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Ar Turime Kelti Mokesnius 
LDS Nariams?

LDS organizacijos meti
nis seimas čia pat. Naujos 
Anglijos ir Connecticut 
apskričiai išrinko po du 
atstovu. Kaikurios kuopos 
taip pat jau yra išrinku
sios atstovus. Tačiau dau
guma kuopų kol kas ne
pranešė Centrui apie at
stovų išrinkimą. Kai ku
rios kuopos pranešė, kad 
atstovų negali siųsti, nes 
neturi pinigų kuopos ižde.

Kaip padidinti LDS kuo
pų iždus, kad galėtų ap
mokėti atstovams į seimus 
ir apskričių suvažiavi
mus? Tai svarbus klausi
mas. LDS kuopos gali įvai
riais būdais sukelti pinigų 
įvairiems reikalams, bet 
ne kiekviena kuopa gali 
tai padaryti. Mes turime 
surasti išeitį, kad kiekvie
na kuopa gautų dalį iš na-! 
rių mokesnių.

Dabar LDS nariai moka1 
$3.00 metams už organą 
“Darbininką”. Prenume
ratoriai moka $4.00. Taigi 
LDS nariai be. skriaudos 
galėtų mokėti $4.00, ir tuo
met doleris liktų kuopų iž
duose. Tačiau turime apsi
drausti. kad kiekvieno na
rio įmokėtas doleris būtų 
naudojamas tik organiza
cijos būtiniems reikalams, 
būtent, siuntimui atstovų 
į seimą ir apskričių suva
žiavimus, ruošimui LDS 
prakalbų, paskaitų. Iš to 
dolerinio fondo LDS kuo
pos neturėtų skirti aukų 
kitoms įstaigoms.

Ką manote apie toki su
manymą? Pasikalbėkime 
su nariais ir pasiruoškime 
mokesnių pakėlimo klausi
mą iškelti, išdiskusuoti ir 
išspręsti seime. Gal kas 
turi geresnį sumanymą 
kaip padidinti LDS kuopų 
iždą, kad jos galėtų nors 
dalinai apmokėti atstovui 
ar atstovams važiuojan
tiems į seimą ar apskričių 
suvažiavimus?

Pasiruoškime ir važiuo
kime į seimą, kuris įvyks 
sekmadienį ir pirmadienį, 
birželio 23—24 dd. š. m. 
Šv. Juozapo lietuvių para
pijoje, Waterbury, Conn. 
LDS Seimo tvarka telpa 2 
puslapyj.

Waterbu r i e č i a i labai 
nuoširdžiai darbuo j a s i, 
kad LDS seimas būtų sėk
mingiausias. Ruošia iškil
mingas pamaldas ir šaunų 
bankietą atstovus pagerb
ti. Seime dalyvaus garbin
gų svečių ir viešnių. Susi
rūpinkime, kad seime bū
tų nors daugumos kuopų 
atstovai.

-------------------------------------------------------------------------------

MAKE EVERY 
PAY DAY 

BOND DAY
Joln The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •

referE?LS*?k SE“CTI0!r 
KEFERENCE DIVISIOM 
COPLEY SQ B*

DAfSININKAS
. rrrvru,“. i d tr iVT?Mm n^nvADn n*DDrMTKnzn cs * rrTxrr,/'»Q APniMieAMERIKOS LIETU V?Ų R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

darbinin kai
Ltthuenian Seml-Weexly

New»p*p«r
Publlahed every 

TUESDAY and FKIDaY 
M* Broaway, S. Boston 27, M

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), BIRŽELIO (Jane), 14 D., 1946 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

Lietuvos Laivu Į Leningradą Druskos Parvesti
LDS SEIMO RENGIMO KOMISIJA, WATERBURY, CONN.

I

I

Pirmoje eilėje: Marijona Stankevičienė, Magdalena Karinauskienė, Juozas Bernotas, kun. klebonas 
J. J. Valantiejus, komo. A. J. Aleksis, Jonas ir Nelė Totilai ir Elzbieta Matuliūnienė.

Antroje eilėje: Petronė Laurinaitienė, Marcelė Digimienė, Mariutė Kašėtaitė, Stefanija Sopranie- 
nė, Ona Girdzijauskienė ir Nelė Meškūnienė.

Trečioje eilėje: Vincas Urbonas, Antanas Šambaris, Petras Liųbinas, Petras Jokubauskas ir Kazys 
Dapkus. Šiame vaizde trūksta sekančių k-jos narių: Dominiko Mato, Jono Kairio, Kazimiercs Petraus
kienės, Onos Urbonienės ir Antano bei Onos Šmotų.---------- 2---------------------------------------------- ---- -------- ;--------------------------------------- --------------------------- -

VVashington, D. C., birž. Trys šūviai pataikė į so- 
13 — Jung. Valstybių se- vietų Rusijos majorą, ku-!
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- Pasikalbėjimas su lietuviu laivyno 
leitenantu. - Apie prancūzų jūrinin
kus. - Šanchajuj atrandu lietuvį, Kini
joj išgyvenusį 15 metų. - Kaip Lietu
vos laivai slapta jūromis gabeno beko
nus anglams. - Apie žemaitį, kurs mie
godavo gelbėjimosi valtyje. - Vieton 
tikieto konduktoriui įspaudžiau ‘kil- 
basų9 ir nuvažiavau. - Lėktuvas mus 
bombarduoja... smėlio maišais. - Pa
sikalbėjimas su rusaitėmis jūrininkų 
klube. - Vienas jūreivis SSSR darbi
ninkų pavaišino cigaretėms ir tas... pa-
kliuvo į kalėjimą.

karto paskyrė į karininkų 
tarpą, kaip mokinius, as
pirantus į karininkus. Vis
kas buvo pagal Lietuves 
užsienio reik, ministerijos 
susitarimą su Prancūzija. 
Iš pradžių turėjome sun
kumų su kalba, bet maišy
dami kitą žodį vokiškai, 
kitą angliškai susikalbė
davome. Daugiausia mums 
tekdavo daryti skaičiavi
mus — susekti laivo geo-, 
grafinę padėtį, tai dau
giau reikalo buvo su skai
čiais.

Jaunosios kartos ener
gingas lietuvis, jūrų leite
nantas Juozas Vardauskas 
neseniai pasiekė Chicagą.
— Aš dar nesu pilnoj 

sveikatoj, buvo koja su
žeista, penkiolika mėne
sių išgulėjau ligoninėje, 
tai dar vis neatsigaunu,— 
kalbėjo jinai.
— Vistiek, laimingas Jūs, 

kad galėjote pasiekti A- 
į meriką...

— Žinoma. Čia turiu sa
vo tetą, kuri parūpino 
“afidevitus”, o be to, kaip 
jūrininkui pasisekė gauti 
vietą laive išminties keliu. Prancūzą vynu užgėrė 

ir dainuoja
— Kaip prancūzai, ar ne

blogi jūrininkai?
— Jie geri jūrininkai. Tai 

gal stipriausioji Prancū
zijos ginkluotu jėgų dalis: 
drausmė, užsilaikymas. 
Žmonės malonūs, stengda
vosi padėti.
— Kaip jie atsiliepdavo 

apie Lietuvą?
— Labai gerai, mes irgi 

stengėmės pakelti Lietu
vos vardą, pasakodami, 
kad mes Lietuvoje daug 
pažangos esame padarę. 
Apie lenkus prancūzai 
prasčiau atsiliepdavo.
— Laivyne vis buvo dau

giausia jaunoji karta, ko
kį jūs susidarėte įspūdį a- 
pie prancūzus?

— Jie simpatingi, sma
gūs. Jei vokiečiai norėjo 
valdyti, tai prancūzas — 
buvo patrijotas, nenorėjo 
kariauti, jie norėjo gyven
ti ir gyvenimu džiaugtis. 
Amerikiečiai daugiau rim
ti, susirūpinę bizniu, o

Tęsinys 5-tame pusi.

Washington, D. C., birž. tikavo Case bilių, sakyda- 
13 — Prezidentas Truman mas, kad norima priversti 

, prieš darbininkus dirbti priva- 
kurį organizuoti darbinin- tiems darbdaviams, ir kad 
kai protestavo. J. V. At- tokiu įstatvmu negali iš- 
stovų Butas bandė perbal- vengti streikų. Jis ragino

Prancūzijos uostan j jūri
ninką mokyklą

— Kaip jūs patekote į 
suoti Prezidento veto, bet Kongresą atydžiai pastų- prancūzų laivyną? 
negavo dviejų trečdalių dijuoti darbo problemas Į — Kilimu esu iš Panevė- 
balsų. Balsavo 255, o rei- pirm negu priimti kokius žio. Ten baigiau amatų 
kėjo 260 balsų. nors bilius. Kongresas tu- technikos mokyklą ir nu-

Taigi Case bilius numes- ri priimti įstatymus kainų vykęs į Klaipėdą 1938 me
tas į gurbą. kontroliavimui, algų mini- tų rudenį pradėjau tarny-

Prezidentas Truman kri- 1’umą,ir Paarto apdrau- bą Lietuvos laivyne, mo- 
dos, kurie butų pagrindu, kinių teisėmis. Tada Lie- 
nuo įvairių neramumų. Jis tu va turėjo 13 prekybos 

į taipgi reikalavo, kad Kon- laivų, kapitonai ir karinin- 
gresas priimtų įstatymą kai, dėl savų žmonių sto- 
prieš streikus valdžios kos buvo daugiausiai lat- 

Roma, Italija, birž. 13— lenkų kariuomenės padeda kontroliuojamose įstaigo-, viai ir vokiečiai, bet buvo

kretorius James F. Byr- ris vietoje buvo užmuštas. Į vetavo Case bilių,
nes, prieš pat išvykimą Areštavo 12 asmenų, 
lėktuvu į Paryžių keturių 
didžiųjų valstybių užsie-; 
nių ministerių konferenci-' 
jon, spaudos atstovų kon-' 
ferencijoj pareiškė, kad jis birill3 IT' Buvęs“ Prčzi- 
norėtų daugiau maldų už dentas Herbert Hoover 
taiką. j lėktuvu išvyko į Rio de

Janeiro, Braziliją, maisto
Nušovė Rusijos Karininką tyrinėjimo reikalu.

Hoover Išvyko Į Ko

Montevideo, Urugvajus,

I

taiką.

B-29 Lėktuvas Susidaužė
12 2monią Užmušta

Gatlinburg, Tenn., birž. 
13 — Armijos B-29 lėktu
vas kelyje iš MacDill 
Field, Fla., į Chicago, su
sidaužė kalnuose arti Ten- 
nessee — North Carolina 
linijos. Užmušė 12 vyrų, 
kurie važiavo tuo lėktuvu.

Rumunijoj Roma Apgulos StovyjeBucharestas, Rumunija, 
birž. 13 — Craiova kai-! 
melyj, apie 120 mylių į va-1 
karus nuo Bucharesto, į- Kad išvengti monarkistų- italų policijai palaikyti 
vyko susirinkimas, kuria- respublikiečių susikirti- tvarką, 
me kalbėjo premieras Pet-1 mo, mieste paskelbta ap- 
ru Groza. Po to jo pasekė- gula. Gerai apginkluota *—™ r----------
jai suruošė demonstraciją, policija daboja tvarką. I ja komunistai ir jų pase

Tarp Groza šalininkų —Į Monarkistų su respubli- • kėjai. 
demonstrantų ir opozici-' kiečiais susikirtimas įvy- 
jos įvyko susikirtimas. O- ko Romoje ir tęsiasi Nap- 
pozicionieriai bandė de-|les mieste. Pastarajame 
monstraciją suardyti, mieste Jung. Valstybių ir

Pramatoma, kad šias 
riaušes Italijoj provokuo-

fen. Mihailovičius Neprisi
pažįsta Kaltu

se.

CIO Viršininkas Nušovė 
Policininką

Anglija Įspėja Rusiją Dėl Taikos
Boumemouth, Anglija, 

birž. 13 — Anglijos užsie
nių sekretorius Ernest Be
vin gavo pilniausį darbo 
partijos pasitikėjimą. Dar- 

ibo partijos seimas užgyrė 
jo užsienių politiką, kuri 
grasina, kad Britanija gali 
nepriklausomai nuo Rusi
jos pasirašyti taikos su
tartis Europoje, jeigu rei
kalinga.

Ernest Bevin taipgi pa
reiškė, kad nepatartina 
tuojau įsileisti 100,000 žy
dų į Palestiną.

Britanija neužgiria nusi
teikimo prieš Ispanijos

Franco režimą. Darbo par
tija atmetė rezoliucijas, 
kuriose reikalaujama nu
traukti diplomatinius ry
šius su Ispanija.

Bevin, kalbėdamas apie 
taikos sutartis, pareiškė, 
kad “manęs nesulaikys jo
kia tauta būti visuomet 
karo stovyj su kitais kraš
tais”. Iš to galima supras
ti, kad Britanija, jeigu ne
galės susitarti su Rusija 
dėl taikos sutarčių Euro
poje, tai ji gali nepriklau
somai ir be Rusijos tokias 
sutartis pasirašyti.

Belgradas, Jugoslavija, 
birž. 13 — Gen. Draja Mi
hailovičius, kuris yra kal
tinamas Tito komunistinės 
valdžios, kad jis bendra
darbiavo su naciais, pa
reiškė, kad jis turėjęs kon
taktą su vokiečiais ir su 
marionete valdžia 1941 m., 
bet tvirtino, kad jis tai da
ręs tikslu patraukti kvis
lingus į savo karo jėgas.

Gen. 
reiškė: 
kaltu”, 
kaip jis nori pasakyti dėl 
kaltinimų išdavyste ir 
bendradarbiavimu. Be to, 
jis nusiskundė, kad teis
mas neleidžia jam įduoti 
kaikurios apsigynimo me
džiagos.

Mihailovičius pa- 
“Aš nesijaučiu 
kada jo užklausė

Massillon, Ohio —Lester 
Martin, CIO unijos lokalo 
prezidentas, kaip sako du 
asmenys matę įvykį, nu
šovęs policijos viršilą My- 
ron Henderson.

Lester Martin, kuris bu
vo policijos šūviais kritiš
kai sužeistas, įėjęs į polici
jos stotį, nušovęs polici
ninką. Policija mano, kad 
jis staiga buvo pamišęs.

stengiamasi paruošti sa
vus specialistus. Mus, iš 
viso 6 žmones, pasiuntė į 
Prancūziją, į jūrų mokyk- 

i lą. Pirmiausia atvykome į 
Marseillės uostą, iš karto 
gavome darbą keleiviniuo-. 
se laivuose. Plaukėme lini
ja: Egiptas - Indokinija - 
Japonija.

Prieš karą Prancūzijoje 
buvo geras gyvenimas, tai 
tarnyba laive buvo maloni. 
Tuo labiau, kad mus iš

OPA Leis Pakelti 11 Centą 
Už Sviesto Svarą

Washington, D. C. —
OPA jau leido pakelti vie
ną centą už duonos kepa
lėlį ir vieną centą už pieno 
kvortą. Taipgi sako, kad 
leis pakelti 11 centų už 
sviesto svarą.

Mėsos kainos pakilo ba
landžio mėnesį. Taipgi ky
la kainos ir už kitus mais
to produktus.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, birželio 15 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių radio programa. Dalį programos išpildys gra
žiomis dainelėmis solistės iš Providence, vadovaujant 
muzikui V. Stasevičiui, o kitą dalį išpildysime įrekor- 
duotomis dainelėmis ir muzikos kūrinėliais, šioje prog
ramoje išgirsite kalbelių, pranešimų ir vėliausių žinių. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocyc
les ir klausytis gražios lietuviškos programos.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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IVAI KIRS zimos
LDS SEIMO RENGIMO 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS

LDS Seimo Tvarka

Užsibaigė Tirpinto jų Streikas
Darbininkai Laimėjo 18c. Valandai

Šen. Bridges Reikalauja, 
Ked Teisėjas Black 

Atsistatydtoitų

Šiandien, birželio 14 d.,’ 
Šv. Kryžiaus Katedroje, 
Bostone, 9 vai. rytą, J. E. 
arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D. įšventins 
30 seminaristų, tarp kurių 
ir vieną lietuvį, būtent, 
Praną V. Bekšą iš Med-

way, Mass. Kitas, kuris 
taip pat bus įšventintas, 
turi lietuvišką pavardę, 
būtent, Juozas S. Lukas, 
bet tik jo tėvelis esąs lie
tuvis, ir jo šeima priklauso 

Iprie lenkų parapijos Bos
tone.

1. Birželio 23 d. a) Seifas prasidės šv. mišiomis 
10-tą vai. rytą Šv. Juozapo par. bažnyčioje, b) Šv. mi
šias atnašaus LDS garbės narys, kun. kleb. Juozas J. 
Valantiejus. c) Pamokslą sakys LDS Centro pirm.

į kun. Pranas M. Juras, d) Laike pamaldų giedos Mote- 
! rų S-gos choras, e) Šiose pamaldose dalyvaus “in cor- 
i pore” seimo delegatai ir visi LDS 5-tos kuopos nariai, 
f) Po pamaldų, senosios mokyklos kambaryje, seimo 
dalyviai ir svečiai turės bendrus pusryčius.

2. Seimo pirmoji sesija prasidės 1-mą vai. po pie
tų, Šv. Vardo draugijos kambaryje, (Holy Name 

i Room) senosios mokyklos patalpose.
3. a) 7-tą vai. vakare, Seimo dalyvių bei svečių pa

gerbimui, parap. auditorijoje įvyks bankietas. b) Lai
ke bankieto kalbės miesto mayoras John S. Monagan,

LDS Centro pirm. kun. Pranas M. Juras, poetas ir žmo
na — Aleksandravičiai, “Darbininko” red. Antanas 
Kneižys, LDS garbės narys kun. Juozas J. Valantiejus, 
kun. Jonas Bernatonis ir kiti įžymūs delegatai ir sve
čiai. c) Muzikalę dalį išpildys Šv. Juoz. par. choras.

4. Birželio 24 d. a) 8-tą vai. ryto, gedulo šv. mišios 
už mirusius LDS narius, b) 9:30 vai. ryto, prasidės se
sijos, naujosios mokyklos patalpose.

