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Amerikos Vyskupai Pasiekė 
Japonija Lėktuvu

Iš Tokio,, Japonijos, pra
neša, kad Buffalo vysku
pas- John F. O’Hara ir 
vyskupas Michael J. Rea- 
dv iš Columbus liepos 4 d. 
lėktuvu atvyko čia, kvie
čiami Šventojo Sosto stu
dijuoti Bažnyčios pokari
nes problemas Japonijoj.

Atvykusius Amerikos 
vyskupus sutiko ir sveiki
no arkivyskupas Paul Ma- 
rella, Apaštališkas delega
tas Japonijai; Tokio arki- 
vvskupas Peter Tatsuo 
Soi, ir Massachusetts Auk
ščiausiojo Teismo vyriau- 
sis teisėjas John P. Hig- 
gins, kuris yra atvykęs į 
Tokio kaino Tarptautinio 
Militario tribunolo narys, 
ir grupė kunigų ir pasau- 
lionių.
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- Paslaptis, kurię sovietams atskleidė 
Ispanijos karas. - Raudonosios armi
jos ir jų laivyno nauji šūkiai. - SSSR 
I pasiryžimas: didžiausį pasaulyje lai
vynų! - Stalinas likvidavo aukštuosius 
laivyno karininkus. - Rusija yra gavu
si iš USA 545 laivus.-Vokieti jos dirb
tuves pajungtos raudonajai tarnybai
- Penkios jūrų mokyklos ruošia perso
nalų SSSR Baltijos laivynui. - Sovietų 
veržimųsis j pasaulio uostus. - SSSR 
telkia jūrų jėgas prieš Britanija ir 
USA.

Belgradas, Jugoslavija, 
liepos 11 — Jau visiems 
žinoma, kad Jugoslavijos 
četniku vadas gen. Draja 
Mikhailomtch kartu su 
kitais 23 ni^oslava’s tei-' 
siamas už ‘išdavystę’. Tei-! 

j šia Jugoslavijos raudonu- 
j iu vado Tito sudarytas mi- 

1 i ta ris teismas.
Gen. Mikhailovit.ch, ga

vęs paskutini žodi, labai 
rimtai atrėmė kiekvieną 
jam kaltinimą. Jis pareiš
kė, kad jis nieko daugiau 
neturėjo, kaip tik “Dilną 
neapykantą” prieš Vokie
tijos nacius ir jis buvęs 
pirmas kareivis nugalėtoj 
Europoj kovoti prieš Hit- 
lerizmą, rašo United 
Press. Jis neleido suorga
nizuoti Hitlerio jaunimo 
organizacijos. Jis detaliai 
atpasakojo savo veiklą 
prieš Vokietijos nacius.

Taigi dabar kvla klausi
mas, ar Ju^oslaviios teis
mas turės drąsos išteisinti 
savo krašto vadą, gvnusi 
Jugoslaviją nuo Hitleriz- 
mo ir raudonojo siaubo?

I
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Žiauraus karo parblokš
tų nedidelis lietuvių būre
lis atsidūrė net Belgijos 
teritorijoje. Kaipo nedide
lis būrelis, palyginus su 
masiniu mūsų to paties li
kimo ištiktų tautiečiu ki
tuose kraštuose, nedrįso- 
me galvoti, kad galime bū
ti stebimi kokios tai bu
dinčios akies. Bet pasiro
do, kad toji budinti akis 
pastebėjo ir esančius Bel
gijoje savo vargo ištiktus 
tautiečius, ir tos dosnios, 
nuolat ir nenuilstamai tie
siančios pagalbos ameri
kiečių lietuvių rankos pa
siekė ir mūsų kampą. Mus 
visus aplankė taip moti
nišku rūpestingumu sudė
ti svarbiausių mums mais
to produktų siuntinėliai. 
Visi gavome nemažai rū
bų, baltinių. Kas reikalin
gas, gavo ir pašalpos pini
gais. Visi siuntinėliai, rū
bai ir kiti daiktai buvo 
tvarkingai išdalinti kuni
go J. Danausko, BALF’o 
įgaliotinio Belgijai.

Toks Amerikos lietuvių 
parodytas rūpestingumas 
žymiai sustiprino ne tik 
mūsų materialinę būklę, 
bet ir moralinį jausmą. 
Mums miela buvo matyti, 
kad broliai lietuviai mūsų 
sunkią būklę tikrai supra
to ir savo širdyse rado tik
rąjį atgarsį. Pasididžiuo
dami galime pasakyti, kad 
nė viena iš išvietintų tau
tų Europoje nepatyrė savo 
tautiečių tiek rūpestingu
mo, kaip mes lietuviai iš
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Maj. Louis Moss, kairėj, atstovaudamas Government’s Information 
Education Division, informuoja Philadelphiečius, kaip išpildyti blankas, 
kurie siekia mokytojavimo darbų Japonijoj ir Korėjoj.

MAJOR BOWES IŠ £4,500, 
DAUGUMĄ PALIKO 
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Anglų Belaisviu Padėtyje 
Kitataučiai

Arabą Deleoacija Pas
S v. Tėvą

Jeruzale, Palestina — 
Praneša, kad arabų vy
riausias komitetas yra pa
siruošęs siusti savo dele
gaciją pas Šv. Tėvą, Pijų 
XII ir jam išdėstyti Pales
tinos problemas.

Komitetas paskyrė ketu
ris delegatus.

New York — Major Ed-jnimui iš vidaus ir lauko ir 
ward J. Bowes, J___"
Radio valandos direkto- lams, L_ — -----.;
rius, kuris mirė birželio 13! reikalą. Taipgi ligoninėms,

Londonas (LAIC) — 
Valdžios atstove (Mr. 
Lawson) duomenimis, bri
tų okupuotoje Vokietijoje 

laikomi sekantieji

veržtis į plačiuosius van
denynus.
Persilaužimas 1934 meteis
Tiesa, Rusija niekada nė

ra turėjusi stipraus laivy
no. Pirmojo Didžiojo karo 
metu (1914 m.) rusų lai
vynas teužėmė tik septin
tą vietą jūrų galybių tar
pe.

