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SVEIKINAME
Sekmadienį ir pirmadie

nį, birželio 23—24 dd. š. m. 
įvyksta LDS (Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos) sei
mas Šv. Juozapo lietuvių • 
parapijoj, Waterbury, Ct. Į 

Visais LDS Seimo reika-i 
lais rašykite klebonijos, 
adresu:

LDS Convention, % Rev. 
Joseph J. Valantiejus, 46 
Congress Avė., Waterbu- 
ry, Conn.

LDS Seimo Rengimo Ko
misijos pranešimas ir nu
rodymai telpa 2 šio nume
rio puslapyj. Komisijos 
pirmininku yra komp. A- 
leksandras J. Aleksis. Jei-j 
gu norite iš anksto rezer- 
vuoti kambarius viešbutyje 
ar pas privačias lietuvių; 
šeimas, tai rašykite pirmi
ninkui šiuo adresu: Mr. A. 
J. Aleksis, 76 Center St., 
Waterbury, Conn. Atvykę 
į Waterbury, galite šaukti 
Seimo R. Komisijos pirmi
ninką ir telephonu ir gau
site visas informacijas.

Sveikiname LDS Seimą 
ir linkime Dievo palaimos!

Žuvo Apie 3.000 Lietuvos 
Partizanu

NAKE EVERY 
RA Y DAY 

BOND DAY
Jota The Pay-Roll
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TAUTINIS KATALIKU VYRU 
REKOLEKCIJŲ LYGOS SEIMAS Naujoji Jugoslavijos Konstitucija
Vienuoliktas Tautinis A- 

merikos Katalikų Vyrų 
Rekolekcijų Lygos meti
nis seimas įvyksta Statler. 
viešbutyje, birž. 21, 22, 23 
d.d. š. m.

Pirma seimo sesija pra
sidės šiandien, penktadie
nį, birž. 21 d., 2 vai. po pie-į 
tų. Delegatai, pasaulionys,1 
vyskupai ir kunigai suva
žiuoja iš įvairių ir tolimų 
valstvbių.

J. E. arkivyskupas Ri
chard J. Cushing. D. D. 
maloniai kviečia visus vy
rus kuoskaitlingiausiai da
lyvauti pamaldose ir šiose 
sesijose, išklausyti įspū
dingų kalbu, kurias pasa
kys netik dvasiškiai, bet ir 
įžvmūs pasaulionys. Pažy- 

jmėtina, kad šie pasaulio- 
! nys vra natvrę veikėjai re- 
i kolekcijų rengime ir vado
vavime didžiose ir mažose 
parapijose.

Laike trijų dienų seimo, 
pasaulionvs ir kunigai dis- 
kusuos šias svarbias te-

įmas: “Rekolekcijos ir Ka
talikų Akcija”, “Žmogaus 
Atsakomybė Kasdieninia
me Gvvenime”, “Rekolek
cijos Ligoniams”, ir tt.

šeštadienį, birž. 22 d. šv. 
{mišios bus atgiedotos už 
; mirusius organizacijos na
rius.

Virš tūkstantis delegatų

Lygos veikimu. Dvasinis 
atgimimas žmonių širdyse 
malda ir rekolekcijoms y- 
ra seimo šūkis.

Sužeidė I .vreve Lietuvį 
Gydytoj;

LDS GARBES PIRMININKAS - Ką mate Churchillio sūnus, neseniai 
'aplankęs Jugoslaviją. - Devyni raudo
nieji ‘’bosai6’. - Opozicija prieš Tito. - 
Uniformuoti partizanai atakuoja ar
kivyskupą. - Slaptoji policija ir akme
nys per automobilio langę. - Ką Tito 
padare su britų įspraustu ministeriu.- 

; Baisioji OZNA. - Ką sako sentikių 
vyskupas, 4 metus sėdėjęs Dachau 
koncentracijos lagery. - Kroatijos ka
talikų valstiečių vadas Maček.

SSSR konstitucijos kopija I yra tik popieriuj).
Politiniu mokslu profe

sorius Western Reserve 
universitete Alex Dragnič 
neseniai žurnale “Current 
History” davė apžvalgą 
naujosios Jugoslavų kons
titucijos. Dabar oficialus 
šio krašto vardas yra: *ju- Įstatymų leidimas, teismai 
goslavijos Liaudies Fede
ralinė Respublika’.

Federalinė struktūra
(santvarka) sudaryta SS
SR pavyzdžiu, taip, kad tą 
federaciją sudarantieji Ju
goslavijos kraštai turi žy- 

!miai mažiau politinės au- 
___ T . ... • itonomiios, negu tautinės
SOVIETŲ RUSIJA NESISKAITO ir kultūrinės. j •

J. E. ARKIVYSKUPAS RICHARD J. CUSHING, D. D. 
sveikina ir laimina LDS Seimą, įvykstantį sekmadienį 
ir pirmadienį, birželio 23—24 d.d., VVaterbury, Conn.
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Laivrence, Mass. — Bir
želio 18 d. tuojau po 1 va
landos anksti rvta Dr. Po
vilo Oskar T Užkurio) žmo
na, gv’\ 60 Bradford St 
atsibudo ir jautė, kad kas 
nors vra iv namuose. A t-l 
sikėlė Dr Povilas Os-i 
kar. A^žn’rėio visus kam-| 
barius. bet įsiveržėlio ne-i 
rado. Tiu ’-ada noria Os-, 
kar ramė<nnn ‘bathroo-j 
m’io’ tai jos nejudė-’
io. Ji nešaukė savo vyrą ir 
jis surado, ’-ad ios yra lai
komos »š mdavs.

Dr. Povilas Oskar stip
riai pastūmė duris ir apie 
200 svarų sunkumo vyras 
įsiveržėlis puolė jį peiliu 
ir padarė mažas žaizdas 
kaktoje ir arti dešiniosios 
akies. Gydytojas apsisau
gojo nuo pavojingo sužei
dimo. Piktadaris, matyda
mas, kad neišsisuks, iššo-i 
ko oro langą ir pabėgo.

Policija, gavus aiškius 
nurodymus kaip tas įsi
veržėlis atrodė, tuojau 
pranešė apylinkės miestų 

ir svečių dalyvaus vakari-miestelių policijai, kad 
niame bankiete, Statler’tėmytų ar nepamatys 
viešbutyje, Bostone.

Sekmadienį, birž. 23 d. J. 
E. arkivyskupas Richard 
J. Cushing celebruos pon- 
tifikales šv. mišias šv. 
Kryžiaus Katedroje, Bos
tone. Visi dalyviai išklau
sys šv. mišių ir arkivysku
po pamokslo. Seimas baig
sis 11:30 vai.

J. E. arkivyskupas Cush-.
ing, D. D. ragina visus ka- “labai svarbią paslaptį”, 
talikus vyrus dalyvauti. kad Britai planuoją panai- 

' seimo pamaldose, sesijose į kinti Haganah, nelegales 
i ir interesuotis Rekolekcijų žydų ginkluotas jėgas.

•9
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I Jugoslavijos konstituci
joje yra punktas, kuriuo 
paliekamos atviros durys 
prisijungti ir kitoms res
publikoms. Čia, turbūt, tu
rėta galvoje Bulgarija ir 
Albanija.

Bruzelles, Belgija — 
Belgu laikraštis “Vrai”, 
gegužės 11 d. įsidėjo reikš
mingą straipsnį apie Lie
tuvą, antrašte “Lietuva po 
sovietiškuoju batu”. Pra
nešama, kad juos pasieku
sios sensacingos žinios a- 
pie įvvkius Lietuvoje: at
simindami 40,000 Lietuvos 
tremtiniu, taip pat daugelį 
tūkstančių Lietuvos vaikų 
išvežtų neva į technišką
sias Rusijos mokyklas mo
kytis, protestuodami prieš 
ir dabar nesiliaujančius 
trėmimus (kurių skaičius 
kas mėnuo siekia apie 3- 
4,000) daugelis Lietuvos 
vyrų išėjo partizanais į 
miškus. Toji dabartinio 
lietuviškojo požemio armi
ja esą siekia apie 30,000. 
Toje kovoje jau žuvo apie 
3,000 patrijotų. Į išžudytų 
ir ištremtų vietos rusai 
gabena tūkstančius iš So- 
vietijos.

Už suteikimą paskutinių 
sakramentų mirštantiems 
partizanams kunigai areš
tuojami.

Lietuvos universitetų 
darbas atydžiai rusų ko
misarų sekamas. Malko- 
vas stropiai prižiūri, kad 
Vilniaus universiteto per
sonalas išeitų privalomą 
marksizmo- leninizmo-sta- 
linizmo kursą, kurį dėsto 
sovietų profesoriai.

Sena ir vertinga Vilniaus 
biblioteka apiplėšta 
daug vertingų dalykų 
jos išsiųsta į Maskvą 
Minską.

Į pabaigą laikraštis pri- r................. ....... e____
duria: jei tos didvyriškos partijų vadais apie laiki- 
(Baltijos) tautos nesišau- nės valdžios sudarymą, 
kia į pasaulį, tai dėl to kad Spėjama, kad ir komunis- 
jos to negali... Pagaliau su tai įeis į valdžią, nors jie 
nronija pastebi: tos šalys---------------------------------
neturi nei žibalo, nei mine- ralų, nei akmens anglių, 
------  ---- i nieko, tik žmones. O kuri 

gi galybė dabar interesuo- 
tusi... žmonėmis?

v •

v •
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kur tą piktadarį. Tačiau 
iki šiol dar jo nesurado.

Dr. Povilas Oskar (Už
kurys) yra p. Marijonos 
Romanienės brolis.

Britai Planuoja Panaikinti 
Nelegalę Žydų Armiją

Palestinos žydų požemio 
radio praneša, kaip sako,

Bidault Išrinktas Prancūzijos

Raudonieji Atsisakė Balsuoti
tI
tas 389 balsais iš 545 iš- l______ „______________________
rinko Georgės Bidault lai-’zidento de Gaulle rinkime, f * • • «  • • _ ’ • j v • • * •

iri ....     '
iš
ir

Paryžius, birž. 20 —Nau- ir nedalyvavo prezidento 
jas Prancūzijos parlamen- rinkime. Kaip žinoma, jie 

nedalyvavo ir buvusio pre-

kinuoju Prancūzijos pre
zidentu. Komunistai ir ke
li kiti nedalyvavo balsavi
me.

Naujas prezidentas turė
jo pasitarimus su įvairių

Italija Respublika

Roma — Antradienį, bir
želio 18 d. vyriausias italų 
teismas oficialiai paskel
bė Italiją respublika po to, 

I kai patikrino įvykusius 
balsavimus birželio 2 d.

bet į valdžią įėjo.
Sunkiausias darbas, kurį 

turės padaryti naujas par
lamentas, tai paruošti 
kraštui konstituciją. Kaip 
žinoma, kairiųjų paruoštą 
konstituciją piliečiai dau
guma balsų atmetė ir iš
rinko naują parlamentą, 
kuriame Liaudies Respu
blikonų (katalikų) parti
ja turi daugiausia atstovų. 
Komunistai jau yra pa
reiškę, kad jie nesutiks 
kaikurių punktų išbraukti 
iš konstitucijos. Taigi ga
lima tikėtis karštų ginčų 
dėl konstitucijos. Jeigu so
cialistai bus pasimokinę iš 
susidėjimo su komunistais 
ir bendradarbiaus su ka
talikais, tai didelių kliūčių 
komunistai negalės suda
ryti.

SU DAUGUMA

j Kaip ir Rusi jos konstitu
cijoje, aukščiausiu val
džios organu yra naciona
linis susirinkimas, suside
dąs iš dvieju rūmų: Fede
ralinis Tarybos ir Tauty
bių Tarybos (tokie nuosta
tai popieriuje, o gyvenime, 

fstkaip Rusijoj, taip Jugosla- 
. vijoj vyriausią valdžią tu- 

atskynmas rį rau<jonasjs diktatorius

šinai pasmaugti Lenkiją, 
ir kitas valstybes. Ispani
ja kaip tik priešingai elgė
si. Ji neleido Hitlerio ka
riuomenei žygiuoti per jų 
žemę; ji gelbėjo alijan- 
tams.

New York — Jung. Tau- draugingumo “krauju šu
tų Saugumo Tarybos de- cementuotą” sutartį su 
vynių tautų atstovai bal- Hitleriu, bendrai pradėjo 
savo, kad Ispanijos Fran- karą, užgrobė nepriklau- 
co valdžios klausimą pa- somas Pabaltijo valstybes, 
vesti Jung. Tautų visuoti- gelbėjo Hitlerio karo ma
niam susirinkimui.

Sovietų Rusijos atstovas 
Andrei Gromyko, matyt 
jau turėjo įsakymą iš Mas
kvos, vetavo — vienu žo
džiu devynių tautų balsa
vimą panaikino. Taigi Ru
sijos žodis “veto” yra ga- Jung. Tautos turėtų pri- 
lingesnis už devynių tautų taikinti lygybės ir teisin- 
balsus. gurno principus. Jeigu

Rusija žino, kad Ispani- bausti vienus, tai bausti ir 
jos valdžios klausimas pa- ( kitus, 
tekęs į Jung. Tautų visuo-j ~ 
tiną susirinkimą bus 
smulkmeniškai išdisku- 
suotas ir greičiausiai at
mestas. Jeigu Ispanijai ga
lima padiktuoti kokią ji 
turi sudaryti valdžią, tai' 
kodėl tą pati negalima pa
daryti Rusijai? Sovietų 
Rusijos valdžia turėjo tekstus.

Rusijos bendradarbiavi
mas su Hitlerine Vokieti-i 

' ja klausimas buvo iškeltas 
militariame teisme, Vokie- Į 

• tijoje, kur teisiami naciai 
karo kriminalistai, 
jos prokuroras griežtai mis 
užprotestavo ir 
viešai skaityti

RIAUŠES PALESTINOJE
18 Žmonių Užmušta

Bažnyčios 
nuo valstybės griežtai pra- “ į“ klikaT“ 
vestas. Moterystes tvarky-, Naujojj konstitucija pa. 
mas - išimtinai valstybes brėžtinai parodo> kad vyk. 
rankose. Apskritai, naujo- domoj, jr įstatymų leidžia- 
ji Jugoslavijos konstituci
ja yra aiškus sekimas so
vietų konstitucijos. Vals
tybė padalinta į respubli
kas: Serbija, Kroatija, Slo- 
venija, Bosnija - Hercogo- r^J“ N^onalinis su- 
vma, Montenegra, Make- sirjnkįmas renka Vyriausi 
domja; jos turi savo vy- Prezidiumą. tvarkantį Su- 
nausybes, bet viską nule- sirinkimo darbus skel.

Lyra„kiantį įstatymus, priiman- 
, ti ir siunčiantį ambasado
rius.

Teismai būsią nepriklau
somi, bet jų uždavinys bū
siąs “globoti nacionalinės 
išlaisvinimo kovos demo
kratinius laimėjimus”. Vy
riausioji politinė jėga kra- 

I šte, be abejo, pasiliks ko
munistų partija.

Spauda
Skelbiama laisvė religi- 

neleido je), o vadinamos “liaudies jos, spaudos, kalbos, susi- 
sutarčių respublikomis”, be to — rinkimų ir demonstracijų, 

• konstitucijoje nėra to
----------‘punkto, kaip kad SSSR mai: draudžiami oro-fašis- 

konstitucijoje, kad respub- tiniai raštai 
likos turi teisę atsiskirti komunistų partijai palio- 
nuo visos federacijos (tik- karna teisė nustatyti, kas 
rumoj ta teisė ir Rusijoje Tęsinys 5-tame pusi.

moji valdžia nėra nuo kits 
i kitos atskirtos — tai dar 
vienas diktatūrinės san
tvarkos pažymys.

I Jugoslavijoje, kaip ir

slavijos vyriausybė. Be 
minėtųjų šešių “respubli
kų”, dar yra Voivodinos 
autonominė provincija ir 
Kosovo - Metohijos auto-j 
nominis kraštas, abudu 
Serbijoje.

Tito taikstosi į Bulgariją 
ir Albaniją

Jugoslavijos respublikos 
Rusi- nevadinamos “socialistinė- 

” (kaip tas yra Rusijo-

tačiau įvedami apriboji-

(aišku, kad

Tel Avive Žydai Riaušininkai Pagrobė 5 Britų Karininkus
________________________ •---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeruzalė, Palestina —Žy
dai teroristai pagrobė 5 
Britų karininkus ir juos 
automobiliais nusivežė. 
Vėliau teroristai pasiuntė 
Britų komandieriui Tel 
Avive pareiškimą, kad jie 
nužudys pagrobtus kari
ninkus, jeigu Britai nepa
naikins mirties bausmės 
dviem teroristams, kurie 
buvo apkaltinti ir nuteisti 
už Sarafand garnizono už
puolimą.

Oficialūs Balsavimų Davi
niai Italijoj

Roma — Oficialūs rinki- 
!mų daviniai parodo, kad 
Krikščionių Demokratų 
(katalikų) partija gavo 
207 iš 556 vietų; socialistai 
— 115 ir komunistai—104. 
Kitas vietas gavo mažos 
partijos.

Naujas seimas susirinks 
birželio 25 d. ir išrinks pre
zidentą.

lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

Šeštadienį, birželio 22 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio programa, kurią išpildyti yra pasiža
dėjus Šv. Roko lietuvių parapijos choro radio grupė iš 
Brockton, Mass. Dalį programos išpildysime praneši
mais, kalbelėmis ir linksmais muzikos kūriniais.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykite gražios lietuviškos radio programos iš 
WESX stoties. Salėm.

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 N0Rwood 1449.



Penktadienis, Birželio 21. 1946 DABBININKA*

ĮVAIRIOS žinios
ATVYKO DAUGIAU LIETUVIŲ 

IŠ VOKIETIJOS
Pirminiai Rinkimai Kandi- 

daty Praėjo Ramiai

New Y’ork, birž. 20 — 
1946 m. birželio 18 d. iš 
Bremerhaven, Vokietijos, 
atplaukė SS MARINE 
FLASHER su 821 keleivių, 
kurių tarpe 589 pabėgėliai 
ir 232 J.A.V. Valst. pilie
čiai repatrijantai. Tarpe 
keleivių buvo ir Lietuvos 
piliečiai:

Motiejus Balčietis, 31 
metų, atvykęs pas brolį 
Mr. Peter Belch, 2727 N. 
Main Avė., Scranton, Pa.

■Vladas Indriūnas, 33 m., 
atvykęs pas tėvą Mr. E. 
Endriunas, 32 Lansdowne 
St.. Brockton. Mass., bet 
tuo tarpu apsistojęs pas 
seserį Mrs. Matilda Wylie, 
1301 Rosell St.. Linden. N. 
J. (Matilda’s Beauty Par- 
lor).

Inžinierius Mečys šaba- 
nas, 32 m., atvyko pas tetą 
Mrs. Rose Kondrot, 74 
Knox Street, Lewiston, 
Me.

Be Čia suminėtų tarpe 
keleivių buvo trys lietuviai 
našlaičiai:

Lucija Bedritė (matomai 
Bedrytė arba ir Budrytė, 
bet oficialiam sąraše užra
šyta Bedrite) apie 11 m. 
amžiaus.

Berniukas, kurio nei var
do, nei pavardės nepavy
ko patirti.

