miesto kampų bendrai leidžiamo “N. Lietuvos” 
melstis, pasiklausyti gilių ir raščio kokybės ir jo vedamos 
patrijotiškų pamokslų, pasikal- linijos, perėmus jo redagavimą 
bėti. susitikti, pasimatyti. Ko- p. Jonui Kardeliui. Tuose 
lonija diena iš dienos stiprėja straipsniuose buvo stengtasi 
ir yra vilties greitu laiku čia į- atsakyti į pagrindinį klausimą: 
steigti savistovią lietuvių para- ■ ‘Ar pagerėjo N. Lietuva” prie 
piją. Tačiau netikėta žinia: T. naujo redaktoriaus p. Karde- 
Gailiušis turi grįžti atgal į lio? Buvo iškelta keletas svar- 
Maine valstybę. į Ameriką, kur bių argumentų, kaip antai re- 
jis yra paskirtas aukštomis daktoriaus 
vienuolyno viršininko pareigo-1 savo padėtyje ir grynai 
mis. Gaila, liūdna, bet nieko gavimo darbą sąmoninkai su- 
nepadarvsi. 'maišant su politiniu momentu

Pamilo lietuviai pirmąjį savo ir net pastarajam vadovaujant, 
dvasios vadą, dėl to bent gra-'Buvo priminta naujojo redak- 
žiomis išleistuvėmis norėjo jam toriaus nesugebėjimas krašto 
atsidėkoti. Šv. Povilo salėje bu- kalbų, o to išvadoje ,talpinimu 
vo suruoštas atsisveikinimas, senų žinių; buvo taip pat iš- 
Buv’o pasakyta daug gražių keltas iš redaktoriaus pusės 
kalbų ir įteikta visų tikinčiųjų tobulas kopijavimas straipsnių 
vardu graži dovana. Bažnytinio iš kitų laikraščių ir t.t. Ir to 
komiteto vardu atsisveikinimo išvadoje, pasisakyta, kad “N. 
kalbą pasakė, komiteto pirmi- L.” prie naujojo redaktoriaus 
nir.kas agr. J. Cinga; KLS yra likęs kažkokiu nenuošir- 
Winnipego skyriaus vardu — džiu šaltu automatu, nepaten- 
pirmininkas J. Simanavičius, kinančiu plačiųjų Kanados lie- 
moterų vardu — p. šmaižienė, tuvių sluoksnių.
senųjų Winnipego lietuvių var-! Į mano pasisakymus, tūlas 
du — Leonas Juška;
vardu — Jurgis Račys 
Matulionis savo šeimos vardu. 
Kalbėtojai išreiškė didelį liūde
sį. kad turi skirtis su savo my
limu dvasios vadu, dėkojo už 
gražią veiklą, prašė greit su
grįžti atgal. Ypatingas ovaci
jas dalyviai sukėlė.
Šmaižienė kalbėjo: “kunige.Į Nors mano oponentas man
būk ir toliau toks pat drąsus, bičiuliškai savo “Žodis Kriti- 
teisingas ir atviras..., nesibijok kams” rašinyje pataria “neeik- 
ir toliau tiesą į akis pasakyti”., j voti energijos bereikšmei kriti-

Gailiušis. Winni-

mėnesyje Tėv.

> visiems 
bendradarbiavimą, 
ir gražių išleistuvių surengimą. 
Nurodė, kokie dideli dar darbai 
Winnipego lietuviams reikia 
nuveikti; prašė artimai dirbti

Dalyvis.

ATSAKYMAS KRITIKUI — 
BENIUI K. VASARIUI 

J. KUČINSKAS 
Apie ką eina reikalas?

Prieš kurį laiką “Drauge”, 
vėliau ir “Darbininke”
buvo pasisakyta dėl Kanadoje 

laik-

o
mano

I
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Jefferson Caffery (kairėje) prisaikdinamas 
Protokolo Šefo, Stanley Woodward, Valstybės 
Departamente Washingtone, kaipo U. S. Ambasa
dorius Egyptui.

