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BILDESIUOS Į

Dėmesiui!
Kitą savaitę iš priežas

ties Jung. Valstybių nepri
klausomybės šventės — 
liepos 4 —išleisime tik vie
ną “Darbininko” numerį, 
būtent, antradienio.

Visus raštus į tą numerį 
siųskite tain, kad redakci
ja gautų šeštadienio rytą.

DARBININKAS
TEL. SOŲth Boston 2680

AMERIKOS L

•9Vaizdas iš Šv. Vardo draugijos narių šv. Valandos pamaldų, kurios įvyko, birželio 9 d

RA Y DAY

BOND DAY
Joln TM Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •
K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

f
darbininkas

Lithuanlan Seml-Weekiy 
Newapap«tr 

PublUhed every 
TVESDAY and FRIDAY 

MS Broaway, S- Boston 27, Mass.

.TADIENIS (Friday), EIRŽELIO (June),28 D., 1946 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS..

LDS Seimas Praėjo Entuziastingai

Art. Polyna Stoškiūtė
Vyksta Į Europy

Praneša, kad Polyna 
Stoškaitė, ooeros ir kon
certu žvaigždė, labai pla
čiai žinoma amerikiečiams 
ir lietuviams, liepos 1 d.

.lėktuvu išvyksta i Europą 
koncertuoti ŪSO Camp 
Shovvs vadovybėje.

Tai jau trečia kartą art. i
Polvna Stoškaitė vyksta į

rius. Tačiau pirmą kartą RUSIJOS VALDŽIA NELEIDŽIA SMARKŪS GINČAI SENATE

Seimą Sveikino Hartfordo Vyskupas, 
Bostono Arkivyskupas - LDS Garbes 

Pirmininkas, Waterbury Miesto 
Mayoras ir kiti

tą seimo programą ir kvie
čia visus atstovus ištink t i 
seimui prezidiumą ir komi
sijas.

Įnešta ir vienbalsiai pri
imta, kad seimui vadovau-

vyksta į Europą lėktuvu.
Art. Polyna Stoškaitė 

(Stoska) Europoje turės 
progą sueiti ir išvietintus 
lietuvius. Grįžus, ji mums 
galės ne tik padainuoti, bet 
ir papasakoti apie Europos 
žmonių gyvenimą, ypač iš
vietintų lietuvių gyveni
mą.

Linkime art. Stoškaitei 
laimingos kelionės!

SKELBTI APIE UNRRA 
DARBUS

VVashington, D. C.
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DĖL OPA VEIKLOS 
PRATĘSIMO

Naujos Anqli jos Oro Pašto 
Savaitė

Pirmadienį, liepos 1 d., 
oficialiai prasidės oro paš
to savaitė 2700 miestuose 
ir miesteliuose Naujoje 
Anglijoje. Baigsis liepos 6 
dieną.

Krautuvių languose bus 
išstatyti paveikslai ir ap
rašymai apie oro pašto'au- 
gimą, vietinės organizaci-! 
jos ruošiamus įvairius pa
rengimus su gražia prog-; 
rama.

Gubernatorius Maurice 
J. Tobin speciale prokla
macija atsišaukė į visus: 
piliečius dalyvauti tos sa
vaitės programoje.

Waterbury, Conn.—Gra- kleb. kun. J. Valantiejui 
žus sekmadienio rytas, už taip rūpestingai suruoš- 
birželio 23 d. Iš įvairių lie
tuvių kolonijų suvažiavo 
LDS organizacijos atsto
vai ir svečiai- viešnios da
lyvauti Seimo atidarymo

Boston, Ma: >s. pamaldose. Lygiai 10 vai. ]
— ! rytą, Šv. Juozapo lietuvių tų LDS Centro valdyba, 

par. bažnyčioje iškilmin-, būtent, pirm. kun. Pr. M. 
gas šv. mišias atnašavo Juras, vice-pirm. J. Berno- 
kleb. kun. Juozas Valan-ltas, sekr. A. F. Kneižys ir 
tiejus, LDS Garbės narys, .fin. sekr. A. Peldžius. 
Turiningą pamokslą pasa
kė labai iškalbingai kun. rinkti - šie:

nūdienio, liepos 1 d., M-. J.u,:as-. LDS, Degimienė ir P. Jakubaus-
OP- • (kainų kontrolės j- gntro P'^'^kas ir Gar- į kas, Waterbuneciai 
staiga) turės užsidaryti.!^8 narys LDS vietines 5j Rezoliucijų ir sveik.mmų 

_ j.. L*.. I kuopos nariai ir kai kurie komisiion išrinkti šie:

Mandatų komisijon iš- 
pp. Totilienė,

sovietų Rusijos premieru VVashington, D. C., birž. 
Prezidentas Truman pra- Molotovu ir kitais bolševi- 27 — Kaip žinoma Jung. 
nešė Kongresui, kad sovie- kų pareigūnais. Jis pasira- Valstybių atstovų rūmai 
tų Rusijos valdžia nelei- šė sutartį su Rusijos vai- 221 balsu prieš 150 užgyrė 
džia Amerikos korespon- džios knygų leidėjais, pa- kompromisinį projektą, 
dentams be cenzūros rašy- gal kurią jis būsiąs vienin- pagal kurį pratęsiama 
ti apie UNRRA prekių pa- telis agentas Jung. Vals- OPA veikla, t. y. maisto ir 

kitų reikmenų k«inų kon
trolė.

Senate kilo smarkūs gin
čai dėl kainų kontrolės ir 
kompromisinio plano. Kai- 
kurie Senatoriai savo kal
bomis nori užtęsti, kad su
trukdyti OPA veiklos pra
tęsimą. Jeigu Senatas ne
priims atstovų, .rūmų pa
siūlyto projekto iki pir-

skirstymą Rusijos paverg- tybėse.
! tuose kraštuose — Ukrai-) Browder buvo sulaikytas 
! noje, Baltgudijoje ir kitur. Anglijoje, nes jis neturėjo 

Prezidentas Trumanas įvažiuoti į Angli-
! kreipėsi į Staliną, kad jis J4- Tačiau jis su sovietų 
leistų Amerikos korespon- Rusijos pagalba gavo lei- 

; dentams be cenzūros infor- dimą išvažiuoti. Atvykus 
i muoti spaudą apie UNR- Brovyderiui j- La Guardia 
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RA’os veiklą, bet Stalinas ^feld, jis^ buvo ^sutiktas 
nesutiko tai padaryti.

Browder Sugrįžo Iš Rusijos

Raudoniesiems Neparvežė 
Nei Gero Žodžio Nuo 

Stalino

baubimu. Iš publikos pra
dėjo šaukti: “Ko čia su
grįžai? Kodėl nepasilikai 

į Maskvoje ?” Suprantama, į 
i jeigu Browder’is galėjo 
;nuvykti į Rusiją ir grįžti! 
atgal laisvai, tai jis tebėra , 
Stalino malonėje. Komu- Į 
nistai Jung. Valstybėse ne-j 
pageidaujami. Browderio ]
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Maisto ir kitu produktų! k,u0P°s ",arlal kaikune komisijon
ir naminiu kainos liks bUatstovai in corpore prie- kun. J. Valantiejus, komp. 
kontrolės ^Tiesa OPA gali me ŠV‘ KomunW- 1A- J Aleksis, J. Totilas, p.
būti ir vėliau atstatyta . Bažnyčia buvo minutėlė Meskumene (VVaterburie-

J žmonių. Visi, giliai susi- ciai), ir B. Jakutis iš Cam-
Chester Bovvles, OPA 

administratorius, pareiš
kė, kad no liepos 1 d. mė
sos ir kitų produktu bus! įįoTas* 
užtektinai visose krautu
vėse. Maisto produktu ga
mintojai, laukdami kainų 
kontrolės panaikinimo, ty
čia nenarduoda gyvulių 
skerdykloms.

RUSIJOS VALDŽIA SUSEKE 
DAUG SUKTYBIŲ SAVO 

ĮSTAIGOSE

____ ______ , ________ čiai), ir B. Jakutis iš Cam- 
kaupę, meldėsi šio krašto, j bridge. 
pavergtos Lietuvos ir LDS i 

i organizaci jos ge r o v e i.; 
i Moterų Sąjungos kuopos

, vadovau j a m a s 
komp. Aleksandro J. Alek
sio, giedojo mišias ir due
tas giesmę į šv. Juozapą/“? 
LDS organizacijos globė
ją, ir Avė Maria giedojo 
pp. S. Sapranienė ir ... 
Meškunienė.

Po šv. mišių LDS Seimo 
rengimo komisija pakvietė 
visus atstovus ir LDS na-! 
rius pusryčiams į parapi
jos auditorija. Kun. Pr. M. Į 
Juras sukalbėjo maldą. 
Pusryčiai buvo tikrai ska
nūs, šaunių šeimininkių— 
LDS ir Moterų Sąjungos 
narių pagaminti. Po pusry
čių visi turėjo progą ar
čiau susipažinti, pasikal
bėti ir susirasti vietas 
nakvynei.

1:30 vai. po pietų prasi
dėjo seimo pirmoji sesija. 
Komp. Aleksandras J. A- 
leksis, LDS Seimo Rengi
mo Komisijos pirminin
kas, atidarė seimą įžangi
ne kalba, sveikino visus 
dalyvius ir linkėjo geriau
sių sėkmių. Pakvietė vieti
nį kleboną kun. Juozą Va- 
lantiejų, LDS Garbės narį, 
vadovauti maldai. Po to 
kviečia LDS Centro pirmi
ninką kun. Praną M. Jurą 
ir kitus Centro valdybos 
narius vadovauti seimui.

Kun. Pranas M. Juras 
sveikina visus dalyvius 
Centro 1

: Išrinkus prezidiumą ir 
komisijas, pirmininkas 
kviečia kaikuriuos LDS 
vadus ir veikėjus kalbėti. 
Kun. J. Valantiejus sveiki
na seimą ir linki gražiau
sioje nuotaikoje pravesti 

' naudingus sumanymus or- 
A įganizaciios gerovei. Kun.

' Jonas J. Jakaitis, buvęs 
Tėvų Marijonų provincijo
las, sveikina seimą ne tik 
TT. Marijonu vardu, bet ir 

^" Argentinos lietuvių darbi
ninkų vardu. Komp. A. J.

! Aleksis sveikina vietinio 
Federacijos skyriaus, A. 
L.. Tarybos skyriaus ir AL- 
RK Vargonininkų Sąjun
gos vardu. Pakviestas kun. 
Dr. Andriuška. MIC. Jis 
kviečia kun. J. Dambraus
ką, MIC. sveikinti Maria- 
nanolio Kolegijos vardu. 
Kun. J. Dambrauskas pa
reiškia, kad ne gausumas, 
ne daugvbė rezoliucijų ne
ša nauda organizacijai, 
bet darbai. Conn. Aspkri- 
čio vardu sveikina seimą n. 
J. Bernotas, n. Juozas B. 
Laučka sveikina seimą 

lALPK Federacijos. BALF 
ir ALT vardu; n. Stenani- 
ia Sapranienė sveikina 

’ Moterų Sąjungos kuonos 
ir Anaštalavimo Maldos 
draugijos vardu ir savo 

’ kalbą užbaigia nanuošda- 
',ma sceną gėlių bukietu, n. 
, M. Karinauskieno sveiki- 
, na seimą ir kviečia visus 

iCentro" vaidvK>s“Varduj<]alvvaiiti bankiete. n. An- 
i dėkojo Seimo Rengimo Ko- dr,us Daugirdas, katali- 
misijai, ypač vietiniam! Tęsinys 2-rame pusi.
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Pradėjo Valymo DarbąNew York, birželio 27 —Išbraukimas iš komunistų; 
Vakar lėktuvu sugrįžo iš 
Rusijos Earl Browder, bu-1 
vęs komunistų partijos va
das, kurį komunistai pra
šalino ne tik nuo vadovy
bės, bet ir iš partijos iš-

♦

partijos gali būti yra tik! 
komunistų manevras, pa-' 
našiai taip, kaip Rusija pa- ' 
darė su Kominterno panai
kinimu. Kominternas pa
naikintas, bet komunistai V? 
tebeveda tą pačią propa
gandą Rusijos naudai vi- 

spauda praneša apie didelį; Maskvą ir ten kalbėjosi su suose kraštuose. 
automobilių trūkumą Lie- j 
tuvoje. Privačiam susisie-1 
kimui jų beveik visai nėra. 
Net ir “rinkimų” metu 
raudonieji propagandistai, 
negalėdami prisirinkti rei
kiamo autotransporto, ga
vo iš raudonosios armijos

USA "Dzypai" Lietuvos 
Sovietinimiri

New York (LAIC) —Ko- braukė.
munistų kontroliuojamoji! Earl Browder nuvyko į

Maskva, Rusija, birž. 27 
— Sovietų Rusijos valsty
bės kontrolės ministerija 
paskelbė visuose laikraš
čiuose, kad visose indus
trijos įstaigose susekė la
bai daug suktybių. Įstaigų 
viršininkai vedė netikras 

RUSIJA VETO TEISE TRUKDO i išmokėjo nelegaliai prie
dus ir panaudojo neteisė-

v •

JUNG. TAUTŲ TARYBOS 
DARBUS

-------------------------------- <
Millis, Mass. Šv. Tarno pa- New York, birž. 27 —So-

jeep’us, kuriais ir važinėja rapiją. Į Cambridge lietu- vietų Rusijos atstovas An- 
vių parapiją vikaru pa- drei Gromyko vakar tris 
skirtas neseniai įšventin-1 
tas kun. Pranas V. Bekša, 
kurio mamytė, broliai ir 
sesutės gyvena Medway, 
Mass.

Kun. A. Janušonis, buvęs 
vikaru Bostone, perkeltas 
į Pepperell, Mass. parapi
ją vikaru.

Linkime kun. A .Baltru- 
šiūnui, kun. A. Janušoniui 
ir kun. P. Bekšai geriausių 
sėkmių naujose parapijo
se.

po Lietuvą agituoti. Buvo i 
tai tuščias benzino aikvo-J 
jimas. Kokiems galams a-Į 
gituoti ,jei ir taip visi kan
didatai garantuotai turėjo] 
būt išrinkti?

Lietuvių Kunigy Permainos
Šiomis dienomis J. E. ar

kivyskupas Richard J. Cu
shing, D. D. perkėlė kun. 
A. Baltrušiūną, Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių par. 
vikarą, iš Cambridge į

I
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THIS WEEK!
I

WONDERLAND
e i v e e e

Trūksta Maisto Ligoninėse
Boston, Mass. — Prane- 

nešama, kad 135 Massa- 
chusetts valstybės ligoni- 

j nėse jau daugiau kaip mė- 
i nuo trūksta mėsos ir svies
to. Ligoninių viršininkai 
kreipėsi į Washingtoną, 
bet iš ten gavo tik blankas 

išpildymui.

kartus panaudojo veto 
(draudimą) Jung. Tautų 
Saugumo Tarybos sesijoj, 
svarstant Ispanijos klau
simą. Tačiau taryba dau
guma balsų, neatsižiūrėda
ma į Gromyko užsispyri
mą, paliko Ispanijos Fran
ko režimo klausimą dieno
tvarkėje.

Ispanijos klausimu Rusi
jos delegacija užsispyru
siai reikalauja tuojau nu
traukti diplomatinius ry
šius. Rusija nori atkeršyti 
Ispanijai už nepavykusį 
jos sukomunistinimą. Ta
čiau Jung. Valstybės, An
glija ir kitos Jung. Tautos, 
išskyrus Lenkiją, kurios 
valdžia yra pilnoje Rusi
jos bolševikų kontrolėje, 
labai gerai supranta sovie
tų Rusijos siekius, ir todėl 
nesiskubina išspręsti Ispa
nijos klausimą.

už Diesel dalis ir tokiu bū
du dirbtinai pakėlęs pro
dukciją. Tą patį esą pada
ręs ir tos įstaigos vedėjas. 
Solodukhin prašalintas 
nuo darbo ir buvęs priver
stas užmokėti 6,000 rublių 
bausmės, o Solovyov taip 
pat gavo skaudų papeiki
mą ir buvo priverstas už
mokėti 4,000 rublių baus-

tai dirbtuvių iždus. Visose Įmes.
industrijos įstaigose pra-l Šias žinias paduoda so
de jo valymo darbą. , vietų Rusijos ministerija.

_ , . , . . j. i Iš to galima suprasti, kad
Labai daug dirbtuvių di- Rusijoje yra daugiau suk- 

rektorių atleido nuo parei- w ku8rio)e ka.
gų ir juos nubaudė uz ap- * *
gavystes. Ne tik direkto
rius nubaudė, bet taip pat 
inžinierius ir knygų vedė
jus.

Valstybės Kontrolės Mi
nisterija sako, kad indus
trijos viršininkai valsty
bės nuosavybę pasisavino; 
ir ją naudojo savo naudai. 
Industrijos viršininkų va
lymas pradėtas ne tik vie
noje vietoje, bet visame 
krašte— Leningrade, Mas
kvoj, Stalinske ir Tomske 
Sibirijoj.

Ministerija sako, kad in
dustrijos viršininkai ne
turėjo ryšiu vieni su ki
tais, bet veikė atskirai, ap
gaudinėjo ir pasisavino 
valstybės turtą. Atleisti 
nuo pareigų ir nubausti 
viršininkai būsią patrauk
ti teisman.

Sakoma, kad N. V. Solo
dukhin, Diesel įstaigos di
rektorius, pakėlęs kainas

pitalistinėje valstybėje.

Timošenko Paskirtas Į 
Abisiniją

York — WalterNew
Winchell praneša, kad jau i 

: kelios savaitės kaip į Abi
siniją atvyko Rusijos mar
šalas Timošenko. Jis atvy
ko kaip naujas Rusijos' 
ambasadorius.