5. Atvykstantiems delegatams bei svečiams apsi
stojimo dėliai rekomenduojame: Elton Hotel—$3.50 
už kambarį, Kingsbury Hotel — $2.50 už kambarį ir 
pas privačiai lietuvių šeimas.

Visokiais seimo reikalais prašome adresuoti: — 
LDS Convention, % Rev. Joseph Valantiejus,

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
Į Seimo Rengimo Komisiją įeina sekanti asmenys: 

Kun. Juozas J. Valantiejus — garbės pirm., komp. A. 
J. Aleksis — pirm.; Jonas Totilas — rašt.; Magdalena 
Karinauskienė — valgių gamybos pirm. Komisijos na- 
riai-rės: Juozas Bernotas, Kazys Dapkus, Marcelė Di- 
gimienė, Ona Girdzijauskienė, Petras Jokubauskas, 
Jonas Kairys, Mariutė Kašėtaitė, Petronė Laurinaitie
nė, Petras Liubinas, Dominikas Matas, Elzbieta Matu- 
liunienė, Kazimiera Petrauskienė, Stefanija Sapranie- 
nė, Marijona Stankevičienė. Antanas Šambaris, Anta
nas ir Ona Šmotai, Nelė Totilienė, Vincas ir Ona Ur
bonai.

IVashington, D. C., birž. 
13 — Šen. Bridges (R.) iš 
New Hampshire, pacita
vęs teisėjo Hugo Black 
kalbą Politinės Akcijos i 
Komiteto susirinkime, pa-l 
reiškė, kad Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas turi pasi
traukti iš pareigų, jeigu 
jis “nori sakyti politines 
kalbas.”

Policija aiškiai nustatė,U'ashington, D. C., birž.
13 — CIO Mine, Mill ir kad tuo žmogžudžiu buvo 
Smelter Workers ir Ame- George E. Hardy.
rican Smelting ir Refining rasis, kaip pasirodo iš ras- 
kompani ja, tarpininkau-!"
jant valdžios atstovams, 
susitaikė ir pasirašė su
tartį. Šios kompanijos 
5.000 darbininkų streikavo 
nuo sausio 21 d. š. m. Strei
ką laimėjo. Darbininkai 
gaus 18 ir pusę centų dau
giau per valandą. Pusę pa
kelto mokesnio gaus nuo 
spalių 1 d., 1945.

Pagal sutartį nei darbi
ninkai negalės streikuoti, 
nei kompanija negalės už
daryti dirbtuvių, kol neiš
sibaigs sutarties laikas, 
būtent, iki birželio 30 d.. 
1947 m.

•f

Pasta-

tų popierių, norėjo priver
sti \Vhitcomb, kad pasira
šytų sutartį, pagal kurią 
duotų darbą George E. 
Hardy ir $25,000 algą me
tams. Spėjama, kad Whit- 
comb atsisakė tokią su
tartį pasirašyti, tai už tai 
; jį ir nušovė.

I
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Griežtos Taisyklės Lėktu
vams Japonijoj

Kompanija Reikalauja 
MiHjono Doteriy Iš 

A Unijų

A

i
I

Tokio, Japonija, birž. 13 
- Alijantų militaris cent

ras paskelbė griežtas tai
sykles lėktuvais lekioti Ja
ponijoj. Pagal tas taisyk
les nei vienas lėktuvas ne
gali lėkti virš Japonijos be 
atitinkamo leidimo.

Be to, kiekvienas lėktu- 
mvna’, parašyta kunigo; vas įlėkdamas į okupuotą 
Schmiedeler. yra spausdi- Zoną. turi vežti angliškai 
narna. Tai pirmutinis tos Įkalbantį radio operatorių, 
rūšies veikalas pritaikin-i Taipgi įvesta griežta lai
tas aukštesniųjų mokyklų Vų kontrolė ir pavienims 
mokiniams ir bus plačiai į asmenims. 
vartojamas mokyklose.

Naujas Vadovėlis

i

Knyga ‘Moterystė ir Šei
myna’,

Nužudė Kompanijos 
Prezidentą

Niekas negali 
įvažiuoti ar išvažiuoti iš 
Japonijos nepadaręs 
smulkmeniško pareiškimo 
apie savo nuosavybę gene- 
raliam centrui.

Chicago, III., birž. 13 — 
Spiegei, Ine., Chicago iš
pildymo užsakymų paštai 
įstaiga, reikalauja iš 6 u- ! 
nijų $1,000,000 atlyginimo; 
nuostolių. Toji įstaiga iš
kėlė bylą prieš unijas 
Cook County Superior tei
sme ir reikalauja, kad 
teismas paskirtų unijų 
turto globėją (receiver), 
kol toji byla užsibaigs.

Toji byla susidarė iš 
streiko, kilusio geg. 25 d., 
kai 50 darbininkų sustrei
kavo, kada kompanija at
sisakė pripažinti Ameri- 
can Federation of Labor 
Teamsterių unijos lokalo 
743 kaipo vienintelio a- 
gento.

•D
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Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis nužudė VVilliam 
A. VVhitcomb. 73 metų 
amžiaus, Great Northern 
Paper kompanijos prezi
dentą. Policija susekė 
žmogžudį, kuris pats nusi
nuodijo gasu savo namuo
se VVestfield, N. J.

Atmaina
Katalikai Darbdaviai

Šveicarijos praneša. 
Hitlerio buvęs priva-

Iš 
kad 
tinis teatras netoli Bava
rijos. yra perdirbamas į 
katalikų koplyčią. Mainosi 
laikai, mainos ir namai.

BENDRASIS AMERIKOS LIETU 
VIŲ ŠALPOS FONDAS

ar

Kun. Joseph S. Lukas

i

Kun. Pranas V. Bekša, 
yra sūnus p. Marijonos 
Bekšienės, gyv. 3 Prospect 
St., Medway, Mass. Gimęs 
vasario 27 d., 1920 m. Pra
dinius mokslus užbaigė 
1938 m. Medway mokyklo
se. Bostono Kolegiją už
baigė 1942 m. ir tais pa
čiais metais įstojo į Šv. Jo
no Seminariją, Brighton.

Kun. Pranas V. Bekša 
pirmas iškilmingas šv. mi
šias atnašaus sekmadienį, 
birželio 16 d., 10:30 vai. 
rytą, Šv. Juozapo par. baž
nyčioje, Medway, Mass. I

Tuoj po šv. mišių suteiks 
savo palaiminimą.

Tą pačią dieną, 12:30 v. 
po pietų, Veterans of For- 
eign Wars svetainėje, 
Medway, Mass., įvyks šau
nus bankietas naują kuni
gą Praną V. Bekšą pa
gerbti.

Sveikiname visus naujai 
įšventintus Kristaus dar
bininkus, ypač kun. Praną 
V. Bekšą ir linkime Dievo 
palaimos sielų ganytojavi- 
mo darbe!

Tarptautinė Katalikų 
darbdavių Konferencija 
laikė pirmą valdybos po
karinį susirinkimą Brus- 
sely, Belgijoje. Tartasi a- 
pie seimą, kuris įvyks Pa
ryžiuje, 1947 metais. Šia
me susirinkime dalyvavo 
atstovai iš Prancūzijos, 
Belgijos ir Olandijos.

Šios organizacijos tiks
las yra nagrinėti ir taikin
ti gyveniman socialines bei 
ekonomines Bažny č i o s 
doktrinas. Pažymė tina, 
kad ši Konferencija savo 
veikimu daug prisidėjo 
prie darbininkų reikalų 
pagerinimo.

KINIEČIAI ATŠAUKĖ 
* PALIAUBAS

NAUJA POPIEŽIAUS AUKA 
LIETUVIAMS

Shanghai, Kinija, birž. 
13 — Kiniečių Nacionalis
tų vadovybe Mandžiūrijoj 
atšaukė 15 dienų civilio 
karo paliaubas su komu
nistais ir atnaujino karą.

Nacionalistai sako, kad 
pereitą penktadienį gen. 
Chiang Kai-shek buvo į- 
sakęs pertraukti kautynes 
ir kalbėtis apie taiką. Bet 
komunistai kautynių ne
nutraukė ir po tos dienos. 
Todėl nacionalistai turėjo 
atšaukti paliaubas ir tęsti 
civilį karą.

tus protestus. Anglija taip 
pat nelabai nori tuojau į- 
sileisti tiek daug žydų. An
glijos valdžia sako, kad ji 
turėtų pasiųsti daugiau 
kariuomenės tvarkos pa
laikymui. Pareika 1 a v o, 
kad Jung. Valstybės duotų 
militarę pagalbą. Taigi 
Prezidento sudarytas ko
mitetas studijuos kokią 
pagalbą galėtų duoti.

Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, BALF pirmininkas, 
šiuo metu esąs Šveicari
joje, praneša BALF įstai
gai, kad Popiežius Pijus 
XII šiomis dienomis nuo 
karo nukentėjusiems lie
tuviams paaukojo 34,800 
šveicarų frankų.

Tai jau kelinta stambi 
Jo Šventenybės auka lietu
viams sušelpti.

vr •

luose yra ir nevienas geras 
nutarimas, bet jie nevyk
domi. Žiemos metu gy
ventojai daug kentėjo ne
gaudami kuro. Miesto 
vykdomai statybai neturi
ma nei medžio, nei plytų 

i ir nesimato iš kur jų gauti. 
' m . • 1 f* •
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Meno Konkursą 
KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ PIEŠINIAMS 

Gautas pelnas iš tokių atvirukų platinimo eis 
vargstantiems lietuviams užsienyje.

KONKURSO TAISYKLĖS ‘
Kas Gali Dalyvauti: Bet kuris dailininkas J.A.V. 

užsienyje.
Tema: Iliustracijos iš Lietuvos vaizdų, architektūros, 

gyvenimo, liaudies meno ir kt., kurios būtų tinka
mos Kalėdiniems Atvirukams.

Priemonė ir Dydis: Bet kuri meno priemonė yra prii
mama. Piešinių dydis neribotas.

Kiekis: Dailininkai gali įteikti tiek piešinių kiek nori. 
Teisėjai: Teisėjų (jury) sąstatas bus paskelbtas vėliau. 
Premijos: 1-oji premija — $50.00 pinigais:

2- oji premija — $25.00 pinigais;
3- oji premija — $15.00 pinigais;

Visi piešiniai, laimėję premijas, besąlyginiai taps 
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo turtu. 

Piešinių Pirkimas: Bendrasis Amerikos Lietuvių šal
pos Fondas rezervuoja teisę nupirkti bet kurį į- 
teiktą, bet nepremijuotą piešinį.

Piešinių Reprodukcija: Bendrasis Amerikos Lietuvio 
Šalpos Fondas turi teisę reprodukuoti visus premi
juotus ar pirktus piešinius.

Premijų Paskelbimas: Visiems šiame konkurse daly
vaujantiems dailininkams bus pranešama laišku 
ir per laikraščius.

Piešinių Pasirašymas: Dailininkai yra prašomi pieši
nių nepasirašyti. Prie kiekvieno piešinio turi būti 
įteiktas uždaras vokas su kortele, kurioj reikia 
pažymėti dailininko vardą ir adresą. Šie vokai bus 
atidaryti tik teisėjams paskelbus premijas.

Užbaigimo Data: Konkursas baigsis 1946 m. liepos 10. 
Piešinių Pristatymas: Visus piešinius siųsti tokiu ad

resu: Unitcd Lithuanian Relief Fund of America, 
Ine., 19 VVcst 44th Street, New York 18. N. Y.

Piešinių Sugrąžinimas: Nepremijuoti piešiniai, auto
riui pageidaujant, bus tuojau sugrąžinti.

Sutartis: Dailininkai. įteikdami savo piešinius šiam 
konkursui, pasižada laikytis čia paskelbtų taisyk
lių.

Kiniečio Pamokslas 
Negrams

Banditai Suardė 3 Palesti
nos Traukinius

Jeruzalė, Palestina, birž. 
13 — Ginkluoti banditai 
sulaikė ir suardė tris ke
leivinius traukinius Pa
lestinos centralinėje sri
tyje. Du lokomotyvai bu
vo sunaikinti minomis ir

Kardinolas Tien, iš Kini
jos, laike savo vizitacijos 
Amerikoje, apsistojo ir 
Chicagoje, kur pasakė pa
mokslą suvirš tūkstančiui 
katalikų negrų, Šv. Anzel
mo bažnyčioje. Ji yra di- sudegino 10 keleivinių va- 
džiausia negrų katalikų 
parapija Jung. Valstybėse. 
Jis pareiškė, kad “Dievo 
akyse nėra skirtumo tarp 
tautų arba tarp turtuolių 
ir beturčių. Romos Katali
kų Bažnyčia yra tarptau
tinė, visuotinė Bažnyčia.”

gonų. Padarė apie 8500,000 
nuostolių.

Banditai buvę apsimas- 
kavę. Kaikurie jų dėvėjo 
europėjiškus drabužius, o 
kiti arabiškus. Sakoma, 
kad jų buvę apie 60, vyrų 
ir moterų.

Areštavo 7 Streiko Lauke Prezidentas Sudarė Komi- 
tėtį Palestinos Studi-

Rygoje Pakorė Lietuvius
Vakarų Europa (LAIC)

— Europoje leidžiamas 
“Laisvės Varpas” paskel
bė nugirstą Latvijos radi
jo pranešimą, jog Rygoje 
Domas aikštėje pakarti 
141 legionieriai, jų tarpe 7 
lietuviai, kiti latviai. La
vonai kartuvėse iškabojo 
trejetą dienų.

Pažadai Ir Tikrove Sovietų 
Rusijoje

New York (LAIC) —
Sovietų laikraštis “Izvies- 
tija” Nr. 74 praneša, iš Ry- 
binsko, (Pavolgės mies
tas), kad rinkimų metu 
buvę daug žadėta, net

* Sovietai Apie Savo
Laikraščius

Taip pat, nusiskundžiama 
ir iš Novosibirsko. Esą te
nai paįro planavimas — 
projektai paruošiami grei
tomis, neapgalvotai, nere
aliai.

"Valdiškas" Darbas
Rusijoje

Cincinnati, Ohio — Čia 
streikuoja Allis - Chal- 
mers įstaigos darbininkai. 
Teisėjas Chase M. Davis 
yra išdavęs draudimą 
prieš streikierius, kad su-< 
mažintų pikietuotųjų skai
čių. Keturi šimtai nestrei
kuojančių darbininkų pra
siveržė pro pikietuotųjų 
eiles. Kilo muštynės. Poli
cija areštavo 7 asmenis.

Teisėjas Davies pareiš
kęs, kad jis uždraudęs vi-1000 žydų į Palestiną, 
sai pikietuoti. Arabai pareiškė griež-ja.

Washington, D. C., birž.
13 — Prezidentas Truman 
sudarė specialų kabineto 
komitetą, kuris jam pa
gelbėtų išspręsti Palesti
nos problemas. Kaip žino
ma, Anglijos ir Jung. Val
stybių komitetas tyrinėjo 
Palestinos problemas ir 

| patarė tuojau įleisti 100,-

New York (LAIC) —Su
vienodinta valstybinė so
vietų spauda, konkurenci
jos nejausdama savaimi 
darosi menkos vertės. 
“Pravda” Nr. 75 nusiskun
džia redaktorių menku iš
silavinimu. Kaip pavyz
dys nurodomas “Soviets- 
kaja Kuban”, kur Seneka 
vadinamas graiku. Ukrai- 
nų kalba leidžiamas “So- 
cialistična Charkivščina” 
vasario 19 d. įdėjo “Neati- 
duosime užkariautų pozi
cijų” ir “Aktyvo susirinki
mas”, gi kovo 9 d. ir vėl 
abu straipsniu per apsilei
dimą pakartojo.

“Pravda” 
da sąrašą 
laikraščių, 
padidinamo 
išskaityti”, 
apsileidimas ir ignoranci-

Nr. 74 paduo- 
net dešimties 
kurių esą be 

stiklo sunku 
Žodžiu, visur

New York (LAIC) — 
“Izviestija” Nr. 78 nusi
skundžia, kad keturių va
gų plūgais, žemę ardami, 

daug kas pradėta, o dabar, vietomis traktoristai tris
ir vėl viskas po senovei, vagas aria negiliai (10— 
Žiemos metu daugelyje. 12 cm.) ir tik ketvirtą iša- 
namų nei kanalizacija, nei ria normaliai (18-20 cm.), 
vandentiekis neveikė, o šu-| Vadinasi tikrumoje % lau- 
liniai lauke — buvo užšalę. (ko lieka nevykusiai apar- 
Daug netvarkos ir miesto'ta. Kaip ir kitur Sovdepi- 
pirtyje.

Nors ispolkomo (miesto delis darbe nerupestingu- 
vykd. komiteto) proto ko- mas bei apsileidimas.

joje ir čia pastebiamas di-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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Propaganda Sau, Faktai Sau
Sovietų propaganda giriasi su savo laimingu ir 

tvarkingu gyvenimu. Niekur nesą tokios laisvės, ger
būvio ir demokratizmo. Ta propaganda tokia plati, 
gausi ir vienoda, kad žmogus skaito, skaito, ir prade
da galvoti: o gal ir taip. Neįmanoma, kad visa propa
gandinė spauda meluotų lyg susitarusi. Sovietų Rusi
joj turi būti kas nors patrauklaus. Bet viena keista 
aplinkybė suardo tokią optimistingą galvoseną. Kiek
vieno kiek galvojančio žmogaus mintyje kyla klausi
mas: jei Sovietijoj taip puiku gyventi, tai dėlko bol
ševikai, vos įžengę į kurį pavergtą kraštą tuojau už
traukia ant jo sienų “geležinę uždangą“, anot Chur- 
chillio posakio? Kodėl jokio pašaliečio neįsileidžia į tą 
savo “rojų” prisižiūrėti tam laimingam gyvenimui? O 
jei kokį įžymų korespondentą įsileidžia, tai apstato jį 
sargais - globotojais, kurie jam parodo keletą pavyz
dingų įstaigų, teatrų, dirbtuvių, valstybinių namų bei 
viešbučių, o laisvai neleidžia pamatyti tikro liaudies 
gyvenimo? Kam tai slėpti? Juk faktai geriausia pro
paganda. Jei viskas Sovietijoj būtų taip gerai, kaip 
skelbiama, tai nieko daugiau nereikia, tik atidaryti 
visiems duris, tegu prisižiūri ir padaro savo išvadas. 
Tuo tarpu kasdienis žmonių gyvenimas ko griežčiau
siai slepiamas. Kodėl? Priežastis aiški: ten tiek prie
spaudos ir skurdo, kad gėda pasauliui parodyti.