Vasario
“jei redak-
nevertingus stra psnių dviejuose 

srovines už- čiuese vienodumo

! žodžiais betariant, 
‘ torius netalpina 
ar aiškiai pagal 
gaidas parašytus 
liūs”, yra visa tvarkoj. Nors p J rimu, kurių daugumoje nepri- mano 
Vasaris apie šį dalyką, 1 
pateisinamą ir savaime supran- ■ kopi jas išsiuntinėja 
tarną dalyką kalba, aš to daly
ko jokiu būdu nepateisinu. 
Vargu, ar tai pateisina ir “N.
L.” bendradarbiai, ir kaip at
sakas tebūnie didelio būrio jų 
atsitraukimas iš “N. L.” nuola
tinių bendradarbių sąstato.

Net dar daugiau, p. Redak-

Fono Vasario bandymas dėl komunistinio Sūnų 
laikraš- skelbimo įdėjimą ‘ “ 
aiškinti prastu biznio, o nieko bendra 

straipsne- “spaudos bendradarbių nepaty- su idėja neturimu dalyku, ir

kaip tyrusleji dažnai savo straipsnių kritiką laikydamas “prašovimu 
keliems pro šalį”, bando visą šį reika- 

laikraščiams, kaip originalus”, lą sintetizuoti sekančiu palygi- 
yra irgi vargu tikslus ir kon-.nimu: “Būtų labai juokinga, 
sekventiškaš. To paties straips- jei pilietis, naudodamasis skel- 
nelio išvedžiojime p. Vasaris bimu laikraštyje, 
yra labai optimistas, 
L.” apsivalė bendradarbiais, kad jos kiauros,
441

nesiorientavimas
reda-

Škemienė Agota ir Antanina 
į Rockford, III.

Atvykstančius pasitiks orga
nizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Ate Marti VaiaMa
— ,,, , —— — ą

Šį sekmadienį, liepos 31 d., 
i 7:30 vaL vak. per WMEX ra- 
jdio stotį — 1510 kilocycles bus 
I perduodama nuostabi pasitikė
jimo nuolatine Šv. Dievo Moti
nos pagalba istorija, pavadinta 
“A Mountain Called Mariahilf”.

Šios istorijos turinys toks: 
Austrijoje, viename mažame 
kalnų miestelyje, gyveno ne
turtinga Krieger šeima, kuri 
labai pasitikėjo Dievu ir Dievo 
Motinos Marijos nuolatine pa
galba. Per jų (tos šeimos) 
maldas į šv. Motiną įvyko ste
buklai: akla duktė atgavo re
gėjimą ir pagijimas vieno ligo
nio, kurs nuo mažens nevaldė 
sąnarius.

Ši Mariahif (Marijos Pagal
bos) istorija bus perduota apie 
per 380 radio stočių. Tą valan
dėlę pasiklausykite.

Dukterų 
N. L.” pa-j
»ir« k.nj™ i Baigiant, ir dar kartą atsa

kant į pagrindinį klausimą: ar 
>pagerėjo “N. Lietuva”?, su ap
gailestavimu tenka visai drą
siai pakartoti, kad NE! Šian
dieną šis laikraštis yra visai 
išryškėjęs ir jo linija kiekvie
nam galvojančiam žmogui aiš
ki. “N. Lietuva” liko ne visų 
Kanados lietuvių organu, bet 
tik tarybininkų. Ir dėl viso to 
kaltas ir atsakomingas yra 
laikraščio vyriausiasis vairuo
tojas, redaktorius J. Kardelis, 
kuris jungia savo asmenyje 
negudriai du visai skirtingus 
pradus: .nepartinio 
redaktorių ir socialistų politinį 
vadą. Kitaip sakant, p. Karde
lis savo asmenyje bando jungti 
specialistą generolą su politra- 
ku generolu. Bet tai yra nesu
jungiami dalykai, ir todėl čia 
ir slepiasi visa pono Kardelio, 
o kartu ir laikraščio “N. Lietu
va” didžioji tragedija.