Rožė Marija
(Rose Marie Talis) 
nuolikos mėnesių amžiaus, 
kurios fotografija įdėta 
1946 m. birželio 18 d. “N. 
Y. lVorld - Telegram” ir 
padėtas toks prierašas: 
“The sweetheart of the 
ship was 11-month-old 
Rose Marie Talis, one of 
33 orphans from Lithua
nia to be cared for by the 
U. S. Committee for the 
Care of European Child- 
ren. The crew loved Rose 
Marie so much they asked 
to adopt her.”

Pastaruosius tris našlai
čius paėmė globoti the 
United Statės Committee

pir-

pir-

Talytė 
vie-

for the Care of European 
Children.

Tarpe J. A. Valstjrbių 
lietuvių kilmės piliečių bu
vo repatrijantai:

Withold Belackis, kuris 
atvyko pas brolį filminin- 
ką Motuzą;

Justin Klumbis;
Raymond Klumbis;
Pastarieji broliai, rodos, 

kunigai, bet su jais pasiti
kusiam nepavyko pasima
tyti ir tas neišaiškinta ir

Vytautas Piungys.
Be suminėtųjų dar atvy

ko žydų kilmės Lietuvos 
piliečiai arba iš Lietuvos 
kilusieji:

Isaak Mischkinsky;
Bella Mischkinsky, pir

mojo žmona. Abu vyksta 
pas giminaitį Nathan 
Glassberg. 412 W. 110 St., 
N. Y. C.

VValf Abramouicz;
Rosa Abramouicz, 

mojo žmona;
Pola Abramovvicz,

mųjų dviejų duktė. Jie visi 
vyksta pas Michael 
Lane, 81-34 Kent Rd., 
maica, L. I., N. Y.

Isaak Sudarski;
Sonia Sudarski; pirmojo 

žmona. Abu pastarieji 
vyksta pas Mr. Mendel Su
darski. 485 Ocean Avė., 
Brooklvn. N. Y.•z ~

Birželio 15 išplaukė iš 
Bremerhaven ketvirtas 
laivas su išvietintais, ku
ris į New Yorką turėtų 
atplaukti birželio 24 ar 25 
d. Yra žinoma, kad ant to 
laivo tarpe keliolikos lietu
vių yra dr. Vileišio ketu
rių asmenų šeima, kuriuos 
priims ir globos dr. Deve- 
nių šeima, Waterbury, Ct.

Visi yra iš amerikiečių 
zonos Vokietijoje, bet nė 
vieno iš britų ar prancūzų 
zonoje gyvenančių.

Atvykusius pasitiko Lie
tuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke attache A. 
Simutis.

G.
Ja-

• v

Antradienį, birželio 18 d. 
Massachusetts valstybėje 
įvyko abiejų partijų —De
mokratų ir Respublikonų 
pirminiai kandidatų rinki-1 
mai. Demokratų partija 
vėl išrinko dauguma balsų 
gubernatorių Maurice J. 
Tobin kandidatu į guber
natorius. Jo oponentu yra 
Respublikonų par t i j o s 
kandidatas Robert F. 
Bradford, dabartinis lieu- 
tenant govemor.

Demokratai išrinko Paul 
A. Dever kandidatu į lieu- 
tenant governor, o Respu
blikonai išrinko Arthur W. 
Coolidge.

Šen a t o r i u s David I. 
\Valsh, demokratas, netu
rėjo opozicijos. Respubli
konai išrinko Henry Cabot 
Lodge kandidatu į Senato
rius.

Respublikonai išrinko 
dabartinį attorney general 
Clarence A. Barnes kandi
datu į tą patį ofisą, o De
mokratai išrinko Francis 
E. Kelly kandidatu į attor
ney general ofisą.

Rudenį galima tikėtis 
smarkios rinkiminės kam
panijos, nes abiejų partijų 
kandidatai yra įžymūs.

Demokratų partijos kan
didatai prieš rinkimus ve
dė smarkias agitacijas, y- 
pač visi sekė Paul A. De
ver ir Roger L. Putnam, 
kandidatus į lieutenant 
governor. Roger L. Put
nam kandidatūrą rėmė 
kongres manas McCor- 
mack, mayoras Curley ir 
kiti, bet jis pralaimėjo. 
Paul A. Dever yra įsidir- 
bęs gerą vardą būdamas 
valstybės attorney gene
ral.

Praėjus rinkimams, vie
ni kitus pasveikino ir pa
žadėjo remti išrinktuosius 
kandidatus. Tikrai demo
kratiškai.

t

Jaunasis policininkas pagavo jaunąjį vairuo
toją laužant trafiko taisykles ir štai jam rašo 
“tikietą”. Anglijoj yra paprotys, kad High 
School mokiniai išsirenka savo policininką, kuris 
prižiūri trafiko tvarkos mokyklos ribose. Tas po
licininkas turi pilną galią nubausti bet kuri dvi
ratininką, jeigu tik nusižengia tvarkai.

PATARIMAI ŠEIMININKĖMS
KAIP TAUPYTI MAISTĄ

2

BROWDERIS ATLIKO MISIJĄ 
MASKVOJE

Iš Politikos Pasitraukęs -

Pasirašęs Sutartį Su Rusijos Knygų Leidėjais

LIETUVOS SKOLA AMERIKAI

Lenką Generole Audėno 
Atsišaukimas l Karius

Washington (LAIC) — neša $24,777,965.81 ir Lat- 
Birželio 10 d. Rūmų posė- vijos $10,234,589.04. 
dyje. kongresmanas Mans- 
field (Montana), kalbėda- Estijos tame pačiame įsi- 
mas apie paskolas ir sveti- Į skolinusių valstybių sąra
mų valstybių įsiskolinimą : še pažymėta Belgija, Če- 
Amerikai, 
tiekė Treasury 
ment paruoštą skolininkų 
sąrašą, iš kurio matyti, 
kad ir Lietuva liko Ameri
kai skolinga $6.197,682.

Nuošimčių per metus ne
mokant, iki š. m. sausio 1 
d. jų prisirinko 2,974,242.- 
37, kas. kartu su pagrindi
ne skola, sudaro $8,171,- 
924.37.

Estijos skola panašiai iš-

Be Lietuvos, Latvijos ir

- _ r---- j---------------- ----------

tarp kitko, pa-’ koslovakija, Suomija (pa- 
Depart-1 staroji savo skolą išmoka 

reguliariai), Prancūzija, 
Vokietija (perėmusi Aus
trijos skolas), D. Britani
ja, Graikija, Vengrija, I- 
talija, Lenkija (skola išne
ša $310,080,634.20), Ru
munija ir Jugoslavija.

Be to, “unfunded debts” 
i skyriuje atskirai pažymėti 
i Armėnija ir Rusija. Pasta- 
Iroji su $452,782.633.76 ne-

Italija (LAIC) — Pra
nešdamas britų valdžios 
sprendimą lenkų armiją 
demobilizuoti, generolas 
Andersas, šiomis dienomis 
atsišaukime į karius, tarp 
kitko, išsireikšdamas:

“Žygiuosime iš italų že
mės per britų salas ryt ne
žinomu keliu į Lenkiją. Pa
sieksime tokią Lenkiją už 
kokią kariavome, su Lvo
vu ir Vilniumi, * be kurių 
jokia lenkiška širdis jos 
negali įsivaizduoti...”

Lenkai nors dabar turė
tų suprasti, kad lietuviai 
niekad neišsižadės Vil
niaus.

Famine Emergency Re
lief Committee prašo, kad 
iki liepos mėnesio “mūsų 
piliečiai savanoriai aukotų 
40% mūsų suvartojimo 
kvietinių produktų ir 20% 
riebumų ir aliejaus.”

Raudonojo Kryžiaus Nu- 
trition Service siūlo seka
mus patarimus šeiminin
kėms:

1. Taupykite duoną. Ne
vartokite duonos prie 
kiekvieno valgio. Jeigu 
kiekviena šeima šioje šaly
je taupytų vieną riekutę 
kasdien, tai sutaupytų be- 
veik milijoną svarų.

2. Vartokite bulvę vieto
je riekutės duonos.

3. Vartokite avižinį mais
tą.

4. Nekepkite maistą 
skauradoje. Virink, pečiu
je kepk, ir 1.1.

5. Neskųsk daržovių.
6. Taupyk visus riebalus. 

Kurių nesuvartoji, duok 
savo mėsininkui.

7. Vartok šviežius vai
sius, vietoje pagamintų 
dezertų.

8. Kasdien pirk tik tiek, 
kiek gali suvartoti, ir su
vartok kiek nupirkai.

9. Saugok visą maistą. 
Greitai suvartok kas lie
ka.

10. Vartok mažai riebalų 
ir aliejaus. Jeigu kiekvie
nas su vartotojas Jung. 
Valstybėse sut a u p y t ų 
šaukštuką riebalų kasdien, 
iš viso sutaupytume 1,- 
000,000 svarų kasdien.

Daug gyvasčių priklauso 
nuo savanoraus taupymo.

“Jeigu mes visi neprisi- 
dėsime prie šios progra
mos, milijonai žmonių žus. 
Šautuvai taria pirmą lai
mėjimo žodį, maistas pas
kutinį.” A.R.C.

Stalinas Įvedė Griežtesnę 
Disciplina Kariuomenėje
Maskva, birž. 20 — Rusi

jos diktatorius Stalinas į- 
sakė laikytis naujos griež
tos disciplinos raudonojo
je armijoje ir laivyne. Ka
reiviai bus griežtai bau
džiami už militario man
dagumo nesilaikymą, kaip 
tai saliutavimo, ir taip gi 
už nepranešimą savo virši
ninkams pastebėję ką nors 
blogą darant kitus karei
vius.

Tame griežtame Stalino 
įsakyme yra pasakyta, 
kad “nesigailėti kito krau
jo atliekant militares obli
gacijas.”

Komunistų partijai pa
vesta pravesti kariuome
nėje ir laivyne “politinis 
auklėjimas ir propagan
da.” '

Maskva, birž. 20 — EarJ 
Browder, buvęs Amerikos 
komunistų partijos vadas, 
gyvena geriausiame Mas
kvos viešbutyje ir laukia 
lėktuvo grįžti į Jung. Vals
tybes. Kaip žinoma, Ame
rikos komunistų partija 
išmetė Browderį iš parti
jos, bet ką jis paiso. Nuvy
ko į Maskvą ir su Stalinu 
susitarė ir su jo knygų 
leidėjais pasirašė 5 metų 
sutartį.

Browder, sugrįžęs į Jung. 
Valstybes, bus vienintelis 
Rusijos komunistų knygų 
leidėjų atstovas. Browder 
esą pareiškęs, kad jis “pa
sitraukė iš politikos.”

Browder sako, kad Rusi
jos komunistų knygoms y- 
ra plati rinka Jungtinėse 
Valstybėse. Vadinasi, 
Browder prisigerino Stali
nui ir jis tapo Rusijos ko
munistų knygų platintoju. 
Jis gausiąs algą ir komisą 
už parduotas knygas.

Amerikos komunistams, 
kurie Browderį taip paže
mino, yra didelis smūgis. 
Stalino strielčius Bimba, 
kuris taip ščyrai batlai- 
žiauja, negavo progos nei 
pasimatyti su Stalinu, o 
štai tas “niekšas”, kuris 
nei partijoje netinka, gavo 
pilniausius įgaliojimus, 
gyvena gražiausiame vieš- 
butyj Maskvoje, ir sugrį
žęs visiems strielčiams 
pardavinės knygas.
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Rusijoj Aria Naktimis
New York (LAIC) — 

Daugelio kolchozų ūkis 
tiek atsilikęs, kad vieto-

f

Louis Apgynė Čampionatą
New York — Birželio 19 

d. vakare įvyko kumšty
nės Yankee Stadiume. 
Čampionas Joe Louis nu
galėjo Billy Conn.

Apie 60,000 žmonių žiū
rėjo kaip kumštininkai 
vienas kitam skaldė ant
ausius ir sumokėjo apie 
du milijonu dolerių kumš
tynių rengėjams.

■«>---------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

ii

pamokėtos skolos.
Didžiausia skolininkė 

lieka D. Britanija — $6,- 
491, 614,782.58.

Toliau seka Prancūzija 
(daugiaus puspenkto mili
jardo) ir Italija (daugiau 
dviejų milijardų dolerių).

Aukos LAK

RUSIJA PASIŪLĖ SKIRTINGĄ 
PLANĄ ATOMINIŲ BOMBŲ 

KONTROLIAVIMUI

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
-4

Už Sočiai Service patar
navimus LAIC įkasuota: 
$2. iš J. Mikolaitis (Brook
lyn, N. Y.), $2.00 iš Mr. 
Norvilą (Long Island) ir 
$3.00 iš Mrs. A. Dekerienė, 
Brooklyn, N. Y.)

New York, birž. 20 —So
vietų Rusijos atstovas An
drei A. Gromyko pasiūlė 
kitokį planą atominės e- 
nergijos kontroliavimui 
negu yra pasiūlęs Jung. 
Valstybių atstovas Ber- 
nard M. Baruch.

Sovietų atstovas Gromy
ko pareiškė Jung. Tautų 
Atominės Energijos Komi
sijos susirinkime, kad Sau-

bū-

su- 
ku-

’gumo Taryba turi pasilai
kyti pilniausią tos energi

jos kontrolę ir taipgi “Pen-

ki Didieji” turi pasilaikyti 
veto galią.

Jung. Valstybės pasiūlė, 
kad atominės energijos 
kontrolės klausimuose 
tų panaikintas veto.

Gromyko pasiūlė 
šaukti atominį seimą,
ris uždraustų gaminti ir 
laikyti atominius ginklus 
ir pagaminti būtų sunai
kinti laike trijų mėnesių 
kai po seimo reikalauja
mas tautų skaičius užgir- 
tų seimo nutarimus.

mis susidaro pavojus, kad 
ištisi plotai laiku liks ne- 
įsėti. Kad to išvengus, kai- 
kuriuose rajonuose, kaip 
praneša “Izviestija” Nr. 
75, darbas eina ir nakti
mis, traktoriai aria visą 
parą, įvestos naktinės pa
mainos. Iš šio fakto galime 
spręsti, kad darbas kol
chozuose eina visai pakry- 
kusiai. Individiniame ūky
je valstiečiams naktimis 
dirbti nereikėjo!

SSSR Durpių Kasėjų Žodis
New York (LAIC) —So

vietų laikraštis “Trud” Nr. 
77 rašo apie sunkias SSSR 
durpių kasėjų darbo sąly
gas. Daugelis jų vis negali 
gauti atatinkamų drabu
žių. Brenzentas (impreg
nuotas audinys), kurs at
siunčiamas darbo drabu
žiams esąs labai menkos 
vertės. Daug vargo ir su 
būtais: jie sukimšti į ben
dras patalpas, o apie ats
kirų būtų parūpinimą nė
ra ir kalbos.

Baltrušaičio Kūryba 
Amerikoje

leidi- 
savo 
tome 
lietu-

New York (LAIC) —Ru
sų kalba New Yorke lei
džiamas periodinis 
nys “Novyj Zurnal” 
paskutiniame (XII) 
išspausdino keletą
vio poeto Jurgio Baltru
šaičio eilėraščių (rusų kal
ba), kuriuos redakcija, 
praneša, gavusi nuo velio- 
nies poeto žmonos. Kaip 
žinome, ponia Baltrušai
tienė tebegyvena Paryžiu
je.

LDS SEIMO RENGIMO
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

LDS Seimo Tvarka

1. Birželio 23 d. a) Seimas 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, 
kun. Pranas M. Juras, d) Laike pamaldų giedos Mote
rų S-gos choras, e) šiose pamaldose dalyvaus “in cor- 
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 
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
sijoj, 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.



DARBININKAS S

DARBININKAS
(THE WORKER)

t*ubHahed every Tuesday and Fnday ezcept Holidays such a. 
^ew Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
•AINT JOSERM’I LITHUANIAnV C. AS8OCIATION OF LABOR

totered u Mcond-claM matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boato. 
Mara, under the Act of March 3, 1870.

ceceptanca for maillng at special rate of poatage provlded for in Section 1103 
Act of October 8,1S17. autborized on July 12. 1918

8UB8CRIFTZON RATE8
jomestic yearly___________$4.00
lomestic once per week yearly 12.00
Foreign yearly____________ 15.00
'oreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame_________ $4.0
Vieną kart savaitftje metama— $2 OC 
Užsieny metams   _______ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tžj metams $2.5c

DARBININKAS
<66 We«t Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Iš Žmonių Skurdo Komunizmas

Kun. Pranas M. Juras,

TA DABAR RAŠO PAVERGTOS 
LIETUVOS LAIKRAŠČIAI

Šių dienų streikai ir bendras ekonominis sąmyšis 
visiems įsipyko iki gyvo kaulo. Čia kas nors tiksliai 
drumsčia ir sabotažuoja Amerikos gyvenimą. Kas 
nors pasiryžęs ardyti gerbūvį, įgyvendinti skurdą ir 
sukelti visuomenės nepasitenkinimą bei nepasitikėji
mą esama tvarka. Iš viso, siekiama sudaryti socijalinę 
netvarką. Visi tai junta, bet visuomenės vadai arba 
nesugeba to nušviesti, arba neišdrįsta tuo klausimu 
atvirai pasisakyti. Tad gi labai džiugu, kai kartais at
siranda žmogus, kurs visiems suprantama kalba tą da
lyką paaiškina. Toks drąsus ir atviras tiesakalbis yra 
laikraštininkas Austin Lake. Jis tiesiog eina prie eko
nominės suirutės šaltinio ir prieina prie komunizmo.

Gerbūvis — sako Lake — naikina komunizmą, 
kaip aršeniko nuodai vabždžius. Komunizmas auga ir 
tarpsta nuo vargo, masių nepasitenkinimo, ekonominio 
skurdo, trūkumo maisto, nedarbo ir politinių kivirčių. 
Jis tunka žmonių nelaimėje. Ar ne tiesa? Tad komuniz
mui naudinga įstūmt tautą į ekonominį sąmyšį ir ne
prileist darbininkų ir darbdavių prie bendro susitari
mo, nes tas privestų prie šalies gerovės, o ekonominis 
gerbūvis juk tai komunizmui nuodai. Taigi komunistų 
tikslas kenkti krašto gerbūviui, palaikant nuolatinius 
svarbiosios pramonės streikus, sustabdyt darbą, iš
semti bei sumažinti žmonių sutaupytus pinigus, suda
ryti gyvenimo reikmenų trūkumą, įvesti infliaciją bei kun. Jonui S. švagždžiui vairuo- labiau sustiprino organizaciją, 
nesvietišką kainų pakilimą ir politinį sąmyšį. Nuo to ; jant LDS vairą kun. Pr. M. Ju-1 j

I

New York (LATC) —Pa- 
ėrnvc ; rnr.kas dabar Lie
tuvoje leidžiamus laikraš
čius, krinta i akis labai 
bloga spauda. Matyt, netu
rima dažu spaustu
vėms Re to — matyt, kad 
yra didelis trūkumas no- 
pje”-‘”’s. Norint daugiau 
medžiagos sutalpinti, var
tojamos labai mažos rai- 
d"° (netitas). Tokie laik
raščiai, kain “Tiesa” (Vil
nius), “Valstiečiu Laik
raštis” (Vilnius), “Tarybų 
.Lietuva” (Kaunas) pirma-, 
me puslanvje pačiame vir-j 
šuje turi šūkį: “Visų šalių! 
proletarai, vieninkitės!”: 

; Vadinasi, Sovietų viltysį 
tebėra nukreintis į pašau-; 
linę revoliucija ir net Lie-! 
tuvos snauda tam yra pri-į

•uosta aktyviams veiks
lams” Šitokie begėdiški 
š vadžiojimai galimi tik 
•audonosios diktatūros 

’crašte. Tikrovė atskleidžia 
’nivęs aukštas SSSR gin
klavimosi valdininkas V. 
Kravčenko, kurs savo 
knygoje ‘I Chose Freedom’! 

i praneša, jo^ vietomis, žie-į 
mą, su medžiaginiais ba-į 
tais ir vasarine anranga, į 

irusų kareivių glūdėjo ap- 
; kasuose, teturėdami po 
; tris šovinius, gi vieni svar- 
! biausių SSSR pergalės

veiksnių buvo Amerikos 
lend-lease. Tačiau, Mas
yvinė nronao-anda, minėta
me “Valstiečiu Laikrašty
je”. nesigėdi kartoti net 
tokiu nesąmonių, kaio ‘‘be 
žemės ūkio kolektivizaci- 
ios būtu buvę negalima ap
ginti šalies nepriklauso
mybės”. Kaio tik ta kolek- 
tivizacija, ta raudonųjų 
dvaru sistema, taip nulei
do Rusijos ženu-s ūkiui 
krauią, kad ta šalis, net 
blogais caro laikais eks
portavusi maistą, savo ka
riuomenės mitybą turėjo 
remti amerikoniško lend- 
lease’o keliu siunčiamais 
produktais.