Ilgą laiką po revoliuci
jos Rusija turėjo pakan
kamai daug kitų rūpesnių 
ir į laivvno ugdymą dides
nio dėmesio rekreipė. 

i Tačiau, kaip gausiai tuo 
reikalu duoda informaci-

Vokiečių pramintais takais
Po svarbaus karo su 

prancūzais (1870 m.), po 
to karo, kurs vokiečius iš
kėlė į didžiąją galybę Eu
ropoje, princas Fridrikas 
Karolis skelbė:
— Mūsų valstybės ateitis 

ir galybė glūdi marinuose, 
stiprioj jūrų jėgoj. Mari
nai, jūrų jėga privalo iš
laikyti mūsų galybę toj 
aukštumoj, kurią armija 
yra sukūrusi.”

Rusai, kurie daug kur 
kopijuoja vokiečius ir ku
rių armija šio karo metu 
(Amerikos lend-lease gė- “imi ‘"nuo
rybemis sustiprinta) irgi J1934 pasinešta nersi-
pasirode gana pajėgi, da- [aužjmo kr' tilri Beau. 
bar pagal aukščiau mine- jr
tą dėsni, stipriai pasinesa . b ’ djde|is
įsteigimą stipraus laivy- Rusijaj jr
no ir visomis jėgomis ima . ,J b jau 1934 metais Molotovas

savo raporte pabrėžė:
— Draugas Stalinas lai

vyno reikalais pasiėmė rū
pintis pats, stalinišku bū- 

Jdu: mūsų laivynas bus sti- 
j prus”.

"Apsigynimo laivynas"
Tačiau laivyno sukūri

mas reikalau ja laiko, lėšų 
ir nemažo įsitemDimo. Net 

Stalinas negalėjo jo 
išug- 

Čekoslovakijos sienos, yra dvti, ir porai metų praslin- 
25,000 žydų, kurie nese- kus Sovietijos preziden- 
niai buvo grąžinti iš Rusi- tas Kalininas reikalavo 
jos. Jie dabar laukia pro- skirti daugiau dėmesio lai- 
gos išvykti iš Lenkijos, i vyno klausimams:

---------------- ' — Norėčiau, kad laivy
nas vaidintu didesni vaid
menį. Atėio laikas, kad 
laivynas didesniame lains- 
nvje dalyvautų mūsų kra
što gynime.”

Šituo laikotarpiu sovietu 
siekimas buvo “apsigyni
mo laivynas”: statyba 

i Tęsinys 5-tame pusi.

i

Amateur kitiems labdarybės reika- /ra
kur tik jis matys buv- vokiečių VVehrmach-

;to nariai — ne vokiečiai: 
belgų 43, id. š. m., kaip paduoda New mokykloms ir kitoms reli- austrų 1,846

York Times, palikęs turto ginėms ir labdarybės įn-bntu pilietybę prtenduo-
- ________ _______ ____ . - - 1 a •• «•« ionoin 1 Vinį oro v»n 1$4,500,000, iš kurio daugu- stitucijoms paliko $89,000. 
mą paskyrė labdarybei. j __ ' .

New York News apskai- ”
čiavimu Šv. Patriko Kate- 
droš Major Bowes Fondui' A. a. 7 _ 
paliko daugiau kaip $3,-.Bowes, kai mirė, buvo ne- 
000,000, iš kurio J. E. Kar- vedęs ir neturėjo vaikų. Į 
dinolas Spellman galės New Yorką atvyko iš San 
vartoti Katedros pagraži-! Francisco, kur jis buvo gi-

Rusija Terorizuoja Austriją
Prekiniais Traukiniais Veža 

Svetimšalius

'Savo darbinifir.žttns paliko 
’ $40,000, giminėms —

i

jančiu 1, bulgarų 1, čekų 
39, danų 19, dancigiečių 
(Freistadt Danzig) 5, o- 
landų 41, estų 60, suomių 
1, prancūzų 5, graikų 1, 

, italų 165, 
lietuvių 23, luksemburgie- 
čių 1, lenkų 71, rumunų 
2,259, turkų 1 ir jugoslavų 
(serbu, kroatų ir slovėnų) 
157. Viso — 12,047.

Major Edward J. vengrų 7,308,

l

męs. Jis buvo įžymus ka- 
• talikas ir turėjo įžymiau
sias Popiežiaus dekoraci
jas.

I
Rusija Vėl Bandė Panaudoti 

Veto, Bet Nepavyko

f

Rusija Priešinasi Vokietijos

Vienna, Austrija — So-1 vokiečius, kurie gina savo 
vietų Rusijos okupacinė 
valdžia gaudo vokiečius ir 
kitus neva svetimšalius, 
juos sugrūda į sunkveži
mius ir veža į geležinkelių 
stotis, o iš ten veža preki
niais traukiniais (box- 
cars), bet kur veža? Grei

savo Amerikos tautiečių. [ciausia į Sibirą, nes nei a- 
Už tain didelę Jūsų. mie. | menkieciai,_ nei prancūzai 

Ii tautiečiai, paramą lieka-į neįsileidžia | savo zo-

I

į Paryžius, liepos 11 — So- žydai į Čekoslovakiją, o iš 
j vietų Rusijos užsienių mi- ' ten tikisi pasiekti Palesti- 

t • « a • v 1

me Jums visuomet širdin
gai dėkingi.

Lietuvių šeima 
iš Belgijos.