nusipirkęs 
kad “N. kelnes ir vėliau apsižiūrėjęs, 

kaltintų ne 
kurie nesugebėjo atsikratyti pardavėją, bet... laikraščio re- 

_ ' savo asmeninių ir srovinių am- dakciją, kuri talpino tą skel-
tęrius, kaip patyręs specialis-1 bicijų”, nes, Vasario teigimu, bimą”...
4-00 bni ' 44X _ 1 :  1_ 1 J 1_£  _________ 4. _ I

Jei p. Vasaris yra tiek pa
žangus, ir negali suprasti skir
tumo tarp paprasto skelbimo 
apie parduodamas kelnes ir a- 

„ . Pi© prokomunistinės draugijos
Spaudos ir Informaci- rekomenduojamą paunks

nio biūro”, negu aš. Bet kaip . . . L* .5^ .
, . r minimą, nieko negalima jam

tada suprasti, “N. L.” re- 0
dakaja tari raikai,, apsivaliusi pone VaMrf nortfiay Wčjula_ 
nuo tų bendardarbių kurie ne- k.d
sugeba pnsdaikmti Šokti pagal preplytariM ke,ne8 yra kur 
redaktoriaus p. Kardelio groja- j iau 8U1

8U tol!1*? "nCt*ty- kiuose prokomunistiniuose pa- 
silinksminimuose įdiegtas jau- 

7 *" nose širdyse piktžoles vėliau 
orlgl*.ižrauti! Ar Tamstai yra dar 

8RV0 ipaslaptis apie ką kalbama ir vien —kaip vertinami dabartiniai mū
sų tautos okupavimo reikalai 
tokių pasilinksminimų metu?

Į Ponas Vasaris, pagudragal- 
|Viavęs apie suplyšusias kelnes, 
pradeda net Sūnų ir Dukterų 
prokomunistinę draugiją reko
menduoti Kanados lietuviams. 
Girdi, jei įstos daug į šią drau
giją gerų lietuvių, tai ir iš viso 
tos draugijos ideologinis 
das pasikeis: juk tik 
draugijos vadovybėje yra ko
munistai ,o nariai yra “visokių 
pakraipų lietuviai”. Be reikalo 
p. Vasaris yra toks optimistas. 
Jo svajonė “sukultūrinti” savo 
įstojimu į šią prokomunistinę 
draugiją, yra ne kas kita, kaip 
gražiausias iliuzijas sukeliantis 
muilo burbulas. Iš viso, norėtų
si gerokai įtarti pono Vasario 

’. nusistatymus, ryšiumi su Sūnų

tas, kai kurių autorių straips-! “tokių bendradarbių nustoji-1 
nius, atsižvelgiant į viešąją o-imas “N. L.” tikrai mažai nuo-' 
piniją ,nors ir dėjo, bet už tai stolių tepadarė”. Gal būt, tai ir 
sąmoningai sukarikatūrino, kai tiesa. Apie tai geriau, matomai, 
ką pakeičiant, kai ką iškrai- yra painformuotas p. Vasaris 
pant, kaip kad įvyko su ponios “N. L.
M.F .Yokubynienės atviru laiš
ku “N. Lietuvoje”...

Kuo pateisinsimas “N. L.”
straipsnių kopijavimas?