(Vasario 16 d., 1946 — vasario 16 d., 1947)

kontroliuojamuose laik
raščiuose nepaprastai su
mažėjo informacija, žinių 1 
davimas, o vieta užleidžia-1 
ma propagandai. Kaip pa
vyzdį imkime “Valstiečių 

ir Laikraštį”, su užrašu — 
■ “Liteuvos komunistų par- 

J centro 
birželio 23 (bėję sustiprėjo finansiniai ir at- komiteto organas”. Iki šių

- - - ......  • metu vasario 17 d. jo iš vi-
Kun. Jonas S. švagždys, su- so išėję 166 numeriai. Šiais

Geriausioji Jėzaus Šir- Harbor, Ind. — Maldos Apašta- 
versta tarnauti. Bolševikų idie. kur’ ''erinei, žiūrėdama lavimo Skyrius už Lietuvą pri- 

į savo išrinktosios tautos žadėjo: Šv. Mišių — 200; Ro- 
nelaimes, priimk ilęus ir žančių — 200; Litanijų — 200; 
sunkius mūsų tautos iŠ- į stacijų — 200 ir daug kitų mal- 
kentėtus skausmus ir ne-; 
leisk daugiau mūsų prie
šams viešpatauti brangio
je mūsų Tėvynėje.” (Ar
kivyskupo Juozo Skvirec
ko žodžiai Lietuvai pasi- 
aukojant Jėzaus Širdžiai.) 
ir ■ • - ■ ...
goję valandoje lietuvių;

U.

I

Šv. Pranciškaus lietuvių par., S. Švagždžio, pirmininko, 
Lawrence, Mass., klebonas, LDS (kun. Pr. M. Juro, vice-pirminin- 
Centro pirmininkas ir Garbės ko ir generalio vedėjo, vadovy- tįjos (bolševikų) 
narys, sekmadienį, f ’ ” -.................
d., pradedant LDS Seimą iškil-; gavo prideramą pasitikėjimą, 
mingomis šv. mišiomis, 10 vai. I y
rytą, sv. Juozapo lietuvių par. 'sįrgęS širdies liga, spalių 6 d., metais išleisto paskutinio tautai norint permaldauti 
bažnyčioje, VVaterbury, Conn., 1944 m .rezignavo iš pirmininko numerio pirmas puslapis Dievo rūstybę? Nusižemi- 
pasakys pamokslą. j pareigų. Kun. Pr. M. Jurui teko ištisai užpildytas trims nimu ir ištverminga malda

Pirmaisiais LDS organizaci-; ir pirmininko pareigas paimti ir propagandiniais straips- j kreipkimės prie at jaučian- 
jos metais kun. Pr. M. Juras y-'nešti iki Seimo. 1945 m. LDS niais: centrinės rinkiminės čios Išganytojo Širdies! 
ra buvęs laikraščio “Darbinin- Seimas kun. Pr. M. Jurą išrin- komisijos pranešimas, to-! DĖMESIO! Pa iriau ta
ko” bendradarbiu, LDS Seimų ko pirmininku. Kun. Pr. M. Ju- liau straipsnelis “’ 
vedėju ir Centro Valdybos įvai- ras pravedė daug naudingų su- gas pritarimas I 
rių komisijų nariu. Tačiau tik manymų ir darbų, kuriais dar darbų programai” ir veda- čius, o ne atskiri žmonės.

’ " " ............ ‘ . įmasis: “Visa liaudis remia

čių.
Visų šventų par., Chicago. — 

Maldos Apaštalavimo Skyrius 
subruzdo dėl Lietuvos ir žadėjo 
kreiptis prie kitų draugijų tam 
tikslui. Šv. Mišių — 300; 
Komunijų—300;

Šv.
Stacijų —200;

Pas ką bėgsime siaubin- ,§v Sakramento aplankymų —

užpildytas trims nimu ir ištverminga malda 
straips- j kreipkimės prie atjaučian

DĖMESIO! Pageidauja-

par., Ind. —
vaikučiai su-

500.
šv. Kazimiero

“Mūsų mokyklos
tvėrė septynius šv. Komunijos 
ratelius už brangiąją Lietuvą, 
kad Švenč. Jėzaus Širdis ją iš-

(Se-
VF • 1 agciuaujd-

Vienin- ma, kad Draugijos atsiųs- «elbėtl* nuo. bolševizmo. 
Stalino tų savo narių maldų skai- Kazimierietėsi.

Dalyvaujantieji šių metų LDS. komunistu ir nepartinių 
.......  čia kalbama apie 

stovose komunistams kaip tik patogiausia rankioti sa- ‘ trą ir jam uždėtos atsakomin- ’ Juozapo lietuvių parapijoj, Wa- karą, žinoma nutylint A-• 
vo pasekėjus suskurdusiose ir nepatenkintose gyvento-■ gos pareigos. 1935 m. Seimas, terbury, Conn., turės progą su- merikos ir Anglijos nuo-’

visko komunizmas auga kaip ant mielių. Tokiose apy-.ras buvo įtrauktas į LDS Cen-’seime, birželio 2S—24 dd., švJbloką”. Čia kalbama apie
. 1 • 4. 1 • A. * 1 A. * • 1 * A.* • • vj —. A 1 1 X* * ** ‘ * '

jų masėse. Argi ne taip? į Worcester. Mass., išrinko kun. žinoti ir patirti apie organiza-
Austin Lake sakosi turėjęs daug pasikalbėjimų su Pr. M. Jurą vice-pirmininku, o'cijoS stovį.

eiliniais darbininkais. Jie mano, kad šių dienų streikai Centro Valdyba uždėjo jam ge-! jjegalima praeitį nepažymė- 
sukeliami nepatogiu laiku. Reikėjo palaukti, kol kraš- neralio reikalų vedėjo pareigas. jus> tad birželio 18 d. š. m. kun. 
tas atsigriebs nuo karo pasekmių. Kuomet jau pramo- kurios tais laikais buvo labai Pr. M. Juras minėjo 24 metų 
nė atsistoja ant kojų ir grįžta normalus Amerikos ger- ‘ sunkios ir reikalavo daug dar- kunigavimo sukaktį, šia proga 

— ( sveikiname mūsų organizacijos
, .... , ’ vadą ir linkime geriausios svei-
LDS organizacija kun. Jono ĮęatOs!

MALDOS APAŠTALAVIMO 
CENTRAS 

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre, Conn.

Aušros Vartų par., Worcester,

r

būvis, tuomet geriausias laikas streikuoti. Tada ir bo, sumanumo ir pasišventimo 
darbdaviai negali atsisakyti pakelti darbininkų algas, I 
nes yra iš ko. Ir visuomenė pareiškia streikieriams už- į 
uojautą, nes jų žygis yra tikslus ir gerai apgalvotas, kad tokia natūrali ir sveika pažanga neįvyktų. Tad jie 
Tada streikų pasisekimas yra užtikrintas ir krašto paleidžia darban visas jiems žinomas priemones ardyti 
gerbūvis pasiekia visus gyventojų luomus. Tuomet nė- vienybę, kurti nesantaikas, drumsti ramybę ir plėsti 
ra noro nė laiko apie kokį ten komunistinį būklės “pa- skurdą, vargą ir masių nepasitenkinimą, nes kai tie 
gerinimą”, nes visi savo būkle patenkinti. Bet, žinoma,! neigiami reiškiniai išnyks, — komunistams nebegyve- 
komunistai to nenori ir deda didžiausias pastangas, nimas. K.

pelnus ir tetvirtinant, kad!
“visa tai yra išmintingos Mass. “šiuomi pranešu, kad 
bolševikų partijos poiiti- Aušros Vartų parapija stoja į 
kos rezultatas, draugo Maldų už Lietuvą eilę. Tretinin- 
Stalino genialaus politinio kų Dr. 3 grupės po 7 kalbės 
valstybinio ir karinio va- kasdien Rožančių; Aušros Var- 
dovavimo išdava. Neveltui,

Į šv. Juoazpo Ligoninės, Troy,
• N. Y. — “Mes dešimts lietuvai- 
; čių vienuolių prižadame per vi- 
j są Vajaus už Lietuvą laiką au- 
. koti šv. Mišias, šv. Komunijas 
ir maldas už Lietuvą.

tų Dr. 2 grupės po 7 kalbės 
liaudis draugą Staliną va- kasdien Rožančių; Moterų Są- 
dina mūsų išgelbėtoju, vi- jungos 69 kp. 1 grupė po 7 kai
šų mūsų tarybinės Tėvy- bės kasdien Rožančių. Yra pri- 
nės pergalių įkvėpėju ir žadėta daug Komunijų, stacijų 
kūrėju. Tarybų Sąjunga ir Mišių, bet skaitlius vis auga, 
laimėjo karą todėl, kad Linkėdamas viso gero. Kun. K. 
draugui Stalinui vadovau- A. Vasys, Klebonas.” 
jant, ji iš anksto buvo pa- §v. Pranciškaus par., Indiana

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

23. ŠV. ONOS PRISIRENGIMAS 
prie Išganytojo užgimimo.

Taigi, Dievo galybė sutaikė ir suderino šv. 
Onos dukteryje mergystės skaistybę ir die
višką motinystę. Marija, atgavusi pilną, to
bulą širdies ir sielos ramybę, ir pilnai pasiti
kėdama dieviškąjai malonei, dangiškajam 
pasiuntiniui davė šį nužemintą atsakymą: 
“Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pa
gal tavo žodžių” (Luk. 1, 38.) Tat Dievas am
žių pradžioje pasakė: “Fiat” — tebūnie taip”, 
ir pasaulis tapo sutvertas. Marija dabar irgi 
pasakė “Fiat”, ir “Tas žodis įsikūnijo ir gy
veno tarp mūsų”. (Jon. 1, 14).

Taigi visos karštos maldos ir širdingi troš
kimai šv. Onos pilnai išsipildė. Ji suteikė 
Viešpačiui pastovią apsigyvenimo vietą Ma
rijos asmenyje, apsigyvenimui vertą švento
vę, daug tebulesnę, negu paties karaliaus Sa
liamono patsatytą, auksu ir sidabru išpuoš
tą, Dievo garbei šventovę. Ji pati galėjo 
džiaugsmingai ištarti paties karaliaus Dovi- 
do žodžiais: “Mano sūnus, kurį pats Dievas 
sau pasirinko, yra dar jaunas ir silpnas, bet 
darbas yra labai didelis, nes statomieji na
mai bus ne žmogui gyventi, o pačiam Dievui. 
Ir aš visomis savo jėgomis taupinau ir priren
giau visas išlaidas dėl mano Dievo namų. O, 
Viešpatie, atsimink Dovidą ir visus jo nuo
lankumus. Dabar mes Tau duodame aukš
čiausią pagarbą ir šloviname Tavo vardą. Vi
si dalykai dabar yra Tavo ir mes Tau sugrą

žiname viską, ką tik gavome iš tavo šventų 
rankų”. (I Para. 29, 1; Psal. 131, 1-6).

Taigi ir mes visi kasdien dažnai savo gyve
nime kalbėkime tą gražią maldą “Sveika, Ma
rija, malonės pilnoji”. Ši prakilni malda yra 
tai dangaus ir žemės gražiausis himnas, da
bartyje ir per amžius, sudėtas šv. Onos duk
relės Marijos garbei ir šlovei!

Viešpaties keliai yra tikrai stebėtini ir ne
suprantami, atsižvelgiant į šv. Onos ir šv. 
Juozapo gyvenimą. Pažvelkime arčiau į Šv. 
Juozapo skaudų išbandymą. Praslinkus ke
liems mėnesiams po Apreiškimo Marijai, di- 
džiausis skausmas pervėrė ir suspaudė jo šir
dį, skausmas, kurį tegali patirti tobulai išti
kimo savo žmonai vyro širdis ir siela. Jis pa- 
tėmijo, kad Marija yra nėščia. Taigi, nenorė
damas jos skaudžiai įžeisti, jis nutarė ją ap
leisti, reiškia tą mergaitę, kurią jis manė 
esanti viena iš skaisčiausių visoje tautoje. 
Nežinodamas Įsikūnijimo paslapties, jis te
galėjo vien tik labai blogai apie ją pamąstyti 
ir visą nėštumo priežastį priskaityti papras
tiems gamtos dėsniams. Jam ir į galvą neatė
jo mintis, kad čia galėtų būti šv. Dvasios da
lykai, arba visai iki šiol negirdėtas stebuklas. 
Kadangi pats Juozapas jautėsi visai teisingas 
ir nekaltas prieš Mariją, tat jis nutarė ją 
slaptai ir ramiai apleisti ir palikti gyventi su 
jos motina, šv. Ona.

Jam taip besvarstant, tuo pačiu savo nie
kuo nepagrysto nutarimo momentu — “Štai, 
Viešpaties angelas pasirodė jam sapne ir ta
rė: Dovido sūnau, Juozapai, nebijok priimti 
savo žmonos Marijos, nes kas joje gimė, yra 
iš šventosios Dvasios; ji pagimdys sūnų, o tu 
praminsi jį vardu Jėzus, nes jis išgelbės savo 
tautą iš jųjų nuodėmių. Visa tai atsitiko, kad 
įvyktų, kas pasakyta Viešpaties per Pranašą

šiais žodžiais: “Štai, mergaitė pradės ir pa
gimdys sūnų; ir jie pramins jį vardu Emanu
elis, tai reiškia r Dievas su mumis”. Pabudęs 
iš miego, Juozapas padarė taip, kaip Viešpa
ties angelas buvo jam įsakęs. Jis pasiėmė pas 
save savo žmoną”. (Mat. 1, 20-25).

Kuomet vėl jis pasirodė Marijos akyvaiz- 
doje, tuojau skubėjo ją pasveikinti su di
džiausia pagarba ir skaisčia meile, kaipo bu
simąją Dievo Motiną. Jinai tuojau suprato, 
kad Aukščiausis teikėsi išklausyti jos maldų 
ir per angelą apreiškė pačiam Juozapui apie 
Įsikūnijimo paslaptį.

Tuomet visas dieviškos Apvaizdos darbas 
buvo praneštas ir Šv. Onai, kuri garbindama 
ir dėkodama Dievui, džiaugsmingai sušuko: 
“O, mano brangus Viešpatie! niekad mano 
širdis nejautė tokios didelės ir neapsakomos 
laimės, kaip šią valandą. Jei aš turėčiau tiek 
liežuvių, kiek kraujo lašų mano gyslose, su 
jais aš garbinčiau ir šlovinčiau Tave be per- 
stojimo, už visas tas malones ir geradarystes, 
kurias Tu pats suteikei savo išrinktai tautai 
ir mano mylimai dukrelei Marijai, atsižvel
giant viso pasaulio išganymo”. Rodos ir šian
dien mes girdime ją besidžiaugiančią ir beta
riančią palaim. Juditos žodžiais: “Giedokime 
padėkos himną Viešpačiui, giedokime naują 
pagarbos giesmę mūsų Dievui. O, Viešpatie! 
kaip didis esi ir kaip garbinga yra Tavo galy
bė, kurios niekas negali perviršyti. Tegul vi
sas sutvėrimas tarnauja Tau, nes tu ištarei 
žodį ir jie tapo sutverti, niekas negali prie
šintis Tavo balsui. Kalnai bus vandenų paju
dinti iš savo vietos ir akmenys sutirps kaip 
vaškas prieš Tavo veidą. Tie visi, kurie Tavęs 
bijosi, visuose dalykuose bus didingi sykiu su 
Tavimi. Nelaimė yra tai tautai, kuri priešin
sis mano žmonėms, nes visagalis Viešpats at-

keršins jiems paskutinėje teismo dienoje”. 
(Jud. 16,15).

Pagaliau, kuomet Šv. Ona tikrai sužinojo, 
kad jos dukrelė Marija bus pagarbinta tarp 
visų pasaulio moterų, kuomet pirmą sykį sa
vo gyvenime suprato, kad ji pati taps Išgany
tojo bobutė, be abejonės, ji užgiedojo gilią pa
dėkos giesmę, palaimintos Elkano žmonos 
Onos, tapusios karaliaus Samuelio motinos, 
žodžiais: “Mano širdis pradžiugo Viešpatyje 
ir mano balsas pakilo prie mūsų Dievo. Mano 
burna atsivėrė virš mano priešų, nes aš pati 
prisidėjau prie tavo išganymo”. (I Kavai. 2, 
1.).

Marija, Juozapas ir Šv. Ona šiuo laiku gy
veno jau tobuloje ramybėje. Kukli Nazareto 
namelio pastogė tapo pačios Dievybės šven
tovė. Dangus tikrai buvo tenai nuo tos valan
dos, kada Įsikūnijęs Žodis apsigyveno Mari
jos įščioje. Abu skaistūs ir nepaiitėti sužie
duotiniai karštai ir kantriai laukė to laiko, 
kada veidas veidan pamatys visų tautų ne
kantriai laukiamąjį pasaulio Išganytoją.

Bet kuomi ir kaip besirūpino Šv. Ona? Ji 
taipgi karštai laukė tos valandos, kurioje jos 
duktė Marija pagimdys V. Jėzų. Taigi sten
gėsi parūpinti visus reikalingus dalykus šiam 
prakilniam momentui. Ji prirengė atatinka
mą lovą, kame Mariją ir dangiškąjį kūdikėlį 
Jėzų galėtų ramiai paguldyti. Ji parūpino la
bai puikų kedro medžio lopšelį ir brangią pa
talinę dėl kūdikėlio. Neužilgo prieš pat užgi
mimą, ji iškeliavo į Jeruzalės miestą nupirkti 
visus reikalingus daiktus. Ir kuomet ji buvo 
šv. mieste (atstumas 88 kilometrai nuo Naza
reto), ciesorius Augustas davė įsakymą sura
šyti visus plačiosios Romos imperijoj gyve
nančius žmones. Tas pirmas surašymas buvo 
padarytas Sirijos valdovo Kirino.
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GYDYTOJAS-NAŠLYS ĮSVEN 
TINTAS KUNIGU

Latrobe, Pa. — Birželio 16 d. 
Šv. Vincento Seminarijos koply
čioje įšventintas kunigu Dr. An
tanas Rakauskas. Tai labai re
tas įvykis, o mūsų tautoje ar tik 
nebus pirmas įvykis, kad gydy
tojas ir dar našlys būtų įšven
tintas kunigu.