Maršalas Timošenko, 
matyt, atsivežė daug pini
gų, nes Addis Ababoj tuo
jau įrengė dvi ligonines.

Sovietų Rusija reikalau
ja paskolos iš Amerikos, 
jos pačios gyventojai skur

džiausiai gyvena, renka 
pinigus Amerikoje ligoni- 

i nėms ir kitoms įstaigoms, 
• o štai Addis Ababoj sovie

tų naujas ambasadorius į- 
rengia dvi ligonines, kad 
parodyti abisiniečiams ko
munizmo “rojų”.

I

ypač vietiniam
, katuli-

Tęsinys 2-rame dusI.

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

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

Šeštadienį, birželio 29 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Pakviesta daini
ninkių radio grupė ir kalbėtojai dalyvauti programoje. 
Lietuviškos liaudies dainos, muzika, pranešimai ir kal
belės plauks oro bangomis į Jūsų, Gerb. Skaitytojai 
namus. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocvc- 
les ir klausykite šios radio programos iš \VESX stoties. 
Salėm, Mass.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 

•2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS žinios
KAIP VEIKIA SOVIETINAMAS 

ŽEMES ŪKIS LIETUVOJE

A. a. Martinas Jankus

vietoje. Taip “Pravda” Nr. 
76 praneša, kad nors dau
gelyje vietų traktorių sto
tys pasigyrė esą techniš
kai susitvarkę, tačiau fak
tai liudija ką kitą. Trakto- 
ristas Kulzuk Ataev tokiu 
“techniškai sutvarkytu” 
traktoriumi vietoje 2 va
landų į kolchozą važiavo 4 
dienas. Muhamedo Tulege- 
novo brigada turėjo suarti 
60 hektarų ir apakėti 240, 
bet iki šiol, rašo laikraštis, 
dar neišvarė nei vienos va
gos.

Darbo kokybė ir labai 
prasta. Cagar - Čaginsko 
rajone ariama 15 cm. gi
lumo, kai turėtų būti aria
ma 25, o kalchoze “Gereld 
Jaryš” ariama tik 10 cm. 
Atėjus sėjos metui darbi
ninkai išeina į laukus. Ten 
pasirodo, kad sėjimo ma
šinos neveikia, darbas ne
paskirstytas ir t.t. Kolcho- 
zininkai net traktoriams 
vandens laiku neatveža ir 
tie valandomis stovi be 
darbo.

New York (LAIC)—Lie
tuvos komunistų partijos 
(bolševikų) centro komi
teto orgarias “Valstiečių 
laikraštis”, Nr. 17 apie ma
šinų ir traktorių stotis bei 
apie arklių nuomavimo 
punktus rašo: “Zarasų ap
skrityje veikia dvi MTS 
(Moto traktorinės Stotys) 
— Zarasuose ir Dūkšte. 
MTS ir MANP (Motoark- 
linis nuomavimo punktas) 
dirba, tačiau, labai silpnai, 
neteikia valstiečiams ir 
naujakuriams reikiamos 
paramos. Dūkšto MTS (jos 
direktoriumi Molodeičik) 
trijuose MANP laiko 25 
arklius, kurie visiškai ne
tinka darbui. Daugumas 
arklių serga niežais. Paša
ro beveik visiškai nėra, o 
turimas supuvęs. Taip 
Dūkšto MTS ruošiasi pa
vasario sėjai. Arklius gy
dyti tenkinamasi nereikš
mingais aktais, o pašarų 
nesirūpinama visiškai.

Panaši padėtis ir Zarasų 
MTS (jos direktoriumi Ši- 
škov). Antalieptės MANP 
arkliai, jų tarpe dvi kume
lingos kumelės, tiek išvar
gintos, kad netgi nepajė
gia atsistoti. Pašaro irgi 
nėra. Degučių MANP ve
dėjas pašarų trūkumą iš
sprendė perleisdamas lai
kinai 7 arklius valstie
čiams. Panaši padėtis ir 
kituose Zarasų apskr. ma
šinų - arklių nuomojimo 
punktuose.”

Zimariovai, šišk o v a i, 
Molodeičikai taip ir nesu
geba susitvarkyti. Iš es
mės, tiek MTS, tiek MANP 
buvo įsteigti traktorių bei 
arklių stokai išrišti. Ne
daug priemonių teturint, 
jas buvo mėginta centrali
zuoti. Vienok ,sovietinis ū- 
kis ir čia kvotimo neišlai
ko. Užuot valstiečiams pa
dėti, sovietiniams admi
nistratoriams teko kreip
tis pas “buožes”, prašant 
jų arklius išmaitinti.

Išpildė Planą... Astuoniais. 
Procentais

’ dėtas gedulo šv. mišiomis, 
j 8 vai. rytą, Šv. Juozapo 
| lietuvių par. bažnyčioje už 
mirusius LDS narius, ku
rias atnašavo kun. Pranas 
M. Juras.

Po pamaldų įvyko pusry
čiai.

10 vai. rytą prasidėjo sei
mo antros dienos sesijos 
malda. LDS Centro Valdy
bos raportai vienbalsiai 
priimti. Iš raportų paaiš
kėjo, kad LDS organizaci
ja kiek paaugo nariais ir 
žymiai sustiprėjo finansi- 

> niai. p. Ona Siaurienė, iž
dininkė, savo raportą pri-

rys iš Putnam, Conn., ir p. 
Mykolas Norkūnas iš 
Lawrence, L. Vyčių orga
nizacijos įkūrėjas.

Prof. J. Aleksandravi
čius pasakė turiningą kal
bą tema “Darbas ir Darbi
ninkai”, kuri tilps “Darbi
ninke”.

Mandatų komisija iššau
kė atstovus ir prisegė žen
klelius.

Kun. Jonas Bernatonis, 
jaunosios kartos atstovas, 
skaitė referatą tema — siuntė raštu. Komisijų — 
“Darbininkas XX Amžių- ----- — 
je”. kuris taip pat tilps 
“Darbininke”. Kun. Dr.
Bogušas, koreferentas, pa
pildė pirmųjų paskaitas ir 
plačiai kalbėjo apie unijas

’ i ir streikus

Pradžia 1-iname puslapyj 
kiškos spaudos platinto
jas, sveikina seimą ir linki 
geriausių sėkmių. Taipgi 
sveikinimo kalbas pasakė 
p. Antanas Vaičiulaitis, 
“Amerikos” redaktorius; 
p. J. Aleksandravičius - 
Aistis. Marianapolio Kole
gijos profesorius; p. A. A- 
leksandravičienė; p. VI. 
Paulauskas: p. J. Versiac- 
kas, ir kiti. Taipgi daug 
sveikinimų su dovanėlė
mis gauta raštu. Seimas 
visus sveikinimus priėmė 
gausiais aplodismentais.

Vėliaus atvykęs kun. Dr. 
Bogušas pakviestas kalbė
ti. Kun. Dr. Bogušas svei
kina seimą ir pareiškia, 
kad kur jis nebūtų jam,11 ,
laikraštis “Darbininkas”1, 25?
yra ir bus arčiausia prie 
širdies.

p. Leonardas šimutis, 
dienraščio “Draugo” re
daktorius, ALRK Federa
cijos Centro sekretorius ir 
Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, prisiuntė 
nuoširdų ir platų sveikini
mą, kurį pirma proga į- 
talpinsime “Darbininke”. 
Taipgi sveikino seimą J. E. 
arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., LDS Gar
bės pirmininkas, ir Hart
fordo vyskupas O’Brien; 
Nekalto Prasidėjimo Sese-

i
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į
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LDS Centras išleistų refe
ratus ir kun. Dr. Bogušo 
kalbą atskiroje brošiūroje 
ir įtalpintų į organą “Dar
bininką”.

! Dr. P. Vileišis siūlo, kad 
seimas pasiųstų rezoliuci- 

i ją Prezidentui Trumanui, 
kad jis palaikytų Jung.

Kontrolės ir Propagandos 
raportai išklausyti ir pri
imti. Taipgi išklausyta 
pranešimai LDS apskričių 
ir kuopų.

Šis seimas pakėlė Gar
bės nariais šiuos daug pa
sidarbavusius narius, bū
tent, komp. Aleksandrą J. 
Aleksį, Oną Siaurienę ir 
Jurgį Versiacką.

Seimas priėmė visą eilę 
svarbių rezoliucijų, kurios 
tilps kituose “Darbininko” 
numeriuose.

Iškelta LDS kuopų fi
nansinis stovis. Paaiškėjo

MIRĖ MAŽOSIOS LIETUVOS 
PATRIJOTAS - MARTINAS 

JANKUS

-----j— r------- - ---- o- lldHSlllia dlUVld. X ACJU, 
į X alstybių atstovą V ati- jęa(j daug kuopų negali
I
II

kane. siųsti atstovų į seimufe ir
Tuo ir užsibaigė pirmo-, apskričių suvažiavimus, 

sios dienos sesija. Maldą nes neturi iždų, kad galėtų 
sukalbėjo kun. Juozas Va- atstovams apmokėti nors 
lantiejus. į kelionės išlaidas. Seimo

SEIMO ANTRA DIENA i atstovai plačiai apie tai 
Birželio 24 d. seimas pra-1 kalbėjo ir priėmė įnešimą, r Į T T^C* U,-.4-.,

Kvietimas Visiems Lietuviams 
{Lietuvių Dieną 

LIEPOS 4-tą-PIKNIKĄ 

MARIANAPOLYJE

i kad LDS nariams būtų pa
kelta mokesniai, būtent, 

i kiekvienas narys turi mo
kėti $4.00 metams, iš ku-I

r

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. Trejybes par., (Hartford, Ct.) 
ir šv. Juozapo (Waterbury, Conn.) chorai. Jauni
mui bus šokiai visą po pietį, bowling 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 Mananapolyje, Liepos 4-tą. Lauksi
me visų atvažiuojant.

Marianapolio Kolegijos Vadovybė.

j kiekvienas narys v 
Į keti $4.00 metams, 
rių $3.00 siunčiami Cent
rui už organą “Darbinin
ką”, o vienas doleris lieka 
kuopoje nuo kiekvieno na
rio. Tas doleris naudoja
mas tik LDS kuopų reika
lams, būtent, siuntimui at
stovų į seimus ir apskričių 
suvažiavimus, ruošimui L. 
D. S. prakalbų, paskaitų ir 
kitokių parengimų. Tuos 
narių dolerius galės išleis
ti tik grynai LDS reika
lams.

LDS Centro Valdyba ak
lamacijos būdu išrinkta ta 
pati, būtent: pirmininkas 
kun. Pranas M. Juras; vi- 
ce-pirmininkai LDS aps
kričių pirmininkai; sekre
torius Antanas F. Knei
žys; finansų sekretorius 
Antanas Peldžius; iždinin
kė Ona Siaurienė. Kontro
lės komisija: kun. Pr. J.

’ Juškaitis, Vladas Paulaus
kas ir kun. Jonas Bernato- 

• nis. Propagandos komisi- 
jon kviesti įgaliota Centro 
valdyba.

Kun. Pranas M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas, 
nuoširdžiai dėkojo vieti
niam klebonui kun. Juozui 
Valantiejui, LDS 5 kuopai 
ir jos Seimo Rengimo ko
misijai, kurios pirmininku 
buvo komp. A. J. Aleksis, 
šeimininkėms, parapijos 
chorui ir Moterų Sąjungos 
kuopos dainininkių grupei 
už suruošimą seimo, pro
gramos išpildymą, bankie- 
to suruošimą, pusryčius ir 
pietus ir bendrai už viską 
kas buvo padaryta LDS 
organizacijos naudai.

Pažymėtina, kad vietinė 
anglų spauda plačiai rašė 
prieš seimą ir seimo metu. 
Už tai priklauso nuoširdi 
padėka “Darbininko” uo
liai bendradarbei p. M. An- 
drikytei.

Apie šeiminį bankietą, 
koncertą ir Waterburiečių

i
i

“Naujienų” korespon
dentas iš Vokietijos pra
neša, kad Jung. Valstybių 
zonoje, Vokietijoje, mirė 
Martinas Jankus, Mažo
sios Lietuvos veikėjas, 
aušrininkas.

A. a. Martinas Jankus 
gimė 1858 m. rugpiūčio 7 
d. Jis iš pat jaunų dienų 
dirbo spaudos darbą kaip 
leidėjas, bendradarbis, re
daktorius. Martinas Jan
kus aktyviai dalyvavo lie
tuvių ‘judėjime atgauti 
Klaipėdą Lietuvai.

Kai Vokietijos naciai at
plėšė Klaipėdą iš Lietuvos, 
Martinas Jankus persikė
lė gyventi į Lietuvą, į jos 
laikinąją sostinę Kauną.

1944 m. Martinas Jan
kus kartu su kitais lietu
viais pasitraukė iš Lietu
vos, kad išgelbėtų savo gy
vybę nuo žiauriųjų Rusi
jos bolševikų.

Martinas Jankus mirė 
gegužės 24 d., 1946 m. Pa
laidotas Flensburge gegu
žės 27 d. Jis baigė savo gy
venimo dienas ištremime, 
nesulaukęs laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos, dėl 
kurios jis tiek daug sielo
josi ir dirbo.

Atmetė Naują Molotovo 
Trieste Planą

Paryžius, birž. 27 — So
vietų Rusijos užsienių mi
nisteris Molotovas pasiūlė 
užsienių ministerių tary
bai naują planą Trieste 
klausimu, būtent, kad jie 
sutiktų pavesti Trieste 
valdymą Italijai - Jugo
slavijai. Jeigu tai būtų 
priimta, tai Rusija turėtų 
Adriatiko uostą.

Šį sovietų Rusijos planą 
užsienių ministeriai vien
balsiai atmetė. Jung. Vals
tybių sekretorius James F. 
Byrnes, kalbėdamas rim
tai, buvo kaip ir spokes- 
manas ne tik už Jung. Val

stybes, bet ir už Angliją ir 
Prancūziją, ir visi sutiko, 
kad Molotovo pasiūlymas 
nėra rimtas ir nepriimti
nas.

Streikas Pragyvenimo Kai
nų Sumažinimui

New York — Kada mėsų 
beveik visai negalima gau
ti krautuvėse ir kada kai
nos už paukštieną taip 
aukštai iškilusios juodoje 
rinkoje, tai New Yorko 
Miesto Vartotojų taryba 
ruošiasi streikui.

Taryba skelbia vartotojų 
susirinkimą paruošimui 
boikoto plano, sako tos ta
rybos pirmininkė Mildred 
A. Gutvvilling.

Žuvo 308,978 Jung. 
Valstybių Kareiviai

Washin.gton, D. C., birž. 
27 — Karo Departamentas 
praneša, kad karo metu 
užmušta ir mirė 308,978 
vyrai ir merginos, kurie 
buvo karo tarnyboje, iš 10 
milijonų mobilizuotų Jung. 
Valtsybių armijoj ir laivy
ne.

Kongresas Gali Uždrausti 
UHRRA'ai SelpHRusiją
Washington, D. C., birž. 

27 — Jung. Valstybių Kon
gresas, sužinojęs, kad so
vietų Rusijos valdžia ne
leidžia Amerikos kores
pondentams be cenzūros 
siųsti žinias apie UNR- 
RA’os veiklą Rusijos oku
puotuose kraštuose, labai 
pasipiktino.

Kongresas gali uždrausti 
UNRRA’ai šelpti Rusiją.

New York (LAIC) — 
“Pravdos” ‘ Nr. 75 rašo, 
kad Vologdos kolchozai 
dobilų sėklų paruošimą iš
pildė tik 8,5%. Atėjo sėjos 
laikas, žemės šimtai hek
tarų numatyta užsėti, o sė
klos nėra.

Ar verta Lietuvoje ir ki
tur brukti žmones į kol
chozus, jei juose pačių so
vietų pranešimais, tiek be
tvarkė? Ir tai ne vienoje

nuoširdumą ir vaišingumą 
tilps kituose “Darbininko” 
numeriuose. Taipgi talpin
sime ir seimo priimtas re
zoliucijas ir sveikinimus, 
kurie buvo prisiųsti arba 
priduoti raštu. Šį kartą pa
žymėsime tik tiek, kad 
Waterburiečiai pasirodė 
tikrai nuoširdūs ir vaišin
gi-

Seimo dalyviai grįžo į na
mus pilni gražiausių įspū
džių.

uen Aisiiiepiinai Apie 
Baltiečius v

Londonas (LAIC) —Ne
perseniai Londono lietu
viams darė pranešimą apie 
išvietintų lietuvių gyveni
mą Miuncheno apylinkėse 
vienos UNRRA stovyklos 
“Deputy Director” Harold 
Ingham. Jis pasakojo, kad 
anglai ir amerikiečiai la
bai patenkinti lietuvių, lat
vių ir estų kultūringumu, 
jų mokslo meile, darbštu
mu, švara, susiklausymu. 
Stovyklas lankęs ir gen. 
Eisenhoveris. Išvietintį 
baltiečiai ir jam palikę ge
ro įspūdžio.

Lenkija Išsiderėjo Amerikos 
Kreditą

Londonas, birž. 27—Len
kijos valdžia užtikrino 
Jung. Valstybių valdžiai, 
kad ji leis Amerikos kores
pondentams rašyti apie A- 
merikos kreditus ir jų su
naudojimą Lenkijoje. To
kiu būdu Amerikos valdžia 
sutiko duoti Lenkijai 50 
milijonų dolerių kreditą 
pirkti Amerikos gaminių 
perviršį.

Nubaudė 31 Žydą 
Palestinoje

Jeruzalė, Palestina, birž. 
27 — Jeruzalės militaris 
teismas nubaudė 30 vyrų 
ir vieną moterį, žydų, už 
sukilimą ir šaudymą į An
glijos kareivius.