BALF Siuntiniai Europon

Šių metų gegužės mėn. 
pabaigoje ir birželio mėn. 
Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas iš
siuntė 7 siuntas įvairių 
daiktų lietuviams tremti-

nas.
Šis vokiečių, neva sve

timšalių vežimas iš Aus
trijos yra lygiai toks pat, 
kad kad rusai vežė lietu
vius iš jų tėvynės Lietu
vos. Tos pačios priemonės
— sunkvežimiai ir gyvuli
niai traukiniai. Skirtumas
— iš Lietuvos vežė ir te- 
beveža lietuvius patriotus, 
kurie gina savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę, 
o iš Austrijos veža neva

New York, liepos 11 —
turtą. i Pr- Herbert V. Evatt, Aus-, nisteris Molotovas griež- ną.

Kaip žinoma, jau ir iš ^JOf J^Ujtai pasipriešino Jung.l šiame mieste, kuris yra
‘ ___ Z____> nuo Wros- ir

nams Vokietijos valstybių law ir dvylika mylių nuo “stachanovietiškai” ••• 1 X • • — * 1 t • • • A • • • A
l sudaryti ir • 

taip pat pasipriešino Pran-
( reikalavimui at

skirti Ruhr nuo Vokieti-
, * - . .. - o*a jos, ir sakė, kad taikos su-į pasiūlymui pritarė. Bet į ’. Vokieti ia nebus 
Rusijos atstovas Gromyko; me-
išėjo griežtai prieš ir ban-1

Molotovas taip pat pa
reiškė užsienių ministerių
tarybai, kad valstybės se-
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K ~ J ,------ ia kad Kanada būtu Dri- uuuS.< ommc imracAustrijos Rusijos okupa- le, kad Kanaaa dūlu pr į Valstybių ir Anglijos pla- į pietvakarus 
cine valdžia išvežė labai imta i Jung. Tautų Saugu- 
daug turto be Jung. Vals- mo Tarybos posėdį, ^.a(|a fe(jeracisai 
tybių ir Anglijos pritari-1 bus svarstoma atominės x —
mo. Austrija yra bejėgė energijos tarptau t i n ė s cQZį^os 
kovoti prieš Rusijos gink- Į kontrolės klausimas. De- 
luotus okupantus ir apgin- j vyni_ tarybos nariai tam į 
ti savo turtą.

Austrijos valdžia tokį _ _ ____ _
sovietų ^Rusijos okupaci- jg panaudoti veto (drau-į 
nČS Valdžios įsakymą iš-į Hima 3 Tariau inm tas np- ! 
vežti vokiečius skaito ne-1 
teisėtu. Ji savo policijai į-j 
sakė negelbėti rusams, i 
Lai jie vieni gaudo ir veža 
vokiečius. Bet kaikuriose 
vietdse ginkluoti raudo
nieji privertė policininkus 
jiems gelbėti.

Tvirtinama, kad raudo
nieji nori išvežti vokiečius, 
kad Austrijoj būtų darbi
ninkų trūkumas nuimti 
nuo laukų derlių. Kai pa
tys austrijiečiai nesuspės 
nuimti, tai jį suims rusai 
ir pasisavins.

Galimas dalykas, kad 
raudonieji kartu sų vokie-

|dimą). Tačiau jam tas ne-!
i pavyko.
! Tarybos atstovai tiek yra . . . „
pasipiktinę Rusijos elgė- |kretoriaus Byrnes pasiu
siu, kad jie yra nusiteikę specialiai
veto klausimą iškelti >,sįlskysl,otl X°f
Jung. Tautų suvažiavime.v •

Byrnes Grįš Į Washingtoną

niams Europoje. Jų tarpe 
buvo: 45,560 sv. maisto, 
28,618 sv. drabužių ir ba
tų, 4,794 sv. mokykloms 
reikmenų, apie 5,000 tomų 
knygų ir žurnalų Baltijos. * —tvo.v- 
Universitetui Hamburge, čiais išveš ir jiems nepa- 
277 sv. medikamentų iri geidaujamus austrus. Kas 
277 sv. virtuvės reikmenų, jiems gali uždrausti arba 
Šių siuntų vertė siekia perduos sulaikyti, kad jie to 

44,000 dol. nepadarytų?

Prancūzija Skaitinėja 
Kvietimus Į Talkos 

Konferenciją
Paryžius, liepos 11 — 

Keturių didžiųjų užsienių 
ministeriams nutarus 
šaukti 21-nos tautos tai
kos konferenciją liepos 29 
d., Prancūzija buvo įgalio
ta išsiųsti toms tautoms 
kvietimus.

Kvietimus jau pradėjo 
siuntinėti.

; kieti jos klausimus yra 
perankstybas ir jis pasiū
lė vietoj to, kad užsienių 
ministeriai turėtų specia
lius susirinkimus tuos 
klausimus išdiskusuoti.

Rusija nori gauti dešimt 
bilijonų dolerių reparaci
jų iš Vokietijos. Bet se
kretorius Byrnes pareiškė, 

, kad rusai negaus tokios 
didelės sumos.

Washington, D. C. — Iš 
Baltųjų Rūmų praneša, 
kad Jung. Valstybių se
kretorius Byrnes šiomis 
dienomis grįš į Washing- 
toną pasitarti su Prezi
dentu Trumanu.

ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Žydai Bėga Iš Lenkijos
Walbrzych, Lenkija, lie

pos 11 — Praneša, kad iš 
Lenkijos masiniai bėga

Šeštadienį, liepos 13 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, pranešimai plauks oro bangomis 
į Jūsų, Gerb. Skaitytojai namus. Prašome pasukti sa
vo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausytis radio 
programos per visą valandą iš WESX stoties. Salėm.