Kun. Dr. Antanas Rakauskas 
gimė Šakių apskr.. Naumiesčio 
parapijoj. Lietuvoje lapkričio 
17 d., 1895 m. iš tėvų Jurgio ir 
Petronėlės (Matijošaitvtės l Ra
kauskų. Jis buvo pats jauniau
sias iš dešimties tos šeimos vai
kų.

Kun. Dr. Antanas Rakauskas
i

Auš;:. Vi K* P

WORCESTER, MASS

Iš pat jaunų dienų Antanas 
pasižymėjo gabumais. Lietuvo
je baigė pradinius mokslus, bū
tent, 1910 m. baigė Kudirkos 
Naumiesčio dviklasę mokyklą. 
Nors labai norėjo siekti aukš
tesnio mokslo, bet nebuvo g; 
mybės. Jaunutis Antanas pra- aien^ ^sc-iausis pa
dėjo ruoštis į Jung. Valstvbes. šaukė Elena * amžinybę. Ta! bu- 
kur jau gyveno jo brolis, ir štai] vo skaudi nelaimė. Nuo tos die- 
birželio 24 d.. 1913 m. paliko
savo tėvelius ir tėviškę ir atvy
ko į šį kraštą. Pirmaisiais me
tais dirbo ir mokėsi anglų kal
bos. 1916 m. įstojo į Valparaiso

!

|
dytojo - chirurgo praktiką, pra- 

I sidėjo naujas, sėkmingas ir ma
lonus gyvenimas. Tačiau Dievu- 

aĮį_ lio buvo kitaip skirta. Spalių 17 
dieną. 1938 m. Aukščiausis pa-

Lilė Monkevičiūtė
nomis, praneša, kad Komisijos 
nesnaudžia bet gražiai veikia. 
Planai visi sutvarkyti ir darbas 
stropiai einasi. Visoms kuopoms 
kvietimai išsiųsti ir tikimės, kad 
bus daug delegatų.

116-ta kuopa išleis programos 
kuri bus atmintis

Antanas

d. 1933 m. kun. Keidošius prie 
to paties didžiojo altoriaus au
kavo pirmas šv. mišias. Sveiki
name kun. Keidošių ir linkime 
jam sulaukti daug panašių su
kaktuvių.

P-lė Bernice Krečaitė iš Rose- 
mont, Md. paėmė sau už vyrą 
Martiną Sanders. Šliūbas įvyko 
sekmadienį, birželio 16 d. Kun. 
Dubinskas, kurs išmokino ir pa- 
krikštino Martiną, laimino jų
dviejų moterystės ryšį. Ilgiau
sių metų!

šeštadienį, birželio 15 d., kun.

kalboje — Dolores Bagdonaitė. 
Kun. Dubinsko dovaną už silia- 
bavimą “spelling”, konteste 
tarp 7-to ir 8-to skyriaus, PEN- dr. Mendelis priėmė ištikimybės 
KINĘ laimėjo Dolores Bagdo- įžadus p-lės Eleanoros Magda- 
naitė; o tarp 5-to ir 6-to — pen
kinė teko Eileen Marconi.

nos Dr. Antanas Rakauskas, 
būdamas giliai tikintis ir norė
damas savo Sutvėrėjui daugiau 
padirbėti, pradėjo mąstyti apie 
kunigystę. Įstojo į Tėvų Mari- 

. Vasario 2 d..
■ 1942 m. persikėlė į Niagara uni
versitetą. kur sausio 6 d.. 1944 
m. baigė filosofijos kursą ir 
pusmetį teologijos.

Kai vyskupas Hugh C. Boyle 
priėmė Dr. A. Rakauską į savo 
dieceziją, tai jis buvo priimtas į 

1 St. Vincent Seminariją. Latro
be. Pa., kur nuo sausio 7 d., 

! 1944 m. iki gegužės 31 d., 1946 
j m. studijavo teologiją. Tonsurą 
• gavo spalių 27 d. ir keturis ma-

universiteto aukštesnę mokyklą ■ Seminariją, 
ir ją užbaigė 1921 m.

Baigęs aukštesnę mokyklą ir 
jausdamas lietuvių gydytojų i 
trūkumą. Antanas Rakauskas 
pasirinko medicinos mokslus. 
1924 m. įstojo į Northwestern į 
Universitetą Chicagoje. kurį už
baigė 1929 m. ir gavo B. M. 
(Medicinos Bakalaurato) laips
nį. Vienus metus buvo intemu 
Šv. Pranciškaus ligoninėje, Ev- 
anston. III. Kovo 25 d.. 1930 m. 
gavo M. D. — Medicinos Dakta-. žuosius šventimus spalių 28 ir 
ro laipsnį. Išlaikęs Illinois vals- 29 dd.. 1944 m. Subdiakonu į- 
tybės kvotimus, birželio 21 d., 5 šventintas lapkričio 4 d., 1945 
1930 m. pradėjo Chicago gydy-;™-- diakonu — kovo 17 d.. 1946 
tojo - chirurgo praktiką. ■ 0 birželio 16 d. š. m. įšven-

Studentavimo metais jis buvo t*ntas kunigu, 
labai veiklus mūsų organizaci-i Kun. Dr. Antanas Rakauskas i 
jose, ypač Moksleivių Susivie- Į savo pirmas iškilmingas šv. mi- 
nyme. P---- j;-*.- ;-----j_~
darbe, būdamas redaktorium ir iželio 23 d. š. m., 
bendradarbiu. Jis yra rašęs ir į 
“Darbininką". Būdamas Naujo
je Anglijoje, susipažino su tuo 
laiku įžymiausia dainininke Ele
na Narinkaite. gyv. So. Boston. 
Mass.. ir su ja apsivedė lapkri
čio 5 d., 1922 m. Gyveno taip, 
kaip buvo prisiekę Dievui, pa
vyzdingiausioje meilėje. Persi
kėlė gyventi į Chicagą. kur ir 
buvo kun. Dr. Antanui Rakaus
kui galimybė baigti mokslus. 
Baigus mokslus ir pradėjus gv-

VYČIAI PAGERBĖ SAVO 
VETERANUS

Trumpą laiką atgal. Vyčių 
116-ta kuopa surengė linksmą 
vakarėli pagerbimui savo narių, 
iš tarnybos sugrįžusių. Net apie
40 buvo pašaukti prisidėti prie 
šio krašto militarinių pastangų. 
Ligi šiol 29 yra sugrįžę ir dau
guma laikosi prie kuopos.

Vakarėlis įvyko parapijos sa
lėje. Susirinko gana gražus bū
relis narių, kurie šoko, linksmi
nosi ir dalyvavo įvairiuose žaidi
muose. Vieno nario. Roberto 
Zinkaus orkestras puikiai grojo 
polkas. Salė buvo labai gražiai 
papuošta.

Po gardžių užkandžių. Juozas 
Čėsna pareiškė kuopos džiaugs
mą. kad sugrižusieji nariai ne- knygelę, 
pamiršo Vyčių ir vėl veikia, tiems, kurie dalyvaus seime. Vi- 
kaip pirmiau. Trumpai apibudi- sos kuopos yra kviečiamos už- 
no ką kuopa gali iš jų įsimokyti sisakyti kiek vietos knygelėje 
ir kaip su jų pagelba kuopa ga- dėl savo pagarsinimo ar pasvei- 
li būti stipresnė ir veiklesnė, kinimo. 
Paskui kiekvienam veteranui į- 
teikė gražią dovanėlę. Dovanėlėį 
buvo pinigams mašna. ant ku-■ 
rios buvo auksiniai atspausdin-’ 
ta vardo ir pavardės pirmutinės 
raidės. Veteranai buvo labai pa- Į 
tenkinti ir visų vardu. Vytis 
Petras Karalius, jaunas parapi
jos graborius. dėkojo kuopai už 
dovanėles ir už vakarėlį.

Parengimas puikiai nusisekė 
todėl, kad buvo dvi darbščios 
Vytės Lilė Tamulevičiūtė ir Lilė 
Monkevičiūtė. kurios beveik vie-

/

nos viską prirengė. Jos gražiai 
papuošė salę, pagamino skanius 
užkandžius ir paruošė žaidimus. 
Per paskutinį mėnesinį susirin
kimą. Albertas Zavorskas viešai r^j°na Zvaiauskaitė. Komisija

Daug dirbo ir spaudos ’ šias atnašaus sekmadienį, bir- 
Švč. Panelės 

Gimimo par. bažnyčioje. Chica
go. III., kur jis ilgą laiką gyve
no. ėjo gydytojo - chirurgo pa
reigas ir veikė organizacijose.

Naujas Kristaus darbininkas 
priklauso Pittsburgho (Pa.) 
vyskupijai, tai jam ir teks toje 
vyskupijoje darbuotis sielų ga
nyto javimo darbe.

Sveikiname naują sielų gany
toją — kun. Dr. Antaną Ra
kauską ir linkime Aukščiausio- 

• jo palaimos!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienč.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxburv. Mass. 

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarč — Ona Krasauskas.

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

110 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

!

j 
I

i

SV JONO ev. »L. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

šauskaitės ir Vincento Dalfon- 
zo. Jis ir mišias atnašavo jau
nųjų intencija. Mišių metu dau
gel iš giminių ėjo prie šv. Ko
munijos.

Netikėtai buvo užvažiavęs Tė
vas Jėzuitas kun. Jonas Kidy
kas. Jis buvo užsukęs mūsų 
bažnyčion sekmadienį, kur at
našavo šv. mišias. Kun. Kidy
kas. nežiūrint jo sunkių misijo- 
nieriškų darbų, atrodo jaunas, 
sveikas ir pilnas energijos.

Sesutės Aurelija ir Leoneta, 
: per metus mokinusios mūsų mo
kykloje, išvažiavo į Newtown, 

1 Penna. atlikti savo metines re
kolekcijas. Prašė pasimelsti.

Pirmadienį ir antradienį mūsų 
kunigai garsino per novenos 
pamaldas, kad rinkliava yra Šv. 
Tėvo reikalams. Kun. dr. Men- 

! delis, atjausdamas Šv. Tėvo rū- 
I pėsčius, atsišaukė į Šv. Alfonso 
, bažnyčią lankančius žšmones ir 
surinko virš SI.000.00.

Teko nugirsti, kad 
rugpiūčio mėnesiais 

1 lietuvį kunigą svečią, 
’ dės mūsų kunigams per vasaros 
i laiką, Kun. Dubinskas išvyksta 
atostogų liepos 1 d., tai klebo
nas liks vienas parapijoj vesti 
pastoracijos darbą.

Šį metą mūsų arkivyskupijos 
kunigai turės rekolekcijas rug
sėjo mėn. vietoj birželio, nes 
Seminarija yra užimta klierikų, 
kurie bus įšventinti kunigais 
birželio 29 d.

Vakaro Programa
Iškilmės prasidėjo giedojimu 

Amerikos ir Lietuvos himnų. Po 
to sekė pamokinantis veikalė
lis “Išmintingos ir kvailos pa
nos”, kuriam dalyvavo dešimts 
aukštųjų skyrių mergaitės. Vei
kalėlio eigoje gražiai sugiedota, 
Jesu, Corona Virginum, Šventas 
Miestas ir Pervėlu, Jums Čia 
Dabar Įeit.

Po išdalinimo diplomų ir dova- i 
nų buvo išpildyta operetė “Ka-J 
ralaitės Gimtinė”. Karalius — 
Dolores Bagdonaitė, karalienė
— Rūta Razauskaitė, karalaitė
— Jacąueline Kašinskaitė, me- 
liodija — Juozas Davella, Pu-, 
siautonis — Antanas Makarau- 
skas ir Nužemintukas — Jonas 
Jončius. Operetėje įvairių sky- į 
rių berniokai ir mergaitės išpil- 
dė įvairius šokius ir drilius. 
Programa truko dvi valandi. 
Svetainė buvo pilna svečių. Virš 
500 bilietų buvo parduota vaka-; 
ro iškilmėms. Kaip kun. Dubin-' 
skas, taip klebonas sveikino1 
graduantus, sveikino jų tėve
lius. Abudu džiaugėsi, kad jau
nuoliai ne apleidžia, bet tik pa
maino mokyklas. Nes visi sieks 
aukštesnio mokslo katalikiško
se mokyklose.

Ypatingą padėkos žodį reikia 
tarti Sesutei vyresniajai ir jos 
padėjėjoms už tokį gražų vaka
rą. Atsilankusieji visi ne tik ką 
buvo patenkinti, bet pripažino, 
kad tai buvo tikro meno darbas. 
Atsimenant, kad dalyviai vaka
ro programoje turėjo nuo 4 iki 
14 metų amžiaus, jie tikrai at
sižymėjo. Duok Dieve ilgiausiai 
gyvuoti mūsų lietuviškai moky
klai čia Amerikoje.

Švč. Vardo Dr-jos Rinkimai
Penktadienį, birželio 14 d. į- 

vyko Švč. Vardo vyrų dr-jos 
svarbus metinis susirinkimas, 

; kad išrinkti naują valdybą atei- 
I nantiems metams. Po įvairių 
j svarstymų ir dvasios vado, kun. 
Antano Dubinsko pastabų, rin
kimuose laimėjo šias vietas: pir
mininkas Valerijonas Strazdau
skas; vice-pirm. Juozas Kačins
kas ; raštininkas
Strazdauskas; iždininkas — Fe
liksas Rėkus; maršalka — Ka
zimieras Vilčinskas. Delegatais 
į rajono bertaininius susirinki
mus apsiėmė Antanas Adomai
tis, sūnus, Benjaminas Zimna- 
woda, Antanas Remeikis, W. 
Fayette St., ir Kazimieras Ūrk- 
šta.

Draugijos labui įvairių įneši
mų. Svarbiausias tai išrinkimas 
komisijos, kad padidintų narių 
skaičių. Į tą komisiją apsiėmė 
sekantieji: Juozas Gensevičius, 

i Vincas Čaplinskas, Juozas Ka- 
šinskas, Juozas Strazdauskas ir 
Antanas Remeikis. Tai komisi- 

’ jai pavesta sudaryti planus 
rudens naujų narių vajui. Da
bar dr-ja skaito apie 200 narių, 

i Bus bandoma surasti 100 vyrų, 
kurie, būdami katalikais, nesi
priešins stoti po Kristaus Kara
liaus vėliava.

Feliksui Rekui, dr-jos iždinin
kui. išdavus puikų finansinį ra
portą, įnešta paaukoti $100.00 
mūsų bažnyčios atnaujinimui. 

Amerikos įžy- Įnešimas vienbalsiai priimtas.
Kun. dr. Mendelis, parapijos 

klebonas, dalyvavo susirinkime. 
Jis savo trumpoje kalboje pada
rė kelius svarbius pranešimus, 
dėkojo vyrams, kurie karo me
tu ištikimai laikėsi dr-jos, kuo- 

: met virš 50 dr-jos narių radosi 
karo tarnyboje, ir, sveikinda
mas grįžusius karius, ragino 
juos kalbinti kitus savo draugus 
prisirašyti dr-jon. Susirinkimas 
užsibaigė malda ir draugišku 
pasisvečiavimu. Reikia, pastebė
ti, kad šis buvo vienas iš įdo
miausių ir skaitlingiausių susi
rinkimų į penkius metus. Svei
kiname dr-jos vadą kun. Anta
ną Dubinską ir naująją valdybą.

Auksas ir Sidabras.

Sv. Kazimiero Parapija

I

Birželio 11 d. įvyko L. Vyčių 
26 kuopos susirinkimas. Kun. B.

• Mažukna skaitė religinio turinio 
paskaitą ir atsakinėjo į klausi
mus.

p. Teofilė Gerulienė išdavė Ri
tualo Komisijos raportą, iš ku- 

■ rio sužinojome, kad ruošiasi su
teikti visiems nariams laips
nius prieš Seimą.

Nauji nariai įsirašė į Lietu
vos Gynimo Komisiją, būtent. 
Leonardas Matulis. Birutė Kuo
saitė. Teresė Jurgelionytė, Ma- 
riinno 7va Isiielra itS tčomiciisi 

kalbėjo apie jųjų darbštumą bei gražiai darbuojasi. Jau yra pa- 
pasišventimą ir pareiškė kaip . rašiusi laiškus 
patenkintas jis ir kiti buvo pa- m^ems pareigūnams, prašydami 
rengimu. Šios dvi Vytės sušilau- M’ ka<^ “įtartų pavergtą Lietu
ke ilgo rankų plojimo. į ir pagelbėtų jai atgauti ne-

Joms pagelbėjo Vytautas At-. priklausomybę, 
kočius ir Augustas Pupelis.

liepos ir 
turėsim 

kurs pa

P-lė J. Jurgelionytė išdavė ra- 
i įnirtą iš Veteranų Paminklo Ko
misijos susirinkimo. Paminklas1 
bus pastatytas ir pašventintas 
Darbo Dienoje (Labor Day). 
Tos dienos rytą įvyks šv. mišios 
už žuvusius karius ir vakarienė 
pagerbti grįžusius karius ir jų 
tėvus, šiam tikslui ruošia šo
kius. kurie įvyks liepos 3 dieną, 
Maironio parke.

Liepos 4 d. Vyčiai važiuos į 
Lietuvių dieną. Marianapolį.

P-lė Darata Golevičiūtė lai
mėjo atsilankymo dovaną. Susi
rinkimas užbaigtas malda už 
mirusį narį. a. a. Joną Vaitkų.

Koresp.
Neužilgo atsiskirs su kuopos ______________

nariais Vytis Jonas Butkevičius, KALNŲ PASIILGIMAS 
kurs liepos 8 d. važiuos į tolimą _ ,, ----------- —.... _ . . _ ■ Paklausai: piemuo dainuojaČikagą. Ten garsioje DeForest .. ................ ,: Pačioje kalnų širdy; mokykloje toliau tęs savo elek-, 
trikos mokslus. 1 
būdamas ėjo elektrikos mokslus 
New
Kadangi jam patiko. Jonas pa
siryžo įsigilinti dabar, kada yra 
gera proga, nes valdžia apmo
kės jo visas lėšas.

Jonas Vytis nuo 
nariams yra teikęs 
nymų. kurie buvo 
kurie atnešė kuopai daug pelno. 
Jo išvažiavimas bus kuopai di
delis nuostolis, bet nariai džiau
giasi. kad jis stengiasi aukštes
nį mokslą gauti. Visi linki jam 
geriausio pasisekimo.

Lile Tamulevičiūte

Malda yra žmogaus šir
dies rauda už savo nuodė
mes ir nusikaltimus.

Kun. J. N.

Pirmininkas — Juozas Svagždya,
601 6th St., So. Boston, Masa. 

Vlce-Piriruntnkc-i — Praaas Tulelki*
702 E. 5tb SL. So. Boston. Masa. 

Prot. Rašų — Jonas Glir.eckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa. 