Nubaustieji žydai pradė
jo dainuoti teisme. Baus
mė jiems bus paskirta vė
liau.

Ir Žydai Pradeda Jausti 
Bolševikų Priespaudą

Londonas (LAIC) —
Mums praneša, kad Angli
joje yra atvažiavusių iš 
Dancigo žydų, kurie vieti
nei žydų bendruomenei pa
sakojo liūdnų faktų apie 
padėtį bolševikų okupuo
tose žemėse.

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.
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Nudėvėta Nesąmonė

1939 m. iš Lietuvos į Vo
kietiją jokios repatrijaci
jos nebuvo. Lietuvos vy
riausybė su Vokietijos vy
riausybe nei 1939 m., nei 
vėliau, jokios repatrijaci
jos sutarties nėra pasira
šiusi. 1939 m. su Vokieti-į 
jos vyriausybe repatrijaci
jos sutariu; buvo nasira- 
čiusios Latvijos ir Estijos 
vyrlausvbės ir tik iš Latvi
jos ir Est ijos ta sutartim1 
į Vokietiją buvo perkelti 
vokiečių kilmės gyvento
jai. Raudonajai armijai 

■ 1940 m. vasarą okupavus 
; Lietuva, 1941 m. pradžioje 
Vokietijos vyriausybė su 

| Sovietų Sąjungos vyriau
sybe naši rašė sutartį dėl 
\ vokiečių kilmės gyventojų 
perkėlimo iš Lietuves į Vo
kietiją. Toji sutartis buvo 

į vykdoma 1941 m. pradžio
je. Savaime suprantama, 
i kad tie dviejų didžiųjų 
i Lietuvos kaimynų Lietu- 
įvos ir jos piliečių sąskai- 
ton padaryti susitarimai 
Lietuvai, kaip nedalyva
vusiai susitarime, nėra 
privalomi ir Lietuvos pilie
tybės atžvilgiu negali tu
rėti jokių juridinių pa
sekmių. 1940 m. birželio 151 
d. sovietų Rusijos pavarto
tas prieš Lietuvą agresi
jos aktas ir raudonosios 
armijos okupacija Mas- 

I kvos vyriausybei nesutei
kė jokio teisės titulo susi- 

j tarimui su Vokietijos vy- 
I riausybe dėl dalies Lietu- 
jvos gyventojų perkėlimo į 
i Vokietijos teritoriją. Toks 
j susitarimas yra aiškiai 
į priešingas Haagos kon- 
j vencijų nuostatams. Todėl 
; į Sovietų vyriausybės susi
tarimą su Vokietijos vy
riausybe dėl Lietuvos gy- 

j ventojų repatrijacijos te
galima žiūrėti kaip į inte- 

i gralų tęsinį Sovietų Rusi
jos agresijos aktų Lietu
vos atžvilgiu, aktų, kurie 
buvo Sovietų vyriausybės 
su Vokietijos vyriausybe 
sutarti dar 1939 m. rug
piūčio 23 d., ir pradėti 
prieš Lietuvą 1939 m. spa-

t

lių mėn. raudonosios armi
jos įgulų įvedimu į Lietu
vos teritoriją, vėliau pasi
reiškę Lietuvos okupavi
mu ir suvereninių Lietu
vos organų veikimo sus- 
oendavimu, kuris tebesitę- 

i šia ir ligi šiol.
Reoatrijavimo tikslas — 

grąžinti į Vokietiją vokie
čiu kilmės asmenis. Lietu
voj vokiečiu kilmės asme-' 
nu buvo aule 15,000. Tuo 
tarnu iš Lietuvos i reichą
repatrijavo anie 55,000 as- ;

i * ‘
I

Kai kurie lenkų istorikai teigia, kad senoviškoii 
Lenkija buvo laisviausia pasauly šalis. XVI - XVIII 
šimtmečiuose, kuomet visoj Vakarų Europoj buvo įsi
gyvenusi feodalinė ir monarkinė valdymo sistema, 
Lenkija veikė respublikinė tvarka teikianti žmonėms 
beveik neapribotą laisvę. Šis kaikurių istoriku teigi
mas ne visiškai tikslus Laisvės I^enkijo je iš tikrųjų 
būta, bet toli gražu re visiems. Ponija ir bajorija tu
rėjo laisvės perdaug, kaimiečiai — beveik nieko. Toks 
netikslus laisvės sutvarkymas Lenkiją — drauge su ja 
ir Lietuvą — įstūmė į pražūtį. Prispausti kaimiečiai 
teisių kaip ir neturėjo, gi ponija turėjo tokių teisių, 
kad jų naudojimas galėjo sugriauti visą valstybės 
tvarką. Ypatingai vienos teisės patrijotingi ir sąžinin
gi piliečiai nenorėjo visai vartoti, nes ii buvo labai pa
vojinga krašto gerovei. Ta teisė vadinosi “liberum 
veto” — laisvas draudimas bei protestas. Pagal ją, 
kiekvienas ponas ir bajoras galėjo panaikinti seimo nu
tarimą tik vienu žodžiu: veto — neleidžiu, protestuoju. 
Suprantama, kad tokia seimo delegatų teisė galėjo su-i 
griauti kilniausius ir naudingiausius seimų nutarimus.; 
Žinoma, toks neapgalvotas socialinės santvarkos ypa-į 
tumas negali vadintis demokratiniu. Tai neįmanoma 
nesąmonė ir netvarka; tai gryna tautinė saužudystė. 
Ji įėjo į istoriją, kaipo pavyzdys, kurio reikia vengti 
visur, visaip ir visada.

O bet gi ta nesąmonė į gyvenimą sugrįžo — San 
Francisco konferencijoj. Susitarta, kad viena iš penkių 
didžiųjų valstybių gali tarti veto bei protesto žodi prieš 
bet kokį UNO nutarimą, kuris tai valstybei nepatinka. 
Kas galėjo įnešti tokį negirdėtą, laukini sumanymą? 
Lenkijos atstovu, kurie geriausiai su “liberum veto” 
yra susipažinę, San Francisco Konferencijoj nebuvo, 
nes Lenkija dar nebuvo atiduota bolševikų “globai”, ir 
todeliai į konferenciją nebuvo pakviesta. Tad tą suma
nymą veikiausiai įnešė rusai, kurie iš visų ten esamų 
atstovų geriausiai žinojo Lenkijos istoriją. Bet kaip gi 
nenumatė pragaištingų “veto” pasekmių Anglijos ir 
Amerikos diplomatai? Tiesa, Amerikos santvarkoj yra 
įterpta Prezidento “veto”, bet taip pat parūpinta iš tos 
padėties lengva išeitis. Gi San Francisco konferencija 
tokios išeities neparūpino. Tuo būdu atsidarė durys į 
tarptautinę netvarką, ko bolševikai kaip tik pageidau
ja. Ta nudėvėta nesąmonė tai geriausia Maskvos talki
ninkė taikai sabotažuoti. Pokarinėj politikoj Maskva 
eina viena prieš visus ir nieko nepaiso, nes tas nelemtas 
“veto” už pečių jai stovi. Tik dabar Alijantai pamatė, 
kokią nepataisytiną klaidą padarė, įsileisdami į politi
kos sritį tą nudėvėtą nesąmonę, 
terpti “veto” į atominės bombos klausimą. Maskva su
uodė, kad tas jai bus neparanku, ir prieš talkininkų šiuo kartu istorijos pamoka nuėjo į mišką.

menų. Apie 40,000 asmenų 
“renatrijavo” ne todėl, kad 
jie būtų buvę vokiečių kil-I 
mės, o tik todėl, kad rau-! 
dorosios armijos okuouo-! 
toj Lietuvo i jiems prese | 
laisvės netekimas, Sibiras 
ir mirtis. Pagal Sovietų! 
vyriausybės su Vokietijos 
vyriausybe sudaryta repa
trijacijos susitarimą užte
ko įrodyti, kad kurioj nors 
pretendento repatrijuoti 
šeimos pusėje, kad ir toli
moj generacijoj, yra buvę 
evangelikų tikybos išpa- j 
žintojų ir to jau formaliai i 
užteko “vokiškajai” kil-j 
mei nustatyti, nors faktiš-i 
kai su vokiškumu absoliu-' 
čiai nieko bendra nebūtų 
toji šeima turėjusi. Gelbė
damiesi nuo sovietų teroro 

I ir gelbėdami savo artimuo
sius iš kalėjimų, dešimtys 

, tūkstančių visai grynų lie
tuvių patriotų, absoliučiai 

; nieko bendra neturėjusių 
'nei su vokiška kilme, nei 
su nacizmu, visokiais bū
dais stengėsi tapti “repat- 
rijantais”, nes pabėgti per 
“žalią sieną” praktiškai 

įbuvo neįmanoma. Raudo- 
i noji armija sieną aklinai 
i uždarė, per 3 km. pasienio 
j juostą padarė negyvena- 
į mą, 800 mtr. pasienio juos
tą paskelbė civiliams neį
žengiamą mirties zoną, o 
100 mtr. pagal sieną laikė 
nuolat tirštų sargybų sau- 

! gomą, suartą ir suakėtą, 
į spygliuotų vielų tvora at
skirtą nuo Vokietijos. To- 
i dėl lietuviai, ypač intelek- 
Itualai, kuriems sovietų re

I

Šis orlaivis apipurkščia su DDT chemikalais 
Dade County, netoli Miami, kad ten užmušus 
infantile paralysis bakterijas.

EMIGRACINIAI 
PATVARKYMAI

Frankfort, 
and Stutt-

will receive

Gegužės 27 datuotą, 
LAIC Sočiai Service yra 
gavęs iš Department of 
Statė sekančio turinio pra
nešimą :

“In his directive of December 
22, 1945, the President ordered 
the establishment of facilities 
and procedures for the resump- 
tion of immigration from Eu
rope to the United Statės, with 
particular attention to be given 
to Dispiaced Persons.

Consular offices of the United 
Statės have been established in 
the follovving cities of Germany 
— Berlin, Bremen, 
Hamburg, Munich 
gart.

Ali of the offices 
and consider

(1) Aplications for nonąuota 
visas for husbands (married 
prior to July 1, 1932), wives and 
unmarried minor children of 
American citizens;

(2) Applications for first- 
preference quota visas for hus
bands (married on or after 
July 1, 1932), and parents of 
American citizens;

(3) Applications for second- 
preference quota visas for wives 
and unmarried minor children 
of permanent alien residents of 
the United Statės.

In addition to the applications 
described above, applications 
for quota visas of dispiaced 
persons and refugees may be 
accepted by the consular offices 
at Bremen, Frankfort, Munich, 
Stuttgart and Berlin. However, 
in the cases of dispiaced per
sons and refugees, only these 
who are residing in the Ameri
can sector of Berlin or other 

1 American zones and have been 
residing therein since December

L. N-tas *‘A.”'22, 1945 may receive considera- 
----------------- • tion of their applications.

The American Consul at Mu
nich is authorized to handle, in
Į addition to cases arising in his 
'distriet, the visa applications of 
dispiaced persons and refugees 
residing in the American zone 
of occupation in Austria emb- 
racing Salzburg and vicinity. 
Dispiaced persons and refugees 

• in the American sector of Vien- 
na may apply at the American 

! Mission at Vienna.
I

Į---------------------------------------
ižimas gręsė sunaikinimu,. PAJŪRIO VĖJAS 
padirbinėdami ir falsifi-' 
kuodami metrikus, suda-į 
rinėdami dirbtines jungtu
ves ir visokiais kitokiais 
nelegaliais būdais stengėsi

. , . • • a • • • • <xxxiu*^ ii uaucuiautx*s vciao.i patekti j repatrijuojamųjų
i sąrašus. Tuo būdu repatri- žibsi švyturio šviesos nuo molo, 
j jacijos pretekstu pasinau- Va, ten moja iš skęstančio laivo, 
dodami apie 40,000 NKVD Kas esi, tu nuo kranto nutolęs, 
persekiojamų ir kalinamų Kas esi, nelaimingas keleivi?— 
lietuvių rado laikinį išsi- žibsi švyturio šviesos nuo molo, 
gelbėjimą. Vokietijos vy
riausybė žinojo, kad tik a- 
pie 1/3 repatrijavusių iš 
Lietuvos yra vokiečių kili-.
m?.’ ° v^s\ kiti Jį paklydusį jūroj užbūrė
trijavę lietuviai visai ki- jęeramus įr bauginantis vėjas, 
tais motyvais, todėl repa
trijavusius iš Lietuvos su
skirstė į dvi kategorijas: 
vienai priklauso vokiečių 
kilimo repatrijantai, jie 
gavo teisę apsigyventi, bet 
kurioj Vokietijos srity. Jie 
vėliau kaip kolonistai buvo 
grąžinami į vokiečių oku
puotą Lietuvą ir panaudo
jami karo reikalams ir ko
vai su lietuviais vidaus 
anti-naciškos rezistenci
jos fronte. Antrajai kate
gorijai buvo priskirti ne- 
turį vokiškumo “repatri- įrijavimuTšimtų iš NKVD 
jantai , jie gavo dokumen- kalėjimų. Repatrijavimu 
tus su įrašu: Gultig nur^ jįems buvo išgelbėta gyvy- 
fur Altreich” ir buvo trak- bė, nors vokiškumo jie ne- 
tuojami panašiai kaip ir . turi nė šešėlio.

Neramus ir bauginantis vėjas. 
; Jūra šniokščia ir ūžia ir kaukia.
Girdis balsas paklydusio žvejo, 
Laivas kranto negali priplaukti, 
Neramus ir bauginantis vėjas.

i4

Neramus ir bauginantis vėjas. 
Žaibas teškia sidabrą j jūrą — 
Nepriplauks, nepasieks kranto 

žvejas —

visi kiti karo pasekmėje! 
atsiradusieji 
teritorijoje 
Vokiečiams < 
tuvą, šiai 
kategorijai 
vo grįžti į Lietuvą ne tik 
apsigyventi, bet net trum
pam laikui įvažiuoti savo 
reikalams susitvarkyti. 
Šios antrosios kategorijos 

, “repatrijantų” tarpe yra 
eilė lietuvių patriotų, repa-

Vokietijos 
svetimšaliai, 

okupavus Lie- 
“repatrijantų” 
uždrausta bu-

Jie patys mėgino į- “veto” pastatė savo “veto”. Dabar daryk ką darąs.
Sakoma, kad istorija yra gyvenimo mokytoja.

K.

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. . K. J. N.

Padangės Aras

ŠV. ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

24. ŠV. ONA IR KŪDIKĖLIS JĖZUS
“Pasibaigus jos (Marijos) apsiplovimo 

(40) dienoms, įsakytoms Mozės įstatymo, jie 
nunešė jį į Jeruzalę, kad statytų jį Viešpa
ties akyvaizdoje, kaip parašyta Viešpaties 
įstatyme: kiekvienas vyriškis, pirmgimis, bus 
pašvęstas Viešpačiui”. (Luk. 2, 22). Taigi, šv. 
Ona irgi dalyvavo šiose kūdikėlio Dievui pa
aukojimo apeigose ir sugrįžusi į Nazaretą, ji 
giliai apmąstė visas tas karčias ir skaudžias 
pranašystes, kurias išreiškė dievobaimingas 
senelis Simeonas. “O jis palaiminęs jo tėvus, 
tarė jo motinai Marijai: Štai, šitas pastaty
tas nupuolimui ir atsikėlimui daugelio Izrae
lyje ir kaip ženklas, kuriam bus prieštarau
jama. Ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, 
kad būtų atidengtos daugelio širdžių mintys”. 
(Luk. 2, 34). Tie žodžiai ją begalo nugąsdino 
ir suskaldė skaisčias viltis apie garbingą kū
dikėlio ateitį, apie kurią nesenai taip džiaugs
mingai kalbėjo jai angelai.

Ji tuojau prisiminė skaudų Abraomo ban
dymą ir perdidelę jo širdžiai auką, kurios pa
reikalavo iš jo Dievas, sakydamas šiais žo
džiais: “Paimk savo vienatinį sūnų Izaoką, 
kurį tu labai myli ir eik į nurodytą vietą ir 
ten tu atnašauk jį ant aukuro kalne, kurį Aš

tau nurodysiu”. (Gen. 22, 2). Kiekvienas žo
dis šio gal ir žiauraus įsakymo jos sieloje at
vaizdavo naujas skausmo aplinkybes, kurios 
turės įvykti Marijos ir Jėzaus gyvenime. Pa
našų įsakymą ir Paaukojimo dienoje Dievas 
davė Marijai ir Juozapui. Jo įsakymu, Jėzus 
buvo paskirtas skaudžioms kančioms ir šiur
pulingai mirčiai dėl visos žmonių giminės iš
ganymo. Taigi jie visi trys, Marija, Juozapas 
ir šv. Ona, turėjo auklėti ir prirengti dieviš
kąjį Sūnų toms skaudžioms ateityje aukoms.

Erodas, sužinojęs, kad jau užgimė tautų 
laukiamas ir pranašų pranašautas Mesijas, 
drebėjo iš baimės, kad Jis nepaveržtų iš jo 
karališko sosto ir valdžios. Nekantriai laukė 
sugrįžtant 3 karalių - išminčių, tikėdamasis 
sužinoti laiką ir vietą Jo užgimimo, kad pats 
nukeliautų ten ir neva pagarbintų. Tačiau 
tikrenybėje jis nieko daugiau netroško, kaip 
tik nužudyti nesenai užgimusį dieviškąjį Kū
dikėlį. Nepavykus jo veidmainingiems ir 
kraugeriškiems planams, jis įsakė nužudyti 
visus gimusius bernaičius iki 2 metų amžiaus 
visame Betliejuje ir apylinkėje. Iš viso buvo 
nužudyta apie 200,000 nekaltų kūdikių vieno
je dienoje!