Visais šios radio prog ramos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 VV. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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įvaikins zisies
KINIEČIŲ KOMUNISTŲ * Jaunamečiai Pasato te20,000 1

PRIPLAUKĖ ARTI J. V. 
LAIVYNO BAZES

I
1 Bloga Su Pasauliu

Nanking, Kini ja, liepos t 
11 — Daugiau kaip 20,000 į 
kiniečių komunistų žvejų 
laiveliais priplaukė arti 
Jung. Valstybių 7-jo Lai
vyno bazės. Kiaochow į- 
lankoj. Shantung provin
cijoj. Spėjama, kad komu
nistai nori pradėti naują 
ofensvvą.

Kinijos komunistai, kaip 
praneša, ruošiasi sukilti 
visame krašte. Jie jau tu
ri paskyrę
svarbiuose Centralinės ir 
Šiaurinės Kinijos punk
tuose organizavimui tran- 
sportacijos ir pirmosios 
pagalbos stočių. Tuo pačiu 
metu milicija “draftuoja 
jaunuolius ir veža amuni
ciją į strateginius punk
tus.”

komandierius

T1
DABBININKA8

Senatorius Walsh Tiki Į Lietuvos 
Valstybės Atstatymą

remti ir didinti naujų dar
buotojų židinį, Mariana-

Marianapoiis, Thompson, 
Conn. — Lietuvių Dienoj, 
liepos 4, Marianapolio par- polio kolegiją, 
ke dalyvavo tūkstančiai 
lietuvių iš įvairių Ameri
kos lietuvių kolonijų. Dau- ■ 
giausiai buvo iš Worcester 
ir VVaterbury.

Kalbėjo: Lietuvos minis
tras Pulk. Povilas Žadei- 
kis, Maspetho klebonas 
kun. Jonas Balkūnas, kun. 
Dr. Juozas Vaškas. M.I.C., 
BALF Rūbų skyriaus ve
dėjas Jonas Valaitis, ir ei
lė kitų. Taipgi dalyviai tu
rėjo progą išgirsti vieną 
karščiausių kalbų Lietu
vos reikalu iš Mass. Sena
toriaus David I. Walsh. Jis 
specialiai į šias iškilmes 
atvyko iš Washington, D. 
C. ir tą patį vakarą grįžo.

Senatorius David I. 
Walsh pabrėžė, jog lietu- 

i viai gerai daro remdami ir 
didindami lietuviškai ame- 

. rikietišką mokslo įstaigą, 
nes tik išauklėti ir lietuvių 
kilmės amerikiečių reika- 

i lūs pažįstą kovotojai už 
; teisybę tegali lietuvių rei
kalus ir lietuviams pri-

I

i 
■
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I

I

Senatoriaus kalba iš- 
‘ klausyta ypatingu atydu- 
mu ir dažnai pertraukta il
gais aplodismentais.

Programą vedė kun. Jo
nas Bernatonis iš Law- 

jrence; dainavo Pittston, 
Pa. parapijos choras, ve
damas muziko Voverio, 
Waterburio Stulgi n s k ų 
muzikališkoji šeima. Solo 
dainavo p-lė Mačiuškaitė 
iš Hartford ir eilė kitų.

Rap.

“Extension Magazine 
jaunamečių skyriaus re
daktorių taryba talpino 

arba skelbti juos kompro- ankietą, atsiklausdama 
aukštesniųjų mokyklų ir 
kolegijų studentų, kad jie 
atsakytų dėl ko “dorovės 
standardas tarp jauname
čių puola žemyn.”

) Studentai, atsakydami į 
į klausimus, pažymi, kad 
i“karo metu... vaikams bu- 
,vo duota perdidelė laisvė, 
kada tėvai dirbo dėl per
galės: “apie “tėvus... jiems 
patiems trūksta moralu
mo...:” yra faktas, kad 
“padėjo religiją ant lenty
nos... dėl jaunamečių neiš
vengiamai seka žemesnis 
moralės standardas.” 

į Taipgi studentai kaltina 
Zibala Be OPA Kontrolės Šlykščius judamus paveik

slus, nemoralę literatūrą, 
dviprasmius ir nešvarius 
juokus per radio ir tėvus, 

balsų pasisakė p'aiikt'rte' nesilaikančius savo parei- 
rr____ a._

mituojančią medžiagą. 
Tuo būdu, vien Ukrainoj 

: nuo laikraščių kritikos 
i bus apsaugota eilė raudo
nųjų “bosų”.

Varšuva Nepriima Protestų 
Prieš Klastą

♦ ♦

Belgijos Valdžia 
Atsistatydino

Į Praneša, kad Belgijos 
premieras van Acker, ne
gavęs senato pasitikėjimo, 
atsistatydino. Taip pat at
sistatydino ir jo vyriausy
bė.

__________
I

Senatas Palieka Pieną,

Washington, D. C., liepos
11 — Senatas dauguma

Sidney Hilman Mirė

Varšuva, Lenkija, liepos 
11 — Lenkų valdžios, kuri 
pirmiausia buvo sudaryta 
Maskvoje, atstovas pa
reiškė, kad ji atmes Miko- 
laiczyko ir kitų protestus 
prieš neteisingus balsavi
mus. įvykusius birželio 30 
dieną.

Varšuvos lenkų valdžia 
tvirtina, kad kairiųjų par
tijos laimėjo balsavimus. 
Tačiau agrikultūros mi
nisteris Mikolajczyk ir ū- 
kininkų partija pareiškė 
protestus prieš neteisingai 
pravestus balsavimus ir 
klastingą balsų skaitymą.

Visame krašte neramu
mai. Raudonieji šaukiasi 
katalikų vyskupų pagal
bos. kad padėtų nuramin
ti nepatenkintus ir kylan
čius prieš dabartinį reži
mą gyventojus. Bet vys
kupai atsisakė tai padary
ti. Jie negali užgirti netei
singumo ir klastos.

Lenkijos vyskupai bir
želio 12 d. išleido atsišau
kimą. kuriame įspėjo val
džią ir gyventojus dėl be
sireiškiančių neramumų. 
Tame atsišaukime kaltino 
ir Varšuvos valdžią dėl 
nesilaikymo teisingumo 
nuostatų.