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa 

Iždininkas—Stasys K. Grigaravičius
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susi rinki mus kas tr* 
člą sekrr.ariienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų l’ar.iuijos salė,
*92 R 7th Si Miuu
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Tremtinių stovykla Briti; zonoje

. ... Ir, skaudžiai dainos užgautas.Kariuomene je „. . i Lapeliu drebi.
i

Yorke. taipgi Čikagoje. O kalnų viršūnė blizga
; Amžinai jauna,
: Ir šaltiniai sravūs trykšta
' Dyvina jėga;
| Ten girdėt tik vėjai, audros.
Ir matyt žaibai;
Bet niekur neatsikvėpsi
Taip laisvai, laisvai...
Mus čia žemėj tvankūs dūmai 
Greit visai sugrauš...
Žemės dykumos taps baisiai 

nykios,
Nykios be žmogaus.
Kai girdi kalniečio dainą. 
Trokšti ilgesy...
Ir drebi pamiršęs viską. 
Lapeliu drebi...
Eitum į kalnų viršūnes 
Pakvėpuot lengviau, 
Tiktai kelio nesurandi 
Į tenai keliaut;
Nors geriau kalnuos pražūti. 
Vėtrų sūkury, —
Negu čia. užtroškus dūmuos. 
Mirti kaip visi...

Vyt. M-nis “A.”

1937 metų, 
daug suma- 
įvykdinti ir

<
I

’Šiomis dienomis pasekmingai 
užbaigė Statė Teachers’ Kolegi
ją Fitchburge Berta Latakaitė. 
Keturis metus praleido ten ir 
malonu buvo išgirsti, kad pasi
sekė gauti bakalaureto laipsnį. 
Sveikiname ir linkime tolimes
nio pasisekimo.

vedėjai įvairių komisijų di
džiojo Lietuvos Vyčių metinio 
seimo, kurs įvyks Aušros Vartų 
parapijoje rūgs. 20. 21 ir 22 die-

i

Parapijinės Mokyklos Užbaiga
Sekmadienį, birželio 16 d. šv. 

Alfonso mokykla užbaigė dar 
vieną skyrių gyvenimo knygoje. 
Tą rytą šv. mišių išklausyti at
ėjo gražiai pasipuošę penki ber
niukai ir penkios mergaitės, kad 
padėkoti Dievui už katalikiškus 
tėvelius, kurie davė jiems progą 
lankyti katalikišką mokyklą ir 
padėti katalikišką pamatą savo 
gyvenimui. Graduantai meldėsi 
ir už parapijos kunigus ir Sesu
tes, kurios nesigailėjo sveika
tos, kad juos ne tik išlavinti 
moksle, bet kartu įskiepyti Die
vo meilę jų širdyse.

Vakare įvyko graži programa, 
kurioje dalyvavo visų 8 skyrių 
mokiniai. Diplomus gavo Juozas 
Baranauskas, Juozas Davella, 
Tomas Petrikas, Jonas Schotta, 
Jonas Woods, Dolores Bagdo
naitė, Agota Maskevičiūtė, Lor- 
raine Mattox, Rūta Razauskai- 
tė ir Carmelita Sisk.

Ypatingos dovanos buvo su
teiktos sekantiems: už aukš
čiausius pažymius savo sky
riuose aukso medalį gavo Dolo
res Bagdonaitė, Jonas Pilipaus- 
kas, Bernardina Baylytė, Salva
doras Davella, Geraldas Gelaze- 
la. Kenneth Kraus, Ona Davel
la, Patricija Eisenhower, ir Juo
zas Juknelis. 8-tam skyriuje, už 
mokslą tikyboje premiją laimė- 

1 jo Juozas Davella; Lietuviųi

Nuotrupos
Kun. Kazimieras Keidošius 

minėjo 13 metų savo kunigys
tės sukaktuves atnašaudamas 
mišias mūsų bažnyčioje pereitą 
sekmadienį 10 vai. Birželio 16

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|

Kai suaugę ką nors daro, tai mažieji seka. Ši 
mažytė mergytė seka savo tetą, kuri švenčia sa
vo vedybinį momentą.
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Naujoji Jugoslavijos Konstitucija
DAftBININKSS

Rusai atstato jų pačių apardytą Dnieprostroi užtvanką. Kai raudono
ji armija apleido užtvanką jio ją išsprogdino, kad naciai nepasinaudotų.

tačiau Zagrebo arkivysku
pas turėjo parūpinęs kata- 
ikų spaudai keletą veži

mų popieriaus, bet visas 
puvo konfiskuotas. To pat 
ikimo susilaukė didžioji 
katalikų spaustuvė Liubli- 
janoje ir kitos katalikų 
spaustuvės, kurias visas 
nusavino.

Katalikų labdarybės or
ganizacija “Caritas” Za
grebo arkivyskupijoje iš
gelbėjo 7,000 vaikų, į įvai
rius krašto kampus siuntė 
vežimus su maistu, bet ir 
jai paskirtas komisaras 
tuo būdu palenkiant ją ko
munistų kontrolėn.

Fotičius apie raudonąją 
diktatūrų

Buvęs Jugoslavijos pa
siuntinys Washingtone 
Konstantinas Fotič Ame
rikos spaudai (1946. II. 
12) pareiškė:
— Tito Įvedė tokią dikta

tūrą, kuri įžeidžia kiekvie
ną Jaltos konferencijos 
nutarimo punktą, kuriais 
Britanija ir USA buvo pa
lenktos pripažinti Tito re
žimą.

Teisingai garsusis kroa
tų (Jugoslavijos) valstie
čių partijos vadas Dr. K. 
Maček pasiekęs Paryžių 
pareiškė Amerikos laik
raštininką m s (žiūrėk 
“New York Times”, 1945 
m. liepos 22 d.):
— Taip vadinamasis Ju- 

; išlaisvinimas

amerikiečių karininkų, ku
rie karo metu buvo pri
skirti prie Jugoslavijos 
partizanų, tikėjosi, kad 
Nacionalinis Išlaisvinimo 
Frontas yra tikrovė ir kad 
po karo — ir kitos parti
jos, ne tik komunistai, tu
rės svarbų vaidmenį kraš
te.
— Įvykiai parodė, — rašo 

jaunasai Churchillis, kad 
tie iš mūsų, kurie turėjo 
tokias viltis, buvome per
daug naivūs (vaikiškai, 
nekritiškai pasitikį).

Slaptoji kompartijos 
vadovybė

Jugoslavijos komunistų 
partijos organizacija tebė
ra paslaptyje, jų centrinės 
vadovybės sąstatas nėra 
paskelbtas, tačiau apytik
riai jų vardai žinoma ir 
čia paduodamas jų sąra
šas, pagal spėjamą jų 
svarbumą:

1. Maskvos auklėtinis 
Tito.

2. Kardelji — Jugoslavi
jos pasiuntinys prie UN 
(Jungtinių Tautų).

3. Rijade — pagrindinis 
partijos teoretikas.

4. Dzilas — svarbiausis 
ryšininkas tarp Maskvos 
ir Belgrado.

5. Rankovic — slaptosios 
policijos (O.Z.N.A.) galva 
Jugoslavijoje.

6. Hebrang — pramonės 
ministeris.

7. Zujovic.
8. Bacaric — Kroatijos 

ministeris pirmininkas.
9. Kidric — Slovėnijos 

ministeris pirmininkas.
Šie vyrai yra pastatyti 

tos policinės valstybės 
priešakyje ir jie, kaip liu
dija Jugoslaviją lankęs 
Churchillis, gali žmonėms 
primesti kokią nori san
tvarką.

Įdomu, kad ankstybesnis 
Jugoslavijos komunistų 
partijos generalinis sekre
torius buvo atšauktas į

Pradžia 1-įname puslapy] ;
tokiais yra laikytina); be 
to — laikraščiams nevalia 
rašyti prieš draugiškas 
valstybes (praktikoje — 
prieš Rusiją).

Reikia specialaus leidi
mo įvežimui laikraščių, 
spausdintų tomis kalbo
mis, kurios vartojamos 
Jugoslavijoje (bijomasi 
laikraščių, kritikuojančių 
raudonąją Tito diktatū
rą).

Pramonės nusavinimas, 
koleklivizacija

Ūkinėje srityje — pabrė
žiamas valstybės planavi
mas ir socializacija. Pir
menybė atiduodama vals
tybiniams ūkiams ar vals
tybiniams pramonės vie
netams. Didesnieji ūkiniai 
vienetai (kaip kasyklos, 
vandenys, geležinkeliai, te
lefonai ir tt.) — naciona
lizuoti.

Žemės ūkio klausime — 
pasinešama į kolektiviza- 
ciją (komunistinių dvarų 
steigimas), bet būsią glo
bojami ir mažieji bei vidu
tiniai žemės savininkai.

Diktatūros ir teroro 
kryptimi

Bendras įspūdis, kad Ju
goslavijos konstitucija y- 
yra SSSR konstitucijos 
nuorašas, tik čia mažiau 
pabrėžiamas socializmas, 
bet įsaistytai duodama su
prasti apie valstybės įžvel
giamus klasinius skirtu
mus.

Šitokie yra konstitucijos 
pagrindiniai dėsniai. Kon
stitucijos, paprastai, rašo
mos labai atsargiai ir visa 
svarba yra tame — į kurią 
pusę nutempiamas konsti
tucijos vykdymas gyveni
me. Jugoslavijos atsitiki
me kaip tik ir yra blogiau
sia, kad Tito yra pasinešęs 
raudonosios diktatūros ir, 
teroro kryptimi.

Churchillio sūnaus,keliore į Maskvą ir nuo to sykio 
j Tito valdomas žemes niekas apie Ji daugiau
Neseniai Jugoslaviją ap- ra girdėjęs-

lankė Churchillio sūnus 
Randolphas, tas pats, kurs 
1944 metais buvo nariu 
britų karinės misijos Ju
goslavijoje.

Aprašydamas savo da- kimas ir opozicinės grupės 
bartinius įspūdžius jis pa- kaskart atkakliau likvi- 
žymi apie dabartinę Jugo- duojamos. 
slavijcs valdžią:

— Nors joje yra keletas 
nekomunistų, bet visuose 
svarbiuose postuose yra į- 
sistiprinę komunistai, dau
gelis iš jų, kaip patsai Ti- nyčia — prieš ją pradėta 
to, rūpestingai išauklėti aštri spaudos kampanija, 
Maskvoje. ; o taipgi vietinių pareigūnų

Randolph Churchill pa- veiksmai prieš parapijų 
žymi, kad daugelis britų ir kunigus, prieš vienuoles.

v •

v •
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Svarbiausios spaudos a-!čių partijas vadų Dr. Ko- 
takos nukreiptos prieš Za-! sutič vieną sekmadienį da- 
grebo arkivyskupą Stepi- lyvavo britų ambasados 
nac. Jis buvo partizanų a- surengtuose pusryčiuose, 
reštuotas ir 17 dienų išlai-!kaip R. Churchillio sve- 
kytas kalėjime. Nuo to lai- Į čias. Grįždamas namo ra
ko jisai akylai sekamas;do OZNA (Tito slaptos po-
slaptosios policijos ir iš sa- į licijos) agentus jo belau-' 
vo rūmų retai teišeina. i kiančius. Tie jį suareštavo!

Netaip senai jį, išvažia- įir niekas įaiko ,dau’
V..«i i nsdiHAii kaimeli n(Jgiau jo nemate. Tas ateiti-vusį į nedidelį kaimelį ne-i 
toli Zagrebo, atakavo uni
formuoti partizanai mes
dami stambius akmenis 
pro automobilio langą. 
Slaptosios policijos agen
tai, kurie jį sekė, nedarė 
pastangų jį apginti.

Kai arkivyskupą aplan
kė Randolph Churchill, 
Ekscelencija parodė tuos 
akmenis, kurių kiti sveria 
po porą svarų ir kuriuos

ko prieš metus laiko. Jis ir 
dabar tebesėdi kalėjime.

ne

Kų lito laiko savo 
opozicija 

Jugoslavijoje diena 
! dienos auga policijos vei-

iš

Churchillio liudymu, rau
donoji diktatūra nužiūri 
daugiausia du opozicijos 
šaltiniu:

1. Romos Katalikų Baž-

Vaizdas dviejų pasaulio tvarkytojų iš ketu
rių didžiųjų konferencijos, Paryžiuje. Iš kairės 
j dešinę: Molotovas, Sovietų Rusijos ministeris 
ir Byrnes, Jung. Valstybių valstybės sekreto
rius. Amerikietis siekia pasauliui teisingos tai
kos, gi Maskvietis siekia pasaulinės diktatūros, 
raudonosios vergijos.

valdžios stalo. Komunistai 
diriguoja visam viešajam 
gyvenimui, nors jų pro
centas krašte nedidelis — 
pavyzdžiui, 1920 metų vi
siškai laisvuose rinkimuo
se komunistai tesurinko 
198,736 balsus iš daugiau 
kaip pusantro milijono 
(1,607,201) balsavusių.

Siaučia OZNA
Auklėjimas paimtas 

imtinon valstybės kontro
lėn. Visos privačios moky- 

iklos, išskyrus vieną semi- 
Amerikiečiai i nari«>. “darytos. Rusijos

• v
1S-

Tardo kiekvienų, su kuriuo 
pasikalbės Subasič 

ir ^xxxivxmxwxcu! ••• .. •
pripažino Tito vyriausybę ^'^; Jk^‘. 
tik su ta sąlyga, kad į jos ’ 
sąstatą įeis ir kitų grupių! 
atstovai. Vienas iš jų — 
Dr. Subasič. Dabar jisai,

... , . . nenorėdamas remti dikta-'arkivyskupas naudoja pn- tūrinio rėžimo iš vvriau- uei preny------- ------------------- turinio režimo, gyriau _ 

na Zagrebe. Kai R. Chur- b«- Nusavinimas S ' 
chillis nuvvko jo adanky- .——v— 
ti, rado ties jo būtu OZNA Ja .(bendradarbiavimu) y-

spausti laiškams, raštams 
ant savo stalo. Blogiausia, 
kad atkirstas bet koks Ar
kivyskupo susisiekimas 
Vatikanu.

su

• v

Iriai — Tito kontroliuoja
ma jaunimo organizacija.

Ūkio politiką gerai api
būdina faktas, kad jau 
konfiskuota daugiau kaip 

12,000 pramonės bei preky-
sybės pasitraukė ir gyve-i

chillis nuvyko jo aplanky- mas kaltinant kolaboraci-

į

Mane sekė slaptosios 
policijos automobilis

— Kai aš, daugiau kaip 
valandą pasikalbėjęs, ap- 
leidžiau arkivyskupo 
mus,
Churchillis,— mano jeep’ą 
(karinį automobilį) Za
grebo gatvėmis sekė galin
gas OZNA automobilis. 
Mane sulaikė ir paprašė 
parodyti dokum e n t u s. 
Taip kad aš pats patyriau 
— kaip stropiai yra seka
mas arkivyskupas 
lankytojai.”

Churchilio atsilankymo 
metu Jugoslavijos kalėji
muose buvo daugiau kaip 
100 katalikų kunigų, dau
giausia areštuotų paskuti
nėmis savaitėmis.
— Partizanai daro klaidą 

vesdami tą persekiojimo 
kampaniją, — skelbia R. 
Churchillis, kurs pats sa
vu laiku prisidėjo prie Tito 
iškėlimo.

Didžioji gyventojų dalis! 
tam labai priešingi ir baž-! 
nyčios, ypač per didžiąsias, 
šventes labai pilnos.

Kroatijos valstiečiai ir jų 
vaiki

2. Kroatų valstiečių par
tija yra antras Tito dikta
tūros numatytasai opozi
cijos šaltinis. Į ją yra dau
gumoj susibūrę Kroatijos 
katalikai.

Iš čia darosi supranta
ma, kodėl taip rūpestingai 
Tito diktatūros propagan
distai veda šmeižtų kom
paniją prieš tos partijos 
vadą Dr. Maček, kurs 
prieškariniais laikais buvo 
bene pačiu garsiausiu Ju
goslavijos politiku, o da
bar yra ištrėmime, Pary
žiuje.

Kitas iš kroatų valstie-

rū- 
rašo toliau R.

Sentikių vyskupas apie Tito
Dėl tų neteisybių ir per

sekiojimų kelią balsą ne į goslavijos išlaisvinimas
vien katalikų vyskupai. Į buvo tik nacių totalitari- 
Antai, prieš porą mėnesių nįo (diktatūrinio) režimo 
į Chicagą buvo atvykęs pakeitimas į komunistų to- 
serbų ortodoksų (senti- talitarinį režimą”.

Dr. Juoz. Prunskis. i--------------------------------
kių) vyskupas Mikalojus, 
kurs per ketverius metus 
buvo nacių kalinamas bai
sioje Dachau stovykloje. 
Apie dabartinę padėtį Ju
goslavijoje tas sentikių 
vyskupas kalbėjo:
— Mūsų tautos istorijoje 

pirmą kartą organizuotas* 
ateizmas (bedievybė) vai-! 
do Jugoslaviją. Jei ateistai i 
dar 50 metų įstengs išsilai
kyti valdžioje, jie sunai
kins šios gentkartės kūną 
ar sielą, ar abu drauge...; 
Jūs susirg t u m ė t e jei! 
smulkmeningai nupasako
čiau tą baisų sunaikinimą 
ir žudymus pirma vykdy
tus nacių, o dabar vykdo
mus komunistų”.

FAMINE 
FACTS

*

I

pač su Mihailovičiaus čet- 
I nikais.

Visame krašte siaučia
agentus. Churchilliui įėjus 
į vidų tas slaptas policijos 
agentas pasišvietė ir užsi-[ , . .. ..
rašė automobilio numerį, j slapta P°llclJa

Kvietimas Visiems Lietuviams 
| Lietuvių Dienų 

LIEPOS 4-tę - PIKNIKĄ 

MARIANAPOLYJE
OZNA.

Vieton normalių teismų, 
veikia, vadinamieji, liau
dies teismai, aišku, Tito 

ižmonių kontrolėje........
Tito uždraudė įvežti į Ju

goslaviją “Catholic Her- 
l aid”, britų katalikų savait-

Naujieji Jugoslavijos 
mokykloms skirtieji vado- 

TZ-<-.4-*-y I*2LSO 
kad tai tik “legendarinis 
mitas”, atseit — pasakos.

Kur tik dabar Dr. Suba- 
sič eina, jį visada seka OZ
NA agentai. Jeigu jis beei
damas sustoja ir pasikalba 
su kuo, nors tai būtų vai-' 
kai, slaptoji policija juos 
apklausinėja ir užsirašo jų 
vardus ir adresus. Į

Ūkinė padėtis Jugoslavi-’raŲ^‘ 
joje irgi įneša daug suiru
tės. Kaimiečiai atvežę pro- . . „ . ,
dūktus j rinką ir pardavę ^ai_ apię Kristų 
nustatytomis kainomis, į-j

lr sitikina, kad už juos nieko
negali nusipirkti. Todėl jie 
dabar nerangūs gabenti 
maistą ir miestuose didelis 
trūkumas valgio gaminių.

"Spaudos laisvės" krašte
Kaip toli netgi nuo nau

josios konstitucijos “lais
vių” Jugoslavijos gyveni
mas yra pasinešęs raudo
nosios diktatūros krypti- 

i mi, visą eilę faktų paduo- 
ida “The Dublin Review”— 
į vienas iš Airijos žurnalų: I jimo aukų yra 501. Prie to 
i Jugoslavijoje dabar eina' skaičiaus dar reikia pri- 
iapie 195 laikraščiai ir visi skaityti nužudytus: 19 
jie yra komunistų partijos! klierikų, 3 vienuolius bro- 
tamyboje. Buvo pradėti liukus ir 4 vienuoles, 
leisti tik du opoziciniai' Tūkstančiams pasmerk- 
laikraščiai: “Liaudies Bal- tų civilinių gyventojų ne
sąs” Zagrebe ir “Demokra- Į leista prieš mirtį gauti pa

rtija” Belgrade. Tačiau skutimus kunigo patarna- 
greit abudu buvo uždaryti, vimus.