Bet gerasis Dievas, kurs perviršija išmin
tį išmintingųjų ir protą protingųjų, stebuk
lingai išgelbėjo dangiškąjį Kūdikėlį nuo ne
doro karaliaus kruvinų rankų. Tuo pačiu kri
tišku metu, apsireiškė Viešpaties angelas šv. 
Juozapui sapne ir tarė: “Kelkis, imk vaikelį 
ir jo motiną ir bėk į Egiptą ir būk tenai, kol 
tau pasakysiu, nes Erodas ieško vaikelio nu
žudyti.” (Mat. 2, 13). Be jokio atidėliojimo tą

pačią naktį šv. Šeimyna apleido savo numy
lėtą tėviškę Nazaretą ir tėvynę Palestiną ir 
skubiai iškeliavo į visai nežinomą, svetimą 
Egipto kraštą.

Praslinkus 7 metams sunkiame ištrėmime 
ir pagaliau pasimirus karaliui Erodui, vėl 
apsireiškė angelas Juozapui ir tarė: “Kelkis, 
imk vaikelį ir jo motiną ir grįžk į Izraelio že
mę, nes mirė, kuris ieškojo vaikelio gyvybės. 
(Mat. 2, 20). V. Dievas skaudžiai nubaudė ne
dorą pasikesintoją ant dieviško Kūdikėlio gy
vybės Erodą. Kelius metus prieš mirtį, jį gy
vą pradėjo ėsti kirmėlės... ir taip didžiuose 
skausmuose ir juodos, purvinos sąžinės pri
slėgtas, vargšas karalius apleido šį pasaulį...

Taigi jie vėl visi linksmai apleido Helio- 
polį, arba gražųjį, saulėtąjį Egiptą ir iškelia
vo Palestinos, savo brangios tėviškės link. 
Pakelyje netikėtai sužinoję, kad Judėjoje ka
raliauja Arkėlajus, savo tėvo Erodo vietoje, 
todėl pasuko kitu keliu. Tat, vėl perspėti sap
ne, vietoj ėjus per Judėjos žemę ir Jeruzalės 
miestą, jie pasuko į Galilieją, tiesiog į savo 
gimtąjį miestelį Nazaretą, kame surado savo 
namelius, šv. Onos rūpestingos globos prižiū
rimus. Taigi ir išsipildė, kas pranašų pasa
kyta: “Jėzus vadinsis Nazarėnu”. (Mt. 2, 23).

25. šV. ONA TYRUOSE
Motina Marija iš Algrėdos, savo puikioje 

knygoje: “Dvasinis Miestas”, nusako mums, 
kad šv. Joakimas mirė turėdamas 69 metus 
amžiaus, taigi praleidęs sykiu su šv. Ona 48 
m. vedybinio gyvenimo. Lengvai mes galime 
sau įsivaizduoti, kaip skaudus jai buvo per
siskyrimas su savo gyvenimo draugu, myli

muoju vyru. Po jo mirties ji gyveno sau vie
na su keletą tarnų savo namuose Nazarete. Ji 
pasekė gražiausios ir turtingosios Juditos 
gyvenime pėdomis. Po septynių metų vedybi
nio gyvenimo, vyrui mirus, Judita irgi gyve
no vienui viena su keletą tarnų savo turtin
guose ir puošniuose namuose, kuriuos apleis
davo tik per dideles šventes, iškeliaudama į 
Jeruzalės šventovę.

Šv. Ona galutinai nusprendė, kad ji galės 
geriau tarnauti Dievui ir vesti tobulesnį, nuo- 
pelningesnį gyvenimą, apleidus šį trukšmin- 
gą, apgaulingą pasaulį ir apsigyvenus tyruo
se atsiskyrėlės gyvenimu. Vienystėje, nuoša
lume ir Dievo akyvaizdoje, jai bus saldžiau ir 
maloniau užbaigti šios žemės kelionę. Šv. O- 
na dabar turėjo jau virš 64 metų amžiaus. 
Prieš iškeliausiant į tyrus, ji pradėjo tvarky
ti visus savo žemiškus reikalus Nazarete. Jė
zus, Marija ir šv. Juozapas vos nesenai buvo 
sugrįžę iš Egipto po 7 metų priverstino ištrė
mimo. Marija nupasakojo jai visus ten ir at
gal kelionės nuotikius, visas priežastis jų 
staigaus iškeliavimo ir visas gyvenimo 
smulkmenas svetimame ir tolimame krašte. 
Šv. Ona gi, iš savo pusės pasiskundė apie vi
sus savo rūpesčius, skausmingus jų ieškoji
mus ir savo didelį nuliūdimą per tiek metų, 
nežinodama kur besirandą jie visi trys. Galu
tinai, ji pasakė apie paties Dievo siųstą jai 
įkvėpimą, kad apsigyventų tyruose iki mir
ties. Nors ir labai prislėgti, bet šv. šeimyna 
nesipriešino jos norams ir tokiai paties Dievo 
valiai.

(Bus daugiau)



Penktadienis. Birželio 28. 194b t

DABARTINIAI LIETUVOS 
PRANCIŠKONŲ VARGAI 

IR RŪPESČIAI

saulinį karą ten yra lemta pran
ciškonams išmirti ir paskui vėl 
kurtis iš naujo. Kaip praeitis 
parodė, tas darbas yra sunkus 
ir lėtas. Tuo tarpu gyvenimas 
eina sraunia tėkmė, palikdamas 
visus, kurie kaitų su juo nepa
jėgia keliauti. Jisai ir iš vienuo
lių visados reikalauja aktyvu-

DARBIMNKX8 '

San Francisco parade ši flota, Havvaiian kostiumais apsirėdžiusios 
merginos, reprezentavo American Merchant Marine.

I[
i

j (rotatoriumi) Pr. Razmi- 
mo “Lietuvių kalbos sin
taksė” ir J. Kuzmickio! 
i “Lietuvių tautosakos” da-
: lis. J. Kuzmickis pradėjo ‘ 
[rašyti dailiosios literatu-' 
ros vadovėlį, o A. Samusis 
lietuvių kalbos gramatiką 

Vokietijoje lietuviai pra
dėjo spausdinti juokų lai
kraštį “Išvietintoji kultu- “M

Baltijos Kolegija Belgijoje

Visiems yra žinoma, kad kiek- Nežinia, ar kada ji beateis? 
vienas karas yra baisus žmo- Gal būt. kaip prieš pirmąjį pa
gaus dvasinių ir medžiaginių 
turtų naikintojas. Tai ypatin
gai aiškiai parodė šis paskutiny
sis. kurio metu iki šiol negii-dė- 
tai žiauriomis priemonėmis bu
vo pasikėsinta į žmogaus lai
mę. Nuo jo nukentėjo ne tiktai 
atskiri asmenys, tautos, bet ir 
Katalikų Bažnyčia. Kaikuriose
šalyse ji iš tikrųjų labai skau- mo. visai nekreijidamas dėmesio 
džiai buvo paliesta karo audros. į jų praeity iškentėtus vargus.

Prie jų, be abejo, pirmoje vie- Taį vlsa geraj žinant iš paty- 
toje priklauso katalikiškoji Lie- rįmo įr matant dabar ir ateitv- 
tuva. Tenai du kartu užsilieps- je plačiausius darbo laukus, kū
no jęs karo frontas ir atėję du 
katalikybei vienas už kitą nepa
lankesni šeimininkai, tarp kitko 
labai daug žalos padarė ir vie
nuolijoms. kurios yra didelis 
Bažnyčios ramstis ir kurios po 
pirmojo pasaulinio karo Lietu
voje pamažu jau buvo atgims
tančios.

Nukentėjo ir pranciškonai. 
Pirmosios rusų okupacijos metu 
jų centrinis vienuolynas Kretin
goje buvo paverstas kareivinė
mis ir. atsitraukiant rusams, 
kartu su gimnazijos rūmais su
degintas. Atimtas buvo ir jų 
naujokyno vienuolynas Pajūry
je. kuriame buvo auklėjami bu
simieji pranciškonai. Negana to. 
iš pačių vienuolių du jauni kuni
gai buvo išgabenti į Rusiją.

Netekus savo gimnazijos ir 
naujokyno. aišku. Lietuvos 
pranciškonų ateitis pasidarė la
bai tamsi. Atėję vokiečiai, ne
leido atsistatyti. Po to. neilgai i ę 
trukus, prasidėjo Vokietijos su 
Rusija lemiamieji mūšiai. Karo 
frontas vėl persikėlė į Lietuvą. 
Minios žmonių bėgo svetur į 
Vakarus. < 
tarp kurių buvo keletas ir pran-1 
ciškonų. Tuo būdu dar labiau 
sumažėjo jų šeima Lietuvoje. 
Be to. reikia pažymėti, kad kai-

LIETUVOS UPIŲ LAIVYNO 
LIKIMAS

Antverpenas (LAIC) — 
“Regina Paeis” Reteraite- 
huis Schilde (Antwerpen) 
Belgium, praneša, kad te
nai yra įkurta Baltijos ko
legija seminaristams. Joje 
studijuoja 7 lietuviai (4 te
ologiją, 3 filosofiją), 17 
latvių, 12 vengrų ir 2 ru
munai. Tai vis daugiausiai 
klierikai, kuriuos vokiečiai 
buvo sugaudę į darbo ba- 
talijonus. Kaikurie jų bu
vo nugabenti net į Norve
giją ir vėliau liko “karo 
balaisviais”.

• Vatikano nuncijatūrai ir 
Belgijos bažnytinei vy
riausybei besirūpinant, jie 
liko išlaisvinti ir jiems bu-

I

I

I 
fII

ve".
Jungtinėse Amerikos

Valstybėse neseniai iš 
spaudos išėjo kun. J. Ki
dyko veikalas apie įvykius
Fatimoje.

Prof. K. Pakštas baigia 
ruošti “Mažoji Lietuva”.

Tuoj bus pradėta spaus
dinti Baltrušaičio lietuviš
koji poezija (apie 200 pi.).!__ ______
Spaudai atiduodamas nau- vo sudarytos galimybės 
jas Aisčio eilių rinkinys tęsti mokslą. Visi jie pra- 
“Nemuno ilgesys”. - > -• > - ■

• v

Nauji Lietuviški Leidimą
I 
i

riuos Dievo Apvaizda skyrė lie
tuviui kunigui ir vienuoliui, di
delis nusikaltimas būtų nesusi
rūpinti ir Lietuvos pranciškonų 
tolimesne ateitimi. Tą didelę 
atsakomybę dabar ypatingai 
jaučia jų Generolas ir patys. į- 
vairiose šalyse išblaškyti, lietu
viai pranciškonai, kurių vieni 
dar normaliais laikais, kiti karo 
metu mokslo tikslu išvykę iš 
tėvynės. į ją daugiau nebeturė
jo laimės sugrįžti.

Jie. kaip ir kiekvienas lietuvis, 
iki šiol nekantriai laukė tos va
landos. bet. deja, ji neatėjo ir, 
nežinia, kada ateis. Taip susipy- 
nus aplinkybėms, iškilo gyvas 
reikalas lietuviams oranciško-I

. nams burtis į vieną vietą, kurio- 
' je įsikūrus, susiorganizavus ir 
susitvarkius, būtų galima gal
voti ne tiktai apie pačių vienuo- 

I lių prieaugli. bet ir apie sekmin- 
' gesnį jų darbą įvairiose šalyse 
išblaškytų lietuvių tremtinių 
tarpe.

Patogiausia gi įsikūrimui vie
ta pasirodė Amerika, kurioje vesdami Sovietų upių ko

misariato žiniai. Kaikurie 
Lietuvos laivai buvo pa
siųsti net į Pripetės basei
ną.

Vokiečiai laivų savinin
kams negrąžino. Vietoj to, 
suorganizavo “Nemuno 
laivininkystės bendrovę”,

New York (LAIC) — 
___________________ 'Paskutiniu laikotarpiu iš-

New York (LAIC) — [kuri turėjo tarnauti “Di- vietintieji lietuviai išspau- 
Euroooje išeinančiame lie- džiojo Reicho” interesams, sdino nemažai knygų vai- 
tuvių laikraštyje “Laisvės Vieną gi geriausių Lietu- kams: skaitymų knygelė 
Varpas” pranešama, kad vos laivų “Planetą” pasi- , “Balsai”, L. Žitkevičiaus 
1940 metais Lietuva savo' savino Tilžės laivininkys- eilėraščiai ‘Nemunėlio šne- 

--- ----------------------- ----kos’, kalėdinių eilėraščių
rinkinys ‘Dėkite žvakutes’, 
Vyties Nemunėlio eilėraš
čiai ‘Tėvų nameliai’, eilė
raščiai rinkinys ‘Žiemos 
naktis’, J. Kuzmickio eilė
raščiai ‘Vieversėlis’, ‘Kati
nėlio ūsai’ ir scenos vaiz
delis ‘Kalėdų senelis’. Tu
rint sunkumų su spaustu
vėmis, veikalai daugiau
sia spausdinami rotatoriu
mi.

Ypač rūpinamasi vado
vėliais. Jau atspausdinti

upyne jau turėjo 21 gar- tės firmos savininkas 
laivį, 9 motorlaivius ir 47 Preugschat ir perkrikšti- 
baidokus. Šios flotilijos jęs ją į “Preussen” paleido 
pajėgumui įvertinti, reikia vežioti keleivius Tilžės - 
atsiminti, kad pav. vienas Smalininkų. ir Tilžės - 
600 tonų talpos baidokas Rusnės linijomis. Sovie- 
~~1: ——<- m -—-tams artėjant į Lietuvą, j 

vokiečiai Nemuno laivi
ninkystės bendrovę perkė
lė į Karaliaučių, įsakyda
mi ten rinktis ir visiems

i

gali paimti net 40 vagonų 
krovinį. Visi tie laivai bu
vo daugiausia privačių 
savininkų nuosavybė. 1936 
m. Klaipėdoje susikūręs-------- -------- —--------
"Lietuvos Baltijos LLoy- laivams. Vieno Sovietų o-į 
das” turėjo 8 jūros laivus, rinio puolimo metu. Kara-, 
Ta bendrovė stengėsi per-. liaučiaus 
imti ir vidaus laivininkys- muštas 
tę; buvo išnuomavusi 
nupirkusi visą eilę garlai
vių ir baidokų ir pastačiu
si kelis metalinius baido
kus.

Šiuos visus laivus bolše
vikai nusavino, juos pa-

Jas lydėjo kunigai. !tiek dau® -Ta lietuvi* ir tiek 
nuoširdaus prielankumo pran
ciškonams. Amerikos lietuvių 
dėka. juk. buvo pastatyta ir iš
laikoma Kretingoj gimnazija;

kurie iš ten likusiųjų yra labai aukomis ėjo mokslą xi.-,a jau-
pagyvenę ir todėl, gal būt. jau 
iškeliavo į amžinybę. Vienu žo
džiu. kas beliko šiandien iš Lie
tuvos gyvenančių pranciškonų, 
sunku būtų pasakyti, nes nuo i 
antrojo Rusijos atsikraustymo' 
į mūsų šalį nuo jų neatėjo jokia 
žinelė.

i noji pranciškonų karta. Tad ne
nuostabu. kad dabar kiekvienas 
vienuolis ne tiktai jaučia Ame- 

i rikes lietuviams dėkingumą, bet 
[tam tikroje prasmėje ir skolą, 
i Ji. žinoma, kitokiu būdu negali 
[ būti grąžinta, kaip tiktai dar- 
Ibu. Todėl dar vienas iš svar-

SV. ONOS NOVENA

šo knygų, rūbų, kasdienių 
reikmenų.

i
I

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis- 

i tracijoje. Knygutes kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Dar Vienas Lietuvių Suva- 
žavimas Vokietijoje

biausių motyvų, kurtis Ameri
koje buvo noras dirbti ten gy
venančių lietuvių tarpe ir tuo 
būdu bent dalinai atsilyginti už 
jų sudėtas aukas.

Tai suprasdamas ir matyda- 
i mas Lietuvos neaiškią ateitį, 
didelis jos mylėtojas. Pranciš
konų Ordino Generolas A. A. 
Tėv. Leonardas Bello. jau 1940 
metais pasiuntė Amerikon Kre
tingos Pranciškonų gimnazijos 
rektorių Tėv. Justiną Vaškį ir 
kiek vėliau Tėv. Juvenalį Liau- 
bą. kurie ėmė kurtis Maine val
stybėje ir dirbti Amerikos lie
tuvių tarpe. Be to. jie taip pat 
rūpinosi ir mokslus einančiais 
savo sanbroliais Europoje.

Naujasis Pranciškonų Ordino 
Generolas Tėv. Valentinas 

amerikonas, ma- 
darbas Jungtinė- 
viršija ten esan- 
pranciškonų jė-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

panaujinimo planas.mortgyčių

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Vak. Vokietija (LAIC)
Lietuvos tremtiniai ener
gingai organizuojasi. Jau 
įvyko gydytojų, laikrašti
ninkų, teisininkų ir t.t. su
važiavimai. Birželio mėn. 
pradžioje šaukiamas visų 
lietuvių kunigų suvažiavi- 

į mas. Jų rūpesčiu, šeimos 
i savaitės proga, buvo pa
ruoštas (parašytas) cik- 

padarysi tą pat, ir las konferencijų apie lietu- 
— ‘viškųjų šeimų moralę.