)

OPA (Kainų kontrolės' SU- 
Administracijos) kainų i 
kontrolės pieną, vatos sėk- 

' las. žibalą ir iš jų daromus 
I kitus produktus.

Kainos už įvairius pro
duktus kasdien kyla aukš- džiųjų valstybių užsienių 
tyn. Vartotojai priešinasi ministeriai nutarė atidėti 
ir darbininkai kelia nau- Jung. Tautų susirinkimą 
jus reikalavimus. iš rugsėjo 3 d. į 23 d.

Diane Witt, motina rado mažyčius šeškučius 
(skunks) ir juos atnešė mažytei žaisti, bet neil
gai teko turėti tas malonumas, nes, kad ir mažy
čiai, bet savo “perfumą” eikvojo ir mažytė pra
dėjo su ašaromis protestuoti prieš mamos at
neštus “svečius”.

Atidėjo Jung. Tautu
Susirintiną

Paryžius — Keturių di-

SOVIETAI PLĖŠIA IR NAIKINA 
VOKIETIJĄ

IŠ PIRMININKO KELIONES
__________ I 

BALF pirmininkas kun.' 
jDr. Juozas B. Končius šio
mis dienomis baigia lan- 

I kyti lietuvius Austrijoje ir 
Į Vokietijoje. Ten dabar bus 
aplankęs lietuvius 1

Jung. Valstybėse Yra 
140,386,509 Gyventojai

(Mūsų korespondento Europoje pranešimas)

i

i
i
I

Nevalia Kritikuoti SSSR 
Pareigūnų

New York, liepos 11 — 
Vakar mirė Sidney Hil
man, 59 m. amžiaus, savo 
vasarnamy j, Point Look- 
out, L. I., dėl širdies ata
kos. Jis buvo Amalgama- 
ted Clothing Workers pre
zidentas ir CIO Politinės 
Akcijos Komiteto pirmi
ninkas.

Sidney Hillman yra žy- 
klausantį kreditą Ameri- dų kilmės, gimęs Žagarėje, 
koje ir pasaulyj tinkamai Lietuvoje, kovo 23, 1887
nušviesti. Jis džiaugėsi lie- m. Jis buvo įžymus darbi- 
tuvių ateivių įnašu Ameri- j ninku unijos vadas. ~ 
kos demokratijai ir šio Inai jis buvo įtariamas kai 
krašto pažangai. Senato-' 
rius Walsh stipriai pabrė- rius.
žė, jog pasaulyj negali bū- dovaujamoje 
ti taikos, kol pataikauda- munistinis elementas ne
ini jėgai, mes tylime apie galėjo perdaug įsigalėti, 
pavergtąsias mažą s i a s Kada Hitleris - 
tautas ir kol tų pavergtų- | pasirašė sutartį, 
jų balsas nėra išgirstas, munistai 
Senatorius žadėjo daryti griežtai 
visą, kas yra

I

Daž- 

po komunistų simpatizato- 
Tačiau jo paties va- 

unijoje ko-

I _______
___ | VVashington, D. C. — 

j visose Cenzo biuro apskaičiavi 
trijose Vokietijos ir Aus- mu, nl' ^uvo
trijos zonose, kurias vai-Į 
do amerikiečiai, anglai ir 
prancūzai. Jis lankė lietu
vius gyvenančius stovyk
lose ir esariČius už jų ribų.; 
Savo pranešimuose pirmi
ninkas vaizdžiai nurodė, 
kokį skurdą tūkstančiai 
lietuvių tremtinių išgyve-Į 
na, kaip daug reiškia * 
BALF atsiųstoji parama 
ir kaip dar daug, ir neper
traukiamos p a g e 1b o s 
jiems reikia. Į

Šiuo metrrkun. Dr. Kon
čius yra Šveicarijoje, kur 
prižiūri lietuvių šalpos 
darbo organizavimą ir iš 
kur, reikalui esant, nuvyk
sta į įvairias vietas.

Savo lankymosi metu, 
kun. Dr. Končius daug kur 
pats išdalino BALF at
siųstąją paramą. Lietu
viai tremtiniai visur per 

i BALF pirmininką reiškė 
nuoširdžią padėką tai A- 
merikos visuomenei, kuri 
savo gausiomis aukomis 
rėmė, remia ir rems lietu
vius tremtinius.

Tremtinių padėtis, kaip 
praneša kun. Dr. Končius, 
ypač labai sunki Austri
joje ir Vokietijoje ten, kur 
jie gyvena už stovyklų ri
bų. Daugelis studentų su
griautuose miestuose gy
vena palapinėse, mokosi ir 
gyvena nepalankiose sąly
gose. Su maistu kiek ge
riau amiriečių zonose gy
venantiems, kur jie gauna 
1,300 kaliorijų, anglų zo
noje — 1,000, o Austrijoje 
— 950 kaliorijų. Prie to 
maisto jiems dar būtinai 
reikia prisidėti. Drabužių, 
kitų daiktų, maisto, ypač 
pieno ir riebalų reikia vi
siems tremtiniams, nežiū
rint, kur jie bebūtų, nes tų 
produktų daugiausia trūk
sta.

BALF pirmininkas pra
šo ir ragina Amerikos lie
tuvius šio drabužių rinki
mo vajaus metu gausiai ir 
nuoširdžiai rinkti pagalbą 
kenčiantiems lietuviams.