Jokios politinės partijos, i Chiroki - Brijek pranciš- 
kurios būtų prieš komu-' konų vienuolyne visi ten 
nistus, negali egzistuoti, esantieji 28 vienuoliai pa- 

| išskyrus ‘Nacionalinį fron-'smerkti mirti.
tą’, esantį Tito kontrolėje, i Daugelis žmonių prašė 
Tito jau 1945 m. sausio išleisti suareštuotuosius 
mėn. 28 d. pasakė:
— Mes neprivalome į vy- pasmerkimas

■ riausybę 
mentų, 
(ginčytųsi), kurie atsista- stoti, 
tydintų, sudarytų krizes! j Visoj Jugoslavijoje ne-

Taigi, tik Maskvos auk- gali išeiti nei vienas kata- 
lėtiniui Titui paklusnūs likų laikraštis. Teisinama- 
asmens tegali pritilpti prie si nebuvimu popieriaus,

I

Vyskupų balsas
Jugoslavijos katalikų 

vyskupai pereitų metų pa
baigoje (1945. IX. 20) su
važiavę į savo konferenci
ją, išleido ganytojišką lai- 

! šką, kuriame paduoda to- 
j kius skaičius: Jugoslavi
joje nužudyta 243 kunigai, 
kalėjimuosna uždaryta 
169, dingo be žinios 89, 
taip, kad sunkių persekio-

1945 m. sausio išleisti
i kunigus. Ir to pasekmės: 

išneštas ir 
imti tokių ele- prieš kunigus, ir prieš 

kurie diskutuotų žmones, kurie bandė už-|

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- 
lyje.

LIETUVIŲ DIENAI yra numatyta Įvairi prog
rama. Iškilmingos šv. Mišios bus atlaikomos prie 
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 (Waterbury, Conn.) chorai. Jauni
mui bus šokiai visą po pietį, bovvling 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, profesijonalus, biznierius bei 
draugijas, rėmėjus lietuvius į LIETUVIŲ DIENĄ 
— PIKNIKĄ Marianapolyje, Liepos 4-tą. Lauksi
me visų atvažiuojant.

Marianapolio Kolegijos Vadovybė.

I I



DARBININKAS B

» 
i 
t 
I 
I
♦ 
♦ 
I 
t
I • 
I

GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE *

IŠKILMINGOS LIETUVIO 
KUNIGO PRIMICIJOS

I

—
J. Cassidy. misijonierius, 
Seckel ir buvęs tos para- 

vikaras. Primicijantas 
Pranas V. Bekša nuošir

džiai dėkojo savo mamytei, se
sutėm ir broliam, kleb. kun. 
Farrell ir bendrai visiems už 
viską, kad su Dievo pagalba jis 
galėjo atsiekti tikslą — kuni
gystę. Dėkojo visiems už dalv-

Me.hvay, Mass, — Sekmadie- ’ kun. 
r.į birželio 16 d.. 10:30 vai. ry- kun. 
to. šv. JdozajM) par. bažnyčioje pi jos 
kun. Pranas Bekša atnašavo kun. 
pirmas viešas šv. mišias. Arch- 
kunigu buvo tos parapijos kle
bonas kun. Farrell: deakonu— 
kun. Seckel iš East Boston: 
sub-deakonu — kun. Herlihy. 
vietinės parapijos vikaras. Pa
tarnavo Seminaristai iš šv. Jo- vavimą primicijose, 
no Seminarijos, būtent, ceremo
nijų vedėju buvo sub-deakonas 
P. šakalys iš Cambridge: ako- 
litais — sub-deakonas A. Kon- 
tautas iš South Boston ir klieri
kas Antanas P. Kneižys iš Nor- 
v.-ood. ir vietiniai altoriaus ber
niukai.

Vietinis klebonas kun. Farrell 
labai nuoširdžiai pasveikino ku
nigą primicijantą Praną V. Bek- 
šą. jo mamytę Marijoną, brolius 
ir seseris ir palinkėjo Dievo pa
laimos. Turiningą pamokslą pa
sakė kun. J. Cassidy. misijonie- 
rius. Primicijantas suteikė ben
drai visiems savo palaiminimą.

Primicijose dalyvavo kun. 
Bekšos giminės ir pažįstami. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Tvarka pavyzdinga.

Bankietas Primicijantą 
Pagerbti

Po pamaldų įvyko šaunus 
bankietas. kurį suruošė pp. 
Bekšų šeima. V. F. W. svetai
nėje. Dalyvavo kunigai, semina
ristai. giminės ir pažįstami, a- 
pie 200.

Toastmasteriu buvo kleb. kun. 
Farrell. Sveikinimo kalbas pa
sakė p. Antanas F. Kneižys.

Cassidv (Med-

Prie garbės stalo sėdėjo pri
micijantas kun. Pranas V. Bek
ša. jo mamytė Marijona Bek- 
šienė. jo sesuo Marijona ir jos 
vyras p. Leo
way policijos viršininkas) ir jų 
du sūneliai, sesuo Ona. broliai 
Mykolas ir Jonas, kleb. kun. 
Farrell. kun. Seckel. kun. Her
lihy. kun. J. Cassidy, pp. Anta
nas ir Alena Kneižiai.

Kun. J. Cassidy, misijonie- 
riaus. brolis, p. Leo Cassidy y- 
ra vedęs kun. Prano Bekšos se
sutę Marijoną. Kita sesutė Ona 
ir broliai Mykolas ir Jonas te
bėra viengungiai ir gyvena kar
tu su savo mamyte. Kun. Pra
nas V. Bekša yra jauniausias 
šeimos narys.

Ear.kietui užsibaigus, daugu
ma dalyvių buvo nuvykę į pp. 
Bekšų namus, kur asmeniniai 
gavo primicijanto kun. Prano 
V. Bekšos palaiminimą. Buvo 
atvykęs ir kun. S. Saulenas. pri
micijanto giminaitis, iš So. Bos
tono. Visi linksmai praleido lai
ką gražioje pp. Bekšų rezidenci
joje.

Lai Dievulis laimina kun. 
Praną V. Bekšą sielų ganvtoja- 
vimo darbe.’

Kun. Jonas J. Skalandis, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos. 
Stoughton. Mass.. vikaras, mi
nėjo savo 15 metų kunigavimo 
sukaktį. Jis gavo daug sveiki
nimų nuo tos parapijos parapi
jiečių ir taip gi iš tų parapijų, 
kuriose jis darbavosi jx> įšventi
nimo.

Kun. Jonas J. Skalandis buvo 
įšventintas kunigu birželio mėn. 
1931 m. Pirmiausia jis buvo pa
skirtas į Šv. Roko lietuvių para
piją. Brockton. Mass., kur išbu
vo du metu. Šv. Jono parapijoj, 
Peabody. Mass.. darbavosi 4 ir 
pusę metus. Iš Peabody perkel
tas į Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapiją 1937 m. ir ten darbavo
si iki rugpiūčio 22. 1944. būtent, 
iki paskyrimo darbuotis Stough- 

i tone.
Sveikiname kun. Joną J. Ska- 

landį ir linkime geriausios svei
katos ir Dievo palaimos ateity
je!

Birželio 12 d. buvo atvykus iš 
Nashua p. Teklė Mitchell ir lan
kėsi pas brolį kun. S. P. Kneižį 
ir brolį Antaną ir brolienę Knei- 

i žius ir rytojaus dieną dalyvavo 
Į jų dukters Angelės mokslo už
baigimo pamaldose ir iškilmėse.

Stud. Bernardas Sykes, adv. 
Benjamino ir Estelos Sykes, 
gyv. 125 Bond St.. sūnus, yra 
vienas iš 200 studentų išrinktų 
visame krašte, kurie bus aj>do- 
vanoti “Harvard Book Award”. 
Šią dovaną Harvardas teikia 

i studentams, kurie yra geriau- 
I šiai pasižymėję aukštesnėse 
j mokyklose Junior metuose.

Beje. stud. Bernardas Sykes 
i yra vienas iš trijų Norwoodo 
i aukštesnės mokyklos Junior
■ klasės, kuriuos Norwoodo Ame-
■ rikos Legiono postas išrinko ir 
! siunčia į Massachusetts Vals-
■ tybės Kolegiją studijuoti ir val
dyti “Boys’ Statė”, pradedant' 
nuo gubernatoriaus žemyn. Iš' 
visos valstybės dalyvaus apie 
650 berniukų. Jie ten bus nuo 
birželio 23 d. iki liepos 1, Legio
no vadovybėje.

BROCKTON, MASS.

I
I 
t

NORfOOD, MASS.

Šią savaitę kleb. kun. S. P. 
Kneižis atlieka metines rekolek
cijas Šv. Jono Seminarijoje. 
Brightone. Grįš šeštadienio ry
tą.

: Albert R. Barter
į , Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St„a

t

Minė jo 30 Metų Kunigą 
vimo Sukaktį

Chicago, III. — Birželio 17 d. 
kun. Jurgis Paškauskas. Švč. 
Panelės Gimimo par. klebonas, 
minėjo 30 metų kunigavimo su
kaktį.

Sveikiname ir linkime ilgiau
sių metų!

į Šiomis dienomis pp. Juozas ir 
Akvilė Lyons mini savo 10 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sveikiname.'

i šeštadienį, birželio 22 d.. 8 v. 
rytą. Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje pp. Lyons intencija 
įvyks giedotos šv. mišios.
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Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžia ti- 

•ia jaunimo organizacija — Lietuva 
Vyčiai

"VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda jdoini'i tiuliu- 
niu žinių iŠ Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš eis» paku
lio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lie

tuvių jaunimo judėjimą.
"VY't'Y" rasime idomių nesiskaity

mų tinkamų seniems ir jauniems.
“VYTI” redaguoja įžymus ir paty

ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo šu
te virsti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky-Kun. Dr. Končius Pas Italijos Premjerą — Lankydamasis I- riaus. kurie neskanytų “vyties”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES' kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

! talijoje Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo reikalais, 
BALF pirmininkas kun. Dr. Juozas B. Končius aplankė Italijos

i ministerį pirmininką, Alcide de Gaspari, dabartinį Italijos valsty-; 
i bės galvą ir su juo turėjo ilgesnį pasikalbėjimą šalpos ir kitais ' 
reikalais. P. Gaspari palankiai atsiliepė apie BALF darbą Itali-į 
joje ir iš viso apie Amerikos teikiamą pagalbą nukentėjusiai Eu
ropai.

Pagerbė Veteranus — Užpe- 
reitą sekmadienį brocktoniečiai 
pagerbė antrojo karo veteranus. 
Buvo suruošti pietūs. Vetera
nams viskas buvo dykai.

Iš patikrintų šaltinių sužino
ta. kad Brocktono lietuvių jau
nuolių buvo karo jėgose virš 
300. Žuvo 14 vyrų ir viena mer
gina. Žuvo sekantieji: Frank 
Sharkey, George Barris. Adolph 
Milutis. John Vinslauskas, An- 
thony Yermalavičius, Clement 
Mazgelis, Adolph P. Kuliešis, 
Albert Kulišauskas, Vytautas 
Vereka, John Yuškaitis, Fran
cis Kibart, Brony Podžunas, 
Frank Tarvainus, Walter Tukis 
ir Lt. Juozafina Yermalavičiūtė.

WESTFIELD, MASS.

ba typewriter’iu. Tarp eilučių 
reikia palikti daugiau vietos 
(double space), kad būtų gali
ma taisyti. Redakcijai reikia 

i paduoti savo tikrą vardą, pa-

bės stalo sėdėjusių svečių pa
veikslą ir gražų aprašymą apie 
įvykusį klubo bankietą.

Pušinas. vard? ir adresą.šeštadienį, birželio 22 d., 10 
vai. rytą, Šv. Kazimiero lietu
vių par. bažnyčioje priims Mote
rystės Sakramentą p. Suzana 

, R. Mažeikaitė su p. Roland C. 
: Gauthier. 
j Vestuvių bankietas įvyks Šv.. 
i Kazimiero draugijos svetainėje, šeliu parašytą korespondenciją 
į VVilliam St. Sveikiname jauna- ir redakcijai nepadavei savo 
vedžius ir linkine Dievo palai-, tikro vardo, pavardės ir adreso, 
mos!

Redakcijos Atsakymas i
iKorespondentei is Worcester,

Mass. — Tamsta prisiuntei pai-

■t

į Pagerbė Lietuvius 
Veteranus

Todėl nesistebėk, kad Tamstos 
korespondencija netilpo. Raštai 
turi būti parašyti plunksna ar-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith St„
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286
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Lowell, Mass. — Gegužės 25 
d. DLK Vytauto klubas užpra
šė šv. mišias Šv. Juozapo lietu
vių par. bažnyčioje už žuvusius 
lietuvius karius. Gegužės 26 d. 
užprašė šv. mišias už gyvus lie
tuvius karius veteranus, o tą 
pačią dieną, po pietų, K. of C. 
svetainėje suruošė šaunų ban
kietą karius - veteranus pa
gerbti. Dalyvavo apie 400 žmo
nių, tarp kurių buvo ir įžymūs 
svečiai.

Programa susidėjo iš muzi
kos ir kalbų. Reikia pažymėti, 
kad lietuviai labai palengva ir 
suvėluotai rinkosi, todėl ir su 
programa turėjo suvėluoti.

Klubo pirm. S. Kundrotas pa
kvietė kleb. kun. P. Strakauską 
pradėti bankietą malda. Toast
masteriu buvo p. J. Rusas. Kiek 
užvalgius, p. J. Rusas pranešė, į 
kad kleb. kun. P. Strakauskas į 
negali ilgiau būti, nes šaukia
mas pas ligonį. Perstatė kleb. 
kun. Strakauską kalbėti. Kleb. j 
kun. P. Strakauskas labai gra-, 
žiai ir nuoširdžiai pasveikino’ 
karius - veteranus ir jų tėvelius, i 
Kleb. kun. Strakauskui išeinant, Į 
publika garsiai plojo ir tuo pa-į 
reiškė savo dėkingumą. Po to 
sekė kitų kalbos. Bet publikai 
jau buvo gerokai įsismaginus, • 
tai į kalbas mažai kreipė dėme
sio. Labai gaila. Miesto mayo- 
ras Leo A. Roy sveikino miesto 
vardu. Kiti dalyvavo, sėdėjo * 
prie garbės stalo ir pasakė svei
kinimo kalbas, būtent: Charles 
J. Landers iš Lowell Intemal 
Revenue ofiso; kap. Joseph F. 
Buzidragis; Majoras Anthony 
AIex; adv. Juozas ir ponia Cū- 
niai iš West Roxbury; klubo 
pirm. S. Kundrotas; Įeit. Ed
vardas P. Grigalus ir adv. Jo
nas J. Grigalus iš So. Bostono 
(pastarasis atstovavo Guberna
torių Tobin); Juozas V. Valiū
kas iš Newark; adv. Kazys ir 
ponia Kalinauskai iš So. Bos
ton.

Gaila tik, kad nebuvo lietuviš
kų dainų.

Pažymėtina, kad šį kartą ir 
veteranas Juozas V. Valickas iš 
Newark, N. J. pasirodė kultū- 
ringesnis, nes savo kalboje ne
bevartojo keiksmažodžių, ku
riais jo kalba buvo išmarginta 
kai klubas minėjo savo 25 me
tų sukaktį.

Anglų kalba laikraštis “The 
Lowell Sun” įtalpino prie gar-

I

PIRMA NEGU
PIRKSI NAMĄSusižeidė — Jau trys savaitės 

kaip netikėtai savo darže pa
slydo p-nia Grigienė, K. Grigo, 
LDS 2-ros kp. pirmininko, žmo
na ir susilaužė koją. Reiškiame 
ligonei ir p. Grigui didelę užuo
jautą.

Pp. Grigų duktė yra Jėzaus 
Nukryžiuotojo vienuolyno sese
lė. o sūnus yra Marijonas — 
studijuoja seminarijoje.

I

... būk tikras, kad morgičiaus išlygos ata- 
tinka tavo pajamas. Šiandien yra nepapras
tos namų kainos ir finansus reikia tvarkyti 
labai atsargiai.

Dėl morgičių būsi tikras, jei pasitarsi su 
Mutual Savings Banku. Visi Savings Bankų 
morgičiai yra “pritaikyti” kožnam atskirai; 
juos nustato nuosavybių vertės ir finansi
nių problemų žinovai.

Nepasirašyk “ant taškuotos linijos” iki 
nepasitarsi su vietos Mutual Savings Banku 
apie nebrangų ir lankstų morgičių.

ii
Leit. Aleksandras Kavai (Ka

valiauskas), pp. Jono ir Onos 
Kavaliauskų, gyv. Willow St., 
sūnus sugrįžo iš Kinijos ir da
bar ilsisi pas tėvelius. “Darbi
ninke” buvo trumpai parašyta, 
kad Įeit. Aleksandras yra gar
bingai atleistas iš tarnybos. 
Klaida. Jis tebenešioja gražią 
uniformą ir tebėra tarnyboje. 
Tačiau tikisi greitu laiku būti 
garbingai atleistu iš tarnybos.

Leit. Aleksandras Kavai prieš 
įstojant karo tarnybon per du 
metu ir pusę studijavo inžinie- 
rijos mokslus Northeastern U- 
niversitete. Bostone. Pradėjęs 
karo tarnybą, buvo pasiųstas į 
Villanovą Kolegiją, kur treini- 
ravosi ir gavo leitenanto laips
nį. Po to išvyko į Kiniją ir ten 
buvo iki sugrįžimo į namus.

Turėjau progą su Įeit. Alek
sandru pasikalbėti. Jis man pa
reiškė. kad kaip tik gaus “dis- 
charge”, tai grįšęs užbaigti in
žinerijos mokslus. Gerų sėkmių 
Aleksandrai!

Tėveliai Kavaliauskai džiau
giasi sulaukę sūnaus iš užjūrio.

Dzūkas.

f

VVORCESTER. MASS
275 Main St.. Webster. Mas*.

y Druide Baigias 1:55 pp. Pradžia

8 P.eisas 5:45 pp.

Taksų 17c Viso $1.00

Vis- ■ $2.'>0

Su natos Lenktynes

The BETSY ROSS
STAKIUS

Pridėta S10.000

Pirmadienį, birželio 17 d. p. 
Angelą Kneižytė išvyko į Wa- 
shington, D. C., pas savo tetą 
p. Genovaitę Lyons. Ta pačia 
proga nuvyks į Šv. Juozapo Ko
legiją, kur rudenį pradės moks
lus. pamatyti ir gauti daugiau 
informacijų.

I

Pereitą sekmadienį įvyko Mo
terų Sąjungos 27 kuopos susi
rinkimas. kuris buvo paskutinis 
prieš vasaros sezoną. Po susi
rinkimo turėjo užkandžių ir pro
gramėlę. Kleb. kun. S. P. Knei- 
žis parodė judamus paveikslus.

Gražus vakaras: — Sekma
dienį, birželio 16 d., 7:30 v. v., 
Šv. Roko par. salėje įvyko graži 
programa, kurią išpildė mūsų 
suaugesnis ir augantis jauni
mas, vadovybėje Jėzaus Nukry
žiuotojo Seselių. Buvo suvaidin
ta trijų aktų veikalas — “KA
RALIENĖS ESTEROS SAP
NAS". Veikalas labai gražus ir 
pamokinantis ir jis buvo gražiai 
suvaidintas. Garbė mūsų jauni
mui ir sesutėms.