Ponas Vasaris visokiais man- 
driais samprotavimais bando 
pateisinti mano straipsnyje iš
keltą į viešumą p. Kardelio, 
kaip patyrusio spaudos darbi
ninko, puikų sugebėjimą tiks
liai nukopijuoti iš kitų laikraš
čių ištisus straipsnius. Ponas i geriausius 
\ / r* CA CT a A . A A S 1v xo v«aa izavvicMta uuuvvtf

* • -- 
bet visvien vra nukoniiavimaR1------------------------ ------------------------------- --------------------------------------y-

laikraščio

choro Benius K. Vasaris, per čikagie- 
ir P. tęs “Naujienas” (žiūr. “Naujie

nos”, š. m. liepos 7 diena), 
“Kanados lietuvių žinios” sky
riuje “Žodis kritikams” ilgame 
straipsnyje bando 
tuosius “N. L.” ir 
riui priekaištus

kai ponia bent pateisinti.
“kunige. Į Nors mano oponentas

mano iškel- 
jos redakto- 
atremti ar

Du suspenduoti generolai: Maj. Gen. Herman 
Feldman (kairėje) ir Maj. Gen. A. H. VVait, che- 
mikalinio korpuso tarnybos viršininkas (dešinė
je). Jie yra suspenduoti Kongresui pradėjus tyri
nėjimą apie jų įtakos panaudojimą karinių sutar
čių išgavime.

rūsiais” korespondentais, kurie 
į kelis laikraščius savo tuos pa-! 
čius rašinėlius bruka už 
nalą?... Jei jau “N. L.” 
bendradarbiais pasirinko

s iš geriausių,
Vasaris tai pateisina minėtų'toks p. Vasario pateisinimas 
straipsnių aktualumu. Gal būt,'dėl “per apsirikimą” yra ab- 
bet visvien yra nukopijavimas,! SUrdas. Taigi, belieka patvirtin- 
ar straipsniai yra įdomūs ar ti tik mano pirmasis teigimas, 
ne, čia jau yra kita kalba.

Mano oponentas pasigenda ir■ nius sąmoningai kopijavosi iš
i lzvMniio icirn 4-ii ia'uY ___a yy- h

kad “N. L.” minėtus straips-

TORONTO 0NT..CANADA

įsakmaus išvardinimo tų iš 
“Lietuvių Žodžio” laikraščio 
straipsnių. Ir šį prašymą be 
didelio vargo p. Vasariui čia 
tuojau ir stengsiuos patenkin
ti. Nukopijuoti straipsniai, ku
riuos “N. L.” persispausdino 
yrie šie:

“Liet. Žodyje” įdėtas rašinys 
Lietuviai tremiami 

čatką”, o “N. L.”
puslapyje didžiulėmis 
užvardintas straipsnis 
viai tremiami į tolimą 
čatką”; toliau einąs turinys — 
žodis į žodį yra tas pats. To
liau, “L. 2.” skaitome skyrių 
“Mokslo ir meno pasaulyje”, 
“N. Lietuvoje” randame tą pa
tį, tik kita antrašte “Kultūri
nė kronika”. Tekstai betgi jų

te į Kam- 
pirmame 
raidėmis 

”Lietu- 
Kamčat-

“Lietuvių žodžio”.

Kada kelnes sumaišomos 
su idėjomis

Mano straipsniuose “Ar pa
gerėjo “N. L.”?” iškelta kriti
ka ir aiškus pasmerkimas “N. 
L.” dignitorių už jųjų talpini
mą Hamiltono Sūnų ir Dukterų 
draugijos prokomuni s t i n ė s!
draugijos skelbimo sąryšyje su! 
rengiamu pasilinksminimu. Po-! 
nas Vasaris tame neįžiūri jo
kio nusikaltimo generalinės ko-j 
munistų atžvilgiu nacionalistų' 
lietuvių vedamos linijos. Kriti-j ~ . - , - „ -
kas tai įžiūri vien kaip papras.lir Dukterų *P-b«tau-
ta “N. L." administracijos k,iP * P' Y*“™>

minčių dėstymo ir jų išreiški- 
k mo užkulisyje galima pastebė

ti kažkokios simpatijos raudo

vei- 
Š1O8

Piknikas (gegužinė). Sekma
dienį, liepos 31 d. š. m. Kunigų 
Seminarijos gražiame sode ruo
šiamas piknikas (gegužinė). 
Dalyvaujant meninėms jėgoms, 
jaunimui bus įvairūs žaidimai 
kaip antai: bėgimas maišuose, 
virvės traukimas ir daug kitų 
bei šokiai, grojant orchestrai. 
Turtingas bufetas. Pelnas ski
riamas naujai organizuojamam 
lietuvių vaikų darželiui. Malo
niai kviečiama dalyvauti jauni
mą ir ir šeimas. Savo atsilan-Į 
kymu paremsite lietuvišką dar-* 
bą-