140.386,509 gyven tojai 
Jung. Valstybėse.

f

Stalinas 
tai ko- 
kraštešiame

smerkė tautinę 
jo galioje, apsigynimo programą. Jie 

šiai padėčiai pakeisti, kad:taip pat smerkė Sidney 
garbingų ir darbščių lietu- Hillman už tą, kad jis re
viu kilmės amerikiečių se
noji tėvų žeme Lietuva at
gautų jai priklausančią 
vietą ir teises laisvų pa
saulio tautų tarpe. Senato
rius Walsh, bet gi. nurodė, 
kad mūsų pačių amerikie
čių lietuvių pareiga nu
šviesti Amerikai ir pasau
liui teisybės Lietuvai rei
kalą ir jį nenuilstamai ju
dinti. Jis ypatingai ragino

Iš Sodai Service 
Susirašinėjimobuvo grąsoma mirties bau

sme.
Sovietų valdomoje Vo

kietijos dalyje siaučia ba
das. Kai kurių mieštų gy
ventojai tegauna savaitei 
tik po 400 gr. duonos. Be
veik visos jaunesnio am
žiaus moterys apkrėstos 
sifiliu.

Į rytinę Vokietijos sritį 
vis daugiau ir daugiau at
važiuoja rusų civilių, ku
rie ten įsikuria. Atrodo, 
kad vokiečiai apie bet kokį 
pasitraukimą iš Vokieti
jos nė negalvoja.

St Devenis.

Iš rytinės Vokietijos da
lies atbėgę vokiečių pabė
gėliai pasakoja, kaip už 
vadinamosios “geležinės 
uždangos” sovietai šeimi
ninkauja. Jie negailestin
gai plėšia vokiečių turtą, 
veža jį į Sovietų S-gos gi
lumą ir mobilizuoja žmo
nes. Leipzigo ir Chemnit- 
zo miestuose sovietai išve
žė netik visą pramonę, ma
šinas. bet išvežė ir visų 
fabrikų duris, langus, sta
lus ir visus kitus pigius 
baldus. Iš buvusių fabrikų 
paliko tik vienos sienos, 
kurios savo išvaizda ne
daug tesiskiria nuo su
griautų namų. Sovietai 
nuima visus šalutinių gele
žinkelių bėgius ir juos iš
siveža. Visą išvežimo dar
bą turi atlikti patys vokie
čiai. Kad išvežimas būtų 
paspartintas, buvo į dar
bus prievarta pašaukti vi
si nuo 18 iki 45 m. am
žiaus vyrai. Dalis pašauk
tųjų vyrų turi transportus 
lydėti į Sovietų S-gą, iš 
kur jie negrįžta. Inžinie
riai. technikai, monteriai, 
anglikonai ir kiti pramo
nės specialistai buvo prie
varta išvežti. Nenorin- 

j tiems įsakymo klausyti

1

1

I

voje (Šovchozai)

New York (LAIC) —
Sovietų laikraštis “Rad- 
janska Ukraina” Nr. 76 
praneša, kad vieno bolše
vikų valdomos Ukrainos 
laikraščio redakcija gavo 
komunistų partijos komi
teto pranešimą, kad be 
kompartijos sutikimo, ne
valia spaudoje kritikuoti 
žymesnių SSSR pareigūnų

New York (LAIC)—Ko
munistų partijos organas 
“Tiesa”, leidžiamas Vil
niuje, įsidėjo straipsnį J. 
Gutausko, kurs yra Ma- 
riampolės Žemės Ūkio dar
buotojų profsąjungos ko
miteto pirmininku. Iš 
straipsnio aiškėja, kad 
profsąjungos komitetai 
valsčiuose ir apskrities ko
mitetų nariai įsipareigojo 
nuolat lankyti tarybinius 
ūkis, kad prižiūrėti kaip 
eina darbai.

Į

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Rainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
GERULSK1S, Namų Tel. Dedham HOį-R

Maisto tarinys Išmtin-
AŽ---------Tiems

New York (LAIC)—Ne
perseniai LAIC Sočiai Ser- 

Ivice yra gavęs sekančio 
turinio laišką. Laiškas da
tuotas balandžio 11 d., 
Muhldorf (Ba varia), iš- 
vietintų lietuvių stovyk
los:

“Brangūs Tautiečiai:
Prieš pora mėnesių aš ir 

mano sesuo Jadvyga Ste
ponavičienė kreipėmės į 
Tamstų įstaigą, prašyda
mos pagelbėti surasti mū
sų pusbrolį, vargonininką 
Kazį Bazį.

Netikėjom, kad jį rasim,) 
tačiau Jūs jį suradot ir 
mum jo adresą pranešėt. į 
Be to, šiandien netikėtai 
gavom iš jo laišką, kuria
me rašo, kad Tamstos net I 
ir jam mūsų adresą pra
nešėt.

Toks Tamstų malonus 
dėmesys ir pasitarnavi- 
mas benamių tremtinių 
atžvilgiu yra begalo jau
dinantis ir džiugus.

Jis rodo, kad Jūs neuž
miršot ir kad Jūsų Įstai
goj dirba tikrai nuoširdūs 
tautiečiai - pasišventėliai.

Ponui Įstaigos Vedėjui ir 
Tarnautojams tariu nuo- 
širdžiausį lietuvišką ačiū 
ir linkiu visiems pasiseki
mo. J. Krištaponienė”.

ii

I

I

I

i

I
I

Londonas (LAIC) —Bri
tų Parlamento stenogra
momis pasiremiant, suži
nome, kad britų zonoje lai
komi išvietintieji, š. m. ge
gužės pabaigoje gaudavo 
1,850 kalorijų j dieną.

Sustabdė UNRRA Pašalpą
!/• •• •

KHNjai

Kiekviena prarasta va
landėlė jaunystėje yra 
nauja nelaimės proga atei
tyje. Napoleonas

—
Shanghai, Kinija — UN-; 

RRA direktorius LaGuar-j 
dia, gavę*; direktoriaus Ki
nijai ir tarnautojų prane-1 
Šimą, kad Kinijos valdžia* 
UNRRA medžiagas nau
doja kitiems tikslams, o 
ne šelpimui gyventojų, su
stabdė šalpos siuntimą į 
Kiniją.

mia Roosevelto užsienių 
politiką. Tik kada Hitleri
nė Vokietija puolė Rusiją 
ir komunistai apsivertė 
ragožium, tai ir Sidney 
Hillman pasidarė komu
nistams simpatizatoriu, ir 
net vadu.