Klaiki tiesa apie tikrą Rusijos piliečių gyvenimą 
ypač pradėjo aikštėn išeiti, karui pasibaigus. Jau fak
tai pradėjo kalbėti ir be apsirikimo paskelbė, kad So
vietų propaganda tai gryniausias melas. Visa ką ji 
skelbia, tai tiesioginiai priešinasi tiesai. Ir tuos faktus 
pradėjo skelbti šimtai tūkstančių pabėgėlių, kuriems 
šiaip ar taip pavyko pro “geležinę uždangą” prasi
skverbti. Patys raudonarmiečiai būriais atsisako grįž
ti į Rusiją. Kai kurie pabėgėliai, verčiami vykti į So
vietų rojų, nusižudo. Ištisos tautos spruktų lauk iš 
“darbininkų tėvynės”, jei tik turėtų galimybės tai pa
daryti. Pastaraisiais laikais atėjo žinia iš Čekoslova
kijos, kad viena maža slavų tautelė turėjo nelaimės 
pakliūti į bolševikų rankas. Ta tautelė vadina save 
“Zakarpacka Rus. Ji įskverbta tarp Vengrijos ir Len
kijos, pačiam kraštutiniam Čekoslovakijos smaigaly. 
Tai išeiviai iš Ukrainos, didžiumoj užlaiką katalikų 
tikėjimą rytinių apeigų. Savo kalnais apdraustam 
kamputy jie išlaikė savo tautybę, nežiūrint vokiečių, 
vengrų ir lenkų pasikėsinimų. Prieš pat antrąjį pasau
linį karą ta Užkarpatijos rusinu tautelė norėjo įsigyti 
nepriklausomybę. Jų yra apie pusė milijono, bet visi 
susipratę, ryžtingi ir vieningi. Tačiau ir ant jų padan
gės pasirodė raudonas debesys. Užėmę Čekoąlovakiją,

Padanges Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

19. ŠV. JOAKIMO MIRTIS
Tai toki buvo šv. Ona savo mylimam vy

rui. Ji buvo jam tikra spindinčioji žvaigždė, 
apšviečianti jį savo giliu tikėjimu. O, koks 
prakilnus ir gilus yra tikėjimas dorybėmis 
pasipuošusios moteriškės! Tas tikėjimas yra 
giliai įsišaknyjęs jos širdyje, tikėjimas be jo
kios abejonės, tikėjimas priimantis su 
džiaugsmu ir meile viską, ką tik Dievas siun
čia sielai. Toks tikėjimas kasdien persisun
kia jos mintyse, žodžiuose, darbuose ir pasi
elgimuose. Ji kas valandą gyvena tikėjimo 
dėsniais ir šviesa, ji juomi apšviečia ir visus 
savo šeimos narius. Kaip gi daugelis tikėjime 
atšalusių ir sukietėjusios širdies vyrų, yra ir 
bus daug-daug skolingi savo gerosioms ir pa- 
maldžiosioms žmonoms savo sielos išganymo 
žvilgsniu, kurios jiems yra tikras gyvenime 
antrasis angelas sargas!

Pavyzdinga žmona, netik savo giliu tikėji
mu, bet ir prakilniomis dorybėmis apšviečia 
savo vyro kartais labai karčias ir sunkias 
gyvenimo valandas. Jinai savo dorybių na
šiais vaisiais jį stiprina ir suramina dažnai 
suakmenėjusią vyro širdį. Taigi ir šv. Ona 
buvo tikru dievobaimingumo ir dvasinės stip
rybės veidrodžiu Šv. Jcakimui. Ji visuomet 
šaukėsi Dievo pagalbos, karštai maldavo jam 
visokios dangaus palaimos ir niekad - niekad 
nenugręždavo nuo jo savo gilių užuojautos ir

I

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Viena kart savaitėje metams_ *2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tftj metams $2.50

Kun. Povilas Gailevičius,
domininkonas, kuris birželio 6

d., VVashington, D. C., buvo į- 
šventintas ir pirmas iškilmingas 
šv. mišias atnašavo Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių par. bažny
čioje. Cambridge, sekmadienį 
birželio 9 d.

Naujam kunigui vienuoliui pa
tarnavo kleb. kun. Pr. J. Juš
kaitės ir Tėvai Domininkonai iš 
Provirence, R. I.

Po šv. mišių ir Tėvo Povilo 
palaiminimo, parapijos svetai
nėje įvyko šaunus bankietas 
primicijantą pagerbti. Dalyvavo 
giminės ir kiti parapijiečiai. Tė
vo Povilo Gailevičiaus mamytė 
ir du broliai gyvena Lietuvoje.

Sveikiname Tėvą Povilą Gaile- 
vičių ir linkime geriausios svei
katos!

ūkuojančias Balfo pirmininko | 
darbą. Dar kokčiau, kad švedi- 
ioie leidžiamas hikraštėlis ‘Sve
tur’ su pasigėrėjimu persispau
sdina savo žmonių paskelbtus 
“V-bėje” aprašymus apie asme
nį, kurs jiems tik gera yra pa
daręs. Gal tiems žmonėms ma
lonu mėginti įkasti tą ranką,

Preso J.A.V. Užtarimo Lietuvai
A. L. T. Kreipėsi į Valstybės Sekretorių ir

• Senatorius

Šiomis dienomis Valstv- 
bės Sekretorius James F.

kuri pirmutinė ištiesė pagalbą Byrnes vyksta i Parvžių, 
kur pirmadienį, birželio 17 
d., vėl susirenka keturių 
valstybių užsienio reikalų 
ministeriai svarstvti Eu
ropos taikos klausimus.

Nors Lietuvos klausimas

ir dabar dar tiesia jiems.
“Vienybės” savaitraštis turė

tų rausti, dėdamas straipsnius, 
kurie kelia įtarimus ar nepasi
tikėjimą Fondui. Juk galima, 
rodos, kreiptis į centrą dėl ne
aiškumų, kad nereikėtų kelti 
ginčų spaudoje. Argi norima 
naujais puolimais gelbėti pa
šalpai, ar ją visai sumažinti? 
Nekenkime B ALF’ui!

nėra įdėtas į tos konferen
cijos darbotvarkę, bet da
bartinė Lietuvos padėtis 
yra tokia rūsti, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba ry
žosi kreiptis į Sekr. Byr
nes, prašydama jo pagal
bos.

NEKENKIME BALFUI
Bendrojo Amerikos Lietuvių gų Vienybės Pašalpos Komisi- 

Šalpos Fondo gyvenimo pra-Į jos pirmininku, jis pramynė ta- 
džioje buvo susilaukta nemažai įkus į Katalikų Episkopato, A- 
visai nepamatuotų puolimų ne: merikos Raudonojo Kryžiaus, 
tik pačios šalpos, bet net ir Valstybės Departamento ir kitų 
Fondo pirmininko kun. Dr. svarbių organizacijų įstaigas 
Končiaus adresu. Tie puolimai, j dar tais laikais, kai kiti tik ta- 
kartais tiesiog šmeižtai, ėjo ne rėsi ir nieko neveikė lietuviams 
tik iš komunistų pastogių, bet 
net jų pasirodydavo ir tautinin
kų spaudoje.

šelpti. Dar prieš BALF’o atsi
radimą, dėl jo pastangų lietu
viai gavo pašalpos dešimtimis 
tūkstančių dolerių.

Savo laiške ALT atkrei- 
yra valdybos nutarimų vykdy- P*a'P* Byrnes dėmesį į tai, 
to jas. Valdyba skiria įgalioti- į kad Lietuva yra sovietų 

i okupuota, kad jos žmones 
Į yra terorizuojami ir per- 
i sekiojami, ir kad visa lie- 
I tuvių tauta gali būti išnai- 
į kinta, jeigu šitokia padė

ki I tis tęsis ilgesnį laiką. ALT 
nutaria kam !PraŠO’ kad J A V- atstovas 
žodžiu, ben-i Paryžiaus konferencijoje 

darytų spaudimą, kartu 
su kitomis valstybėmis, į 

j Sovietų Rusijos, valdžią, 
verčiant ją ištraukti iš 
Lietuvos savo armiją ir 
žvalgybą, duoti galimumo 
sugrįžti į Lietuvą pabėgė
liams ir tremtiniams, ir 
sudaryti aplinkybes, kad 
Lietuvos žmones galėtų 
laisvai išsirinkti savo val
džią ir gyventi kaipo ne
priklausoma tauta.

Tuo pačiu laiku ALT 
Į kreipėsi į įtakingiausius 
užsienio politikoje J.A.V. 

i senatorius, šen. Tom Con- 
į nally iš Texas, ir šen. Ar- 
ithur H. Vandenberg’ą iš 
Michigan, kurie lydėjo Se
kretorių Byrnes į Paryžių, 
kada tenai vyko pirmas 
užsienio ministerių susi- 

; rinkimas, ir kurie, gal būt, 
j dabar vėl drauge su juo 
dalyvaus konferencijoje.

nius, pašalpai pinigus ir k. Ir 
ne reikalų vedėjas atstato ar 
skiria įgaliotinius ar duoda pi
nigus, kaip “Vienybė” rašo. Ko-! 
mitetai Europoje ir jų įgalioti-! 
niai dirba sutartinai; komitetai, 
dalina pašalpas, ar 
pašalpa duotina. 
dradarbiavimas yra glaudus. 
Jei kur buvo padaryti pakeiti
mai, tai tik vietoje ištyrus stovį 
ir taikinant iš anksto nustaty
tas taisykles.

Mūsų skyriai parodė ypatingą 
pasišventimą. Jie surinko už mi
lijoną dolerių vertės drabužių; 
suaukojo dešimtimis tūkstančių 
dolerių vertės maisto, vaistų, 
batų, knygų ir mokykloms reik
menų. Žodžiu, Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Pašalpos Fon
das per šiuos dvejis metus bus 
parūpinęs pašalpos pinigais ir' 
daiktais už virš 2,000,000 dole
rių. Tas įvykdyta planingu, Į 
sunkiu ir ištesėtu Fondo, vi
suomenės, įstaigos darbininkų' 
ir BALF vadovybės narių dar
bu, o ypač kun. pirmininko Dr. 
J. B. Končiaus rūpesčiu.

Baigdamas kviečiu ir prašau 
visus laikraštininkus į kons
truktyvų darbą. Jūs neįkainuo
jamą darbą atlikote per dvejus 
Fondo veiklos metus. Raštais ir 
garsinimais gelbėjot mums šal- 

l pos veikime. Visuomenė ir 
vargšai pabėgėliai niekados to 
neužmirš. Jei pabėgėliai kokias 
sąskaitas turi su Fondu, tegu 
sprendžia ir riša klausimus tie, 
kurie nuolat seka ir tiria pabė
gėlių reikalus. Neaiškumų visa
da kils, ir skundų visada bus, 
bet laikraščiuose juos keliant,; 
jų tikriausiai neišspręsime. Ne-' 
leiskime niekam kenkti mūsų 

i pašalpos darbui. Dabar pradė- 
I kime planuoti, kaip ir kuo dau
giau galėtume BALF’ą stiprinti' 
ir plėsti.

Kun. Jonas Balkūnas,
BALF Vicepirmininkas.

National War Fund nebeveiks 
nuo 1947 m. sausio 1 d. UNRRA 
irgi šiais metais baigia savo die
nas. Mūsų Fondas turės dau
giausia remtis lietuvių visuome
nės dosnumu. Fondas turi turė
ti pilniausį pasitikėjimą ir tvir
čiausius ramstis visuomenėje. 
Pabėgėlių stovis, kiek pramato- 
ma, nė kiek nepagerės, bet 
greičiau dėl U. N. nesantaikos 
ir gresiančio bado pablogės. Tad 
neieškokime blogumų ir prieka
bių savitarpy, bet tvirtinkime 
savo pajėgumą pasitikėjimu ir 
pasiryžimu dirbti. Čia ne vieno 
asmens klausimas, bet pusantro 
šimto tūkstančių lietuvių šalpos 
reikalas.

Turiu pasidžiaugti pačiu vi
dujiniu BALF’o tvarkymosi. Li
gi šiol visi nutarimai Fondo 
Centro Valdybos buvo vienbal
siai. Turiu pasakyti, kad p. J. 
Laučka, BALF reikalų vedėjas,

I
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Kad komunistai Balfą skun
dė ir šmeižė, visiems supranta
ma. Tokia jau jų paskirtis. Bet 
sunku buvo įžiūrėti gerą valią 
ten, iš kur visada laukta ir ti
kėtasi paramos. Kiek kartų no
rėjau atsakyti į priekaištus 
spaudoje, visada pirmininkas 
sulaikydavo: girdi, kam čia 
daugiau vandens pilti bolševi
kiškam malūnui... Esu tikras, 
kad ir dabar jis man nepatartų 
polemizuoti pašalpos reikalais, 

i nors ir jo geras vardas paskuti- 
; nėmis dienomis “Vienybės” pus- 
; lapiuose labai nepalankiai mi- 
; nimas.
iI
I 

bolševikai pareikalavo, kad Užkarpatijos Rusini ja bū- įSenų le^endų š^yje- 
tų nesąlygingai priskirta prie Rusijos, nes ji susida-! Kilniu alsuoja giedrumu 

Erdvė akiračiu visu. 
Krūtinėje—ramu, ramu, 
O akyse—šviesu, šviesu!
Žemyn į pragarmę žvelgiu:

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
lietuvių šelpimu rūpinas nuo pat 
karo pradžios. Būdamas Kuni-

Kiek kun. Končius dirbo ir iš
rūpino Balfui iš National War 
Fund (ligšiol virš 800,000 dol.), 
gali paliudyti kiekvienas Balfo 
direktorių tarybos narys, o y- 
pač valdybos nariai. Kad kun. 
Končius yra šiandie Europoje ir 
ten lanko lietuvius tremtinius, 
nuoširdžiai rūpindamasis jų šal
pos reikalais, tai todėl, kad jis 
dėjo visas pastangas laimėti 
Balfui teisę nusiųsti ten savo 
atstovą. Jis pasitraukė ir iš pa
rapijos, pasiaukodamas šiam 
artimo meilės darbui. Jokios al
gos neėmė ir neima. Tad tiesiog 
koktu skaityti “Vienybėje” ko-;

VAKARAS

Saulutės gležnas spindulys 
Pabrinko aukso lašeliu: 
Kiekvienas lapas—tai ugnis 
Žioruoja vakaru tyliu.

respondencijM iš Europos, fe. J P»d«nrėj debesų kalnai 
minančias, be jokio pamato tai-’8'““* rymo 
______ ____________________ . Lyg užsimąstę milžinai

ranti iš ukrainiečių, pabėgusių iš caro priespaudos. 
Čekoslovakija, žinoma, negalėjo bolševikams pasiprie
šinti, ir tie Užkarpatijos rusinai pateko į “rojų”, ku
riame susilaukė tokių malonumų, kad 100,000 jų pabė- 
go i Vokietiją, Vengriją, Karpatų kalnus ir miškus — L rausjas 
visur, kur tik akys nesą. Vienas jų vadas, matydamas1 Tieg ūkiu staijriu
negalėsiąs ištrūkti, apsimetė numirėliu, buvo įdėtas į vaitodami tyliai tyliai 
karstą ir iškilmingai išlydėtas iš Čekoslovakijos sienų, i
Tenai atgijo ir pabėgo į Vokietiją. Štai kokių priemo- ’ Nutilk, nurimk! Valanda ši 
nių tenka imtis pabėgt iš Sovietijos “rojaus”. į Pilna ramybės spindulių.

Tie pabėgėliai atlikę gerą patarnavimą Sovietų (Ji mano mirusioj širdy 
propagandai užmušti. Gyvi faktai sėkmingiausiai me- Gyvybės dvelkia vėjeliu), 
lą likviduoja. K. V. Ališas.

pilnų meilės akių. Ji visuomet dalindavosi su 
juomi lygiai džiaugsmais, nuliūdimais ir var
gais. Ji sykiu kentėdavo su juomi visus Dievo 
siunčiamus skaudžius bandymus, žodžiu sa
kant, ji buvo jam tikruoju veidrodžiu ir sek
tinu pavyzdžiu visų tobulybių.

Šv. Ona buvo tikru gyvenimo ramsčiu savo 
vyrui. Ji savo darbu padėdavo visame jo gy
venime. Kuomet Šv. Joakimas darbuodavosi 
laukuose, ji atlikdavo visus net ir sunkiau
sius namų darbus su didžiausiu rūpestingu
mu, stropumu ir meilingu darbštumu. Ji buvo 
pirmutinė ir nepamainoma pagelbininkė vi
suose jo užsiėmimuose, troškimuose, noruose 
ir reikalavimuose. Tą atlikdama, ji visuomet 
žadino jame didesnį pasitikėjimą Dievu ir 
žadėtu gausiu užmokesniu po mirties už šios 
žemės ištikimą ir sąžiningą kelionę.

Palaimintas yra vyras, kuris savo gyveni
mo sunkenybėse turi tokią dorybėmis pasi
puošusią žmoną! Ji visuomet suteiks jam abi 
savo pagalbos ranki, kad tik padėjus kantriai 
nešti kasdieninį kryžių. Iš savo sielos prakil
numo ir taurumo, ji jau įkvėps dvasios ir pa
sitikėjimo savimi. Dieną ir naktį ji mąstys, 
kaip pasaldinus jo skausmus ir vargus. Vi
suomet ji pati užmirš savo gerovę dėl vyro 
labo. Tai toki pavyzdinga žmona buvo šv. 
Ona dėl savo vyro, šv. Joakimo!

Praslinkus 8 metams po paaukojimo savo 
mylimos vienturtės dukrelės Marijos Jeruza
lės bažnyčioje, šv. Joakimas sunkiai apsirgo. 
Savo giliame nusižeminime, jis troško ir pra
šė Dievo, kad jis patektų į tarpą savo prose
nelių, kurie jau senai mirė ir ilsėjosi teisin
gųjų tarpe. Mažoji Marija irgi siuntė Dievui 
karštas maldas už savo mylimąjį tėvelį.