Veikiantieji asmenys: Leonas 
Drušinskas. Juozas Kybartas, 
Emilija Jarmalavičiūtė, Dovidas 
Valas, Rikardas Chamberlain, 
Rikardas Peldžius, Povilas Sa
kas, Rūta Greviškytė, Agnietė 
Motekaitytė, Dolores Kubiliūtė, 
Viola Buivydaitė, Grasilda Dre- 
vinskaitė, Marijona Česnulevi
čiūtė, Teresė Belskytė, Marylina 
Janušaitytė, Ona Tamoševičiū- 
tė, Marijona Peldžiūtė, Kazys 
Šepeta, Florencija Tamulevičiū
tė, Juozapina Juzenaitė, Alicija 
Alinskaitė, Gertrūda Masaitytė, 
Lena Matulaitytė, Birutė Jezu- 
kevičiūtė.

Šokėjos: Alicija Bartkiūtė,
Jeane Ferretto, Elena Germa- 
navičiūtė, Birutė Gutauskas, 
Gracilda Drevinskaitė, Jeane 
Chamberlain. Regina Janušai
tytė, Albina Tamosevičiūtė, Ele
na Bulkaitytė, Beverley Aksti- 
naitė, Marjorie Milutytė, Dolo
res Kašėtaitė.

Karūnos nešėja — Joana Nor
kiūtė; Trimitininkas — Rikar
das V. Roklevičius.

Pertraukos metu Rikardas 
Roklevičius grojo “My Rosary”, 
jo motinai p. Roklevičienei a- 
kompanuojant pianu.

sO n' SAVINGS BANKS
of Massachusetts
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9 ii 10 Paskolų Praiymai Yra Patenkinti

(i) i įtUDIU

♦
♦ 
♦

Asmeniškos paskolos yra duo
damos lengvai ir privačiai mūsų 

24 ofisuose
Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 

sveikiems bizniams.

The O^ątional

F Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

Užsisakykite Toniko Pas Mu«
Pristotam geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Rainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington Mass

Tel. Dedham 1304-W
PRAJi AS GERULIKIS, Nainy Tel. Df-tiham l30į-ff

6MM



Penktadienis, Birželio 21, 1946 f
• 9 • •

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES rabinas Benjaminas 

sako: “Komunistų

Birželio 17 d., L St. maudyk
loje, nuskendo Jonas Stimberis, 
56 metų, gyv. 1426 Columbia 
Road. Paėjo Kurklių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 34 metus. 
Paliko žmoną Katrę (Dragūnai
tę), dukterį Feliciją Costaglio- 
lienę ir sūnų Joną. Palaidotas iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios, 
ketvirtadienį, Naujos Kalvari
jos kapuose. Šv. mišios už ve
lionio vėlę ir šeimos vėles atlai
komos penktadienį 7:30 vai. r.

DAKTARAI

I

!

4

jog

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TAS

515 E. Broadway
8o. Boston, Maaa.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Se. Boston, Mase.

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

Seredomia: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbridg« 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir •—8.

ĮVAIRŪS skelbimai
f
I A J. NAMAKSY

REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston O04B

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm.

TeL Parkway 1233-W

žydų 
Schultz 
praktika už ‘geležinės uždan
gos’ reiškia kraują, kančias ir 
mirtį.”

Ką reiškia komunistų Lietu
vos užgrobimas So. Bostono 
lietuviui ?

Ką jis daro Lietuvos išgelbė
jimui nuo mirties?

Ar jis rengiasi dalyvauti Lie
tuvos gelbėjimo programoje, 
liepos 4 d., 9 v. r.
TEBŪNIE VISIEMS ŽINOMA

Pereitame “Darbininke” tilpo 
Kongresmano O’Konskio pa
veikslas ir gražus parašas. Tik 
šiame paraše pasakyta,
Kongresmanas O’Konskis kal
bės mūsų tarpe Lietuvos nau
dai po pietų. Tebūnie visiems 
netik žinoma, bet ir aišku, kad:

1. Liepos 4 d., 1946, So. Bos
tono lietuviai rengia milžinišką 
Lietuvai gelbėti programą bei 
vajų.

2. Tas Lietuvai pagalbos va
jus, liepos 4 d., įvyks, iš ryto, 
šitaip — 8 vai. įvyksta Lietuvos 
naudai pamaldos Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, W. 5th St., 
9:30 vai. r. prasideda masinis 
susirinkimas ir prakalbos, So. 
Boston High School salėje.

3. Svarbiausiu kalbėtoju bus 
svetimtautis iš Washingtono 
Kongresmanas O’Konskis, ma
žųjų tautų gynėjas.

Minimame susirinkime bus iri 
kitų kalbų ir pamarginimų. Visi l 
kviečiami atsilankyti.

Kas nors pasakys, kad visai 
nesitaikoma prie žmonių pato
gumų. Tokis apvaikščiojimas 
turėtų būti patogiu laiku.

Galima atsakyti. Pagalvok a-į 
pie Lietuvos ir Lietuvių dabar-j 
tinęs nelaimes. Lengvai išklau
sys šv. mišių Lietuvos naudai 
Amerikos nepriklausomybės j 
šventėje 8 vai. r., ir už valandos 
panorėsi nueiti į So. Boston! 
High School pasiklausyti Lietu
vos bylos. Po tam nebnorėsi 
linksmintis. O jei norėsi, galėsi 
tai padaryti po pietų.

Šį sekmadienį, 2 vai. p.p. Die
vo Kūno šventės procesija bus 
daroma gatvėmis: W. 5th St., 
C St., W. 6th St., B St. ir vėl 
W. 5th St. Jeigu lytų, procesija 
bus daroma bažnyčioje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Draugijos 
yra prašomos dalyvauti su vė
liavomis ir ženklais.

Casper's Beauty Salon

Didelės pamaldos. Birž. 21 d., 
7:30 v. v., Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, prasidės novena 
prie Šv. Petro šios parapijos 
patrono.

Birž. 25 d., 7:30 v. v. Tėvas 
Jonas Kidykas, S. J., pradės 
vesti trijų dienų pamaldas prie 
Švenč. V. J. Širdies.

Birž. 28 d., 7:30 v. v. įvyks 
iškilmingos Jėzaus Širdies šven
tės pamaldos. Kaip kas metai, 
susirinks Maldos Apaštalavimo! 
nariai ir intronizuotų šeimų na-' 
riai. Procesija bažnyčion prasi
dės 7:15 v. v.

Birž. 30 d., 9 v. r. bus gieda
mos Šv. Petro ir Povilo draugi
jos sv. mišios. 10 vai. ryte, bus 
giedamos, ir su asista šv. mišios 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
intencijai prie šv. Petro ir Povi
lo.

Per abejas šv. mišias pamoks
lą sakys, parapijos globėjo me
tiniai šventei taikomą, Tėvas 
Kidykas.

3 vai. p. p., bažnytinėje salėje, 
W. 5th St. prasidės seimas Mal
dos Apaštalavimo draugijų iš 

; Bostono diecezijos lietuviškų 
kolonijų.

Seimas baigsis pamaldomis. 
Po tam bus vakarienė.

DXRBIFINKX8 '
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Muz. Mamertas J. Karbauskas,

Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja 
Pagalbos Ir Dievo Pasigailėjimo! 

Todėl
Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai 

kviečiami į MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS 
MALDOS IR ATGAILOS KONGRESĄ 

šių 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”.

5. 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.

Jūreivis Petras Atleistas 
H Tarnybos

PADĖKA

AR-BALF’o 17-to skyriaus 
BATELE, įvykusi birželio 15 d., 
davė gryno pelno 108 dolerius 
ir 40 centų.

Pirmiausiai tenka gili padėka 
kun. Virmauskiui už davimą sa- 

■ lės nemokamai. Taip pat širdin- 
; gai dėkojame gerbiamosioms 
ponioms, prisidėjusioms darbu 
ir aukomis, kad mūsų rengiama 
arbatėlė pasisekė.

Daugiausiai išplatinusioms ti- 
kietų, sunešusioms - suaukavu- 

i sioms dovanų ir prisidėjusioms 
J darbu dėkojame: p.p. Bernato- 
i nienei, Baltrušiūnienei, E. Bal- 
j čiūnienei, Brazauskienei, Kar- 
i čiauskienei. Naujokienei, Bu- 
! kauskienei, Šmigelskienei, L.
i Grabijonienei, Savilionienei, 
l Marcinkienei, Strazdienei, Ge-
daitienei, Krasauskienei ir Wal- 
ter’s Market’ui.

Tariame ačiū aukavusiems 
našlaičių atvežimo fondui.

Aukotojai — p. J. Gudaitė — 
$5., p. A. Majauskaitė $1., p. 
Bukauskienė $1., ir p. Apšiega
ii dol. Rengėjos.
I
I

trečiadienį, birželio 12 d. š. m. 
užbaigė dailės mokslus Bostono 
Kolegijoje ir gavo Master of 
Arts laipsnį. Muzikas Mamertas 
J. Karbauskas, kuris 1935 m. 
užbaigė Bostono Kolegiją ir ga-. 
vo Bachelor of Arts laipsnį, gi
linosi sociologijoje. Dabartiniu 
metu jis yra YMCU, Bostone, 
programos direktorium ir taip
gi Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
par., Cambridge, vargonininku 
ir choro direktorium.

p. Karbauskas mokytojavo 
Michael Driscoll mokykloje, 
Brookline; Woodrow Wilson 
mokykloje, Dorchester, ir Solo-

mon Lewenberg mokykloje, 
Milton.

Jis yra vedęs ir auklėja tris 
vaikučius. Gyvena 64 Wiilow 
St.. Cambridge.

Muzikas Mamertas J. Kar
bauskas yra gabus ir talentin-į 
gas dailės ir meno, srityje. Jis i 
nuo pat jaunų dienų, gavęs nuoĮ 
savo a. a. tėvelio pradinį muzi
kos mokslą, yra vargonininku 
ir chorų vedėju. Yra dalyvavęs 
“Darbininko” koncertuose ir 
Darbininkų radio programose 
su savo vadovaujamu choru ir 
grupe.

Sveikiname muz. Mamertą J.'■ 
Karbauską ir linkime geriausių' 
sėkmių’

Šiomis dienomis Jūreivis Pet
ras Kupraitis garbingai atleis
tas iš Jung. Valstybių Laivyno 
tarnybos. Sveikiname!

Jis rašo:

REIKAL INGA waitresses 
dirbti pilnam laikui ar dalimis. 
Atsišaukite tarpe 11:30 — 3:00 
vai. pas Mr. Baldwin. Hotel 
Commander, Cambridge, Mass.

(28)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ART. VIKTORU BENDERI I 
pagerbti bankiete, birželio 13 

d., Blinstrub's Village dalyvavo, 
daugiau svečių, tik jų vardai į 
per klaidą nebuvo paminėti pe-į 
reitame “Darbininko” numeryj.: 
Tai praleistuosius paminėsimeI 
dabar, būtent, pp. Albinas Ne-' 
viera ir Juozas Arlauskas, abu 
biznieriai. -

Art. Viktoras Benderis, iš
vykdamas iš Bostono į Los An-1 
gėlės, prašė jo vardu padėkoti! 
visiems už nuoširdų jo priėmi
mą ir vaišingumą per visą jo

t1

REIKALINGA moterys dirb
ti prie marškinių. Press opera
torės; patyrusios ir nepatyru- 
sios; shakers, fyderės, lanks
tyto jos. Geras atlyginimas. Bos
ton Laundry, 10 Soden St., 
Cambridge, Mass. (21-25)

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

(-21)

“Heilo Everybody.
“Here I am with the stars! I 

got my discharge at Shumaker 
Saturday. Hi—pee! I spent 3 
aays in San Francisco and now 
in L. A. Los Angeles is most

i beautiful city. I am afraid I 
might come here from Boston 

1 to live for ever. Everything is 
wonderful. Best wishes.

Pete”
Iš to galima suprasti, kad jū

reivio Petro širdelė palinkusi į 
Los Angeles. Bostonietės nesu-

• gebėjo jos patraukti. Na, bet 
buvimo laiką Bostone. Jis sakėj gali dalykai pasikeisti. Lauksi- 
niekad neužmiršiąs Bostono lie-' me veterano Petro Bostone, 
tuvių, su kuriais jis linksmai ir- --------------------
draugiškai praleidęs laiką. I VAKARAS KALN UOSE

N AUJA PORELĖ

Birželio 15 d. apsivedė Įeit. Al-, 
fonsas Ambrozas. gyv. Roslin-, 
dale, su p. Mary Margaret Mc-i 
Devitt. gyv. Jamaica Plain. j 
Mass. Jungtuvės įvyko Blessed 
Sacrament par. bažnyčioje.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime laimingo gyvenimo! i

Toje viršūnėje ašai
Sėdėjau ir mąsčiau.
Ramybės amžinos lašai
Varvėjo iš verventės.
Ir vis rūsčiau.
Lyg būtų kentę.
Kalnų sniegynai degė.
O kloniuose gūdžiai
Gūdžiai kukavo gegė.

A. Vaičiulaitis.

So. Boston FumftueCo.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380^2 West Broaduay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

REIKALINGA
C. F. Hovey Co. Baldų finiše- 

riai. Apply Employment Office, 
3rd floar, Miss Brown.

(21)

STEPHEN DARIUS POST =317

PIKNIKASJEWELRY and GIFTS
GBABOBUU

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU464S

REIKALINGA patyrusieji 
virtuvės darbininkė. Gali gy
venti vietoje. Pastovus darbas. 
Geras atlyginimas. Call: Miss 
Foote. STA 0800.

(21)

I Pristatome Alų ir Tonikų
< Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
Sj toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
x ir piknikams. Patarnavimas skubos ir mandagus. 6au3ote: 

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

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

REIKALINGA merginos prie 
lengvo darbo. 5 d.

SEKMADIENĮ,

Birželio-June 23 d., 1946 
Romuvos Parke, Montello, Mass.

BOS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
Broadway, South Boston, Mass.

S.BvKevKk6irSiiMB
MOTERIS PAGEL8ININK8 

Lietuvių Gratoriua Ir 
Balsamuotejae 

Turi Notaro Tetose

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2990 
SOnaua gyvenamoji vieta 

S3S Dorchester Ava, 
TeL CULumbia S8T

m. Vakarinis šiftas: 4 p. m. iki
11 p. m. Hoague-Sprague Corp.,
130 Eastern Avė.-, Lynn.

(11-28)

REIKALINGA Fancy Stit- 
chers prie moteriškų batų. Dar- 

! bas nuolatinis. Geras darbas — 
i puikus atlyginimas.

GOLD SEAL SHOE CORP,i

375 Broad way, Boston.
(21)

REIKALINGA C. F.
Co. baldų lekeriuotojai.
šaukite: Employment
3-čiame aukšte. Miss Brown. 

(18)

Hovey
Atsi- 
ofise.
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BROLIAI, SESĖS—LIETUVIAI!
Mūsų, Stephen Darius Post 317. nuolankiai kviečiame jus atsilanky

ti į mūsų metinį Pikniką, Romuvos Parke, Montello, Mass.
Autobusai eis nuo Stphen Darius Post 317 (kampas Athen and Third 

Street, prie C St.). Už pervežimą keleivio į pikniką į abi puses kainuos 
tik 1 doleris. Autobusai eis iš posto 11 valandą ryto, 12 vai. ryto ir pra
dedant nuo 1 valandos po pietų.

Pikniko dalyvis už įžangą gali laimėti šias dovanas: 1 dovana 50d. 
V. Bond: 2 dovana 25 dol. V. Bond, 3 dovana Desk Lamp, 4 dovana foun- 
tain Pen, 5 dovana Smoke Stand.

Mes turime garbės jus kviesti į šio posto metinį pikniką, nes daugu
moje jūsų sūnūs broliai ir vyrai dalyvavo pereitame kare ir kartu yra šio 
Posto nariai. Plačioji Bostono Lietuvių Visuomenė turės progos šiame 
piknike arčiau susipažinti su mūsų Posto nariais, ypatingai šio karo ve
teranais.

t
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X X 
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J x x Xsavaitėje., ♦
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Dieniniai šiftai, 7 a. m. iki 4 p.; ♦♦♦
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X 
X t 
T
TXX
X 
T

Piknikui dovanas aukojo sekantieji: Stalinę lempą — KETVIRTIS & CO., Fountain A 
pen — WHITKINS Auksinių daiktų krautuvė, Smoke stand—Lithuanian Furniture Co. 

ję TAMSTAS KVIEČIA I PIKNIKĄ STEPHEN DARIUS POST 317 A. L.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MAJB8.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuetojal

Patarnavimas dieną tr naktį 
KeplyCIe šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. 8OU Beaten 8819 

8OU toeton M08
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Dar Ne Pezvėlu
IJ)S CONN. APSKRIČIO 

Kl OPŲ DĖMESIU

Kaip jau žinoma, mūsų LDS 
Seimas įvyks birž. 23-24 d.d., 
Waterbury, Conn.

Nedalyvauti Seime LDS Conn. 
apskričio kuopoms būtų tikrai 
sarmata.

Taigi kuojx>s, kurios dėl kokių 
nors priežasčių negalėjo su
šaukti susirinkimų ir išrinkti 
delegatų į Seimą, nuoširdžiai 
prašome tų kuopų valdybų, ypa
tingai sekretorių pasistengti at
stovauti savo kuopas Seime. Ke
lionės lėšas apskritys atlygins.

Jei kitaip nebūtų galima, tai 
atvykite nors dėl vienos dienos 
— Sekmadienio.

J. Totilas,
LDS Conn. Apskr. rast.

Aukų į Federacijos skyrių 
gauta sekančiai: Gyvojo Rožan
čiaus — $2.28; Tretininkų — 
$1.55; Rūtos — $1.70: šv. Onos 
— 85c. : Apaštalavimo — $4.32; 
šv. JuozajK) Maldos — $1.06; 
LRKSA 91 kp. — 80c.; Moterų 
Sąjunga — $2.00; Jėzaus Kan
čios — 70c.; J. Žemaitis $1.00 ir 
BALF'ui Žemaitis davė $1.00.

LDS Seimo Rengimo Komisija 
smarkiai darbuojasi, kad Sei
mas būtų sėkmingas. Kviečia 
visus iš anksto užsisakyti tikie- 
tus bankietui, kurių kaina $2.00. 
Bankiete išgirsime įdomių kal
bų. dainų ir muzikos.

LDS 5 kuopa išrinko nemažai 
atstovų, kurie dalyvaus Seime. 
Todėl kviečia atstovus ir iš ki-

WATERBURY, CONN.
LDS SEIMO MIŠIOS 

BIRŽELIO 23 d., 1946 
10 vai. rytą

Nuoširdžiai kviečiame visus 
LDS narius-res ir jų šeimas at
eiti prieš dešimtą į senos mo
kyklos svetainę. Iš ten eisime į 
bažnyčią išklausyti šv. mišių ir 
priimti šv. Komuniją.

Po mišių turėsime bendrus 
pusryčius senos mokyklos kam
baryje. J. Totilas,

LDS kuopos rast.

vp.< iš Conn. apskri- švietė dabartini Lietuvos gv- 
\ rtnin ir lietuvių tremtinių

-------  t bei liūdną padėtį. Cho- 
30 d ivvks triių or- r’i ir visam programui suma- 
apskričių piknikas, i n "■•'i vadovavo vietinės Liteu- 

a v s s dalyvauti. v ‘ ’ 'T'',rybos pirm. Komp. A. J.
/ le’-sis.