Laidojamas penktadienį, 
liepos 12 d. iš žydų sinago
gos VVestchester Hills ka
puose, Hastings, N. Y.

RUGPIŪČIO 4,1946 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Miške 

Mount St. Francis, Greene, Maine, Ruošiamos

NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKĖ:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno 
koplyčioje.

12 vai.—Piknikas su programa vienuolyno miške. 
Rugpiūčio 3 d., 1946 —7 vai. 
šv. Baltramiejaus salėje, Lewiston, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakarienė
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — 
Visus Pranciškonų Prietelius dalyvauti.

Lietuvių Dienoje
Tat, laukiame atvykstant malonių svetelių praleisti laiką 

nuostabiai gražioje Maine Valstybės gamtoje.
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Automobiliu: Nuo Bostono iki Portlando kelias Nr. 1.
Nuo Portlando iki Greene (per Lewistoną, 6 mylės) — 
keliai — 100. 202. 2. 4.

Autobusu: Autobusai iš New Yorko. Bostono ir Portlando į 
Eangor, Waterville. Maine, praeina pro Šv. Antano 
Vienuolyną.

Traukiniai: Iš Ncw Yorko Grand Centrai ) Tx'wiston, Me. 
9 P.M. Iš Bostono — North Station i Tx‘wiston, Me. 12 v. 
dieną. Atvykus j Lewistono stotį skambinkit: — 

Greene — 128—R2'*



DARBININKAS
066 Weet Bro&dvr&y, South Boston, Mass

Teleph one SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________$4.00

Vieną kart savaitėje metams— $2.00 
Užsieny metams __________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-ttj metams $2.50

Fenkčadienls Liepos 12 1946

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publlshed every Tuesday and Friday eicept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
---------by----------

BAINT JOBEPH'8 LITHUANIAN R. C. ASBOCIATION OF LABOR
fctered M aecond-claM matter Sept. 12, 1915 at the poat offlce at Bustas. 

Ma—. under the Act of March 3,1870.
AeceptanM for maiUng at spedal rate of poatage provided for ln Sectlon 1108 

Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918
BUBSCRIF^ION KATES:

Domestic yeariy------------------ $4.00
Domestic once per week yeariy $2.00
Forelgn yeariy--------------------- $5.00
Forelgn once per veek yeariy $2.50

Kiekvieną mokslo bei auklėjimo įstaigą vadinama 
Alma Mater — geroji, gausioji Motina. Gi jos auklėti
niai bei auklėtinės, kai jau užbaigia reikiamą mokslo 
kursą, vadinasi alumnai bei alumnės. Lietuvoj juos va- , 
dinama abiturientais, kad išėjusieji iš savo mokyklos 
sienų studentai sudaro vieną tarsi giminingą alumnų 
būrį ir nors kartą į metus susirenka į mitinga, ar po
kylį bendrai paminėti mokslo laikus ir atnaujinti tar
pusavį draugiškumą. Tai labai gražus paprotys, bet di
delės naudos jis neatneša. Pasikalba, kiek suveržia 
prieteliškumo ryšius, išgeria į Alma Mater ilgiausius 
gerbūvio metus — ir tiek. Alma Mater vadovybė nu
džiunga dėl tokio alumnų lojalumo ir malonia šypsena 
atsako į tokią platonišką auklėtinių meilę. Bet plato
niška meilė nė šildo, nė šaldo. Ji bergždžia, valgyt ne- New Yorką ketvirtas pa
duoda. Tad gi, laikui bėgant, mokslo įstaigų vadai su- bėgėlių transportas iš Vo- 
galvojo įtraukti baigusius mokslą alumnus į savo rė- kieti jos laivu MARINK 
mėjų skaičių. Sakyte jiems sako: vadinate ją Alma PERCH. Tarpe 794 kelei- 
Mater — gausinga visokio gėrio Motina. Ir teisingai. vių buvo keturiolika lie
ji davė jums mokslą ir dorą išauklėjimą; atidarė jums tuvių ir būrys kitų tautų 
duris į gyvenimo viršūnes, nurodė sektiną idealą ir Lietuvos piliečių, 
davė jėgų jį siekti, žodžiu, padarė jus žmonėmis. įstatė 
į gyvenimo vagą. Ką gi jūs? Ar nieku neatsidėkosit 
savo gerajai ir gausiajai Motinai? Vien susirinkimais, 
gražiais linkėjimais ir skambiomis, greit pamirštomis 
rezoliucijomis ?

Kaip kalba Alma Mater savo vadų lūpomis? Kaip 
į tai reaguoja alumnų širdis ir jų pareigos pojūtis? Ne 
visi yra kurti į savo Motinos - auklėtojos balsą. Senes
nės ir stambesnės mokslo įstaigos Amerikoj jau turi 
gerai suorganizuotus ir gausiai šelpiančius rėmėju bū- perkelti laikinai į Ellis Is-Įbės mano šeimai ir vieną 
rius. Didieji Amerikos universitetai susilaukia milijo- land sveikatos ištyrimui, 
nų dol. paramos, kuria teikia alumnai, seniai, seniai ap- ‘ Tarpe keleivių buvo ir

Valstybėse

3
Tarn kitu atvyko ir bu- kulką į kaktą. Po kurioj 

vusi ELTOS tarnautoja, laiko vėl kokią naktį nei iš j 
ekonominių mokslu stu- šio nei iš to suima, tą patį į 
dentė Apolonija Gajaus- klausinėja ir dažnai vėli 
kaitė, kurią pasiėmė glo- paleidžia. Tokio kelis kar- 
boti net trys dėdės iš Long tus areštuoto pradeda bi- 
Island Citv, N. Y. ir būrys joti draugai bei pažįstami_____
pusseserių bei pusbrolių, ir kiek galėdami vengia su »jr»u j ra§o: 

Tuo laivu taipgi grįžo sidurti, nes jau toks žmo-; 
Amerikos pilietis Norvilą nių įtarimas, kad jei jau 
su devynių metu dukrele, ką NKVD valdininkai pa- 
o Lietuvos pilietė žmona leido, tai užverbavo jiems 
laikinai pasiliko Vokieti- tarnauti. Toks bolševikų 

; joje ir laukia eilės atvykti elgesys blogai veikia net ir 
pas šeimą vienu iš sekan- x--1-ss -------- x
čių laivų.