I
I

I

Jeigu turite atliekamų 
vaikų žaislų, siųskite juos 
į BALF sandėlį Brook
lyne.

I 
I

Viešpats išklausė jos maldų ir siuntė savo 
tęvišką suraminimą šventai mergaitei. Prieš 
8 dienas Dievas apreiškė Marijai dieną ir va
landą jos tėvelio mirties. Tą sužinojusi, ji 
karštai maldavo, kad angelai pribūtų jo gy
venimo pabaigoje ir mirštantis Patrijarkas 
išgirdo šiuos angelo suraminančius žodžius: 
“Dievo žmogau, tavo duktė Marija savo mal
dose iš šventovės prašė, kad dangiškos dva
sios pribūtų tavo mirties valandoje. Ji yra 
tavo geriausioji užtarėja pas Dievą. Aukš
čiausiojo noras yra tau apreikšti prieš mirtį, 
kad tavo dukrelė Marija yra išrinkta būti 
Mesi jaus motina. Tegul Siono Dievas tave lai
mina ir patalpina Jo šventųjų ir išrinktųjų 
skaičiuje. 1

Tuomet Šv. Joakimas, jausdamas begalo 
laimingu, pasišaukė savo žmoną prie mirš
tančios lovos ir tarė: “štai, mano mylimoji 
gyvenimo draugė, jau atėjo man laikas skir
tis su tavimi ir eiti ilsėtis šalę mano garbin
gų protėvių. Tęsk savo gyvenimo dienas, 
vaikščiodama Dievo įstatymų pėdomis ir už
laikyk visame kame savo širdies teisingumą. 
Dažnai prisimink tas malones, kurias Aukš- 
čiausis mums abiems suteikė čia ant žemės. 
Po mirties aš nužengsiu į Abraomo Prieglobs
tį ir ten pranešiu savo protėviams apie greitą 
Atpirkėjo atėjimą. Neapleisk mūsų dukrelės 
Marijos ir stiprink ją savo maldomis. Mes 
praleidome sykiu daug laimingų dienų ant 
žemės ir gyvenome Dievo baimėje, ištikimai 
užlaikydami Jo visus įsakymus. Tat sudie, 
mano mylimoji žmonelė, ištikimoji gyvenimo 
draugė!“

Betariant šiuos žodžius, palaimintas Patri
jarkas ramiai ir amžinai užmigo Viešpatyje,

turėdamas suvirs 52 metus amžiaus. Begali
nio skausmo perimta širdimi, šv. Ona sukniu
bo prie mirusio vyro ir paplūdo ašarose. An
gelas gi tuojau pranešė Marijai apie bran
giojo tėvelio mirtį. Palaimintoji mergaitė 
griaudžiomis ašaromis meldėsi už tėvelio sie
lą ir maldavo dangiško suraminimo savo mo
tinėlei.

Pagal Senojo Įstatymo reikalavimų, buvu
sieji vyrai prie šv. Joakimo mirties, pasibars- 
tė sau galvas pelenais, o dievotos moterys už
dengė Patrijarko išbalusį, bet ramų veidą 
storu uždangalu. Lavonas buvo pateptas 
brangiais aliejais ir, pagal jo paties noro, pa
laidotas savo giminių kapinėse. Šv. Ona, ap
sidengusi liūdesio vėlu, ir sėdėdama prie 
karsto, griaudžiai liejo ašaras. Kunigai kal
bėjo maldas ir daugelis žvakių degė už velio
nio vėlę. Po palaidojimo, sugrįžusi į namus, 
nuliūdusi našlė, šv. Ona, per dienas ir naktis 
gailėjosi savo vyro. Marija gi, kas savaitę 
pasninkaudavo tėvelio mirimo dienoje ir 
karštai melsdavosi už jo vėlę. Tie pasninkai 
ir maldos tęsėsi per daugelį mėnesių.

Po mirties šv. Joakimas danguje apturėjo 
Išganytojo senelio garbingą titulą ir tarpe 
visų išrinktųjų švietė, kaipo saulė tarp 
žvaigždžių. Kadangi jo anūkas, Jėzus, gavo 
nuo šv. Joakimo tą, kuomi Jis tapo žmogumi, 
tat atsimokėdamas jam, Jėzus suteikė tai, 
kuomi šv. Joakimas tapo panašus į Dievą. Po 
ilgų ir skausmingų bandymų čia ant žemės, 
šv. Joakimas buvo gausiai atlygintas dangu
je. Jis mirė teisingųjų mirtimi, taigi jam ir 
yra pritaikintini šie Išminties knygų žodžiai: 
“Teisingųjų sielos yra Dievo rankose ir mir
ties kančios nepalies jųjų”. (Išm. Ch. 3).
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kad nebuvo leista jaunojo moti
nai sulaukti šios linksmos die-.............. ...................

SVEIKINAME!
Mačiulskis - Mikalajūnaitė
šeštadienį, birželio 8 d. p-lė nos- tačiau jis buvo tikslas, kad 

Adelė Mikalajūnaitė paėmė sau J* su pasitenkinimu žiūrėjo iš 
už vyrą Joną Mačiulskį. Kun. dangaus.
Antanas Dubinskas priėmė nau
ja vedžių ištikimybės pasižadė- nėje. Hollins St. Joje dalyvavo 
iimus ir laimino jų moterystę. art* svečių. Buvo atsilankę 
Albertas Mikalajūnas ir Pran- tiapgi ir mūsų kunigai, kun. dr. 
ciška Mileo buvo liudvtojais.
Vestuvių puota įvyko p<inų Mi- Pirmadienį jaunavedžiai išvyko 
kalajūnų namuose. ] 
metų ponams Mačiulskiams.

Puota įvyko Lietuvių svetai-

Mendelis ir kun. Dubinskas.

WORCESTER, MASS. CAMBRIDGE, MASS
Aušros Vartų Parapija

VYČIŲ 116-ta KUOPA AUGA
Per paskutinius du mėnesiu 

net 23 nauji nariai įsirašė į Vy
čių 116-tą kuopą. Sekantieji y- 
ra nauji nariai: Alfonsas Aksti
nas, Virginija Monkevičiūtė, E- 

; Iena Karsokaitė. Ona Butkevi- 
čiūtė, Ona Miller. Zuzana Pla- 
tukytė, Pranciškus Visockis, 
Raimundas Pranaitis, Antanas

*
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Sekmadienį, biržleio 9 d. Cam-’ turėtų susirūpinti ir nepriimti iš 
bridge Vyčių 18 kuopa turėjo ’ kitų kolonijų netinkamo ele- 
linksmą išvažiavimą, Parkway Į mento. Nes vietoj ką gera ar 
parke. Visi dalyvavę su Vyčiais naudinga atnešus klubui, tokie 
turėjo linksmą laiką. Į zirzliai tik ardo klūbo tvarką ir

________ ! teršia klūbo vardą.
Penktadienį, birželio 7 d. Šv.' Mes Cambridžiuje tokių nu- 

Vardo draugija turėjo parengi- krypėlių turime tik keletą, vie- 
mą pagerbimui narių, grįžusių nas jų su savo dvylekiu tik į 
iš karo. Parengimas susidarė iš; South Bostono komunistų guž- 
kalbų, kino filmos ir užkandžių.; tą karts nuo karto įkrečia. Mes 
Visi nariai turėjo linksmą laiką,' labai gerai pažįstame komunis- 
taipgi ir dalyvavę
nors dauguma iš pakviestųjų ir 
neatsilankė, nes parengimas bu
vo nepatokiu laiku, t. y. darbo 
vakare, vietoj visiems laisvo 
sekmadienio vakaro.

Manik-Maskevičiūtė
Sekmadienį, birželio 9 d. 10 

vai. ryte su mišiomis paėmė 
šliūbą mūsų bažnyčioje Jonas

Ilgiausių New Vorką. Sveikiname Joną 
ir Oną sukūrusius gyvenimo žy- 
dinį. Lai gausiausia Dievo pa
laima nužengia ant jų namų.

-

kavo savo keturių metų darbą 
gaudamos diplomus kaipo žen
klą, kad jos sėkmingai užbaigė 
keturių metų mokslą Seton 
High School. Draug su jomis 
gavo diplomus 240 kitų mergai
čių iš įvairių Baltimorės miesto 
parapijų. Arkivyskupijos Kanc
lerius prelatas Nelligan. arki
vyskupo vardu įteikė graduan- 
tėms diplomus ir pasakė turi
ningą kalbą.

Vakaro iškilmės paėmė tik 
vieną valandą laiko. Lyric sve
tainė. kurioje telpa apie 3.000 
žmonių, buvo pilna tėvų, gimi
nių ir pažįstamų mergaičių, bai
giančių Seton High mokyklą. ! Kirmilas, Viktoras Romans, O- 

1 Mūsų klebonas kun. dr. Mende-'na Leketaitė, Alfredas Galčius, 
■ lis dalyvavo iškilmėse. Jam! Alfredas Petronis. Bertha Tho- 

džiaugsmas yra. kad daugiau ir mas. Elena Thomas, Vytautas 
daugiau lietuvaičių užbaigią šią. Skrinskas, Edvardas Lazar, Ro- 
katalikišką įstaigą. Šį metą bu- Į bertas Zinkus, Albina Barysai- 
vo dvi. bet kitą metą bus 6 mu- j tė. Elena Grišiūtė. Biruta Gri
sų parapijos mergaitės, kurios šiūtė, Biruta Kaliošiūtė, Mari- 
tikisi laimingai baigti šią mo- joną Lukošiūnaitė.
kyklą.

I
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Melkevičius - McHargue
Sekminių dieną 11 vai. ryte 

su mišiomis paėmė šliūbą ant- 
Manik ir p-lė Ona Maskevičiūtė. ra porelė — Petras Melkevičius
Net tris kunigai buvo prie ai- įr p-lė Eileen McHargue. 
toriaus sutarties metu: kun. dr. Dubinskas 
Mendelis. kun. Dubinskas ir 
kun. Coughlin. Liudytojais buvo 
jaunojo brolis Karolius Manik 
ir jaunosios sesutė Sophie Lie- 
tuvnikienė. Tėvukas Maskevi- 
čius atvedė savo dukrelę prie 
altoriaus ir perdavė ją jos bū
siančiam vyrui.

Kun. dr. Mendelis pamokslo 
metu sveikino jaunuosius ir jų 
šeimas. Gerai pažindamas Ma- 
nikų ir Maskevičių šeimas, šio
se sutuoktuvėse jis matė su
jungimą dviejų šeimų, kurios 
nors ir ne tos pačios tautos su
gyveno geriau negu giminės. 
Apgailestavo pamokslininkas.

i

Vytautas Skrinskas
veteranai,; tus, netik iš jų elgesio, bet ir iš 

jų gyvenimo. Piliečių klūbo na
riai turėtų apsižiūrėti kokius 
narius priima, kad nepakenkus 
klūbo vardui. ' A. D.

Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijos draugijos komitetas 
širdingai dėkoja aukotojams ir

Cambridge Šv. Vardo draugi-’ 
jos nariai labai gražiai pasirodė 
dalyvaudami Šventoje Valando-' atsilankusiems, kurie prisidėjo 
je, sekmadienį, birželio 9 d.J prie sėkmingo parengimo Penny 
Braves aikštėje. ! Sale, kuris buvo surengtas ba-

_________ • landžio 26, 1946, Seselių Jėzaus
Sekmadienį, birželio 9 d., Nukryžiuoto Motiniškam Na-

11:30 vai. šv. mišias atnašavo mui naudai. Pelno atliko S100.- 
kun. J. Gailevičius. Tai buvo jo 30. Visiems širdingiausiai Ačiū, 
pirmos iškilmingos šv. mišios ’ 
mūsų parapijoje. kas davė ■ 
mums garbės ir džiaugsmo. Po: 
mišių primiciantas suteikė pa
laiminimą. Sveikiname kun. J. 
Gailevičių ir linkime Dievo pa
laimos.

Šiomis dienomis svečiuojasi 
pas savo tėvelius jūreivis Ed- 

į mundas Jonytis. Edmundas Vy
tis nuo 1943 metų ir buvo veik
lus kuopos vaidinimuose. Užbai
gęs elektrikos mokslus, laivyno 

i teknikos mokykloje Detroit,
Šie visi jau buvo atsilankę į Edmundas tapo paskirtas į vie- 

kuopos mėnesinius susirinkimus ną mažą laivą. Jis yra buvęs 
ir taip buvo sužavėti visku, kad Kinijoje, Japonijoje ir kitose 

Pacifike vietose. Dvi savaiti at
gal sugrįžo į Norfolk, Virginia, 
ir iš ten atvyko į Worcesterį. 
Kada sugrįš, po dviejų savaičių 
bus visai atleistas.

A. a. Mateušas Dovydaitis

Po ilgos ir skaudžios ligos už- nėra abejonės, kad bus veiklūs 
baigė savo vargus a. a. Mateu- į nariai.
šas Dovydaitis. Mirė miesto Ii- narių yra vienas, kurs
goninėje šeštadienį, birželio 8 į yra atsižymėjęs mokslo srityje, 
d. ir buvo palaidotas iš Šv. Al-,jjg yra jaunas gabus vaistinin- 
fonso bažnyčios antradienį, bir- kas< Vytautas Skrinskas. 1936 
želio 11 d. Paliko dideliam nu- metais, Vytautas užbaigė mies- 
liūdime seserį Anelę Pravadžia-! tQ įjįznjo aukštesnę mokyklą su ■ 
v ičienę. Kazimieras Kučauskas aukštais pažymė jimais. Paskui j 
rūpinosi laidotuvių tvarka. Nu- (įstojo į Massachusetts Vaisti-I 
ly dėtas į Holy Redeemer kapus. nįnkyStės Kolegiją Bostone, į 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje! Įkur jig pasekmingai užbaigė 

------------- mokslus 1940 metais. Tada jam 
buvo suteiktas mokslų bakalau- 

Ketvirtadienį, birželio 13 d. reto laipsnis. Per sekančiu du 
, buvo šv. Antano iškilmės. Kun.: metu buvo vaistininkas garsio- 
Antanas Dubinskas atnašavo' je Liggetts krautuvėje Worces- 
mišias savo intencija 8 vai. ryte, teryje.
Kiti du bažnyčios Antanai daly
vavo tose mišiose, būtent, mūsų 
zakristijonas Antanas Ivoška ir 
jo sūnus, grįžęs karys Antanas. 
Kad tinkamai apvainikuoti die
nos apeigas, kun. Antanas Du-1 
binskas vadovavo 
kuri yra laikoma 
dienį. Sveikiname ne tik bažnv- 

; čios tarnus Antanus, bet visus, 
i kurie nešioja šio garbingojo 
j Šventojo vardą mūsų parapijoj.
Turime vilties, kad šis garsusis 
Šventasis išmelš savo vardo ne- 

į šiotojams gausiausių malonių.

t

Kun. 
atnašavo mišias ir 

laimino moterystės ryšį. Jauno- 
nojo brolis Juozas Melkevičius 
ir ponia Mary McCormick buvo 
liudytojais. Mišių metu visas 
didysis bažnytinis choras gra
žiai giedojo. Puota įvyko Melke- 
vičių Mamės namuose. Buvo 
kukli, bet visi dalyviai rimtai, 
linksmai praleido popietį. Jau
nieji ant rytojaus išvažiavo į 
Atlantic City. Ilgiausių metų 

; Melkevičiams jų naujam luome!

Stalionytė - Jovaišaitė
Sekmadienį, birželio 9 d. Ma

rijona Stalionytė ir Alverta Jo- 
vaišaitė Lyric Theatre apvaini-

Kvietimas Visiems Lietuviams 
Į Lietuvių Dieną 

LIEPOS 4-tą-PIKNIKĄ 

MARIANAPOLYJE
- —~ — • - ~'~W

Šiais metais Marianapolis uoliai ruošiasi švęsti 
tradicinę LIETUVIŲ DIENĄ, kuri prieš karą su
traukdavo tūkstantines minias.

Karas buvo sustabdęs LIETUVIŲ DIENOS — 
PIKNIKO rengimą.

Dabar šis brangus lietuviškas suvažiavimas, 
šioji tradicija vėl atgaivinama. Visi lietuviai iš ar
tesnių ir tolesnių vietų maloniai kviečiami LIEPOS 
4-tą dieną atvažiuoti ir pasisvečiuoti Marianapo- 

Į lyje.
LIETUVIŲ DIENAI yra numatyta Įvairi prog

rama. Iškilmingos šv. Mišios bus atlaikomos prie 
į Liurdo Grotos lauke. Po šv. Mišių bus pamokslas 

svečio kunigo. Po pietų bus muzikalinė programa, 
kurią sudaryti. Švč. Trejybės par.. (Hartford, Ct.) 
ir šv. Juozapo (VVaterbury, Conn.) chorai. Jauni
mui bus šokiai visą po pietį, bovUing ir tt. Kiek
vienam bus džiugu ir miela pabūti Marianapolio 
gražioj gamtoj, pasimatyt ir pasišnekučiuoti su 
pažįstamais, pasiklausyti programos.

Programos dalį sudarys ir laimėjimų trauki
mas. Tikietai jau išsiųsti. Prašome savo gerų rė
mėjų ir geradarių jas išplatinti ir išpardavinėti. 
Tat, širdingai kviečiame visą lietuvišką visuome
nę: dvasininkus, profesijo^alus, biznierius bei 
draugijas, rėmėjus lietuvius i LIETUVIŲ DIENĄ 
— PIKNIKĄ Marianapolyje Liepos 4-tą. Lauksi
me visų atvažiuojant.

Mariana|H»iio Kolegijos Vadovybė.

Komitetas.

Lai ilsisi Viešpaties ramybėje!

Antaninės

šv. Valandai, 
kas ketvirta-

l

Kuopa ruošia juokingą vaka
rą laike Vyčių seimo rugsėjo 
mėn. Kadangi jis gabus vaidin
tojas, tikimės, kad jis užims 
vieną iš svarbiausių rolių.

Kitas Vytis, kurs sugrįžęs iš 
kariuomenės, tai Albinas Ra
kauskas. Jis išbuvo netoli trijų 
metų laivyne. Linksma buvo 
matyti jį susirinkimuose. Svei
kiname. Auksas ir Sidabras.