Pratinginiauk šiandien, 
rytoj ] 
poryt bus tas pat.

uoste buvo už-[ 
______ “Palangos” kapi- 

ar tonas Virakas, o 1944 m.
[ rugp. 30 d. per didįjį Kara
liaučiaus bombardavimą 

į buvo sudegintas motorlai- 
■ vis “Neris”.
Į 1945 m. sovietų žiemos 
puolimas lietuvišką laivy
ną užklupo įšalusį Rytprū
siuose ir tik mažai laivyno; 
daliai pavyko pasiekti Va
karų zoną. Du nedideli, 
garlaiviai liko Vilniuje. 
Remonto reikalavęs gar- \ 
laivis “Matilda” liko Jur
barke. “Liūtas”, “Venera”,; 
“Aksena”, “Nemunas”,! 
“Švyturys”, “Kęstutis” Ii-j 
ko Kadaliaučiuje. “Palan
ga” ir “Vilkija” buvo arti-1 
lerijos ugnies sužaloti, pa
keliui iš Karaliaučiaus į 
Piluvą ir, berods, abu ka
nale nuskendo. “Lietuva”, 
“Rambynas” ir “Vytis” 
atplaukė į Piluvą ir ten li
ko. “Ekspresas”, 
la” ir valdiškasis 
liko paskandinti 
prie Dancigo.

“Karys” liko Kuestrine, 
o “Jėga” — kur-tai tarp 
Berlyno ir Bydgoščio. Tik
tai “Balanda” ir “Lithua
nia” laimingai pasiekė va
karus.

Motorlaiviai: “Biršto
nas”, “Vilkas”, “Bebras”, 
“Linksmutė” ir “Merkys” 
liko Karaliaučiuje. “Že
maitis”, per ledus prasi
mušęs į Piliuvą ir pasilei
do į vakarus. Jo likimas 
mums nežinomas. Iš mo
torlaivių tik “Ūdra” ir, 
“Lapė” pasiekė vakarus. 
28 baidokai pasiliko Kara
liaučiuje, kiti išsimėtė po 
visus Rytprūsius.

Iš Baidokų tik vienas 
“Rimgaila” pasiekė vaka
rus.

Tuo būdu, gražioji dalis 
lietuviškojo laivyno.ir žu
vo. ;

“Vaidy- 
‘Vilnius’

Helloj,

1

1

I

1

*

Tokių pagerinimų pasiekta ačiū nuolati
niams mokslininkų bandymams BelI La
boratorijose. Dabar tie vyrai daro naujus 
projektus, kurie žada duoti greitesnį ge
resnį telefoną, negu iki šiol buvo žinomas.

i

NEW ENGIAMO TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
A

1920 metais “long distance” pasikal
bėjimas, kaip kalba su draugu atvi
rame lauke, 80 pėdų atstume. Šian
dien toks pat pasika’bėjimas lygus 
tik 15 pėdų atstumui.

ienas “mažmožis”, kuriuo telefonas 
paskutiniais metais pagerėjo, yra balso 
perdavimas. Jūs girdit savo draugus aiš
kiau ir suprantamiau, negu seniau. Mū
sų inžinieriai apskaičiavo tatai šitaip:

ęi®1

Generolas
i Sc'naaf. pats 
tydamas, kad 
se Valstybėse 
čiųjų lietuvių 
gas. šį pavasarį pasiuntė jiems 

“ . iš Italijos pagelbon dar keturis 
į lietuvius pranciškonus kunigus.

Žinant Šv. Pranciškaus bega- 
J linę meilę Dievui ir žmonėms, 
v lengva yra suprasti ir jo sūnų. 

Lietuvių pranciškonų, tikslus. 
Jie yra labai aiškūs, būtent, gy
venti šv. Pranciškaus nurodytu 

l būdu ir. nežiūrint jokių kliūčių, 
dirbti Katalikų Bažnyčios ir 

i vargstančios lietuvių tautos la
bui. Eidami šituo keliu, jie tiki- 

į si. kad jų pastangos, kaip iki 
I šiol, lietuvių visuomenės bus į- 
vertintos ir nuoširdžiai parem
tos. Su ta. viltimi prieš keletą 
metų lietuviai pranciškonai pra
dėjo savo kūrimosi ir apaštala
vimo darbą Amerikoje, su ta 
pačia viltimi ir šį pavasarį ke
letas jų atvyko čia iš Italijos.

Tėv. Dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinal d4l visokių reikštų 
Patarnavimas Dienų ir Nalct]

nT?kSHINGTON
Cc)0F’ER ATI VE BANK
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON
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Joną Palaidojom, 0 Jis... Grįžo 
Pas Savo Žmoną

— Pasikalbėjimas su graborium. — Kodėl jis 
pasirinko lig pratesi jg. — Kaip buvo seniau* ir 
kaip dabar.— Kaip balzamuoja numirėli. — Ko
kliu grabus daugiausia pasirenka. — (vairūs 
graboriaus nuotykiai. — Apie ištrauktus iš ka
nalo. — Moteris atneša po St dolerių savo lai
dotuvėms. — Nusifotografavo prie savo kapo.— 
Guldavo pogulio į savo grabg—

ž;:

:?

Per Wi$con$ln tautais
Per kalnuotus Wisconsin 

valstybės laukus, kur ma
tėsi daug puošnių miške
lių ir žibančių ežerų skrie
jo mūsų automobiliai. Vi
sas būrys Chicagiečių va
žiavome vienos dienos iš
kilai j lietuvio nesenai įsi
gytą didžiulę vasarvietę. 
Aš sėdėjau šalia laidotu
vių direktoriaus, arba kaip 
žmonės vadina — grabo
riaus — Stasio Mažeikos.
— Tai turėjau atsitikimą 

prieš devynetą metų! — ė- 
mė jisai pasakoti. — Atė
jo du vyrai ir sako, kad jų 
giminaitis Jonas dingo be 
žinios. Jau pora savaičių— 
niekur negalima surasti. 
Sutarėme dar pažiūrėti 
apskrities lavoninėj, kur 
padeda nežinomus numirė
lius, kol atsišauks gimi
nės. Nuvažiavus — atra
dome tris kūnus. Pažiūri
me vieną — ne, kitą — ne, 
trečią — atrodo tas. Abu 
vyrai žiūri — tas. Vakare 
suvažiavo net šeši gimi
naičiai, pažįstami ir vien
balsiai nusprendė, kad nė
ra abejonės — tas pats. 
Pasiėmėm lavoną, gražiai 
palaidojom. Buvo apsi
draudęs 450 dolerių sumai, 
taigi bus galima gauti lai
dotuvių išlaidų padengi
mui.

Metikėtas sugrįžimas
Po dviejų savaičių vieną 

dieną atbėga pas mane pa
laidotojo žmona ir susi
jaudinusi pasakoja: “Ma
žeika! Mano Jonas sugrįžo 
į namus. Įeina — tikrai, 
mano vyras; aš nutirpau 
visa, tik ėmiau klykti. Jis 
klausia — ko rėkiu. Aš 
jam sakau, kad mes tave 
palaidojom, jei netiki — 
einam pas graborių, Ma
žeiką. Vyras tik pabalo ir 
išėjo. Ir kitos kaimynės jį 
pamačiusios ėmė klykti. 
Kai sugrįžo vyrai iš dar
bo — ėmė po gimines vaik
ščioti, ieškoti — kaip čia 
yra. Giminės patvirtino, 
kad Jonas tai čia, tai čia 
trumpam laikui buvo užbė
gęs, bet kur jis dabar galu
tinai pradingo — vėl ne
buvo galima surasti”.

VICTORY SALVTE—George 
Smathers, young Miami w»r 
Veteran, gives a victory sal- 
utc aftcr lcarning he defeat- 
ed Rep. Pat Cannon in Flor- 
ida's iourth district congres- 

sional race

raščiai pradėjo rašyti, kad 
“akcidente” užmušo žmo
gų. Pagal aprašymą atro
dė, kad gali būti tas pats 
Jonas. Vėl nuvykus į lavo
ninę, atradome ir dabar 
palaidojome tikrąjį Joną. 
O kas buvo pirmasis numi
rėlis, taip ir ligšioliai neži
nome. Tik galima pridėti, 
kad apdrauda žuvus nelai
mėje — dviguba, taigi iš
ieškojome 900 dolerių ir 
galėjome padengti abiejų 
laidotuvių išlaidas...

Kodėl pasirinko graboriaus 
profesiją

— Sakykite, kaip sugal
vojote pasirinkti grabo
riaus darbą? — klausiu p. 
Mažeiką.
— Mano tėvas tą patį 

darbą dirbo. Atvažiavo iš 
Lietuvos ir stojo dirbti 
prie laidotuvių. Tada ne
reikėjo nei kokių mokyk
lų—užmokėjai už ‘license’ 
penketą dolerių ir vežk 
numirėlius į kapines. Aš 
ėjau specialų mokslą In- 
temational College of Em- 
balming ir dabar jau 27 
mėtai kaip esu prie šio 
darbo.

Kaip patinka?
— Darbu patenkintas. 

Kiekvienos laidotuvės vis 
suveda su naujais žmonė
mis, kurie turi kitokius 
nusistatymus. Retai sutin
ki dvi šeimas, kad turėtų 
tas pačias pažiūras. Ne- 
taip gerai tik, kad beveik 
95% atsitikimų paimti nu
mirusį mus šaukia nakčia. 
Senovės laikuose žmonės 
dar laukdavo ilgiau, lyg 
nenorėdami tikėti, kad mi
rė, išlaukdavo kokias 12 
valandų. Senovėj kūno iš 
namų neveždavo. Grabo- 
rius važiuodavo į namus 
prisikrovęs lentų, žvakių. 
Balzamuodavo pasiguldęs 
ant lentos, nuvažiuodavo 
grabo atvežti ir namie pa
šarvodavo, užde g d a m i 
kartais iki 36 žvakių vienu 
sykiu. Vasaros metu, bū
davo, tos žvakės linksta, 
vaškas krinta ant grindų. 
Daug nepatogumų. Pradė
jome įkalbinėti žmones, 
kad statytų tik po 4 žva
kes, kaip bažnyčioj. Taip 
tas ir įėjo į paprotį. Bet ir 
iš to pavojus — tai langų 
užuolaidos, tai kas — ga
lėjo užsidegti. Taip, kad 
dabar perėjom prie dviejų 
žvakių, didelių — po ko
kius du svaru, kurios dega 
įdėtos į stiklinį raudoną 
indą.

Kaip sužino ar tikrai mirąs
— Kaip nusprendžiate, 

kad žmogus tikrai miręs?
— Kartais pakviestas gy

dytojas taria savo žodį, o 
I dažniausia — patys grabo- 
I riai nustatome. Sugnybus 
I gyvo žmogaus odą, ji greit 
atsitiesia, o mirusio — pa
silieka ilgėliau suspausta. 
Prie burnos pridėtas veid
rodis tuoj nors kiek apra
soja jei dar gyvas. Gyvam 
žmogui spilkute įdūrus 
greit skylutė užsidaro, o
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Nevisi jaunavedžiai myli slėptis į puošnius automobilius. Ši pora veli
jo sau vykti į šliubo priimti senobine mada, arklio traukiamu vežimu. Tas 
įvyko didžiame Chicagos mieste.

Ar nebaisu?
— Ar nebaisu, kai tenka 

lavoną vienam paruošti?
— Graborius prie to pri

pratęs, nesibaimina. Būna 
atsitikimų, kad padėto ant 
lentos numirėlio ranka nu
slysta — lyg sujuda, bet 
graborius neišsigąsta.

Blogiau su gyvaisiais. 
Kai tik reikia numirusį iš 

. Dažniausia j nam4 paimti — ašaros, 
gydytoją, ■ Paprašom šeimą išeiti į ki-

tą kambarį. Seniau turė
davome tokius pintinius 
krepšius numirėliui paim
ti, o dabar tai dedame į 
neštuvus, apklojame mar
ška, antklode—lygiai taip, 
kaip ligonį kad gabena.

Užkrečiamos Ilgos
— O kaip su mirusiais už

krečiamomis ligomis?
— Tokių nevalia iš namų 

vežti. Tokį reikia vietoje

Kaip balzamuoja
— Tuoj parsivežę balza

muojame. Juo greičiau 
balzamuoti imamės, tuo ___  __ c____  ___
geresnį darbą atliekam, aprengti, padėti į karstą ir 
nes kol kraujas nesukietė- uždaryti. Atviro nelaiko- 
jęs reikia gyslas pripildyti ma. Maži vaikai tokiu atsi- 
specialiu balzam avimo, tikimu per tas laidotuves 

negali kartu vykti į kapi
nes.

lavone — pasilieka duobu
tė.

Visi numirėliai gauna 
numerį

— Įsitikinę, kad jau yra 
miręs tuojau paimame in
formaciją : vardą, tėvų
vardus, kada mirė, mirties 
priežastį. Nevalia imti kū
no, kol negauname žinios [ 
iš gydytojo. 
šaukiame 1 
kurs ligonį gydo. Susisiekę 
su gydytoju tada šaukia
me Health Department 
(sveikatos skyrių) — pa
duodame mirties priežastį, 
o mums paduoda numerį, 
kurs tam velioniui išpuola.

skysčiu, kurs persisunkęs 
po visą kūną sulaiko nuo 
gedimo. Pirma gyslos iš
plaunamos specialų skystį 
pompuojant.

Dabar vartojamas balza-igiausia giminės parenka? 
mavimas paprastai atlie-į — Senovėje visi norėda- 
kamas per 4 valandas, bet i vo, kad grabas būtų pilnai 
yra balzamavimas, kurs i atidarytas, 
užima apie 3 dienas, kada ir lenkai. Dabar iš 30 “pa- 
iš kūno išimama drėgmė ir grabų” gal tik vienam pa- 
toksai lyg sudžiūvęs, ve- sirenka atidarytą grabą, 
lionis gali išsilaikyti 20 i o didžioji dauguma — pu- 
metų ir ilgiau. Tas kas-1 siau atidaroma. Čia ne tik 
tuoja apie 300 dolerių. Ta
čiau ir dabartinis balza
mavimas, jei sausos kapi
nės, drąsiai apsaugo kele
tą metų.

pasakojo p.

Kaip veNonį aprengiate?
— Stengiamės taip pašar

voti, kad atrodytų kaip 
gyvas. Jei galima, paima
me jo paties turėtų drabu
žių eilutę, jo paties marš
kinius, kojines ir viską.

Yra tam tikros specialis
tės, kurios pasirinkusios 
sau darbą — mirusioms 
moterims plaukus sutaisy
ti. Mano duktė yra to iš
mokusi, 
Mažeika, ir turi labai daug 
darbo. Ima daugiau laiko. 
Mirusiosios plaukai kito
kį. Jei taip sutaisytų kaip 
gyvos, greit išsileistų. 
Dažnai šeima duoda foto
grafiją, kaip velionė gyva 
būdama plaukus tvarky
davo, pagal tą ir mirusiai 
sutvarko. Ir veidą nupu
druoja, ir lūpas nudažo, 
vartojama kuo geriausia 
medžiaga, ką tik galima, 
kad atrodytų kaip gyva.
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Apie karstus
— Kokius grabus dau- 

80% nori katalikiškų lai
dotuvių.

įvairūs atsitikimai
— Ar neturėjote kokių y- 

patingesnių atsitikimų.
— Kartą teko laidoti dar

bininką, kuris dirbo, taisė 
ką tai ties keltuvu. Taip 
staigiai keltuvas krito, 
kad nelaimingajam galvą 
sutraiškė. Visgi sutaisėm 
ir galėjome pašarvoti. Yra 
tam tikri specialistai, ku
rie už darbo valandą gau
na 75 dolerius. Jie sugeba 
gražiai pašarvoti, padary
ti veidą iš duoto paveikslo, 
nors velionės veidas būtų 
kažin kaip sužalotas. Jie 
didesnei žaizdai išlyginti 
paima odos iš kitos kūno 
dalies, vartoja kitas tam 
specialiai skirtas medžia- 

i gas ir padaro labai gražiai.
Esu turėjęs velionį, kurs 

miręs penkias paras išgu
lėjo nepastebėtas, o karš
tis tuo laiku siekė 100 laip
snių su viršum... Reikėjo 
karstą laikyti uždarytą.

f savaites kanalo dugne
— Ar tokiu atveju neten

ka vartoti kokią dujokau
kę?
— Turime specialius che

mikalus, aplaisčius jais 
kūną užmušamas gedimo 
kvapas.

Turėjau vienas laidotu
ves žmogaus, kurs kanale 
buvo išbuvęs 9 savaites. 
Palieti kūną — ir krinta. 
Teko įdėti į karstą ir tuoj 
visus plyšelius švinu už
lieti.

ypač lietuviai

tokia nauja “mada”, bet ir 
velionis gražau atrodo. Mi
rusio kūnas, paprastai, at
rodo sustyręs, ypač kojos, 
todėl geriau pusę grabo 
uždarius. Tada žmogus at
rodo lyg ilsisi, lyg miega. 
Mergaitės ir jaunos mote
rys dažnai pašarvojamos 
atvirame karste. Panaudo
jant vatą drabužius gali
ma gražiai suklostyti, su
darant įspūdį lyg pašarvo
toji tik ilsisi.

Graboriaus koplyčioj
— Paprastai pašarvojus 

laikome 2-3 naktis, seniau 
buvo paprotis, kad šeima 
neišeidavo iki kokios tre
čios valandos iš ryto. Da
bar koplyčią paprastai už
darome 11 vai. nakties.

Žmonės paprastai užsi
laiko rimtai. Bet pasitai
ko, kad ateina šeimos na
riai ir paprašo, kad grabo
rius padraustų žmones, 
nes užsimiršę pradeda kle- 
gėti kaip vestuvėse. Tačiau 
dauguma yra gerai išauk
lėti ir tekalba pašnabždo
mis.

Didelė dauguma, apie 70- 
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iš vieno vario, ištisai. Se
niau labai mėgdavo žmo
nės, kad karsto vidus būtų 
išpuoštas — visokiais pa
veikslais, paukščių, vartų, 
kabantieji mezginiai. O 
dabar — daugiau mėgsta 
paprastą vidų.