Autobusai išeina nuo lietuvių 
bažnyčios po kiekvienų šv. Mi
šių ligi 14 vai. Kadangi 1 d. 
rugpiūčio yra valstybinė šven
tė, tad sekančią dieną po gegu
žinės - pikniko turėsite poilsio 
dieną.

Ruošia Toronto Lietuvių Ka
talikių Moterų Sąjunga.

Kayąą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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

Šv. PMAriškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 
biai

pusi. Kaina — $1.50. Sku- 
siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mum.

V.lChidNta
GRABORIUS 

“AsmenUkM Patarnavimas" 

381 8mith SL, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 62M I

A

žo biznelio reikalą, kur “admi
nistracijai rūpi ne skelbimo tu
rinys, bet gaunamas atlygini- .

tie patys. Dar kitoje vietoje ir mas už skelbimo - reklamos na^m inoma, ir
vienam ir kitame 1 
skaitome: “Naujas žurnalas”.
Tai viena ir ta pati recenzija je vietoje rūpi ne idėja, bet' 
tremtyje pasirodžiusio naujo,biznis? Taip bent tiki naivus 
žurnalo “Vilties”. Be to, dar'p. Vasaris. Deja, plačioji lietu- 
skaitome abiejuose laikraščiuo- Į vių visuomenė galvoja visai ki
še tą patį tekstą apie dantų taip ir ji tą “N. L.” biznio 
gydytojo Dr. Jakobsen išras- pokštą labai smerkia. Argi taip,tik pora pastabų sąryšyje su 
tuosius vaistus, kurie gali at-' greitai jau sumaterializėjo šio!p. Vasario rašymo “džentelme- 

anglų laikraščio administracija, kuri niškumu”. Ponas Vasaris savo 
autentišku rašiniu “žodis kriti
kams” kiekvieną savo teigimą 
ar neigimą labai drąsiai reiš
kia, o savo oponento išvedžio
jimus laiko “prašovimu pro 
šalį”, apie kuriuos “neverta nė 

įkalbėti”. Arba vėl, p. Vasaris 
Įžiūrėdamas p. Vasaris pro- man linki, kad “užuot eikvojęs
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TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO 

Naujas Istorinis Veikalas 

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

išleistą knygą —

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

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- 
| deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor

macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina —$4-00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broedway, S6. Bostoš 27, Mass.

; nuo socializ- 
■ mo iki marksizmo yra tik vie
nas žingsnis, ir jį padaryti yra 
labai lengva!

Pora pastabų prieš 
užbaigiant

Baigiant norėtųsi prisiminti

laikraštyje talpinimą laikraštyje”. Gal būt, p“ nu . 9
“N. L.” administracijai pirmo-i
- • • * • • J _ 1 A '

I

pratyti nuo degtinės;
spaudos atsiliepimus apie lie-: berods, didžiąja persvara dipu- 
tuvius solistus ir 1.1. Ikai yra, kad už pinigą visa ga-

Vien antraščių pakeitimas, Ii padaryti? Tada, ko gero 
vargu ar jau patį straipsnį “Liaudies Balsas” pasiūlys vie- 
nuosavu padaro?... Čia reika- tą kitą straipsnį iš savo laik- 
linga ir pačiame tekste šis bei raščio “N. L.” nusikopijuoti ir 
tas pakeisti. Kitaip reikalinga tai neveltui... 
pažymėti ėmimo šaltiniai.
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