Teko patirti, kad į Cambridge 
Piliečių klubą iš South Bostono 
pradėjo grūstis nariais So. Bos
tono komunistukai. Nežinia ar 
jie neturi vietos ar South Bosto
niečiai Bimbos bimbalus smil
gomis pavaišino. Klūbo valdyba

ŠV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdekite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Koks tas didelis įvykis, kurio 
mes visi laukiame? Tai Aušros 

’ Vartų parapijos mefinis pikni
kas. kuris įvyks parapijos dar- 

j že, šalę bažnyčios. Highfield 
Road, sekmadienį, birželio 16, 
1 valandą po pietų. Jeigu lytų 
ar snigtų, tai įvyks parapijos 
salėje. Ateikit vienas, ateikite 
visi, užtektinai vietos visiems, 
jauniems ir seniems. Galėsite 
pasėdėti parke, kur yra įtaisy
ti suolai po medžiais. Bus muzi
kos, dainų, šokių, 
dainių, margumynų, 
pasilinksminti.

Komitetą sudaro 
garbės pirmininkas, 
K. A. Vasys; pirmininkas Juo
zas Glaviekas; pirmininko pa- 
gelbininkas Petras Kosulis; se
kretorė — Liudvika Totilaitė; 
iždininkas — kun. Jonas C. Jut- 
kevičius; Skelbimų — Edmun
das Vaškas ir Irena Keršytė; 
priėmimo — Vincas Vieraitis; 
stalų — Mikas Nedzveckas, Ka
zimieras Tamulevičius ir Juozas 
Augustinavičius; ratų ir laimė
jimo: Juozas Matačinskas ir 
Viktoras Sviklas; stalai bus 
Moterų Socialio klūbo priežiū
roje, vadovybėje Vincentos Kie- 
lienės; Moterų Sąjungos 69-tos 
kuopos — Monikos Katinienės; 
Kazimiero Kuraiso Posto 456. 
Katalikų Karo Veteranų ko- 
mandieraus Broniaus Bariso; 
Lietuvos Vyčių 116-tos kuopos 
— Juozo Česnos vadovybėje; 
Sodalietės — Veronikos Jurge- 
lionytės. Užkandžiai — vado
vybėje Aušros Vartų draugijos 
— Kristinos Stakunienės. Muzi
ka — vadovybėje Vincos Bur
dulio, parapijos vargonininko.

Visi keliai lydi į Aušros Var
tų parapijos daržą. Highfield 
Road. sekmadienį, birželio 16.

1942 metais, kada daug jau
nuolių buv pašaukti į tarnybą, 
taip ir Vytautas buvo pašauk
tas. Vyriausybė paskyrė jį eiti: 
vaistininko ^.reigas kariuome
nės transporto laive. Tas parei
gas ėjo ligi vasario 25 kada bu
vo garbingai atleistas iš tarny
bos.

Jis negaišino laiko, bet tuo
jau surado gražią vietą Kelley 
Square Worcesteryjc, puikiai 
modemiškai ištaisė ir dabar 
tarnauja žmonėms.

Vytautas yra vedęs. Jo žmo
na yra lietuvaitė iš Dorcheste- 
rio. Vytautas nuoširdžiai kvie
čia visus Vyčius užeiti į jo vie
tą bile kada. Kaip jis pats sa
ko : “Lai mano vieta būna Vyčių 
susiėjimo po susirinkimų ir kitų 
parengimų".

Kuopa nuoširdžiai sveikina 
Vytautą ir visus kitus naujus 

’ narius ir linki gražios darbuo
tės kuopos veikimuose.
I---------------------------------------
ty, kur jų sūnus Juozas bus į- 

Į šventintas Tėvu Jėzuitu, .sek-

Į

I

I

i
i1
I

valgių, sal- 
Visi galės

Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja•J

Pagalbos Ir Dievo Pasigailėjimo!
Todėl

Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai 
kviečiami į MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS 

MALDOS IR ATGAILOS KONGRESĄ
šią metų birželio 30 dieną

Iš Bostono apylinkės suvažiuos Į
Šv. Petro Bažnyčią — West Fifth St., So. Boston, Mass.

KONGRESO TVARKA:
Lygiai 3 vai. po pietų:
1. Kongreso atidarymas bažnytinėje salėje su mal

da ir giesme į Švenč. Jėzaus Širdį.
2. Vietos Klebono Gerb. Kun. Pr. Virmauskio žodis.
3. Pranešimai iš M. Apaštalavimo Skyrių veikimo.
4. Tėvo Jono Kidyko, S. J. paskaita: 

“Maldos Apaštalavimo Nauda Šių Dienų Žmogui, 
Šeimai, Parapijai”.

Procesija į bažnyčią giedant Švenč. Jėzaus Širdies 
litaniją.

6. Šventoji Valanda už Lietuvą: 
Pamokslas
Atsiteisimo aktas
Promotorių ir narių ištikimybės atnaujinimas. 
Maldos už Lietuvą ir teisingą taiką... ir 1.1.

sekanti: 
kleb. kun.

Nuotrupos
Sekminių vakarą Baltimorės ■ 

Katedroje buvo teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas metų ■ 
konvertitams ir suaugusiems1 
katalikams. Virš 500 asmenų 
priėmė šį sakramentą. Mūsų' 
kunigai turėjo 16. Kun. Dubins
kas atstovavo šv. Alfonso para
piją sanktuarijoj.

Trečiadienį, parapijinės mo
kyklos piknikas, o sekmadienį 
iškilmingas mokyklos užbaigi
mas. Ryte 8:30 v. klebonas at-į macbenį, birželio 16 d. Jis atna-

• o vaka- • ®aus IHrmas iškilmingas mišias 
šv. Alfonso bažnyčioje sekma-

II
našaus padėkos mišias 
re 7:30 v. įvyks įdomi įvairiI

programa, kurioje ims dalyvu- dieni- birželio 23 d- 11 vaL ryte.
Pirmi Devintinių mišparai bus

Kaip pereitą sekmadienį, taip £iedami birželio 19 d. Mūsų 
ateinantį mūsų bažnyčioje ant-1 vargonininkė ponia Rudienė tu- • ---:--- *--------- ------------ ±---- -

mą visi mokyklos mokiniai.

Į
J ra kolekta bus renkama šv. Tė- 
I vui. Kunigai aiškino, kad Ame- 
Į rika tai vienintelė šalis iš ku
rios šv. Tėvas gali tikėtis pini- 

i ginęs pagelbos. Buvo prašoma, 
kiek kiekvienas, kurs išgali, pa-į - -

I aukotų S2.00. ■
Trečiadienį, birželio 5 d. Lie-!kada V!S,škai Pasveiks. Griga- 

Į tuvių Atletų Klube įvąirių drau-P’ūnienė, gyv. W. Lombard St., 
i gijų atstovai svarstė kur ir ko- •VIS dar randasi pavojingam pa- 
I kiu būdu būtų tinkamiausia į- ■ dėjime.
amžinti vardus ir pavardes visų į Penktadienį, Švč. Vardo vyrų 
tų, kurie tarnavo pereitam ka-idr'J°s svarbus susirinkimas, 
re. Buvo įvairių į 
nieko galutino nenutarta.

Parapijos Jaunimo klubas ju
da kruta. Kambariai beveik jau 
išpuošti ir yra laikomi atdari 
klūbo nariams penktadienio ir 
šeštadienio vakarais. Grupė 
klūbiečių trečiadienį nutarė iš
bandyti savo gabumus skritulių 
ritinime. Rudenį gal susidarys 
konkurentų kuopos.

Ponai Riklickai išvyko į Šv. 
Marijos Seminariją. Kansas Ci-

ri priruošus ypatingus giesmi
ninkus kiekvienam devintinių 
vakarui.

Pranas Vasiliauskas, gyv. W. 
Lombard St.. jau buvo besveik- 

jstąs. bet vėl atpuolė į tą pačią 
i ligą taip kad nėra tikros žinios

įnešimų, bet'Bus ^ama valdyba ir svars
tomi kiti reikalai.

Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų Ir Naktį

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido ‘‘GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP 
1*YS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už 
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So 
Boston, Maaa.

5.

Ruthlando kunigaikštis Londone išeina iš St. 
Margaret’s bažnyčios po susišliubavimo su An- 
ne Cumming Bell.
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Pradžia 1-mame puslapy] 
prancūzas — ko užkando, 
vynu užgėrė ir dainuoja, 
juokiasi, patenkintas ir 
linksmas.

— Ar nekrito į akis jų iš
tižimas?
— Gal būt, iš to gero jų 

turėto gyvenimo. Darbo 
pakankamai, turėjo kolo
nijas, visko pakankamai. 
Gal jie kiek linkę į tingų 
gyvenimą, bet gabūs. Mes 
Lietuvoje buvome išauklė
ti daugiau praktiškam gy
venimui ir kokios mate
matikos teorijose neleng
va mums buvo su prancū
zais lygintis.

Domininkonai prancūzu 
laivyne

— Koks jų nusistatymas 
religijos atžvilgiu?

— Jūrininkų tarpe dau
giausia darbavosi tėvai 
domininkonai. Jie turėda
vo tokias morales pamo
kas, apie jūrininko doro
vę. Manau, kad tie domi
ninkonai buvo valdžios pa
siųsti į darbą tarp jūri
ninkų, jie patys yra buvę 
jūrininkai. Jie buvo išla
vinti žmonės, su jais galė
jai visokią kalbą užvesti. 
Jūrininkai juos gerbdavo, 
kreipdavosi asmeniškuose 
savo rūpesčiuose. Laive ir 
krante, buvo jūrininkams 
biblioteka, kurią tvarky
davo tėvai domininkonai. 
Prancūzijoje geriausi jū
rininkai buvo skaitomi 
bretonai, o jie labai reli
gingi žmonės. Bretonų lai
vų kompanijos nenorėda
vo į savo tarpą priimti 
marseilliečių — jie, sako, 
daug kalba, o mažai dirba
— pietiečiai. Jei kituose i 
kraštuose jūrininkai lai-|

jaučiama didelė vokiečių 
kultūros įtaka, prisibijo
jome japonų ir kuo grei
čiausiai išpl a u k ė m e į 
Prancūziją. Plaukėme pri
silaikydami atsar g u m o 
taisyklių karo metu: pil
nas aptemdymas ir dary
dami zigzagus, kad bety- 
kantiems submarinams 
būtų sunkiau pataikyti, 
jei jie bandytų mus ata
kuoti.

Lietuviškoji vėliava Kinijoj
Pakeliui sustojome Kini

joje, Šanchajuj. Pasinau
dodami Lietuvos Išeivių 
Biuro duotu adresu mes 
čia suradome vieną lietu
vį, kurs jau kokį penkioli- 
ką metų gyvena Šanchaju
je. Labai myli Lietuvą, pa
sikabinęs lietuvišką vėlia-, 
vą kambary, didelę, sten- buvo iakai smagu. ,
gėsi palaikyti ryšį su lietu- “ Puvome_ ^ada, Perdau8 
viais, mus supažindino su užsidegę jurininkai, bet 
keliais USA lietuviais ka- kai. dabar pagalvoji — pa- 
reiviais Šanchajuje. Savo yojmgai rizikavome. Plau-; 
namuose turėjo kiniečių kerne daugiausia naktimis, j 
tarnų, išmokęs kinų kalbą, P^en4 kur tarp salų, 
o savo tarnus moko lietu- Svedijos pakrantėmis. Kai 
viškai — vienas išmokytas vokiečiai užminavo są- 
paklausti: “Ar nori kavos J šiaurį, tada Lietuvos mai- 
gerti9” stą laivai slapčia gaben-

Antrą ilgesnį sustojimą d.avo į Švediją, iš ten gele- 
turėjome Indijoje. Įeinu į cinkeliais į kitą Skandina-, 
vieną parduotuvę ko nusi- V1JOS Pus§, o čia vėl paim- 
pirkti. Šilta, pardavėjas davo norvegų ar anglų, ar. 
pusiau nuogas, klausia lne^- musų laivai, 
manęs - kokios aš tautos. . - į.

— Lietuvis,— sakau jam.
— O, žinau, Klaipėda yra Kelionės buvo tikrai pa

pas jus... vojingos. Atsimenu buvo
Nuostabu, kad taip toli toks vienas žemaitis peč- 

ir žmogus be ypatingo iš- kuris. Jis, taip dėl atsar- 
silavinimo žino apie Lietu-Įgumo, nenakvodavo kabi- 
vą.

Vokiečiai nuskandina du 
Lietuvos laivu

Grįžę į Prancūziją gavo-

Ė jį.

F

Atstatoma karo sunaikinta A-Z'.rijos sostinė Vienna. Matomas vaiz
das yra buvęs pati Viennos komercijos širdis— Franz Josef Quay aikštė.

ar laivai užvažiavo ant VASARA 
magnetinės minos.
— Tai ir jums plaukt ne-.

Iį Atėjo dienos šventos
Šile ant šlaito
Avietės ir serbentos
Kukliai nukaito.
Kai man kuždi, nuo kokių 

lūpų šiandie
Tu taip nuraudus,
Skaisčioji tyloj nuskendę 
Suminga norai skaudūs.

A. V-tfe.

I 
i

nūs, kad geresniam išgiji
mui net buvau pasiųstas į 
kalnus, o sveikatai pagerė
jus ir gavęs USA vizą at
vykau į Ameriką.

noje, o pasiėmęs kokį mai
šelį — pagalvę, įlipdavo į 
laivo gelbėjimo valtį. Jei 
laivas skęs, jis pasiruošęs 
iš anksto...

Vieną dieną iškrovę mai-
komi tokie lyg iš visuome-‘rne Lietuvos vyriausybės stą, skirtą anglams, tuš- 

telegramą — skubiai grįž- čiomis grįžome į Rygą, 
ti. Mes norėjome būti staiga atskrido vokiečių 
drausmingi, sugrįžome ir lėktuvas. Tik pamatėme—

nės išstumti, lengvabū
džiai. tai prancūzai jūri
ninkai — darbštūs, ir tė-

Kurlink krypsta Prancūzija
— Prancūzijoje išgyve

note penketą metų, kaip 
jums atrodo, į kurią pusę 
prancūzai pakryps?
— Prancūzijos padėtis 

nelengva: subombarduota, 
laivynas sunaikintas, nėra 
maisto, tai norėdami gau
ti didesnę paramą iš ang
lų - amerikiečių prancūzai 
buvo padarę tokį lyg di
plomatinį posūkį į SSSR 
pusę, bet šiaip prancūzai 
komunistų nekenčia, į ko- 

. Visi 
— bom- i de Gaulle šalininkai ir “re-

• v

kad ten komunistai žymiai 
einą žemyn.
Lietuvos laivu j SSSR uostu

' — Prisimenant komunis
tus galiu suminėti, kad 
man pačiam pabaigoj 1938 
metų teko ketvertą kartų 
su Lietuvos laivais nuva
žiuoti į Leningradą, par
vežti druskos. Jau tada 
prieš karą buvo vaizdas, 
kaip per karą. Prieš įva
žiuojant į uostą ateina ke
letas rusų policininkų, su 
lemputėmis apžiūri, ar ne- 
atvežame kokių ginklų, ar 
ko. Tada surenka visus jū
rininkų pasus, sukviečia 
visus ant denio ir išžiūri 
pasus, žiūri į fotografiją, į 
veidą, ar tas pats. Išklau
sinėja, ar supranti rusiš-i 
kai. Po kokios dienos atve-| 
ža leidimus išeiti į krantą. 
Tada ateina autobusai ir 
nuveža į International 
klubą. Čia yra apsčiai pro
pagandos: filmų, specia
liai paruoštų mergaičių šo
kėjų. Iš to klūbo išeiti — 
nepageidaujama, jei išeisi, 
tave seka. Tame klube bū
ni iki 12 nakties, paskui 
veža autobusais atgal į lai-

vai domininkonai jų mora- tuoj stojome Lietuvos lai- tykšt į vieną laivo pusę j i munizmą nelinksta, 
lini lygmenį pasistengda- vynan. Vokiečiai jau buvo kitą. Pamanėme — bom-įde Gaulle šalininkai i
vo išlaikyti atatinkamoj 
aukštumoj.

Japonijoj ir Kinijoj
— Kaip gyvenote karo 

metu?
— Kai vokiečiai pradėjo 

atakas prieš Lenkiją, mes 
buvome nuplaukę į Japoni
ją, buvome Kobi mieste. 
Kadangi Japonijoje buvo

Moteris “deputy sheriff” Campbell County, 
Ky., demonstruoja savo tarnybos ginklą.

paskelbę Anglijos bloką- barduoja. Trečiu metiniu, 
dą, bet to nežiūrint, Lietu- užkrito ant mūsų laivo... 
vos laivai pradėjo slapta maišas smėlio. Vidury at
gabenti į Angliją bekoną radome popierių — įsaky- 
ir kitus maisto produktus, mą važiuoti tokion tai 
Vokiečiai ties Norvegijos pusėn. Pavažiavom, už pu-į vokiečiai sužlugo, tie, ku- 
krantais nuskandino du sės valandos radome vo- rie su jais varė biznį, bijo

dami persekiojimo, stojo į 
komunistų eiles, taigi jų 
jėgos dirbtinai išpūstos.

Neseniai gavau nuo sa
vo draugo laišką iš Pran
cūzijos ir jis džiaugiasi,

sistence” — jo kariniai da
liniai yra patriotai, prieš 
komunistus. Pirmieji ko
munistų laimėjimai dau
giausia iš to, kad kai tik

Lietuvos laivus: “Kaunas”Ikiečių karo laivą; padarė 
ir antrą, kurio vardo neat- kratą, nuvarė į Štetiną ir 
simenu. Tikrai nežinia, ar paleido. Mūsų laivas grįžo 
vokiečiai paleido torpedą, į Rygą ir turėjo savo slap- 

Į tą tarnybą nutraukti.
Slaptomis į Prancūziju
Dabar nutariau išspruk

ti į Prancūziją. Vokiečiai, 
žinoma, neleido. Tada aš 
slapta gavau Prancūzijos 
vizą ir nudaviau važiuo
jąs į Italiją. Jau nebepar- 
davinėjo geležinkelio bilie
tų, tai nusipirkau nuo ki- j Kam tu savo žiedo žydrą 
to lietuvio seną bilietą į I-j Džiaugsmą būtum išdainavus: 
taliją. Bilietas jau nebe- j Ar melsvam padangių šydrui, 
galiojo, bet įspraudžiau ■ Ar gegutei, ar tam klevui? 
vokiečiui konduktoriui ge
rą gabalą dešros ir tas! ^mei iš duo^s tu smuIk,a 
praleido.