Grabnešiais paprastai 
būna giminės ir pažįstami. 
Retai prašo, kad graborius 
rastų grabnešius.
— Kapinėse duobės kasa

mos penkių - šešių pėdų gi
lumo. Kadangi mirusieji 
balzamuoti, o karstas — 
dėžėje, tai nereikia gilių 
duobių. Palaidojus su me
dine dėže, ta supūna ir ka
pas sukrinta. Žmonėms bū
na nemalonumų: prieš ka
pinių dieną papuošia, o at
ėję tą dieną—atranda kar
tais duobę sukritusią. 0 
cementinė dėžė laikys me
tų metus.

I

Paskutinis atsisveikinimas
— Buvo paprotis, kad ant 

kapinių atidarydavo kars
tą. Tai buvo sunkiausia va
landa namiškiams. Apalp
davo kokie trys - keturi, 
pargriūdavo, žiemą peršal
davo, žiūrėk už keletos 
dienų jau ir serga plaučių 
uždegimu. Dėl to dabar 
nebeatidaroma. Nelengvai 
davėsi tas paprotis išveda
mas : iš pradžių žmonės net 
apkuldavo graborių, patys 
karstą atidarydavo, o da
bar — aprimo, apsiprato.

Numirusiu perkėlimas
— Pasitaiko, kad prašo 

senai palaidotą perkelti į 
kitą vietą. Daugiausia bū
na, kad iš vadinamų tau
tiškų kapinių prašo per- 

į kelti į katalikiškas. Pana- 
; šių perkėlimų vienam gra- 
boriui pasitaiko koks dvy
lika per metus. Perkėlimai 
teleidžiami pavasarį nuo 
pašalo išėjimo iki bal. 30 
dienos ir rudenį nuo rūgs. 
1 d. iki šalnos užeina. Žie
mą — žemė įšalus, o vasa
rą — karšta, greičiau gen
da iškastas kūnas, taigi 
tada perkėlimai neleidžia
mi.

Dabar įvestas paprotis, 
kad per laidotuves palieka 
karstą neužkastą. Tai dau
giausia dėl artimųjų — 
jiems skaudžiausi valanda 
matyti, kaip žemės krinta 
ant jų mylimo asmens kar
sto. Užkasa vėliau. Ir duo
bė kasama ir karstas už
kasamas kastuvais, ne ma
šinomis.

Vaišės po laidotuvių
— Seniau į kapines 

žiuodavome arkliais, imda
vo kokias 3 valandas. Pa
kely sustodavo arklius pa
girdyti, o žmonės — į sa- 

va-

— Liūdniausia valanda, liūną. Po laidotuvių ark- 
pašarvotąjį uždarom ir jįus kapais pažerdavo, 

išnešam. Labai daug ap- o žmonės valgydavo pietus
alpsta. Daugiausia alpsta 
moterys. Neatsimenu, ar 
esu matęs apalpusį vyrą. 
Turime 
vaistų 
kuriais 
viname.

Apie dėžes Ir grabnešius
— Kokių medžiagų kars

tus dabar žmonės daugiau 
mėgsta pirkti?
— Prieš karą daugiausiai 

buvo metaliniai, per karą 
— mediniai. Dabar vėl me
taliniai. Be to — beveik 
visi dabar karstą dar deda 
į dėžę. Dėžės daugiausia 
cementinės ir kaštuoja 
tarp 55—180 dolerių, o 
karstų kaina dabar gero
kai pakilusi: nuo 75 dole
rių iki penkiolikos tūks
tančių. Brangiausis, kuris 
man teko užsakyti buvo 
2.800 dolerių, visas išlietas

specialių uostomų 
(smelling salts), 
nualpusias atgai-

restorane ir daugelis užei
davo po burnelę išmesti. 
Dabar vaišes daro namie, 
bet ir tas išeina iš mados 
— tik savo šeimą sukvie
čia.

I

Motina mokina savo vaikučius, kaip maudytis.

e
Apie festamentus

— Po laidotuvių tenka 
sutvarkyti piniginiai rei
kalai. Dauguma, apie 99% 
užsimoka be jokių sunku
mų.

Negeras tik paprotys, 
kad žmonės nesiskubina 
padaryti testamentą. Bū
na nemažai atsitikimų, 
kad neatsišaukiant gimi
nėms visas turtas nueina 
miestui arba daug pinigų 
išnyksta, kol suieškomas 
tikras įpėdinis. Labai 
svarbu, kuo anksčiau pa
daryti testamentą.

Atėjo pasitarti apie savo 
laidotuves

Pasitaiko ir tokių, ką gy
vi būdami ateina, sutaria, 
kokių laidotuvių norės. 
Dabar viena moteris atne
ša vis po 50 dolerių savo 
laidotuvėms. Ji nori sutau
pyti 300 dol., o jei sutau
pys daugiau, tai dar gra
žesnių laidotuvių norės.

Apie deginimą
— Ar teko jums ir į kre- 

matoriją ką nors atiduoti?
— Labai mažai. Per 27 

metus mano darbo, gal tik 
kokį 20 numirėlių teko nu
vežti sudeginti. Į krosnį į- 
deda su mediniu karstu. 
Baisus karštis. Kai sude
ga, yra įtaisyti specialūs 
“fenai”, kurie nupučia 
karsto, drabužių pelenus. 
Kaulai lieka savo tikrojoj 
išvaizdoj, nors sudegę. Ta
da juos sumala, pelenus a- 
tiduoda giminėms.

Laidotuvės kapinėse — 
daug gražiau ir geriau. Ge
rai, kad žmonės tą supran
ta. ..

Nusifotografavo prie savo 
kapo

Šitaip savo įspūdžius pa
sakojo žinomas Chicagos 
miesto graborius Stanislo
vas Mažeika. Ta proga 
man prisiminė pora atsiti
kimų iš Lietuvos: vienas 
pasenęs lietuvis kunigas, 
sirgęs vėžio liga, dar bū
damas gyvas pastatė pa
minklą ant savo kapo, ak
meninį, su savo fotografi
ja, su užrašu, kas čia ilsisi 
ir paskiau, apsivilkęs kam- 
ža ir su stula nusifotogra
favo... prie savo kapo. Sve
čiams parodydavo tą foto
grafiją.

Pažinau vieną inteligen
tišką moterį Lietuvoje. Ji 
buvo išauklėjusi dvi duk
teris mokytojas, du sūnus 
inžinierius ir kitus du ag
ronomu. Gyvendama vien
kiemyje ir pasiekusi apie 
60 metų ji užsakė, kad jai 
padarytų karstą. Atgabe
no karstą namo, padėjo 
ant aukšto pastogėje. Kar
stas būdavo atidengtas, 
šienelio priklotas ir tos 
moters sūnus pasakojo, 
kad kai šilta ir kai kamba
ry musios kanda, mama li
po į pastogę pogulio gulti 
savame karste.

Dr. J. Prunskis.



Lietuvių Diena Marianapolio
Kolegijos Parke Liepos 4

— Atgaivinamas karo nutrauktas istorinis pa
rengimas 
vių i 
naujas šventoves ir Kalvarijos keturiolika kop- 
lytč-Eų — Iškilmingosios Mišios bus laikomos 

Pamokslą sakys Wilkes Barre klebo
nas — Dainuos kc-turių parapijų chorai — Die
nos kalbėtojas kun Jonas Ealkūnas — Proara- 
na ves Kolegijos Alumnas — Septyniems giliu- 
k’nąiems teks pasidalinti $300 00 
polis kviečia ir laukia.

Nuo pat įsteigimo Lie
tuviu Kolegijos mieste 
Thompson. Conn.. sykį 
metuose, būtent, liepos 4 
d.. Amerikos lietuvių vi
suomenė ten suvažiuoja, 
kad bendrai lietuviškai 
praleisti dieną, gražiame 
kaip niekur kitur. Maria
na oolio Kolegijos Parke.

Šiemet, karui jau nebe- 
trukdant. tas istorinis pa- 
protis atgaivinamas. Tad. 
kaip ir kitais metais. Lie
pos 4 d., suvažiuos į Ma- 
rianapolį Amerikos lietu
vių dvasininkai, profesijo- 
nalai, biznieriai, lietuvių 
draugijos atskirais auto
busais. linksmi parapijų 
jaunimo chorai ir minių 
minios lietuvių žmonių.

Suvažiuos daug tūkstančių iietu- 
arti ir toli — Marianapolyje pamatys tris

lauke

Mariana-

prie kurių darbuosis Ko
legijos Rėmė jai iš VVorces-. 
ter, Waterburv, Hartford, 
Boston ir Cambridge.

DAINUOS KETURI 
CHORAI

Trečią valandą po piet i- 
vyks turtinga muzikalė 
programa. Dainuos Pitts- 
ton, Pa.. Hartford. Water- 
bury ir VVorcester lietuvių 
chorai.

Atvykusieji j Lietuvių 
Dieną tautos darbuotojai 
bus pakviesti pasakyti 
kalbas, iškėlimui lietuvių 
tautos aktualių reikalų ir 
nušvietimui mūsų pareigu. 
Tos dienos įžymiuoju kal
bėtoju yra pakviestas kun. 
Jonas Balkūnas iš Mas
peth. N. Y. Dainų ir kalbų 
programą ves Marianapo
lio Kolegijos alumnas kun. 
J. Bernatonis iš Lavvrence, 
Mass.

D AB B1X1N KAS

Mariunapolio Kolegijos Koplyčia

Septyni Traukimai S300.00 Victory Bonds

MARIANAPOLYJE 
Thompson, Conn.

ii III I
i i i i i
i 
į

Dalyvaujant lietuvių pa
rapijos dvasiški jai, para
pijos draugijoms, profe.si- 
jonalams, biznieriams ir 
nesuskaitomoms minioms.

i 11:00 a. rn. Iškilmingos 
šv. mišios — celebrantas 
TT. Marijonų Rėmėjų Cen
tro Valdybos pirmininkas, 
kun. J. Valantiejus, VVa
terbury, Conn. Pamoksli
ninkas, kun. J. Miliauskas, 
VVilkes Barre, Pa.

į 12:00 Pietūs ir užkan
džiai Kolegijos rūmuose ir 
Parke.

r

JULY 4, 1946

3:00 p. m. Muzikalė prog
rama ir kalbos. Lit tuvių 
Dienos kalba — kun. J. 
Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
Prižadėjo dalyvauti, Sena
torius J. VValsh, Massa
chusetts Valstybės Sena
torius, Advokatas Milleris 
ir kiti.

Dainuos Šv. Kazimiero 
par., Pittston, Pa., Hart
ford, VVaterbury ir Wor- 
cester lietuvių parapijos 
chorai. Stulginskų grupė.

įc # į:

Prieš kiek laiko lietuviš
kai - prietelingai Mariana
polio Kolegijai, visliame* draugijų, 
nei buvo išsiuntinėta lai-į biznierių ir nesuskaitomos ANTRAS ir TREČIAS lai- ________________________
mėjimų knygelės. Šis trau- minios suvažiavimą. Bus mėjimas: po $50.00 vertės TAS PENKTAS ŠEŠTAS Tautimai žaidimai, Bcvv
kimas įvyks Marianapo-|septyni traukimai: $300.00i Victory bonds; KETVIR- ir SEPTINTAS laimėji

mas: po $25.00 vertės Vic
tory bond.

Kai kurios parapijos 
ruošiasi atvažiuoti “Spe-' 
cial Excursion Buses”. No- į 

rint informacijų šiuo rei- garimai, 
kalu kreipkitės:

i

Worcester: p. Ridikienė, 
p. Giraitienė, p. šliorienė, j 
p. Baniene, parapijos var
gonininką — p. Juozą Že
maitį. Round trio iš Wor- 
cester $1.25 nuo žmogaus.

Boston: p. Vosylienė, 
Sanda, p. Brazauskas, 
Karčiauskienė.

Cambridge: p. Jakutis 
1 Mockevičius, p.________
iįįs denee to Thomnson.

■ Providence: Route 44 to 
Hartford: parapijos va r- Thomnson 

gonininkas “ T — 
p. Kripas, 
Petraitienė,

i Round trip — 2 00.
Waterbury: p. Aleksis, 

par. vargonininkas, p. Jo- 
kubauskas, p. Karinaus- 

• kienė, pp. Girdzijauskai, 
pp. Markevičiai, p. Stanke-, 
vičienė. Round trip —2.50. 
v Atvažiuojantiems priva- ioi.Trom'BristoTroute GA 

iciais automobiliais paduo- to E Hartford. East Hart- 
įdame Road Map . ford route 44 (Coventry,

Mansfield, etc. 
ton). Abington

lio Parke per tą didį lietu-, vertė Victory Bonds. PIR- 
vių dvasiškijos, parapijų MAS Laimėjimas: $100.- 

profesi jonai ų, 00 vertės Victory bond;

ling - Basebail.
Jaunimui šokiai visą po 

pietį Kolegijos Auditorijo
je

■

Visą dieną užkandžiai ir

MARIANAPOLIO 
ŠVENTOVIŲ 
LANKYMAS

Nuo ryto, kiekvienas ga
lės pamatyti ir atlankyti 
tris naujai Marianapolio 
parke iš tufo akmens su
kurtas meniškas švento
ves; būtent, didingą Ne
kaltojo Prasidėjimo švč. 
Marijos Liurdo grota. Šv. 
Juozapo ir šv. Onos šven
toves.

Taipgi. Kolegijos Parke 
jau via įtaisytos didelės 
artistiškos Kalvarijos. To
dėl ankščiau atvykusieji, 
kiekviena šeima atskirai, 
3rba atskirų parapijų or
ganizuotos gruDės. _ 
dvasininkų vadovaujami, ry Bonds: ta suma bus iš
turės progos apeiti ketu- dalinta tarp septynių gi- 
rioliką Kristaus Kryžiaus liukingų Kolegijos gerada- 

ir pelny- rių, kurių bilietėlių numa- 
riai bus ištraukti liepos 4 
dieną, išvažiavime. Todėl, 
kurie turite dar nesugrą
žintų bilietėlių, malonėkite 
tuojaus grąžinti. Prašysi
me. kad visi tikietai būtų 
sugrąžinti ne vėliau kaip 
liepos 4-tą dieną 5 vai. po 
pietų.
KUR YRA 
MARIANAPOLIS?

Lietuvių Kolegija yra la- 
pirmininkas. kun. J. bai švariame, nedideliame 

i/alantiejus iš \Vaterbury, gražių rezidencijų mieste, 
C >nn. Pamokslą pasakys Thompson, Conn., prie pat 

iš Wilkes-Barre. kampo trijų valstybių: jonų Rėmėjai, Jaunimas—į 

Connecticut, Massachu- Vyčiai, Sodalicijos bei pa-

( FITCHBU0U

'^ACHU^TTSiD uD
JCLINTON C

ŽAIDIMAI IR ŠOKIAI
Per visą dieną, atvykęs 

jaunimas ,ir nepasiduodą 
senatvei svečiai, turės pro
gos žaisti Kolegijos sporto 
aikštėje basebail, tennis 
ir bowling. Didžiojoj Kole
gijos auditorijoje įvyks 
šokiai. Tai jaunimui malo
ni staigmena.
KURIEMS TEKS
$300.00

Šių metų Lietuvių Dieno
je yra leidžiama išlaimėji- 

savo mui $300.00 vertės Victo-!

Kelių konlvtėles. 
ti visuotinius atlaidus.
IŠKILMINGOS 
MIŠIOS LAUKE

Lvgiai 11 valandą, lau
ke bus laikomos iškilmin
gos Mišios. Giedos šv. Ka
zimiero lietuvių par. cho
ras iš Pittston, Pa., vado
vaujant Kolegijos alum- 
) ui. inuz. Broniui Vove
riui. Mišių auką ce’ebruos 
Kolegijos Rėmėjų Draugi
jos

gpRH IG.Ha^CHOOL
COLLPLQL 

THOMPSON, CON N.
Kelrodis į Marianapolio Kolegiją, Thompson, Conn.

kia išlipti stotyje Putnam, i savo parapijos klebono ar- 
Conn., kame Lietuvių Die- ba prie TT. Marijonų Rė- 
noje Kolegijos busas visus 
svečius atvež j Lietuvių 
Dienos iškilmes.

Yra žinių, kad TT. Mari-

mėju, Vyčių, Sodalicijos 
i Valdybų bei vargonininkų. 
' MARIANAPOLIS
JUS KVIEČIA

i
I Lietuvių Diena 

rapijų vargonininkai ruo- džiaugsmo šventė 
Vykstant traukiniu iš šia Excursion Buses. No- napoliui ir lietuvių

svecias
Pa., ’ un. J. Miliauskas.

Po pamaldų bus pietūs ir setts ir Rhode Island.
Užkandžiai Kolegijos vai- v
p mojo j ir Marianapolio Boston. arba iš New York, rintieji prie jų prisidėti, jai. Juo daugiau 
P.-rke prie paruoštų stalų. IVaterbury, Hartford, rei-, malonėkite kreiptis prie privažiuoja, y~~

Marianapolio Kolegijos Rūmai

— tai 
Maria- 
išeivi- 

žmonių 
, juo jaukiau, 

juo smagiau.
j Prie Lietuvių Kolegi jos 
yra virš 300 akerių žemės: 
parko, ūkės ir miško dide
lis plotas. Tad yra apščiai 
vietos didžiausioms mi
nioms ir tūkstančiams au
tomobilių.

! Seniau į Lietuvių Dieną 
j suvažiuodavo (specijaliais 
traukiniais, autobusais ir 
automobiliais) į 15.000 
žmonių. Visi jie grįždavo 
pilni pasididžiavimo ir 
brangių, neišdildomų atsi
minimų. Ir parvykus jiems 
į savo miestą, kalboms a- 
pie Marianapolio gražu
mą ir įgytus įspūdžius ne
būdavo galo. Nekitaip ir 
šiemet bus. Atvyk ir įsiti- 
kįsi.