Tą vakarą aukų gauta sekan
čiai: |

P > $10.00 aukavo: T. Matas, j 
A Teikis.

$5 00 — ] )r. S. Sapranas. Į 
P” P. Vi)e’š:s. P. Motiečius. D. 
''"♦"s. B. Račas. A. Šambaris, 
P Karpavičius. P. Gudiškis, 
?’rs Šimolynas M. Verbyla. Mr.

(iš Ansonia) Ona 
ITorkevičiūtė ir A. J. Aleksis. j 

Po $2.00: K. Kulas A. Urč»-i 
r*'s. M. Valuskos, V. Romažas 
ir L. Prsnskietis.

Po $1.00: J. Augis, E. Mažu-, 
lauskienė, F. Saukas, D. Au- 
g”.stauskienė. A Friend. J. Gir- 
č’s. F. Mažulaitis, L. Direnas, 
M. Stankevičienė, C. Petraitie- 
rė, A. Orantas. P. Stenonavj- 
č’us. J. Mickauskas, L. Simutis, 

E. J^nušis, Mrs. 
Medelinskas, B. Bauba, J. La
zauskas. Mrs. VVitort. J. Ažuna- 
rs. O. Kankalienė, M. Saukas. 
?!arv Vaičius, J. Kalenauskas, 
P. Aleksandravičius. J. Povilai
tis. Magdė Raudis, M. Zailskie- 
nė, M. Kašėtaitė, J. Andrikis, 
D. Lusas, B. Kalvaitis, M. Mi- 
kaitis, M. Stanulienė, P. Kruge- 
lis. J. Vaiskas, Mrs. Gedraitis, 
J. Zabelskas, J. Kvaraciejus. S. 
Kairaitis, F. Shopis, P. Lubinas, kvietimu kitą Seimą į jo vadovaujamą parapiją. 
J. Šurkus, P. Kuzminskas. J.
Jenkelunas, K. Petrauskas. V. kurios vadu yra nuoširdus organizacijos rėmėjas ir 
Vitkus, J. Lesunaitis, P. Dre-1 darbininkų užtarėjas, 
vinskas, J. Lesunaitis, A. Jure
vičius, A Friend, C. J. Lauryn, 
A. Varkalas, K. Sakalauskas. J.
Ulozas. M. Staugas, J. Kirvilai- 
tis ir Mr. Pajaujis.

Svetainėje aukų surinkta 
$164.30. Įžangos ir kitokių pa
jamų gauta $189.15. Iš viso su
sidarė $353.45. Aukas rinko ir j 
šiaip darbavosi: Marcelle An
drikis. J. Bernotas, M. Bekerie- 

. nė. Mary Brazauskas. Alice 
Chemauskas, Mary Fortier, M. 
Girdžijauskienė, J. Jakštas, P. 
Jokubauskas. M. Karinauskie
nė, M. Kašėtaitė, Helen Lauryn, 

i A. Maraulienė, Vera Mažeika, 
! Aldona Mažukaitis, Nellie Meš- 
j kūnas, Stefanija Sapranas, A. ■ šia šokius parapijos svetainėje 
! Šambaris, Nellie Totilas. M. 
. Zailskienė, J. Žemaitis, ir kiti.

Aukų rinkėjos yra pastebėju- 
į sios. kad užrašinėjant vardus 
yra įvykę klaidų. Todėl jas pa- 

i stebėjus, prašome pranešti vie- 
tinės Lietuvių Tarybos valdy
bai — visi netikslumai bus no
riai atitaisyti.

Visiems aukotojams, kalbėto
jams, dainininkams ir darbuo
tojams už Lietuvos laisvę kovo
tojai bei varge esantieji lietu
viai tremtiniai bus nuoširdžiai 
dėkingi. Aidas.

J *];

Biržele iG d. įvyko šv. Juo
zapo lietuvi” pnr. mokyklos už
baigimo šią mokyklą už
baigė 27 ''-"niuksi ir 21 mergai
tė Laip inai tie vaikai, kurių 
tėvai i -os leidžia į lietuvišką 
katalikišką mokyklą. Koresp.

PR ’ K ' I BOS PAVYKO
Gegužės 19 d., vietinės Lietu

vių Tarybos pasidarbavimu su
ruošta pr^^albų ir dainų prog
rama, “Nemuno” svetainėje. 
Programa p^adėio L. N. klūbo 
pirm. Tarnas Matas ir po to dai
navo šv. Juozapo para.p. choras, 
vad. komp. A. Aleksio. Kalbėjo 
Lietuvos Gen. Konsulato atta- 
che A. Simutis, ALT įgaliotinis 
mokytojas Jurgis Savaltis ir 
tremtinis Kastas Klibas. Visi
trys kalbėtojai labai įdomiai nu- /, pavėnis

_______________ I ■ *

b
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HABUSON-KEARNY.N.J
Lietuvių Moterų Service Ai i 

draugijos vakarienė įvyko ge
gužės 4 d., LAPC salėje Kear
ny, pagerbti 54 grįžusius vete
ranus. Atsilankė 250 žmonių.

Pirmininkė H. Jankauskienė 
buvo programos vedėja. Kuni
gas L. Voicekauskas pradėjo 
vakarienę malda ir kalbėjo. Kiti 
kalbėtojai buvo šie: Councilman 
J. Healy; Councilman F. Vin- 
cent, Town Clerk D. Allan, bu
vusi pirmininkė K. Jeckovienė, 
J. Maciulskas ir J. Burokas.

Rengimo Komitetas: M. Cal- 
pinienė, M. Birknienė, V. Shult- 
zienė, A. Makarauskienė ir M. 
Churmanskienė.

Ši draugija pagerbė viso 158 
veteranus per tris vakarienes. 
Taip pat karo metu pardavė 
Defense Štampų už $3,050.10, ir 
bondsų už $22,800.00.

KUN. JUOZAS J. VALANTIEJUS,
Šv. Juozapo lietuvių par., VVaterbury, Conn., klebonas 
ir LDS organizacijos Garbės narys maloniai priėmė 
LDS 28-tąjį seimą, kuris įvyks sekmadienį ir pirmadie
nį, birželio 23 d., 10 vai. rytą, Šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje.

Nuo pat LDS organizacijos įsikūrimo kun. Juozas 
J. Valantiejus yra nuoširdus jos rėmėjas. Jo vadovau
jamoje parapijoje gyvuoja veikli LDS 5 kuopa. Perei
tame Seime, minint organizacijos gyvavimo sukaktį, 
kun. Valantiejus tą sukaktį atžymėjo $30.00 auka ir

Taigi visiems bus malonu seimuoti parapijoje,

visus maloniai priimti ir pavai
šinti įvairiais gardumynais. 
Kviečia visus atsilankyti.

Sveikinam Visus Tėvus
Tėvų Dienos proga malonu 

yra sveikinti visus mūsų para
pijos bei kolonijos tėvelius, ku- 

i rie dar yra gyvi.
maldas aukoiam 
jam už visus tėvelius, 
mūsų tarpo yra -atsiskyrę.

Moterų Gildąs ir Vyrų Klubas
Neseniai mūsų kolonijoj susi

tvėrė Moterų Gildąs ir Šv. Ka
zimiero parapijos vyrų klubas. 
Birželio 23 d. minėti klubai ruo-

BINGHAMTON, N. Y.

Kunigas J. Vaškys ir kunigas 
Dr. Gidžiūnas (Pranciškonai), 
užbaigė misijas Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčioje gegužės 
12 dieną.

Misijos buvo sėkmingos.

Motinos Dienoj, gegužės 12, 
Lietuvos Vyčių 90 kuopos nariai 
ėjo bendrai prie Komunijos, šv. 
mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. J. Vaškys.

Kearny Lietuvių Klūbo Vyrų 
choras gražiai giedojo per šias 
mišias. Po mišių įvyko bendri 
pusryčiai. Šeimininkės — Kaz
lauskienė ir Juozapaitienė paga
mino skanius valgius. Pusryčių 

(vedėju buvo W. Grinevičius. 
Kalbėjo kunigas Dr. Gidžiūnas, 
Councilman J. Healy, Council
man F. Vincent, P. Velevas, A. 
Smigelskienė ir A. Ambrutis.

Antoinette Vizgirdaitė iš 
Kearny, N. J. ištekėjo už B. 
Fixter gegužės 12 d. Dievo Mo
tinos Sopulingos par. bažnyčio
je įvyko jungtuvės.

Linkime laimės ir pasisekimo.

Gegužės 14 dieną įvyko “sho- 
wer party” dėl Frances Alenci- 
kaitės. Jinai taria ačiū visiems 
už atsilankymą ir gražias dova
nas.

KOMP. ALEKSANDRAS J. ALEKSIS,
Juozapo lietuvių par., VVaterbury, Conn., vargoniŠv.

ninkas, įžymus visuomenininkas ir LDS Seimo Rengi
mo Komisijos pirmininkas, nuoširdžiai kviečia visus 
atvykti ir dalyvauti LDS Seime, sekmadienį ir pirma
dienį, birželio 23—24 dd., š. m., Šv. Juozapo lietuvių•t

Birželio 9 d. Šv. Vardo drau
gijos nariai gausiai dalyvavo 
šv. mišiose ir priėmė šv. Komu
niją. Po šv. mišių įvyko bendri 
pusryčiai. Kleb. kun. J. J. Va
lantiejus. kun. V. Ražaitis, kun. į 
Dr. A. Bružas, vienas kitatautis 
misijonierius ir komp. Aleksan
dras J. Aleksis pasakė kalbeles.

Tą pačią dieną po pietų įvyko 
parapijos piknikas. Nors šiais 
laikais sunku ką nors suruošti, 
bet dirbant viską galima.

—
Birželio 14 d. įvyko Federaci

jos skvriaus susirinkimas ir 
kartu BALF skyriaus susirin
kimas. Federacijos skyrius pa- 
skvrė draugijų metines duokles
$25.00 Centrui. Taipgi paskyrė par. bažnyčioje ir svetainėje. 
$5.00 Seimui ir auką Mariana- Kompozitorius A. J. Aleksis yra ilgametis LDS 
polio Kolegijai — Waterburio organizacijos narys, nuoširdus rėmėjas. Jis yra para- 
stalui liepos 4 d. $10.00. Komp. šęs muziką LDS organizacijos globėjo Šv. Juozapo, 
A. J. Aleksis perskaitė atsišau- giesmei ir LDS organizacijos himnui.
kimą iš balf Centro kasiink Komp. A. J. Aleksis ir visa jo vadovaujama Seimo 
lietuvių našlaičių, balf 2 sky- Rengimo Komis ja nuoširdžiai kviečia visus atvykti ir 
rius paskyrė $50.00. , dalyvauti Seimo pamaldose, sesijose ir bankiete.

Trijų Conn. Apskričių Metinis NEW HAVEN, CONN

Išvažiavimas - Gegužinė
SEKMADIENĮ,

Birželio-June 30 d., 1946
Linden Park, Union City, Conn.

Hartford, New Haven ir Bridge-

ir kviečia visus jaunus ir senus 
atsilankyti ir paremti šių naujų 
klubų darbuotę. Šokiams gros 
gera orchestra.

Važiuos Busas į Marianapolį
Tikiu, kad jau visiems mūsų 

kolonijos lietuviams yra žino
ma. kad šią vasarą, liepos 4 d., 
įvyks Lietuvių Diena gražia
jam Marianapolyje.

Mūsų kolonijoj yra ruošiamas 
busas. kuris bus pasamdytas, 
jei atsiras norinčių važiuoti. 
Taigi būtų labai malonu, kad 
užsirašytų važiuoti, nes tai yra 
maloni proga dieną praleisti ty
rame ore.

Kas norėtų važiuoti gali už
sirašyti pas mūsų veikėją An
taniną Tiškienę.

Birželio 15 d., 11 vai.
pietus Hotel Taft salėje SLA 

i seimas atidarytas Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Himnus su
giedojo vietinis lietuvių Šv. Ka- 

■ zimiero parapijos choras, o svei- 
; kinimo kalbą pasakė klebonas 
kun. Ed. Gradeckas. New Ha
ven miesto mayoras taipgi pri
buvo seimą pasveikinti. Pirmoje 

' seimo sesijoje užsiregistravo 
125 atstovai, vėliaus pribuvo 
dar apie 25 atstovai. Pirmos 
dvi dienos seimo praėjo ramiai. 
Sekmadienio sesija buvo trum-

Muzikai ę programą išpildys:
Šv. Juozapo parapijos choras VVaterbury, Conn., vadovaujant komp. 

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

vadovaujant muzikei E. Degutienei.
Nors neprižadėjo, bet gal dalyvaus 

port, Conn. parapijų chorai.
Bus laimėjimas S25.00 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, lie.uvlškos muzikos ir šokių praleisime 
laiką linksmai — tikrai lietuviškai.

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

Conn. Apskričiai, 
daug pastogės.

Kariams Pagerbti Bankietas
Šv. Juozapo parapijos dėka, 

birželio 8 dieną surengtas grįžu- 
i siems kariams pagerbti bankie- 
:tas. Erdvi lietuvių svetainė bu- 

Taipgi savo j vo puikiai išpuošta tautiškomis 
Aukščiausia-' spalvomis. Išilgai svetainės bal- 

kurie iš tai nutiesti stalai buvo apkrauti 
j gardžiais valgiais. Dalyvavo 
• virš 100 grįžusių karių ir apie 
j 300 svečių. Kiekvienas karys 
I gavo po du bilietus dykai, tad 
. publika buvo labai įvairi. Matė- 
! si svečių profesionalų, kunigų, 
Į uniformuotų karių ir daugiau- 
I šia jau civiliniuose rūbuose ve- 
! teranų.

Bankieto programos vedėju 
buvo visiems gerai pažįstamas, 
nuoširdus mūsų visuomenės vei
kėjas Dr. Jonas Breivis. Eilė 
kalbėtojų pareiškė gilios padė
kos, gražiausių linkėjimų grįžu- 
siems kariams. Buvo paminėti 
ir mūsų kolonijos žuvusieji. Iš 
garbės svečių reiškė linkėjimus: 

1 miesto mayoras Walker F. 
Launsberry, mūsų apylinkės 
counsilmanas John Cupina, su
grįžęs laivyno kapelionas Rev. 
Lt. Comm. Paul Knapp, kun. 
Fabin Onderosky ir mūsų kle
bonas kun. E. Krencevičius. Po 
gražių kalbų ir gardžios vaka
rienės sekė linksmoji progra
mos dalis, šokiai, kuriems grojo 
puiki orkestrą.

Šiam puikiam bankietui su- 
’ rengti daugiausia rūpesčio, pa

stangų ir darbo įdėjo mūsų kle
bonas kun. Krencevičius ir pa
rapijos moterys, šeimininkės, 
kurių vardų, lig šiol, rašančiai 
nepavyko sužinoti.

Vajas Naujai Bažnyčiai
Kovo mėnesio pabaigoj, mūsų 

klebonas kun. Krencevičius pa
skelbė vajų naujos bažnyčios 
statymui. Užsibrėšta ligi liepos Politikos Klūbo choras. 
1 dienos sukelti 5,000 dolerių. 
Ši naujiena parapijonų buvo su' suvažiavimo tikslo, 
džiaugsmu sutikta. Jau tą pačią i be aiškinimų bus suprantama, 
dieną pradėjo aukos plaukti 
naujos bažnyčios statymui, kas

Dalyvausim Trijų Apskričių 
Gegužinėje

Mūsų kolonijos veikėjai ir or
ganizacijų nariai pradėjo ener
gingai ruoštis trijų apskričių: 
gegužinėn, būtent, Lietuvių i 
Darbininkų Sąjungos, Susivie-. 
nymo Romos Katalikų ir Mote-; 
rų Sąjungos, kuri įvyks birže-; 
lio - June 30 d., Linden Park, ’ 

: Union City, Conn.
Teko girdėti, kad bus pasam

dytas busas. kuris visiems pa
tarnaus nurėžant ir parvežant 
iš gegužinės.

Kur tik pasisuksi visur girdė
ti kalbant apie gegužinę su di
deliu entuziazmu, nes jau visi iš- pa paminėjimui 60 metų SLA 
siilgę gegužinės, kurios neturė- .sukaktį ir pagerbti žuvusius 17 
jom karui prasidėjus. Taigi da- karių. Viso SLA narių buvo ka- 
bar bus proga visiems vėl drau- ro jėgose 854. Lietuvos Minis- mūsų klebonui duoda daug vil- 
giškai suvažiuoti ir maloniai lai- į tras P. Žadeikis sveikino seimą ties ir ūpo. Teko patirti, jog va- 
ką praleisti; pasiklausyti gra- Į ir savo kalboje priminė, kad tu- jus sėkmingai eina prie numa- 
žių lietuviškų dainelių, pašokti rėjęs du pasikalbėjimus reikale tytos sumos, 
ir pasimatyti su draugais, gimi- vieningos veiklos Amerikos lie-. 
nėmis ir pažįstamais.

Waterbur’io svetingi veikėjai prieita prie susitarimo, 
bei gegužinės rengėjai ruošiasi | A. S. Trečiokas.' me naujos bažnyčios.

M.
prieš

į
I
I
i

Ieva Pamperiūtė iš Kearny, 
N. J., mūsų parapijos darbšti 
veikėja, Sodaliečių ir bažnytinio 
choro narė, pasidavė operacijai 
gegužės 28 d.

Gegužės 30 d. Dievo Motinos 
Sopulingos par. bažnyčioje įvy
ko Vaikų Pirmoji Komunija. 
Pirmą Komuniją priėmė 12 ber
niukų ir 4 mergaitės.

Po mišių motinos surengė pus
ryčius dėl savo vaikelių. A. E. S.

New Jersey Lietuvių 
Suvažiavimas

New Jersey Lietuvių Taryba 
kviečia visų New Jersey lietuvių 
suvažiavimą 1946 m. liepos mėn. 
7-tą dieną, 2-rą vai. po pietų, 
Robert Treat Hotel, Newark, 
New Jersey. Suvažiavimo tiks
las — Lietuvos laisvinimas ir iš 
Lietuvos tremtinių žmonių gel
bėjimas, o taipgi pasitarimas 
Amerikos politiniais klausimais.

Kalbėti yra užkviesti abudu 
New Jersey valstybės senato
riai ir du kongresmanai: Fred 
A. Hartley ir Clifford P. Case, 
Lietuvos Gen. Kons. Jonas Bud
rys, kun. J. Balkūnas ir red. 
Juozas Tysliava. Operos daini
ninkė M. Darlienė ir Lietuvių

Iš viršuje suminėtų dalyvių ir 
visiems ir

Jeigu Dievas mus laimins ir 
tuvių tarpe, ir pasitiki, kad bus laikys sveiką mūsų kleb. kun. 

i Krencevičių, neužilgo sulauksi- ------- ...—” - Jo

kad suvažiavimas yra labai 
svarbus ir jo tikslas neatidėlio
jamas. Todėl kviečiami visi ir 
visos būtinai dalyvauti ir kitus 
parakyti, kad suvažiavime daly
vautų ir pribūtų 2-rą valandą, 
nes programas bus pradėtas 
laiku. Rengia ir kviečia New 
Jersey Lietuvių Taryba.

A. S. Trečiokas, Sekr.