Pasiekęs Marseillę vėl į-

ŽIBUTĖ

Paliai kelią jeigu tavo 
Mėlynos, baikščios galvytės 
Aš nebūčiau pabučiavęs. 
Argi būtum taip nuvytus ?

Taurele kukliai šypsojais, — 
Ant tavęs nuklojo dulkes

*

Stojau į karininkų mokyk- j Pakeleivių sunkios kojos, 
lą, kurią baigiau 1942 m. j Savo šypsančių akučių 
leitenanto laipsniu. Tada 
įstojau į de Gaulle kariuo
menės dalinius. Prancūzi
ja tuo kartu buvo okupuo
ta vokiečių ir kuriuos pa
imdavo vokiečiai, jų va
landos buvo suskaitytos. 
Kartą ir mane, su eile ki
tų, vokiečiai ėmė gaudyti. 
Nors sužeistas, išsislaps- 
čiau. Prancūzų ligoninėj 
teko išgulėti 15 mėnesių. 
'Prancūzai buvo taip malo-

I

Ramų džiaugsmą man atvėrei; 
Nūn meiliau vakaris pučia, 
Bedūzgenant dirvoj svėrei.

Ir giliai širdy uždaręs 
Tavo žiedo melsvą tylą,
Aš ją saugau raktais vario, — 
Ir nuolat ji man prabyla!
Įsiklausęs, ką ji kužda, 
Aš skaisčiau regiu rytojų;
Gėloje, varge nelūždams. 
Į žvaigždėtą kelią stoju.

A. Vaičiulaitis.

ninką tuojau suareštavo, 
o iš to svetimšalio jūrinin
ko atėmė leidimą išlipti į 
krantą.

—Kg toliau darysite?
— Jei leis sveikata, sto

siu į USA laivyną. Ameri
ka turi daug laivų, trūks
ta personalo. Jei sveikata 
nepagerės, bus sunkiau, 
jei reikėtų apleisti tą dar
bą, kuriam ruošiausi. Ga
lėjau ir Prancūzijoj pasi
likti, bet ten laivyno kari
ninkais tegali būti prancū
zų piliečiai, taigi ir man 
būtų reikėję natūralizuo-

vus. Vieną dieną buvau 
palikęs mieste; krautuvėse 
nieko nebuvo galima pirk
ti, apart laikraščių, knygų, 
degtukų. ViskaD su korte
lėmis, net ir merginos ta
me klube prastai apsiren
gusios, žiemos metu, o be 
ilgų kojinių. Kai mes klau- 
sdavome, kodėl taip pras
tai apsirengusios, jos atsa
kydavo: kai mes turėsime 
visą pasaulį savo valdžio
je, tai būsime geriau apsi
rengusios negu jūs. Dova
nos imti joms buvo už
draustą. Tačiau paslapčia 

| paimdavo nuo jūrininkų ir 
po atostogų kada prisitai-1 tis, bet to šiuo momentu 
kiusios nešiodavo duotą 
drabužį, ar ką. Tos klūbo 
tarnautojos pasisakė, kad 
dirba ginklų fabrike, bet 
vakaras po porą mėnesių 
metuose siunčiamos į klū- 
bą prie svetimtaučių, žino
ma, iš anksto atatinkamai 
paruoštos.

Sovietu pagrobti jūrininkai
Turėjome žinių, kad ru

sai turi gerus sąrašus sa
vo režimo “priešų” ir buvo 
atsitikimų, kad su laivu 
atvykęs jūrininkas, kurs 
revoliucijos metu buvo 
kuo nusikaltęs bolševi
kams, pradingdavo be ži
nios. Kartą vienas į Lenin
gradą atvykusio laivo jū
rininkas, pamatęs netolie
se uoste dirbantį rusų dar
bininką, užkalbino jį, davė 
cigarečių. Tą pastebėjo ru
sų policija ir rusą darbi-

♦-

nesinorėjo daryti.
Ilgainiui, sąlygoms apsi

tvarkius norėčiau grįžti į 
Lietuvą ir dirbti Lietuvos 
laivyne. Jūra — didelis 
turtas. Jei Lietuva būtų 
buvusi laisva, tai Lietuvos 
laivynas būtų gerokai iš
augęs ir nebūtų reikėję 
tiek išmokėti samd ant 
svetimus laivus prekių iš
vežimui. Juk Belgija, O- 
landija — nedideli kraš
tai, o daug gerovės į jų gy
venimą įneša jų didžiuliai 
laivynai. Tikiu, kad nepri
klausomybę atgavusi Lie
tuva labiau pasinešus į jū
rą.

• v

Dr. J. Prunskis.

AMERICAN 
RED CROSS 

+

Visy Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius r,~

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
— - - — - ■ ■ - -i

BOSTON EDISON

KOSTUMERIAMS

Boston Edison visos aptarnavimo linijos, kurios šeštadienio 
vakarą buvo sugadintos baisios vėtros, dabar yra skubiai taiso
mos. Jeigu randasi tokių kostumerių. kurie savo namuose dar ne
turi Elektros šviesos, prašome pašaukti emergency numerį, kuris 
randasi telefonų direktoriuje, o mes bandysime kuogreičiausiai 
šviesos vielas sutaisyti.

Pereitą šeštadienį nors audra buvo trumpa, bet žalingiausia 
Boston Edison istorijoje. Skaitlius sugadintų aptarnavimo linijų 
tik perviršijo 1938 m. ir 1944. Iš mūsų 425.000 kostumerių. apie 
150,000 buvo netekę elektros aptarnavimo. Bet Boston Edison 
momentaliai darė visas pastangas, kad sugadintas vieles kuo
greičiausiai sutaisyti; buvo dirbama visą ištisą dieną sekmadienį 
ir buvo jau atgauta 95% aptarnavimo.

Mes reiškiame didelį dėkingumą visiems .kurie prisidėjo prie 
greito aptarnavimo atgavimo ir vielių pataisymo. Dėkui publikai 
už ko-operavimą. Dėkojame kitoms elektros kompanijoms, kurios 
davė savo darbininkus mums padėti. Ypatinga ačiū mūsų kostu- 
meriams, kurie parodė nuoširdumą ir kantrumą.

BOSTON EDISON COMPANY

James V. Toner. President

Boston. June 11. 1946
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Uršulė Mikštienė
Ur-

Birželio 6 d. Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje vyskupas 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą. Birželio 9 d. (Sekminė
se! vaikeliai priėmė Pirmąją 
šv. Komuniją.

Tą pačią dieną Šv. Vardo 
draugijos nariai, vadovaujant 
dvasios vadui kleb. kun. S. P. 
Kneižiui, specialiu autobusu vy
ko į Braves Field. Boston. kur

Gegužės 19 d., š. m. mirė 
šulė Mikštienė. Palaidota geg. 
22 d. iš Šv. Pranciškaus par. 
bažnyčios su trejomisi gedulin
gomis šv. mišiomis, Nekalto 
Prasidėjimo kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime i 
vyrą. Jokimą. du sūnų - 
ir Albertą, ir dukterį Genovaitę.

Nuoširdžiai dėkojame vieti
niams kunigams, ypač klebonui: 
kun. Pr. M. Jurui už dvasinį pa-' 
tarnavimą ir užuojautą. Taipgi 
dėkingi esame visiems gimi
nėms, draugams ir prieteliams. 
kurie lankėsi šermenyse, už jų 
maldas ir šv. mišias. Užuojau
tos žodžiai, maldos ir šv. mišios 
velionės vėlei, ir dalyvavimas 
laidotuvėse suteikė mums daug draugiją. Labai daug 
paguodos.

Ačiū visiems, kurie kokiu nors iš karo tarnybos, 
būdu pasitarnavo.

Lai Dievas suteikia amžiną 
ramybę mano žmonos ir mūsų apie 60 narių. Nutarė užprašyti 
mamytės vėlei!

Nuliūdę,
Vyras Jokimas, sūnūs Stasys
ir Albertas ir duktė Genovaitė, klausomybės

unuuinie j
_ gtasį I įvyko Šv. Valanda. Grįžo pa

tenkinti gražiomis iškilmėmis, 
turiningu J. E. arkivyskupo Ri
chard J. Cushing pamokslu ir 

! įspūdingomis pamaldomis.

Birželio 10 d. įvyko L. Vyčių 
27 kuopos susirinkimas parapi-j 
jos svetainėje. Pažymėtina, kadi 
L. Vyčių kuopa, kuri karo me-Į 
tu buvo susilpnėjus, išaugo į i 
didžiausią ir pavyzdingiausią ! 

jaunų I
mergaičių ir berniukų, grįžusių 

įsirašė na-
riais.

Šiame susirinkime dalyvavo

I

PROVIDENCE, R. I
d.

Įspūdingiausias momentas Lt. S. V. Biežio pagerbime

Nuotrauka padaryta Darius-Girėnas salėj j>er Posto suruoštą pagerbimą žuvusiam kare 
S. V. Biežiui. Žiūrint iš kairės į dešinę: Yolanda Biežis, sesuo žuvusio; motina Ona, ku-

giedojo ir laike šv. mišių. Solo 
giedojo kun. B. Ivanauskas. 
Vaikeliai buvo nufotografuoti.

čia yra suorganizuotas karių- 
: veteranų postas, kurio koman- 
i dierium yra Pranas Urbšaitis. 
į Šis skyrius tvarkosi labai pa
vyzdingai. Jau turėjo šokius. 
Dalyvavo virš 600 žmonių. Ant
ras karių - veteranų gražus pa
sirodymas įvyko Motinos dieno
je. Visi kariai - veteranai daly
vavo šv. mišiose ir bendrai pri- 

, ėmė šv. Komuniją motinų gar
bei.

i T?, pačią dieną Aušros Vartų 
; moterų draugija dalyvavo šv. 
mišiose pagerbimui dangiškos 
Motinos. Vakare turėjo gražią 
programą. Šios draugijos pir
mininke yra Marijona Luckie- 
nė, rašt. J. Slekaitienė. Bendrai 
su kariais - veteranais turėjo 
bendrus pusryčius.

Kun. Bernardas Bartis yra 
karių - veteranų organizato
rius. Jis karo laiku turėjo virš 
500 karių surašęs ir juos tvar
kė, kol dauguma grįžo. Dabar 
pavesta jiems patiems tvarky
tis.

kuris buvo vienbalsiai priimtas. 
Tai buvo pranešimas apie ruo
šiamą Clevelando miesto 150 
metų sukakties minėjimą lie
pos 21 d. Darželio atstovai nu
tarė turėti sunkvežimį (troką), 
papuoštą lietuviškomis spalvo
mis. Dalyvaus abiejų parapijų 
chorai. Choristai bus pasipuošę 
tautiniais kostiumais ir dainuos 
lietuviškas liaudies dainas. Nu
tarta darželyj turėti įvairių lie
tuviškų valgių ir gėrimų.

Maždaug tuo pačiu laiku, bū
tent, liepos 23-25 dd. įvyks LR
KSA seimas. Tai dauguma ats
tovų jau bus atvykę pamatyti 
iškilmes. Patartina visiems iš 
anksto užsisakyti vietas nakvy
nei. Prieinamiausią kaina gali
ma užsisakyti kambarius Olms- 
ted viešbutyj, Superior Avė. ir 
E. 9th St. 
Terminai 
Kiekvienas
anksto kambarius viešbutyj. Y- 
ra ir daugiau viešbučių, kuriuo-

Vienas blokas nuo 
traukinių stoties, 
turi užsisakyti iš

Sekmadienį, birželio 16 
vyks LRKP klubo šaunus meti
nis ir pagražinto Klaipėdos par
ko atidarymo piknikas. Progra
ma susidės iš kalbų, dainų ir 
kitokių įvairumų. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Gros Jono 
Rutkevičiaus orkestrą.

Pikniko rengimo komisija 
kviečia visus atvykti į pikniką 
ir linksmai praleisti laiką. Iš ki
tų kolonijų važiuojantiems ir 
nežinantiems Klaipėdos parko 
patartina sustoti prie Šv. Kazi
miero lietuvių par. bažnyčios. 
350 Smith St., o iš ten bus nu
rodyta kaip pasiekti parką.

Kvieslys.

i-

šv. mišias Tėvų dienos proga • — 
visų tėvelių intencija. Paskyrė 
S5.00 Bostono Lietuvių Komi- j 
teto Kovai Dėl Lietuvos Nepri- 

fondui ir išrinko 
atstovus dalyvauti liepos 4 d. 
parengime.

I L. Vyčių 27 kuopa ruošia šo
kius. kurie įvyks penktadienį, 
birželio 21 d.. Runeberg svetai
nėje. Wilson St. Kviečia visus < 
dalyvauti. Šokiai prasidės 8 vai.i

, vakare. Įžanga 75c.. priskai- 
tant ir valdžios taksas.

Birželio 30 d. įvyks L. Vyčių 
27 kp. piknikas Grape Arbor 
parke, prie gražaus ežero — 
New Pond. kuris randasi prie 
Norwood - VValpole linijos. Da- 

, lyviai galės maudytis, šokti, 
laiveliais pasivažinėti. Bus 
linksmumo jauniems ir senes- * 
nierns. Kviečia visus dalyvauti.

Lt.
riai W. G. Burns prisega auksinę žvaigždę; tėvas žuvusio Dr. S. Biežis ir Darius-Girėnas Pos
to Komandierius Frank Pumputis.

--------------------------------------------------♦ 

garbingai atleistas't - — f*
Kavaliauskas ______________________
tėvelius, gyv. Williow

tarnybos 
karys A.

|pas savo i

Ketvirtadienį, birželio 13 d. 
p. Angelą Kneižytė užbaigė 
Notre Dame Akademiją. Užbai-. 
gimo ceremonijos ir pamaldos 
įvyko Akademijos koplyčioje, i 
dalyvaujant J. E. arkivyskupui 
Richard J. Cushing. Taipgi toj 
pačioj Akademijoj

iI 
1

AMERICAN LEGION ŽUVU 
ŠIAM PAGERBTI

Darius-Girenas Postas yra įsigyjęs viską kas 
reikalinga toms apeigos atlikti

Chicago, III. — Amerikos Le-

POLITIŠKI SKELBIMAI

I
I

Jo Ekscelencija vyskupas 
Uban perkėlė kun. B. Bartį iš 
šv. Jurgio lietuvių parapijos į 
Šv. Petro par., Akron, Ohio. 
Ten yra virš šimtas lietuvių ka
talikų ir kita tiek kitataučių.

Politiškas Skelbimas

Former ŠEN. LAURENCE

Tarptautiniame Festivale da
lyvavo ir lietuviai. Gegužės 22 
d. dalyvavo p. Onos Ivaškienės 
vadovaujama šokikų grupė iš 
Boston, Mass. Ši grupė labai 
gerai pasirodė ir iškėlė lietuvių 
vardą tautiniais šokiais ir kos
tiumais. Toji grupė pasirodė po 

'pietų ir vakare. Gaila, kad mes 
Clevelandiečiai nebuvome susi
pažinę su pp. Ivaškais pirmiau 
ir negalėjome juos priimti ir 
pagerbti. Jie tikrai parodė di
delį pasišventimą.

i

CURTIS
STATĖ 

TREASURER

gion Cook Apskrities komande- 
užbaigė gionas yra nuo 1921 metų pa- rius Wm. Burns, kuriam teko 

i atlikti įspūdingiausį 
paminėjimo numerį — prisegti 
auksinę žvaigždę prie žuvusio 
motinos krūtinės.

Paminėjimo metu Legiono 
priimtas giesmes gražiai giedo
jo dain. Miss Kirstukas ir J. 
Urbon’as.

Paminėjimas Lt. S. V. Biežio 
7 i kaip bažnyčioje, taip ir salėje 

paliko neišdildomus įspūdžius.
Juozas A. Mickeliūnas,

Darius-Girenas Post No. 271
Publicity Chairman.

mokslus p. Mary Butters. Nor- ruošęs ir priėmęs visą eilę gra- pareiga
i
i 
Į
I

woodo miesto selectmonų pir- žiu apeigų kiekvienai progai, ar 
mininko. dukrelė ir kelios kitos tai ^us nauJU narių priėmimas, 
iš Noruroodo mergaitės. naujos valdybos įvesdinimas,

p. Angelą Kneižytė garbingai paminklo atidengimas, namo 
ičloilrp Irvntimnc ir cravn ctinon- dedikavimas. arba paskutinis 

mirusiam patarnavimas.

Vienos gražiausių ir įspūdin
giausių Amerikos Legiono apei-Į 
gų yra paminėjimas žuvusių; 
kare. Čia ne tik priimta bendros 
kalbos, malda už žuvusį, ar žu
vusius, bet taip pat yra nusta- į 

įtytas planas tam tikram kapui. 
Tarpe keturių stulpelių, kurie 
yra sujungti gedulo kaspinais, 
viduryje pastatoma 
vėliava, degančioji 
kryžius ant kurio 
kareiviškas šalmas 
žuvusiam priminti.

Aplinkui tą kapą planu labai j vo kun. g Ivanauskas ir paša-i 
gražia tvarka nurodyta vietos kg jausmingą pamokslą.

; Amerikos ir Posto vėliavoms;! g j draugija yra įtaisius statu-; 
! Posto valdybai: komanderiui,; ]ų bažnyčioje ir bažnytinių dra-! 

;. kapelionui, adjutantui, vice-ko-1 bužių. Daug yra dirbusios narės: 
manderiams, tvarkdariui, mo- j bažnyčios papuošimo darbe, už 
terų vieneto valdybai, svečiams, įą nuo visos parapijos priklau- 
kalbėtojams ir tėvams bei gimi- Į jaį didelė pagarba, 
nėms žuvusiojo kareivio. Gi ap
linkui toliau būna susėdus atsi- 
lankusi į tą paminėjimą publi
ka.