; Tėvai Marijonai yra Ma-

i Septyni traukimai $300.- 
00 Victory Bonds.

i
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pelnas Lietuvių 
M ari an apol io Kolegija i.

įl įe įl

Nuoširdži ai i ižk vieči ame 
visus! Įžangos nebus!

Marianauol io Kolegijos 
Vadovybe.

Visas
l
į
iii

P-, 
P-

ĮJ p.'
p. Raudonai- Take thru Provi-

— p. J. Balsys, 
p. Kadienė, p.

p. Mačiuška. (Meriden,
Waterbury: Route G A 

, Portland, Wil- 
limant ie). From Wihman- 
tic route 203 to Hampton. 
From Hampton route 97 
to Pomfret. From Pomfret 
97 thru Putnam on route 
193 to Thompson.

Another route for Wa- 
terbury: Route 69 to Bris-

idame “Road Map”.
Worcėster: Route 12

(Auburn, Oxford, Webs- 
ter) to Webster Square. thru Putnam on route 193 
From here route 193 to 
Thompson.

to Abing- 
route 97

to Thompson.
Hartford: Route

From
- . . I ......

1 Boston: Route 9 (Brook- Manchester.
line, Framingham, Wor- chester route 44. From 

į cester). Take route 12 and ^)^ov*
follow Worcester’s <____
tion.

Norwood: Route 1-A to

rianapolio Kolegijos vedė
jai; jie labai nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius j 
liepos 4 d. parengimą Ma
rianapolyje. Atvyk ir pasi
džiauk su kitais lietuviais 
tame Lietuvos kampelyj route 11—Woonsocket, R. 
Amerikoje.
TT. Marijonų Rėmėjų 

Centro Valdyba ir 
Marianapolio Kolegi

jos Vadovybė.

' I. Take route 102 to Chep- 
iachet. Take route 44 to 
Thompson.

Brockton:
route 138

■T

to6
Man-

v direction as 
direc- Waterburv.

Visose vietose pridėsime 
iškabas “Marianapolis”, 
kad būtų geriau visiems, 
taip iš arti kaip ir iš toli, 
____ i keliu atvažiuoti į 
LIETUVIŲ DIENĄ, Ma- 

i rianapolio Kolegijos Par- 
Route 123 to ke. Tat, visų laukiame Ma- 
— Taunton. rianapolvjc.

k •» SL

• "*■* ■ **ft.'

FU

*

Marianapolio Kolegijos bo\vling alleys
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VIETINES ŽINIOS
A a i • a

Lietuvoj Baisios Kančios!

liekanos. Žmonės badauja

Mūsų tėvų žemė priešų apiplėšta. Namai sudegin
ti. Miestai-miesteliai, kaimai ir ūkiai išgriauti. Krau

tuvės tuščios. Pramonės nėra. Maistas atimamas. Dra
bužiai, ūkių, namų reikmenys išvogti. Lietuva tai sude
ginto namo tušti rėmai
kaip ir visi nukentėję nuo baisiausios ugnies ir karo.

Badauja, ir dar persekiojami. Savo sugriautuose 
namuose nevalia gyventi. Namiškiai gaudomi ir išve
žami į šaltą Sibirą. Jie naktimis gaudomi iš namų. Kiti 
bėga į girias, bet yra gaudomi net su šunų pagalba. Ot, 
žiauriųjų okupantų “labdarybės“. Lietuvoje lietuviui 
mirtis — ir tai kryžiaus mirtis. Pabėgę ir išvestieji 
daug kenčia neprietelingose prieglaudose.

X __________________________________________________

Šios apie Lietuvą žinios, šis j ir kenčiantiems lietuviams pa- 
pats baisusis vaizdas šaukiasi*— 
pagalbos. Viengenčių liejamas 
kraujas šaukiasi pagalbos. Kū
dikiai ir užaugę, dvasiškiai ir 
pasaulionys, vyrai ir moterys, 
tikintieji ir netikį — visi šau
kiasi pagalbos.

Kas duos leisgyviai Lietuvai

T TFPCK II TT V d. PatrijotingiejiJulul VrO'iJ ULi I ^"Lietuviai Rengia 
South Boston High School Auditoriume 

MASINĮ SUSIRINKIMĄ

DAKTARAI

Šou 4476
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
Bo. Boston, Mas*.

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.AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Masa.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROwbridg* 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

' galbą ?
Gerieji Samaritonai. Pirma 

lietuviai. Po jų svetimieji.
Kokia pagalba jai ir jiems yra 

reikalinga?
Visokeriopa. Labiausiai gauti 

' jai pasaulio užtarymą, duoti jai 
ir jiems valgio, knygų ir drabu
žių.

Kiek So. Bostone rasis gery-
, ju Samari jiečių ?

Visų So. Bostono srovių lietu
viai rengia didžiausį Lietuvos 
pagalbai vajų, liepos 4 d., 1946.

! Šis vajus susideda iš maldų, au-
■ kų ir kalbų:
; 4 d .liepos, 8 v. r., Šv. Petro
parapijos bažnyčioje, bus laiko- 
mos iškilmingos šv. mišios su a- 
sista Lietuvos gerovei. Misionie-

: rius Tėvas Jonas Kidykas, S.J. 
sakys pamokslą, tą laisvės die- 

Iną.
! Tuoj po šių maldingų iškilmių, 
t. y.. 9:30 v. r. įvyks pasaulinės 
iškilmės, So. Boston High 
School erdvioje salėje. Kalbės

i Tėvas Venckus. S. J.. Kongres
manas O’Konskis ir kiti Lietu-

' vos prieteliai, jierstatydami pa- 
; šauliui laisvę ir nelaisvę.

Bus ir meno-dainų trumpa 
i programa. Bus renkamos aukos 
; Lietuvai gelbėti.

So. Bostono kvotimas - egza
minas. Ar daug žmonių daly
vaus šiame Lietuvos gelbėjimo 
vajuje?

Rasis tokių, kurie turi ausis,
■ o negirdi. Turi akis, o nemato. 
Turi širdį, o negaili. Rasis tokių.

j kurie nusisuks nuo Lietuvos 
j baisių kentėjimų ir dejavimų į 
linksmybes — išvažiavimus.

‘ Gal niekas neis į šias Lietu
vos pamaldas ir į visuomenės 
teismą Lietuvos labui? Gal ir

Casper's Beauty Salon

ll

8 vai. ryte pamaldos Sv. Petro bažnyčioje, W. 5th St.
9:30 vai. ryte Masinis Susirinkimas South Boston High School Auditoriume-Salėj

_______________________ ♦----------------------------------------------------
tono yra važiavę daug ekskursi
jų Lawrencean. Šiuo tarpu Law- 
renceas So. Bostonan. Valio!

Laukiame apaštalų ir iš visų 
kitų Naujos Anglijos lietuviškų 
kolonijų.

Kongreso sesijos prasidės 3
vai. p. p., bažnytinėje salėje, W.
5th St.„

Kongreso pamaldos bus Šv.
Petro parapijos bažnyčioje, 5
p.p., Lietuvos gerovei.

Po to įvyks vakarienė.
Visi kviečiami atsilankyti.

Kančios, kraujas ir mirtis yra da
bartinėje Lietuvoje. Taip rašo ir kalba 
tie, kurie patyrė, kas dedasi už Stalino 
^geležinės uždangos691 •

rengėjų nevisi čia, kaip reikia 
pasirodys? Tas priklaųpo nuo 
So. Bostono patrijotiškumo ir 
tikrumo. Gerasai Samariejietis 
vienas gerą padarė savo arti
mui. Po Kristaus kryžiumi tik 
keli asmenys stovėjo. Rengėjai 
nesigėdi savo darbo. Bus kas ar 
nebus, tai visuomenei dirba.

Mažas šio vajaus pasisekimas 
rodytų, kad So. Bostonui nebe
reikia apvaikščioti liepos 4 d. 
Veikėjai nebenorės nei vas. 16 d. į bėjimui. Tik tuomet ir jo sąžinė, 
rengti minėjimo. Tuomet vilio- ■ gal jausis nekalta piknikuojant. 
tojai tyčiosis iš So. Bostono.: Kitaip būtų visiškai tuščias tei- 
“Užmigo So. Bostonas”. Ne. So. > sinimasi pasiliuosuoti nuo šios 
Bostonas neužmigo tik perdaug: šventos pareigos gelbėti močiu- 
randasi jo išnaudotojų.

Prasikaltimas, So. Bostonie- •

JEWELRY and GIFTS

738 8C 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU 4445

ĮVAIRŪS skelbimai

čiui nedalyvauti minėtame va
jui Lietuvos gelbėjimui tikrai 
būtų prasikaltimas ir prieš Lie
tuvos gerovę ir prieš So. Bosto
no gerą vardą bei norą jai pa- 

! gelbėti.
Vienas išėjimas. Vienatinis 

jSo. Bostoniečiui būdas išvengti 
| prasikaltimo už nedalyvavimą 
liepos 4 d., parengime Lietuvos 
gelbėjimui, tai suteikti šia pro
ga piniginę auką Lietuvos gel- 

ikšiimili TSIz v, ec.ina

v.

iSt.. South Bostone. Tuoj po pa
maldų, 9:30 vai. rytą, So. Bos
ton High School svetainėje į- 
įvyks prakalbos paminėti Jung.

I Valstybių nepriklausomybės 
šventę ir kelti reikalavimą, kad 
pavergtai Lietuvai būtų grąžin
ta laisvė ir nepriklausomybė, 
kad Rusija ištrauktų savo rau
donąją armiją iš Lietuvos ir 
kad grąžintų iš Sibiro išvežtus 
ir kankinamus lietuvius.

Principaliu kalbėtoju bus J. V. 
kongresmanas O’Konski. Kalbės 

I ir kiti įžymūs kalbėtojai.

Notre Dame universitete. 
Šiuo metu baigia rašyti 
“This is my story“. Numa
toma, kad šis veikalas pa
sirodys jo nutraukimo ry
šių su komunizmu metinė
je — spalių 11. Reikia pa
stebėti, kad su komparti
ja nutraukusių žmonių ei
le jau savo atsiminimus 
parašė: Kravčenko, Bar- 
min, Krivicki, Bazarov, 
Agbekov, Dumbaidze, Be- 
ssedovvski.

REIKALINGA marškiniams

Liepos 1 a., 9 vai. ryte para
pijos mokykloje. I ir E. 6th St., 
prasidės parapijos vaikams va
sarinei kursai, taip vadinama 
vasarinė mokykla. Mokytojos 
bus seserys. Mokslas bus lietu
viškas. Vasarinė mokykla yra yra pirmojo pasaulinio karo ve- 
įsigyvenusi mūsų parapijos is- teranas ir Stepono Dariaus A- i 
tori joje. Alumnai šia įstaiga di- merikos legiono Įkišto vienas iš I 
džiuojasi. Visi kviečiami šią I organizatorių.
proga pasinaudoti — ateiti ir 1 Linkime p. James Smiglui pa- 

: pasimokyti lietuviškai. Verta sveikti!
Į mokyti.

SUSIRGO SMIGLAS
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Šiomis dienomis rimtai susir

go p. James Smigias, gyv. 72 
Gatės St., South Boston. Jis

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offic* T*l. So. Boston 0MB

tę Lietuvą. Ir vis vadintis lietu
viu patrijotu. Reikia darbų.

Visi, kaip vienas, eikime, lie
pos 4 d., į pamaldas ir prakal
bas dėl Lietuvos, nešdami jos 
naudai aukas ir dainuodami

Paskyrė $100 Tarybai
LANKĖSI

Res. 37 Oriole Street
We*t Roxbury, Maao.
TeL P*rkw*y 1233-W

siųti operatoriai. Prositojai. pa- Lietuvos Partizanų Dainą: 
tyrę ir nepatyrę: shakers, fyde- 
riai. lankstyto jai, patyrimas ne
reikalingas. Geras atlyginimas. į 
Boston Laundry. 10 Soden St., j 
Cambridge, Mass. (28) ,

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

(28)
I

REIKALINGA patyrusių sti- 
jeherių - siuvėjų vyriškų drabu
žių. Atsišaukite asmeniškai. — 
GARFIELD MFG. CO., INC.
11 Linden St., West Lynn, 

2nd floor. (25-2)
i REIKALINGA merginos prie 

lengvo darbo. 5 d. savaitėje. 
Dieniniai šiftai, 7 a. m. iki 4 p. 
m. Vakarinis šiftas: 4 p. m. iki 
11 p. m. Iloague-Sprague Corp., 

130 Eastem Avė., Lynn.
(11-28)

Palinko liepa šalia kelio 
Pravirko motina sena 
Sūneli, Tėvynė tave šaukia 
Ir vėl laisva bus Lietuva.
O, jeigu mirsiu už Tėvynę 
Už brangų vardą mūs šalies 
Mergaite, papuoški mano kapą 
Baltais akacijos žiedais...
Jei planuoji, kur su piknikie- 

riais išvažiuoti, pirma, pasiųsk 
komitetui Lietuvos gelbėjimo 
auką.

I 
Birželio 20 d. įvyko So. Bos-! 

tono Lietuvių Piliečių draugijos 
susirinkimas. Direktoriams pa- į 
siūlius skirti Amerikos Lietuvių 
Tarybai $100 ir juos įteikti lie
pos 4 d. bendrame Bostono lie
tuvių parengime, pasiūlymas 
priimtas.

Bostono Lietuvių Komitetas 
Kovai Dėl Lietuvos Nepriklau
somybės ruošia masinį susirin
kimą liepos 4 d._ Susirinkimas 
bus pradėtas iškilmingomis šv. 
mišiomis 8 vai. rytą Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje, W. 5th

Antradienį, birželio 25 d. ‘Dar- 
! bininko’ redakcijoj lankėsi adv. 
Olis su žmona ir Dr. Biežis su 
žmona iš Chicagos lydimi p. J. 
Kasmausko, vietinio biznierio.

l

New York (LAIC) —Bu
vęs N. Y. komunistų dien-: 
raščio “Daily Worker“ re-' 
daktorius L. F. Budenz,, 

i prieš keletą mėnesių metęs 
Į komunistų eiles, ir, su visa 
šeima grįžęs į katalikybę, 
šiuo metu profesoriauja

Budenz Parašė Knygą

Rm. Šou 3728 Šou 4818

UthuanianhirnitareCo.
moverb— 
Irta u red and

Bonded
Local A Long

Distance 
Moving

326.328 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

_____ ________________ _____

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

ŽINUTES s

Birželio 25 d. mirė ilgai sirgęs. 
Pranciškus Astrauskas, 61 me
tų, gyvenęs 2 Weff Park, So. 
Boston. Paėjo iš Ylakių. Ameri
koje pragyveno 38 metus. Pa
šarvotas pas graborių D. A. Za- 
letską, 564 Broadway. Laidoja
mas iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
birželio 28 d. 9 vai. ryte. Šv. 
Mykolo kapuose.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukšto:

BOTUS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

i! 
i: 
i! 
i! 
i!

LABAI PAGEIDAUJAMA 5-
6 kambariai So. Bostone. Mes 
lietuviška šeimyna su dviem 
vaikučiais. Už nurodymą kam
barių atlyginsime. Šaukite — 
ALG. 8745. (25-9)

Lawrence! Lawrence! Ra h! 
Rah! Rah! Girdėjau, kad iš 
Lawrenco atvažiuoja žmonių 
pilnas busas į pirmą Naujos 
Anglijos Maldos Apaštalavimo 
draugijų kongresą, birž. 30 d. 
Už tai Lawrencui šaukiame tris 
amerikoniškus valio! Iš So. Bos-

Draugijų Valdybų Adresai
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.
258 Vest Broadway, South Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BU. FA8ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th St, So. Boston, Mass.

▼lce-Plnninlnkaa — Pranas TuleUtis
702 E. 5U St, So. Boston, Masa

Prot Ratt — Jonas Glineckls, 
& Thomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. SUth St, So. Boston, Masa

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tn 
člą sekmadien) kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų Parapijos salftj 
492 E. 7th St. So. Boston, Masa

• 1

šeštadienio Lenktynes.

The MYLĖS STANDISH
STAKES
$10,000 Pridėta

Daily Dottblc Baigias 1:55 pp Pradžia 2:15 pp.

8 Reisas 5:45 pp.

Įžanga: Grandstand 83c Taksų 17c. Viso $1.00

Clubhouse $1.67 Taksų 33c Viso $2.00

380*/2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1AI

S. Barasevičius Ir Sūmb
MOTERIS FAGELBININKB 

Lietuvių Gratoriu* Ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Teta**

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tai. SOUth Borien 2580 
Sttnaua gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava. 
Tek COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMS
187 Dorohester Street 

South Boston, Maso. 

Joseph W.Casxr 
(KASFERAS) 

Laidotuvių Dlroktortao Ir 
Balsamuotojaa 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] 

Koplyčia iermenlma Dykai 
Tol. BOU Boeton 1437 

ŠOU Booton SNO

1ZALETSKAS
j FUNERAL H<HOBIS

564 East Broadway 
8OUTH BOSTON, MASE.

D. A. Zalotskaa, F. E. ZaletskM 
Oratoriai Ir Balaamuotojal

Patamavlinaa dieną Ir naktį 
Kapl/Ma iermanlma dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Boeton 0818 

ŠOU Boeton MOB
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VALSTYBIŲ ŽINIOS
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PUTNAM, CONN. HEW BRITAIN, CONN I

— ■ ■' «.

Visa parapija sveikina kun. M. 
A. Pankų, sulaukus 40 metų ku
nigavimo sukaktį. Lai gerasis 
Dievulis laiku jį mūsų tarpe dar j 
daug metų, ir linksmų sukaktu-; 
vių, klebone!