40 A’Vl W VZV/V4VZ 444 V. A v *

p. Angelą Kneižytė garbingai paminklo atidengimas, 
išlaikė kvotimus ir gavo stipen-. 
diją iš St. Joseph’s College, kur 
ji rudenį įstos ir pradės moks
lus.

Sekmadienį, birželio 16 d., 
2:30 vai. po pietų, parapijos! 
svetainėje. St. James Avė., į- 
vyks Moterų Sąjungos 27 kuo
pos susirinkimas. Po susirinki
mo bus graži programa ir daly
vės bus pavaišintos skaniais 
užkandžiais.

Šis susirinkimas bus paskuti
nis prieš vasaros sezoną. Per 
vasarą susirinkimų nebus. Tai
gi visos narės kviečiamos šiame 
susirinkime dalyvauti.

Į Šiomis dienomis grįžo iš karo
i.__________________________________________________________

I

I 
Norwood High School 1946 j 

m. klasės užbaigimo ceremoni
jos įvyko birželio 4 d. Šią mo
kyklą užbaigė Lillian Kasaus- 
kaitė.

Daug vedybų. Šiomis dieno
mis paskelbta daug vardų, ku
rie ruošiasi į vedybinį gyveni
mą, būtent, Pilypas Neviackas 

i su Helen Navvoichik; Anthony 
I Frenette su Adele Daugirdaite; 
i Francis Flaherti su Marijona 
; Ratkevičiūte; John Kanalski- 
i Kavaliauskas su Genevieve 
Lepsevich; Juozas Pazniokas su 
Anele Smelstoryte; Vincas 
Dundulis su Frances Brown.

(Politiškas Skelbimas)

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

ROGER L. PUTNAM
I LIEUTENANT GOVERNOR

Pirmojo ir Antrojo Karo 
veteranas. Darbininkų in- 
dorsuotas. Pirmutinis savo 
įstaigose įvedė 40 vai. dar
bo į savaitę.

Tėvas 6 vaikų: sėkmingas 
ir pavyzdingas biznierius. 
Mayora Springfield miesto 
per 3 terminus. Jis nori 
teikti progos visiems pilie
čiams. neatsižvelgiant į 
sės. tikėjimą ar spalvą.

BALSUOK UŽ PUTNAM
BALSAVIMAI-ANTRADIENĮ- JUNE 18

Bernard J. Killion, 180 Pond St., Jamaica Plain.

Amerikos 
lempa ir 

uždedama 
(helmet)

CLEVELAND, OHIO

Gegužės 23 d. Chicagiečių At
eitininkų šokėjų grupė, vado
vaujama p. Bielajaus, dalyvavo 
programoje. Toji grupė taip pat 
gražiai pasirodė. Gaila, kad a- 
pie tai buvo mažai skelbiama 
lietuvių spaudoje.

Gegužės 27 d. įvyko Lietuvių 
Kultūrinio Darželio susirinki
mas. Raportus išdavė pirm. Jo
nas Brazauskas, nut. rašt. G. 
Mihaličienė ir J. Vilčinskienė. 
Perskaitė dokumentalį laišką,

Darius - Girėnas Post No. 
271, The American Legion, yra 
įsigyjęs ypatingai gražų tokį 
kapą kare žuvusiems pagerbti 
ir tuos pagerbimus atlieka tik
rai gražiai ir įspūdingai.

Gegužės 26 d. toks iškilmin
gas pagerbimas buvo suruoštas 
lakūnui Lt. Steponui Vitaliui 
Biežiui, kuris karo metu vienoj 
kelionėj priešui bombarduoti su 
lėktuvu ir visa įgula žuvo kur 
nors Vokietijoj.

Po šv. mišių, kurios įvyko Gi
mimo Šv. Panos Marijos bažny
čioje už velionio lakūno vėlę, 
Stepono tėvai, sesuo, giminės, 
skaitlingas būrys draugų, taip 
pat daug Posto narių ir kitų 
Legionierių susirinko į Dariaus- 
Girėnas salę. American Legion 
priimtomis taisyklėmis, pagerb
ti žuvusį. Be svečių kalbėtojų: 
kun. K. Barausko, adv. A. Olio, 
buvo dar atvykęs American Le-

Po pamaldų turėjo bendrus 
pusryčius parapijos salėje. W. J. Chishohn

GRABORIU* 

"Asmeniškas Patarnavimai' 

331 Smith St„ 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Deater 1952

Namų: PI. 6286

WORCESTER, MASS.
275 Main SU Webster, Ma

Gyvojo Rožančiaus draugija 
minėjo 40 metų gyvavimo su- ‘ 
kaktį. Gegužės 26 d., 8 vai. rytą 
įvyko šv. mišios, kurias atnaša-' 

i

i

*

♦

Asmeniškos paskolos teikiamos 
’kubiai ir lengvai mūsų 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams.

The ^(ątional 

ųJV Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

Mokyklos vaikučių Pirmoji 
Komunija įvyko gegužės 26 d. 
Iškilmingas šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. V. G. Vilkutaitis ir 
suteikė Komuniją. Vaikučiai bu
vo atlydėti procesija, kurioj da
lyvavo mokyklos vaikučiai ir al
toriaus berniukai, kurie taip pat

Albert R. Baite
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

9 H 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti

PIRK UI I K Ml \ I S

\PM< >K J K s \SK \ I I \S

Laurence Curtis yra 
pašventęs savo gyveni
mą visuomenės tarny
bai. Dabar jis eina Dis- 
abled American Vete- 
rans vyresniojo vado 
pareigas, buvęs laivyno 
lakūnas 1 Pasauliniame 
Kare (1917-19).

Laurence Curtis turė
jęs daugybę viešųjų vie
tų ir tinka į Statė Trea
surer pareigas.

Disabled American Vete- 
rans Massachusetts Sky
riaus vadas 1944-45 m.

Dabartinis narys Massa
chusetts Cemmission on 
Interstate Cooperation.

Massachusetts Senato na
rys 1936-42.

Massachusetts Seimelio 
narys 1932-36.

Bostono Miesto Tarybos 
narys 1930-33.

Narys I^gisliaturos Ko
miteto — 
kams ir

Seimelio 
Butams.

Bostono 
sijos Pirmininkas.

U. S. prokuroro asisten
tas Bostone 1925-26.

U. S. Vyriausiojo Tribu
nolo teisėjo O. H. Hol
mes

1921 metais baigė Har
vardo teisių mokyklų.

Laivyno aviacijoj krisda
mas neteko kojos.

1916-17 U. S. Užsienio 
Diplomatijos Tarnyboj.

1916 metais baigė Har
vardo kolegiją.

Statė Treasurer’o tar
nyba nemenkas dalykas. 
Ji reikalauja iš asmens:
IŠMINTIES, PADORU

MO ir PRITYRIMO

Taksams, Ban- 
Bankininkystei.

Komisijos narys

Biudžeto Komi-

sekretorius 1922.

UURENCE CURTIS
STATI TlttASUKĮIt

tart* •. trtry»*r. It Mmtim* MHmmIm*. Mm.
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THOMAS J. KEATING. 1726 Columbia Rd.. Boston.

9 * «

VIETINES ZINIOSB
■d

ŽINUTES
Birželio 16 d., yra Trejybės 

Švenčiausios diena. Su šia diena 
baigsis Velykinis laikas ir Vely
kinės Šv. Komunijos laikas. Ka
talikai sveiki ir liguoti privalo 
atlikti išpažintį ir priimti Šv. 
Komuniją, apie Velykas šven
tas.

Birželio 23 d., po pietų įvyks 
Dievo Kūno šventės bažnytinė 
procesija gatvėse aplink Šv. 
Petro bažnyčią. Kunigai kvie-

DAKTARAI

į Šou 4476

DrJoseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

(Mišo Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
teitadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

I

Dr. J. L Pasakomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROvt’bridge 6330

J.Repshis,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

čia draugijas dalyvauti procesi
joje su vėliavomis ir ženklais. 
Taip pat pavieniai visi yra kvie
čiami dalyvauti, nes visiems da
lyviams Švenčiausiojo Sakra
mento procesijoje Bažnyčia tei
kia gausius atlaidus.

Aukos. N. N. aukavo salės 
taisai $6_

Bažnyčios taisai aukavo Elz
bieta Verseckaitė S100, Dramos 
ratelis uždirbo, gegužinėje, ir 
paaukavo $350. Ačiū aukoto
jams ir darbuotojams, ypač ge
gužinėje. Žinau, kad daug žmo
nių sunkiai dirbo. Jų tarpe kaip 
paprastai buvo Ieva Brazaus
kienė ir Marijona Karčiauskie
nė.

Lietuvos reikalams Maldos

Kun. Pranciškus A. 
Aukštikalnis, S. J.,

dardarbių išleidime Tėvų Jėzui
tų leidžiamo mėnesinio žurna
lo “žvaigždės”. Šiame darbe T. 
Pranciškus eina administrato
riaus pareigas, tai yra, ant jo 
pečių guli visa našta, kad už
tektų finansų tos “žvaigždės” 
išleidimui. Tikrai stebėtinas da
lykas. Pradėtas darbas iš tuš
čio iždo, su mažomis pajėgomis, 
o kokį gražų atnešė ir neša 
dvasinį vaisių. “Žvaigždė” ir sa
vo išvaizda ir savo turiniu atro
do, tikrai, pilnas tos rūšies žur
nalas, kurs kelia skaitytojų šir
dis prie maldos ir Dievo.

sekmadienį, birželio 16 d., š. m.

Į

I
I
mini savo 15-kos metų kunigys
tės sukaktį.

I
Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J., 

yra gimęs Worcester, Mass., 
kur jo tėveliai Pranas ir Ona

Dieve laimink jūsų, brangusis 
Tėve, darbus ir toliau! Rap. 

I j
II 
i

Tėvas Kidykas praneša, 
kad jau pradėjo rengti 
antra knygutę, kurios var
das bus “FATIMOS VAI- 

;KAI ir STEBUKLAI”. To
je antroje knygutėje bus 
aprašyta dviejų vaikučių 
liga ir mirtis, Liucijos į- 
stojimas į vienuolyną ir 
Fatimoje Marijos padary
ti bei gydytojų patvirtinti 

'"stebuklai. Knygelės gale 
bus pridėta maldų novenai 
prie Panelės Švenčiausios 
Fatimoje.

Knygutė tikimasi išleisti 
spalių mėnesį.

PARSIDUODA 6 apartmen- 
tai su 2 krautuvėm. Yra karštu 
vandeniu apšildymas. Įvertinta 
pardavimui už $17,000. Randasi 
76 Broadvay, kampas A St., So. 
Bostone. Savininkai: ALG 2039. 

(-21) 
i 
1 
i PARSIDUODA pigiai 8-niy 
šeimynų namas ant kampo 
Ames ir North Montello gatvių, 
Montello, Mass. Kambariai la
bai šviesūs, visi moderniški įtai
symai, elektra, gasas, vanos ir 

į taip toliau.
Taipgi prie šio namo parsi-

J. duoda ir 5 kambarių namas su 
gražiu daržu. Namas turi steam 
heat ir kitus parankumus. No- 

Gyvenimo tikslo nemato rinčiam lengviau pragyventi ir(Politinis Skelbimas)

6 WARDO

nas Pranukas ir gavo pašauki-

Apaštalavimo draugi ja padavė . (Žilinskaitė) Aukštikalniai, gy- 
$5., liepos 4 d. minėjimo komi- ■ veno pirmas savo jaunatvės 
tetui .Visi turėtų minty turėti' dienas, vėliau persikėlė gyven- 
Lietuvos ir jos vaikų vargus ir i ti į Roxbury, Mass., iš kur jau- 
aukoti jos laisvei.
Sveikinimai iš Kanados. Tėvas mą stoti į vienuoliją ir kunigus. 

Vladas C. Jeskevičius. S. J., ra- Pirmoji jo novicijaus mokykla 
šo iš Kanados ir sveikina visus buvo Yonkers, N. Y. ir po dvie- 
So. Bostoniečius. Jis ten moko- jų metų buvo keliamas iš mo- 
si prancūzų kalbą. Sekmadie- ............. ..
niais pagelbsti kun. Bobinui 
darbuotis Montrealio lietuvių 
tarpe. Ir mes visi sveikiname 
mūsų tėvą Vladą ir linkime jam 
gauti daktaratą.

MAURICE J. TOBIN,
Massachusetts valstybės guber-i 
natorius, ;
jis bus nominuotas kandidatu Įjv sau gyventi 
antram terminui. Jo rėmėjai 
tvirtina ,kad rudenį jis bus iš
rinktas antram terminui.

Gubernatorius Maurice J. To
bin yra nuoširdus lietuvių drau
gas. Lietuvių masiniuose susi
rinkimuose yra pasakęs Lietu
vą užtariančias kalbas.

___________________________________ i

yra užtikrintas, kad tas ^ag yra pasįryžęS turėti nuolatinių jeigu, pasinau
dokite proga, pasipirkite siūlo- 

Pr. Mašiotas, mą namą. Kreipkitės pas: —
ONA OKSIENR,

36 Ames St., Montello, Mass.
TeL Brockton 9359-M

Antra Knyga Apie Fatimą

I

PAIEŠKAI’ GIMINIŲ
Mano tėvai gyveno Ameriko

je, South Boston. Mass. Jie yra 
kilę iš Šakių apskr. Grįžo į Lie
tuvą 1922 m., išgyvenę Ameri
koje virš 15 m. Aš sūnus Jono, 
John Spreinaitis, dabartiniu 
laiku gyvenu D. P. Stovykloje. 
Norėčiau turėti pažįstamųjų ad
resus, nes turėjusius adresus 
vykstančioje Europos audroje 
pražudžiau. Dabartinis mano 
adresas: John Spreinaitis, UN- 
RRA Team 167, D. P. Camp 
Gunzenhausen. Germany.

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS
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kyklos į mokyklą ligi tas aukš
tas kunigystės ir misijų moks
las buvo įgytas. i

: į Representative,

J. J. TWOHIG, Jr.,
Kandidatas iš 6-to Wardo 

, demo- 
Po 19 metų pp. Aukštikalnių kratų tikietu. James J. 

gyvenimo Roxbury, jie įsigyjo Twohig, Jr. pereitą lap- 
savo nuosavybę Dorchester, kritį, pirmoje savo politiš- 
Mass., Hecla St., kur ir ligi šiol, koje kompanijoje gavo 
gražios senatvės sulaukę, gyve- daugiau kaip dvidešimts 
na kunigo Pranciškaus tėveliai, aštuonius tūksta n Č i U S, 
Čia juos dažnai aplanko sūnus balsų. Tai buvo antras ar- 
misijonierius ir suramina. čiaUS iŠ eilės prie laimėji-

Pr. Aukštikalnis,
Tėvų Jėzuitų auklėtinis dar bū
damas klieriku buvo nusiųstas 
į Europą ir metus Igiko darba- 

Įvosi Lietuvoje. Ir tik sugrįžęs 
po poros metų studijų iš Euro
pos ir po vienų metų mokyto- ! 
javimo Bostono Kolegijos mo
kykloj jis buvo skirtas vėliau
sioms teologijos studijoms Wes- 
ton kolegijoj, kurias užbaigęs 
gavo kunigystės šventimus ir 
štai jau nuo tos atmintinos Pra- 

i nuko dienos prabėgo gražaus 
darbo 15-ka metelių.

Reikia pažymėti ypatingą pa- savimo dienai, prašome a- 
siryžimą Pranciškaus ir jo ben-!įiduoti savo balsą UŽ jį.

I

būdamas • iz! Twohig yra antrojo Ka
ro veteranas ir aktyvus 
vietinių veteranų organi
zacijoje. Už tai jis gavo 
šios organizacijos indor- 
savimą. Lietuvių komite
tas taipgi už j j dirba. Vie
nas iš komiteto narių yra 
p. Feliksas Zaleskas, Pet
ras Vervecka ir VVilliam 
Mitchell.

j Mr. James J. Twohig yra 
• ir lietuviams pažįstamas, 
nes jis yra su lietuviais 
užaugęs. Taigi, atėjus bal-

v •

I
Misijonieriaus kun. Jono 

Kidyko, S. J. knygelė apie 
Marijos Apsireiškimus Fa
timoje be galo patiko žmo
nėms. Kas sykį paėmė į 
ranką skaityti, nebegali 
padėti į šalį neperskaitęs 
iki galo. Taip pasakė ir 
kunigai ir žmonės.

Daug kas dabar norėtų 
žinoti, kas nutiko Fatimos, 
vaikučiams, ar jie gyvi,; 
ar mirę. Kokie stebuklai! 
yra įvykę Fatimoje po ap
sireiškimų? Ar dar yra1; 
šiais metais įvykusių ste-! 
buklų? Kiti norėtų maldų 
prie Panelės Švenčiausios 
apsireiškusios Fatimoje.

I

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU 4845

a Pristatome Alų ir Tonikų
< Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
$ toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
y. ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 
| BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-PirmininkS*— B. Gailiūnienė, 
Prot. Ražt. — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th St„ So. Boston, Mass. 
8 Winfield St„ So. Boston, Mass.

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

.. - Tel. Parkway—1884-W 
I . | Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
*■) J 177 West 7th St.. So. Boston, Mass.

’ Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 
11 Springer St., So. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BL. PA9ALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

i! 
j!

Pagamina gerus lietuvišku pietus, j 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- ! 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- j 

giai patarnauja.
258 Vest Broadway, South Boston, Mass. i

REIKALINGAS
Exp. Buf fer on Brass and Copper

Gera alga, pastovus darbas. 
TREMONT-OLD COLONY 

PLATING CO.
ŠOU 3784

135 Old Colony Avė., So. Boston, Mass.

t

i

i į

| A J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. 8o. Boeton 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm

TeL Parkway 1233-ff

p. P. Pečiulis
Stephen Dalius Post =317, 

posto šių metų vadu (comman
der) buvo išrinktas dauguma 
balsų, iš jaunosios kartos ener
gingas karo veteranas p. P. Pe
čiulis iš South Boston’o.

P. Pečiulis yra gimęs Ameri
koj. bet turėjo laimės praleisti ( 
savo jaunystės metus Nepri
klausomoj Lietuvoj. Ukmergės 
apskr., Vėplių valšč. Jis, išau
gęs į patrijotą lietuvį jaunuolį, 
grįžo į gimtąją šalį Ameriką, j 
Amsterdam, N. Y., ir čia prade-! 
jo uoliai dalyvauti lietuvių or
ganizacijų politiniame bei kul
tūriniame veikime, 

į Karo tarnyboj ištarnavo du ir 
i pusę metų; tarnyboj buvo su- 

(11-28) Cistas. Vėliau, grįžęs iš tarny- 
------------------------------------------ bos. apsivedė su So. Bostoniete 
REIKALINGA Fancy Stit-' Panele Helen Ulčinskaite.

chers prie moteriškų batų. Dar- Petras Pečiulis ypatingai 
bas nuolatinis. Geras darbas — daug dirba minėtam postui, 
puikus atlyginimas. Kas ypatingai svarbu, kad jis
GOLD SEAL SHOE CORP., ' puikiai supranta ir įvertina pos- 

375 Broaduay, Boston. , to vado atsakingas pareigas. 
(21) kurių taktiškai, sąžiningai atli- 

---------------  kimas duoda posto vadui didelį 
moterys ar pasitikėjimą ir kooperavimą iš 

senosios ir jaunosios kartos.
P. Pečiulis jau du metai kaip 

mokinasi Surgical Appliance 
! mokslo šakoj. Mes, posto nariai 
linkime posto vadui sėkmingai 

CO., Ine., 128 Cross St.. Boston ‘ baigti jo 4 metų pasirinktąjį 
(Prie Sumner Tunelio). (14) i mokslo kursą. J. B.

i 

I

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA merginos prie 

lengvo darbo. 5 d. savaitėje. 
Dieniniai šiftai, 7 a. m. iki 4 p. 
m. Vakarinis šiftas: 4 p. m. iki 
11 p. m. Hoague-Sprague Corp., 
130 Eastern Avė., Lynn.

REIKALINGA
merginos prie abelno, lengvo 
dirbtuvės darbo. Gera alga, dar
bas pastovus. Automatiškas al
gos pakėlimas iki 74‘L>c į valan
dą. COLONIAL PROVISION

Užsisakykite Toniko Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKlS.Namų Tel. Dedham 1301,-R

i

I

Res. Šou 3729 Šou 4418
I ff* * r-----**-----P*umuaman rumifure u>.

MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Distanco 
Movlng

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

So. Boston FumitureCo.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380^2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GBABOBIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK9 

Lietuvių Graborlus Ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Tetose

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boeton 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė
TeL COLumbia 253*>

«

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boeton, Mase.

W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •»
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena te Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyka* 
Tel. ŠOU Boeton 1437 

ŠOU Boeton 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia ftermenlms dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boeton 0819 

ŠOU Boeton 2809
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RYTINIU
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WATER3URY, COHN

Prisirengimas sutikti LDS 
Seimą jau beveik užbaigtas. Da
bar beliko mums LDS nariams 
ir ‘•Darbininko" skaitytojams 
suvaidinti paskutinę rolę. Mes 
ją galime suvaidinti gerai ar 
blogai, tai priklauso nuo mūsų. 
Jei išpildysime viską, kas yra 
reikalaujama ir prašome nuo 
mūsų laike seimo, mes atliksi
me savo užduotį gerai ir gar
bingai.

Kadangi LDS Conn. Apskri
čio suvažiavimas Įvyks tik atei
nanti rudenį, ir apskritys netu
ri išrinkęs atstovų į seimą, tai 
apskričio pirm. J. Bernotas ir 
rast. J. Totilas atstovaus ap
skritį LDS seime.

Trilypio išvažiavimo rengimo 
komisijos svarbus susirinkimas 
įvyks birželio mėn. 16 d.. 7:30 
vai. vakare, senos mokyklos 
patal])ose. Prašome visus pri
būti. J .Totilas, rast.

kun. Pranas M. Juras, poetas ir 
žmona — Aleksandravičiai. 
“Darbininko” red. Antanas 
Kneižys. Federacijos Centro 
pirm. Juozas Laučka. visuome
nės veikėjas kun. Jonas Balkū- 
nas. .“Amerikos" red. Antanas 
Vaičiulaitis, prelatas Jonas Am
botas. LDS garbės narys kun. 
J. J. Valantiejus ir kun. Jonas 
Bernatonis. Muzikalę dalį išpil
dys Šv. Juozapo parapijos cho
ras. vad. A. J. Aleksiui. Šiame 
bankiete tikimės svečių iš Hart
fordo, Bridgeporto, New Bri
tam. Ansonijos. New Haven ir 
iš kitų miestų bei artimųjų val
stybių.
LDS nariai ir "Darbininko 
skaitytojai tai jau privalo šia
me bankiete būtinai dalyvauti. 
Bankieto bilietų galima gauti 
pas Magdaleną Karinauskienę. i 
Mariutę Kašėtaitę ir visus ko
misijos narius.
niam bankiete pasimatymui! j

Aidas.

• ristų gražiai giedoio mišias, ir 
solo / n i Radvilaitė ir Aldona '• I 
Dulbii.tč pagiedojo. Taipgi ir, 
p. Al. Mačiukaitis. Antros lai- 
dotuvčs Įvvi-o J. Šumskio, ku
ris paliko didelę šeimą, bet su-: 
augusią, p. Elizabeth šumsky- j

• tė yra choro gera narė ir vai
dintoja. Parapijos kunigai la
bai gražiai patarnavo. Trečios 
laidotuves įvyko Kastanto j

i Strutinsko duktės, kuri paliko i 
' suvis jaunutę šeimynėlę, p. 
! Strutinskai. p. šulinskienė. p.
Šumskienė yra labai geri para- 

! pijiečiai. Reiškiame jiems už- 
' uo jautą.

šalpos Bendras Fondas kvie
čia savo narius, kad užsimokėtų 

i šiuo metu savo duokles. Pama
tykite bet kurį valdybos narį ir ■ 

. priduokite savo duokles, ir gau- j 
site Šalpos Fondo pakvitavimą.'

A. Stanišauskas vyks j LRK-
Jau kas. kas, bet visi gA 55 seimą, kuris įvyks liepos 

»»Į 22-25 d., Cleveland, Ohio. O.

HARRISOH-KEARN  Y, N. J.
Šv. Onos draugija ėjo bendrai 

prie šv. Komunijos per 8 valan- 
Tad iki malo- dos mišias birželio 9 dieną.

Po mišių įvyko pusryčiai na
melyj šalę bažnyčios, pp. A.

■ Shaukonienė, H. Mikolaitienė, 
i A. Borchesterienė, H. Liutkienė 
ir A. Smigelskienė surengė ska
nius pusryčius.

•~Į-- ~~ f 1
*

i •»
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Sveikinam Visus Mės)
Antanus

Artinantis šv. Antano dienai 
nuoširdžiai sveikinam visus mū
sų parapijos bei kolonijos Anta
nus, kurie nešioja to gero šven
tojo vardą. Linkėtina visiems 
linksmai ir laimingai praleisti 
šią šventę. M.

I

ii

Batų-taisytojas Joseph Tilmont, per 57 metus nuoširdžiai dirba savo 
amato darbą. Su juo ir jo žmona. Jis jau sulaukė 78-nių metų amžiaus ir 
dar vis laikosi savo mažoje dirbtuvėlėje prie taisymo batų.

Antanas Ambrutis neseniai
I

i garbingai atleistas iš karo tar
nybos.

; Vestuvių bankietas L.A.P.C.
■ salėje, Kearny, N. J.

i kaip buvo žudomi, kankinami ir I
i kalėjimus grūdami žmonės ir 
net jauni vaikučiai, kurie drįso 
atsisakyti naikinti viską kas y- 
ra jųj’4 širdžiai brangu ir ma
lonu. Taipgi paaiškino apie bol

žanauskienė, P. Aimutis, A. Sa- 
bona, J. Pikelis, A. Žimkus. Po 
50c. — A. Beržlnskas, B. Pau- riau*. kurie 
lauskas. Viso su smulkiais aukų 
surinkta $100.00 už ką Ameri
kos Lietuvių Tarybos vietinis'

Amerikos Lietuviu 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
VYTĮ” leidžia Amerikoa didžiau

sia Jaunimo organizacija — Lietuva*
i Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį praž!a> 
paveiksluotas ir deda Jdomių straips
nių. žinių i* Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių i* viso pasau- 
! liO.
j “VYTIS” ražo apie Amerikos he- 
j tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity. 
* mų tinkamų seniems ir jauniems 
i “VYTĮ” redaguoja įžymus ir patv- 
į ręs redaktorius Ienas Sakalas U 
I “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 

” j Kviesti įžymiausi literatai.
TAD, padarykime SOkį: “Tenelie- 

ka nei vienos katalikižkos jaunimo 
organizacijos, ar nore mažiausio sky> 

neak»<tytų “VYTIES".
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES“ kaina metama tik $3.00

“VYTIS”
ševikų įvestą tvarką mūsų tė-. skyrius taria visiems aukauto- į 
vynėje, ir apie rinkimus, kurie jams lietuvišką nuoširdų ačiū. I 
buvo tikrai bolševikiški.

Visi su dideliu susidomėjimu 
klausėsi kalbėtojo pranešimų iri 
jaudinosi išgirdę kaip mūsų 
broliai ir sesės yra nekaltai per
sekiojami ir kankinami.

Birželio 5 d. mirė Marijona 
Stralkuvienė iš Kearny, N .J.

Palaidotas birželio 10 d. 9:30 
vai. iš Dievo Motinos Sopulin
gos bažnyčios Šv. Kryžiaus ka
puose, No. Arlington, N. J.

Nuliūdime liko vyras, trys 
sūnūs, viena duktė ir devyni 
anūkai.

Velionė buvo Dievo Motinos 
Sopulingos draugijos narė. B. 
Shawkonis buvo laidotuvių di
rektorium.

Eleanora Katiliūtė iš Kearny, 
N. J., dalyvavo su smarkiausiu 
shorthand teamu Gregg Short- 
hand kontestu, kuris įvyko Ho- 

Pennsylvania. gegužės 25 d. 
A. E. S.

i |

366 W. Broadway. 
So. Boston 27. Mass.

šeštadienio Lenktynes

BRIDGEPORT, COHN. t

LDS Šeiminis Bankietas
Sekmadienį, birželio 23 d.. 7- 

tą vai. vakare. Seimo dalyvių 
bei svečių pagerbimui, parapi- Šulinskas, jaunas vaikinas, bu- tanas Ambrutis iš Kearny, N. J. 
jos autditorijoje 
bankietas. Laike 
kalbės miesto mayoras John S., žiai patarnavo. Jo trys sesutės' p .Marijona Velevienė giedojo 
Monagan. LDS Centro pirm. į yra choristės, tad būrys cho- “Avė Maria".

i

Praeitą savaitę Įvyko net tre
jos laidotuvės, būtent, a. a. V. Antoinette Mekionytė ir An-j

įvyks šaunus vęs kare, priklausė prie Šv. susituokė birželio 9 d. Dievo
I

šio bankieto. Vardo draugijos. Draugija gra-. Motinos Sopulingos bažnyčioj, 
iras Tnhn S ?iai natamavn .Tn trvc spcntės n Nfariinna

i

i

per kelis pastaruosius mėnesius jis 
Įvedė daugiau telefonų, negu kada nors 
pirma. Bet ir pareikalavimų mes turė
jom daugiau, negu pirma—tarp jų tūks
tančiai sugryžusių kareivių, dabar civi- 
liame gyvenime.

Dabar mes jau turim sujungę beveik 
visus telefonus, kuriuos galėjom su esa
ma medžiaga. Dar daug kas laukia. Bet 
mes patenkinsim juos, kaip tik gausim 
naujų skaidlenčių, naujų stulpų, laidų ir 
kabelių, be kurių negalima Įvesti telefo-

i visiems, kurie laukia.
Tai milžiniškas darbas, kuris per 12 

mėnesių kainuos 45,000,000. ir jis turi 
du tikslu: pirmiausia aptarnauti kuo 
daugiausai žmonių, o paskui pagerinti ši 
patarnavimą visiems.

Jei Manote Kraustyti* ...
Kartais telefono nebus jralima gau
ti kur manote apsigyventi. Kad 
neapsivilti, pasitarkite su vietiniu 
Telephone Business Office pirma, 
negu jus kraustysitės.

HEW HAVEN, CONN
Minėjo 40 Mėty Vedybinio 

Gyvenimo Sukaktį
Mūsų parapijos geri parapi

jiečiai ir lietuviškų darbų geri 
rėmėjai pp. Mykolas ir Zofija 
Medeliai, praeitą sekmadienį, 
per sumą, kukliai paminėjo sa
vo 40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, užprašydami šv. mi
šias, kad pareiškus padėką Su
tvėrėjui už suteiktas malones 
per gyvenimą, priėmė šv. Ko
muniją.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Sekanti aukavo po $6.—
J. Zakarauskas. Po $5. — Juo
zas ir Jadvyga šilkai, Petras ir 
Ona Vaškai. Po $2.50 — Anie- 
lė Mačienė. Po $2. — A. Kra- 
kauskienė, A. čičirkienė, L. Sa
dauskienė, V. Norkūnas, J. Če- 
pokas, M. Bakšienė, J. Kunce
vičius, A. Čeponienė, J. Matu
laitis. J. Lukšis, A. Dičkus. po
nai Vizniai iš Bridgeport, Char. 
Križevičius, ponai Karolis ir 
Marijona Ramanauskai, Motie
jus Vokietaitis, J. Čirvinskas 
$1.50. Po $1.00 — V. Alksninis,
K. Valičkienė, J. Kašėta, A. Pil- 
velienė, J. Kazokas. S. Masiu- 
liunienė, O. Balčiūnienė, P. Ka- 
sarauskas, M. Kvaratiejus, A. 
Kazlauskas, V. Bartašius, K. 
Beržinskas, J. Čeponis, J. Šilin-

. skas, V. Kripaitis, O. Janušie- 

. nė, J. Urbonas, P. Zaromskas, 
; M. Jokubaitė, S. Bujenauskas, 
. J. Radzevičius. J. Marčiulionis.

F. Lodą. Visi keturi aukautojai
Pp. Medeliai yra pavyzdingi p® Ansonia. J. Kačergis, A. Ku- 
italikai ir geri tėveliai, nes iš- darauskienė, A. Rimavičienė, F.katalikai ir geri tėveliai, nes iš

augino ir išmokslino 5 dukreles, ■ Rumskas, G. Norkunienė, O. 
viena yra Sesutė Marija Gabrie-' Kripaitienė, P. švarca. O. Pike- 
— - - - - • — -'lienė, B. Žimkienė, O. Rumskie-

nė, P. Mačiulaitienė, M. Tara- 
gauskienė, S. Medelienė, M. 
Drišienė, D. Bakaitienė, O. Kri-

lė, kuri yra slaugė ir perdėtinė 
i Šv. Pranciškaus ligoninėje, 
Į Hartford, Conn. P-nia Frances 
|Dixon, slaugė, Mrs. A. Kott, 
slaugė, p-lė Barbora Medelytė, 
slaugė, ir p-nia Alena Balcher. 
Visos dukrelės yra geros katali
kės, gražiai gyvena ir dirba 
žmonijos labui.

Sulaukus šio jubiliejaus, visi
■ giminės, draugai, pažįstami ir 
i bendrai visi parapijiečiai šir-
■ dingai sveikina ponus Mykolą ir 
Zafiją Medelius ir linki sveika-; *|* 
tos ir Dievo palaimos laimingai! Y 
sulaukti auksinio jubiliejaus. Į tIV ■' - t ♦♦♦“Moterims Neišsimehiosi” Į X

Aprašant šio veikalo vaidini-'X 
mą, padaryta klaida, už ką ko-'X 
respondente atsiprašo. Nes bu-, o 

i vo pažymėta, kad vaidinime da-’ 
lyvavo Ona Stadolnikaitė,

■ tikrenybėje turėjo būti Alena 
1 Stadolnikaitė. Nors abi sesutės 
yra geros scenos mėgėjos, bet 
šiame veikale pasižymėjo Ale-

■ nutė uošvės rolėje, už ką jai 
' publika nesigailėjo pagyrimo
žodžių.

TheHannahDustin
Handicap—$15.000 pridėta
Švenčių Lenktynės-June 17

The Bunker Hill
Handicap—$10,000 pridėta 

Daily Double užsidaro 
1:55 P. M. 

Pradžia 2:15 P. M. 
8-tos lenktynės 5:45 P.M. 

Įžanga: 
Grandstand 83c. Taksų 17c. 

Viso $1.00 
Clubhouse $1.6“ Taksų 33c. 

Viso $2.00

Trijų Conn. Apskričių Metinis

Išvažiavimas - Gegužinė
SEKMADIENĮ,

Birželio-June 30 d., 1946
Linden Park, Union City, Conn.
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t t tY. . . . !«♦to jas Jurgis Savaitis, kuris sa->
vo kalboje gyvai atpasakojo ką'X
jis matė Lietuvoje užėjus rau- f*
donajai armijai ir kaip užsibai- .1.
gė Lietuvos laisvės gyvenimas, .*w****^*w*w*w*M>*w*^*w*M*w*w*w*w*w*w*w*w**.**.*«.**«*«**««*« 4̂$MQ^M{*4$**X***^M$*****.<M$Mi*

Gegužės 26 d., parapijos sve
tainėje kalbėjo tremtinis moky-

Muzikaię programą išpildys:
Šv. Juozapo parapijos choras Waterbury, Conn., vadovaujant komp. 

A. J. Aleksiui.
Šv. Cecilijos choras, Šv. Andriejaus parapijos, New Britam, Conn., 

vadovaujant muzikei E. Degutienei.
Nors neprižadėjo, bet gal dalyvaus—Hartford, New Haven ir Bridge

port, Conn. parapijų chorai.
Bus laimėjimas $25.00 ir kitos dovanos.
Gaspadinės sako, kad bus skanių užkandžių ir gėrimų.
Taigi nuoširdžiai kviečiame visus tą dieną atvykti pas mus. Tarp me

džių žalių prie skambančių dainų, lietuviškos muzikos ir šokių praleisime 
laiką linksmai — tikrai lietuviškai.

Pradžia pirmą vai. po pietų.
Rengia: LRKSA, ALRKMS ir LDS., Conn. Apskričiai.
Lietaus nereikia bijoti — parke yra daug pastogės.