Parapijiečiai, šv. Andriejaus 
parapijos, tinkamai pagerbs 
kleboną rugsėjo 22 d., numaty-. 
tu bankietu.

DARBININKAS 8

Šio mėnesio 30 d. prasideda 
mergaičių vasaros stovykla Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne, 
kuri tęsis iki liepos 28 d. Kaip 
ir kitais metais, mūsų lietuvai
tės renkasi iš įvairių Amerikos 
Valstybių praleisti porą savai
čių arba visą mėnesį Putnam, 
Conn., N. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserų vadovaujamo joj —Camp 
Immaculata.

Stovyklos tikslas yra ne tik 
duoti mergaitėms progą pasil
sėti ir atsikvėpti po miesto 
triukšmo sveikam, tyram ore. 
puikioj gamtoj, bet paįvairinta 
programa, daug naujų dalykų 
pamatyti, išmokti ir susipažin
ti su lietuvaitėm iš daugelio ki
tų miestų. Svarbiausia gi. kad 
lietuviška atmosfera, lietuviš
kos dainos, tautiniai šokiai, žai
dimai, paskaitos ir tt. žadina jų 
lietuvišką dvasią, iššaukia kiek
vienoj lietuvaitėj giliai glūdin
čią meilę savo tėvų žemei. — 
Lietuvai, jos kalbai, kultūrai ir 
papročiams.

Tikimasi, kad ir šiais metais 
stovykla turės didelį pasiseki
mą. Malonu žinoti kad mūsų 
lietuviškos šeimos atsiliepia ši
tam darbui ir siunčia savo mer
gaites į Camp Immaculata. Jau 
labai gražus būrys mergaičių 
yra užsiregistravusių.

KUN. M. A. PANKUS,
40 METŲ KUNIGU

Praeitą sekmadienį, parapijos 
i metinis piknikas įvyko Schutzen 
Parke. Daug žmonių atsilankė,• 
oras buvo gražus, nuotaika visų 
kogeriai.si. Buvo skanių valgių 
ii’ gėrimų, šv. Juozapo parapijos 
baseball komanda pasirodė 
prieš m's’> parapijos vyrų ko
mandą. Orkestrą puikiai grojo. 
Parapijos kunigai dirbo sunkiai, 
kad viskas pavyktų.

Šeštadienio vakare, parapijos 
svetainė ė į vyko vaišės visiems

i darbininkams, kurie dirbo, kad 
| pavyktu bazaras ir piknikas. I
Kun. Matutes, klebono vardu, 
visiems padėkojo už pasiaukavi- 
mą parapijos naudai. Apie 25 

■ asmenys dalyvavo.

i

Kun. M. A Pankus, šv. An- -------------
driejaus parapijos klebonas,- Parapijos kunigai atliko me- 
New Britain. Conn., mini savo tinęs rekolekcijas Šv. Tarno se- 
40 metų kunigavimo sukaktį at-į minarijoje, Bloomfield, Conn. 

įeinantį sekmadienį. Gimęs Kur-j Klebonas kun. M. A. Pankus ir: 
j šėnuose, Lietuvoje, birželio 26 
d., 1883 metais, baigė pradinę

I mokyklą Lietuvoje. Kauno se-
! minarijoje pradėjo Filosofijos ir
i Teologijos mokslus. Atvykęs A- 
, merikon 1903 metais, įstojo į
Šv. Bonaventūro Seminariją.
Allegany, N. Y., ir buvo kunigu žmonių pribuvo bažnyčioje šv. 

mišių metu. Praeitą sekmadienį, 
sumos metu. Švenčiausis buvo 
viešai įstatytas iki pamaldų po 
piet. Altorius buvo labai gražiai j

kun. Matutis buvo išvykę per 
pirmas dvi savaites, 
Bensevičius šią savaitė, 
lekcijas vedė Tėvas Dore, 
tas.

gi kun.
Reko-
Jėzui-

Paveikslas parodo Bulgarijos ūki inkų derliaus papročius, kai jie pra
dedant piauti ir nuimti kviečius nuo laukų padaro paradą. Bet Lietuvos 
yra žinomos garsios užbaigtuvių ceremonijos.

Nuoširdi Padėka gausiai ir šimteriopai atmokės 
už didelį gerumą. Lieku didžiau
siai

LOWH1, MASS.

Gegužės 26, įvyko D. L. K. 
Vytauto klubo parengimas lie
tuvius veteranus pagerbti. Da- 

, lyvavo virš 500 žmonių (apie 
200 veteranų) Didelis kreditas 
priklauso D. L. K. Vytauto klu
bui už surengimą tokios šau
nios puotos, ir kartu klubas ta
ria ačiū Motery rateliui kuris 
prisidėjo finansiniai prie pager
bimo mūsų jaunu veteranų.

Pereitą mėnesį LDK Vytauto 
klubas paskyrė $100.00 dėl A. 
L. T. kovai dėl Lietuvos laisvės 
ir nupirko 20 anglų kalbos žo
dynu ir pasiuntė lietuviams pa
bėgėliams į Vokietiją. Šiaip lie
tuviškos organizacijos dirba 
kiek tik gali dėl Lietuvos labo.

Priminta nariams, kad bvs 
žuvavimo išvažiavimas dėl klr- 
bo narių liepos 21 d., 1946 m. 
Kurie norite važiuoti, užsire
zervuokite vietas klube.

Vyt. W. Ramanauskas.

MANCHESTER, N. H.
BALF 53 Skyriaus Darbuotė

dėkingas Kristuje,
Kun. J. V. Skripkus.

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
į “Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 

' Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 

, way, So. Boston 27, Mass.

Nuoširdžiai dėkoju Motinai
M. Dovidai ir visoms Šv. Pran
ciškaus Sesutėms už parengi
mą 25 metų Kunigystės Jubi
liejaus iškilmių vienuolyne, geg. 
20 dieną š. m. Maža koplytėlė 
buvo labai gražiai papuošta. A- 
kademijos choras labai gražiai 
giedojo laike šv. mišių. Už ką 

lesu labai dėkingas.
Akademijos caf eteri ja (val

gykla) buvo išpuošta palmėmis 
*; ir sidabrais. Pietūs buvo gar-! 
jdžiai pagaminti ir tvarkingai 
patarnauta. Už ką labai ačiū.

Nužemintai dėkoju visiems 
kurie tarnavo šv. mišiose: kun. 
K. Skrypkui iš Binghamtono,
N. Y. (mano pusbroliui); Rev.

Birželio mėnesyje įvyko daug M. Rubicki — diakonui iš Cler- 
sutuoktuvių mūsų bažnyčioje, ton. Pa.; Rev. E. Istocen— sub- 
Sekantys asmenys priėmė Mo- diakonui iš Cannonsgurg, Pa., 
terystės Sakramentą: Paul Zig- (abu yra mano klasės drau- 
mont ir Eilėn Richards; Florian gai); Rev. J. Zewe, ceremonijų 
Nowak ir Olga Gardas; Carl vedėjui. 7 
Hulten, Jr. ir Julia Kowalaus- Rev. E. Pauly, vyskupo sekre- trą $40.00 nupirkimui mokyk- 
kas; Rudolph Fiedler ir Julia toriui, kuris pasakė gražų pa-. loms reikmenų. _ 
Petkavich; Timothy Murphy ir mokslą. 
Margaret Savage; Joseph Ko- 
valeski ir Dorothy Shivok; Wil- • laike pietų tvarkingai vedė pro- 
liam Maxwell ir Antoinette Pe-, gramą, 
tūla; Anthony Hicks ir Mary 
Riktoraitis; Joseph Kvedas ir zimierui ir jo žmonai 
Christine Labutis. Geros kloties į lankymą ir gausias

J.J.M. Nuoširdžiai dėkoju garbingiems 
svečiams: kun. P. Česnai iš Ma- 
hanoy City, Pa.; kun. M. Dau-. 
mantui iš Girardville, Pa.; kunJ 
Dr. V. J. Martusevičiui iš Phi
ladelphia, Pa., ir kun. Ig. F. Va- 
lančiūnui iš Philadelphia, Pa., 
kurie atsilankė į iškilmes ir su-' 
teikė labai daug malonumo. į 

Dėkoju čikagiečiams sve
čiams: pp. Katauskienei ir Ma
riukei ir S. Jurgaitei.

Širdingai dėkoju Pittsburgho *|* 
kunigams, pažįstamiems, drau- V 
gams ir visiems dalyvavusiems $ 
kėjimus. Lai geriausias Dievas’ $

Dievo Kūno šventėje daug

— Birželio 21. 22. 23 d.d. buvo 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne mergaičių rekolekcijos, ku
rias vedė kun. J. Dambrauskas, 
MIC. Mergaitės buvo atvykusios 
iš Connecticut valstybės, nes 
C.L.C. organizacija buvo užsi
sakiusi šį laikotarpį savo reko
lekcijoms.

Kitos mergaičių rekolekcijos 
bus rugpiūčio 2, 3. 4 d.d. Jos 
prasidės penktadienio vakare 8 
valandą ir baigsis sekmadienį 
po mišių. Mergaitės dar norin
čios užsisakyti vietas šioms re
kolekcijoms gali kreiptis į: — 

SISTER SUPERIOR
Immaculate Conception

Convent
R. F. D. 2. Putnam, Conn.

Geras Patarimas
Juozas eidamas gatve sutiko 

Petrą.
— Pasakyk Petrai, kur manai 

vykti birželio 30 dieną?
— Aš esu pasirengęs važiuoti 

į Linden Park. Union City. Nau- 
gatuck, 
atsakė.
— Tai
— Ar

tą dieną ten suvažiuos lietuviai 
iš visu Conn. valstybės kraštų.
— Tai kas ten bus?
— Bus trijų Conn. Apskričių 

metinis išvažiavimas — Gegu
žinė.
— Ar ten bus galima turėti 

good time?
— Žinoma, kad taip, tik nepa

miršk atvažiuoti, atsiveški ir 
draugus.

į įšventintas birželio 26 d.. 1906 
m., Scranton’o vyskupo Hoban. 
Klebonavęs Wanamie ir Forest 
City, Pa., lietuvių parapijose,
atvyko Hartford’o vyskupijon į papuoštas, 

į virš 35 m. atgal. Nuo 1911 iki į 
1936 buvo Šv. Jurgio parapijos 
klebonu. Bridgeport. Conn. Nuo 
1936 iki 1940 taip pat klebona
vo New Haven'e. Šv. Kazimiero 

į parapijoje. Nuo 1940 eina klebo
no pareigas New Britain’e.

Nuo pirmos dienos New Bri
tain’e kun. M. A. Pankus atsi
davė visomis jėgomis pagerinti 

j Šv. Andriejaus parapijos stovį, 
i Štai spalių 15, 1941, vyskupas 
j Henry J. O'Brien konsekruoja 
; naują didįjį altorių, importuotą 
, iš Italijos. Kiek vėliau, penkioli
ka naujų vitražinių langų įtai
sytų bažnyčioje. 1943 metais 
vyskupas vėl atvyko pašventinti 
naujus vargonus. Gi pereitais 

1 metais senoji klebonija buvo nu
griauta ir graži, erdvi, stilinga 
nauja klebonija dabar puošia 
parapijos nuosavybę. Vienu žo
džiu. visi parapijiečiai džiaugia- 

1 si. kad jų klebonas tiek daug ga- 
į Įėjo padaryti tame laikotarpyje 

i būdamas New Britain’e. Ilgiau
sių metų jam New Britain’e!

_________ I
Sekmadienį keturi krikštai į-| 

vyko kartu, tokiu būdu keturi 
nauji parapijiečiai stojo į Šv. Į 
Andriejaus parapijos eiles, bū
tent, Ann - Frances Valukevich; 
Laurence - Joseph Dės Rosiers;: 
Thomas - St. John O’Bright; 
Robert - John Valentine.

i

visom porelėm!

NEWARK. N. J.

<r

i
I

Conn. — Petras rimtai i

Į 
kodėl ten žadi važiuoti ? ( 
gi tamsta nežinai, kad ■

I

— Ar ten bus vietos automo
biliui pasistatyti?
— Taip. Linden Parke yra vie

tos dėl 500 automobilių.
— Gerai, Petrai, aš turiu daug 

Ir pažįstamų, susitarę atvažiuo
sime. Beje, kas bus jei lietus lis 
tą dieną?

— Lis ar ne vistiek atvažiuo
kite, išvažiavimas įvyks, kad ne 
lauke, tai viduje.
— Ačiū, Petrai, už kvietimą ir 

informacijas. Sudie, pasimaty
sime Linden Parke, June 30.

Renginio Komisija 
J. T.

Visti Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

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

i

4

Mūsų skyrius surengė prakal
bas 2 d. birželio. Kalbėtoja buvo 
iš Lietuvos, stud. B. Budreikai- 
tė. Oras buvo lietingas, tai ma
žai žmonių atėjo. Aukų surin
kom pusėtinai. Tos aukos ski
riamos dėl tremtinių mokyk
loms Vakarų Europoje. Aukoto
jų vardai: po $5. — A. Miškinis, 
T. Kikutienė, K. Simuhtis, P. 
Andre jūnas; po $2. — J. Svety- 
kas, D. Taparauskas, J. Vaičiū
nas. Po $1.00 — K. Bernotas, 

i A. Petkus, J. Olkovikienė, E. 
; Čaikauskienė, A. Kikutis, A. Mi- 
' lašis, D. Valinskas, J. Mačiule- 
' vičius. Ant. Kemėšis .15c, po to 
| pridėjo $5.00 ir Pov. Bernotas 
$2.00.

Nužemintai dėkoju, Valdyba nutarė pasiųsti į Cen-
l 1 1 I 1 T W T. V Z’ V K r. z x 1 V X - — A _ ______ * > “ . - 1 >

Kapitonas A. Mašidlauskaite j
Neseniai pp. Mašidlauskai, 

gyv. Brockton, Mass., gavo ži
nią, kad jų dukrelė leitenante 
Agnės, kuri yra WAC tarnybo
je ir darbuojasi Tokio, Japoni
joj, pakelta kapitonu.

Kap. Agnės Mašidlauskaitė 
jau du metai kaip darbuojasi 
karo departamento įvairiuose 
skyriuose Pacifike. Ji buvo Aus
tralijoj, Philipinų salose, o da
bar randasi Tokio, kur atlieka 
svarbias pareigas Alijantų Jė
gų vyriausioje komandoje. 
Sveikiname!

Šventi žmones kiekvieną 
rytą ir vakarą ruošėsi prie 
mirties. K. J. N.

W. 1 Chkholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St„ 
PROVIDENCE, R. I.

Telepbone:
Ofisą: Dexter 1952

Namų: PI. 62M

Dėkoju p. Ed. Schultz, kuris

i

Nužemintai dėkoju broliui Ka- 
už atsi- i 

dovanas.:

A. Kikutis, sp. rast.

Albert R. Barter
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„

Birželio 10 d. įvyko Lietuvos ] 
Vyčių 29 kuopos susirinkimas. ] 
Susirinkimas buvo gausus. Pri
imta penki nauji nariai ir pa
duota 10 naujų aplikacijų.

Vytis Pranas Vaškas išdavė 
raportą iš apskričio suvažiavi
mo, kuris įvyko Paterson, N. J. 
Vytis Petras Biekša, šokių ko
miteto pirmininkas, išdavė ra
portą iš įvykusių šokių parapi
jos svetainėje, kurių pelnas pa
skirtas parapijai, šokiai finan
siniai buvo sėkmingi.

Plačiai kalbėta apie L. Vyčių 
organizacijos metinį seimą, ku
ris įvyks rugsėjo 20, 21 ir 22 • 
dd., Worcester, Mass. Kitame- 
kuopos susirinkime bus renka- ■ 
mi atstovai į seimą, kuris įvyks; 
liepos 8 dieną.

Po susirinkimo įvyko socialis 
parengimas.

L. Vyčių 29 kuopa po penkių 
metų ruošia pirmą pikniką, ku
ris įvyks lie}K>s 14 d., Belle 
Mead, N. J. Tikimės gausios pu
blikos. Pikniko komitetas uoliai 
darbuojasi, kad piknikas pa
vyktų.

Vedusieji ir viengungiai žais 
“softball”.

L. Vyčių 29 kuopa sveikina ir

linki geriausių sėkmių savo na-' 
riams, p. Rūtai Giraitytei (gy
venusiai Boston, Mass.) ir p. Jo
nui Remeikiai, kurie šeštadienį, 
birželio 29 d., Švč. Trejybės lie
tuvių par. bažnyčioje priims 
Moterystės Sakramentą. Kleb. 
kun. I. Kelmelis sujungs jauną 
porelę.

Vestuvių bankietas įvyks Ri
viera viešbutyj.

Mūsų sergantis narys, p. Ka
zys Vaškas nuoširdžiai dėkoja 
New Yorko ir New Jersey aps
kričiui ir 29 kuopai už linkėji
mus ir dovanas, kurias jam šio
mis dienomis įteikė, p. Kazys 
Vaškas yra New York ir New 
Jersey L. Vyčių apskričio pir
mas vice-pirmininkas. F. V. 
už gausias aukas, dovanas, lin-

I
I

I

Užsisakykite Tonika Pas Mik

Pristatom gericrusj toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams 

Kainos prieinamos 

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

Tel Dedham 1304-W
PRA NAS GERUL8K18, Namą TeL Dedham lS0i-R

Trijų Conn. Apskričių Metinis

Išvažiavimas - Gegužinė 
SEKMADIENI, 

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

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

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

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

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

džių žalių prie skambančių dainų, lietuviškos muzikos ir šokių praleisime 
laiką linksmai

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

tikrai lietuviškai.