Tarpe atvykusiu buvo ir 
būrys Lietuvos piliečių žy
dų, kuriu daugelis kalba 
gražiai lietuviškai. Vienas 
inžinierius, kuris prašė jo 
pavardės neskelbti dėl ga
limo pavojaus jo kitiems tik būtu galima, visi žmo- 
šeimos nariams, likusiems 
po okupantu, pasisakė iš 
Lietuvos išvvkęs 1945 m. 
spalių mėnesi kaino įlen
ki jos renatrijantas užsi
rašydamas len’'u, o iš ten 
jau vien jam žinomais ke- stę. Juodoji rinka irgi pla
kais nateko į amerikiečių čiai veikia Lietuvoje, ku- glaudą visų lietuvių var- 
zoną Vokietijoje, kame ga- rią palaiko pati bolševikų du, labai širdingai dėko- 
vo Amerikos vizą ir ke- valdžia per savo specialiai jame kun. Dr. J. B. Kon- 
liauja pas gimines net į įsteigtas krautuves, kurio-ciui, visam BALF’ui ir vi- 
Texas valstybę. Įdomu bu- se visko yra bet kainos siems Amerikos lietu- 

Birželio 24 d. atplaukė į ka ir trijų metų dukrele vo pasikalbėti su tuo gra-'nuo dešimties iki dvide- viams, visoms lietuvių or- 
— ------ Dangute ir motina Ona Vi- fiai lietuviškai kalbančiu šimt kartų aukštesnės ne- ganizacijoms, Amerikos

leišiene, žinomo Lietuvos Lietuvos inteligentu žydujgu racijonuojamose krau- lietuvių spaudai ir, paga- 
~ , kad ir liau, visiems geros valios

leišio našle. Paklausta se- vo bolševikų “išlaisvintoj Amerikoje veikia juodoji amerikonams už tą pagal
bą ir rūpesčius, kuriuos 
darote mūsų labui”.

Prezidentas Truman prisega dar vieną žvaigž
dę savo militariškam pagelbininkui Harry Vau- 
ghan, pakeldamas jį į Major-General. Ceremoni
jos įvyko Baltuose Rūmuose.

NE TIK LIETUVIAI, BET IR 
ŽYDAI BĖGA IŠ LIETUVOS

"Visi) Lietuvių Benamfy 
Akys Krypsta I Brolius 

Amerikiečius"

Iš Danijos, kur yra daug 
lietuviu tremtinių, BAL-

tvirčiausius nervus turin
čius, o žydų nervai tiek 
daug pergyvenus po na
ciais nėra užtektinai tvir
ti, todėl jie visais galimais 
būdais ir bė?a nuo “išva
duotojų” bolševikų.”

Anot to inžinieria is. jei

neš išbėgtų ne tik iš bolše
vikų valdomos Lietuvos, 
bet ir iš visų bolševiku 
kontroliuojamų plotų. Iš 
kai kurių Lietuvos vietų 
esą net nusė žmonių išlak-

“Šiandien visų lietuviu 
benamių akys akrypsta į 
brolius Amerikoje. Mes 
čia Euronoie esame betei
siai ir bebalsiai. Mūsų 
šauksmams, ašaroms ir 
viltims tik Jūsų amerikie
čiu ausys yra pasiekia
mos.”

“Skaudus yra mūsų liki
mas, tačiau mes gyvena
me viltimis ir guodžiamės 
tuo, kad ne mes kalti, kad 
taip atsitiko. Vienintelės 
visų Euronos lietuvių vil
tys ir prašymai yra nu
kreipti tik į išeivių lietuvių 
pastangas, o ypatingai į 
Amerikos. Gelbėkite mus, 
benamius!”

“Danijoje radusių prie

Amerikos

politiko ir veikėjo Jono Vi- kuris dar taip nesenai bu- tuvėse. Pasakiau,
j n ' * ................................................... •• •
nutė Vileišienė, ar neper- Lietuvoj”, bet nesiryžo rinka (black market) kur 
sunku buvo pakelti tokį ii- ten pasilikti. Užtikrinus, spekuliantai už prekes lu- 
gą kilnojimasį ir kelionę kad jo pavardė nebus pa- pa dvigubą kainą. Inžinie- 

Daugumai per Atlantą jūra, atsakė: skelbta, jis visai atvirai iš- rius nusijuokė ir sako:
“Aš jau prie to pripratu-'sipasakojo: “Tamsta žino- “Jūsų amerikoniški spe

dėl sugrįžusi tuojau užsi
rašiau lenke ir taip laimin
gai atsidūriau amerikiečių 
zonoje Vokietijoje. Aš ne
noriu dar tikėti, kad jau 

ladelphiąf Pa. pas” gimines arba kalėjime arba slaps- nuo bolševikų, tai galite giau teima už prekes, o tuo esu Amerikoje ir man vis 
...................... " -- • • Pabari suprasti koks dabar gyva- tarpu bolševikiškoji vai- atrodo, kad tai tik sapnas, 

atėjęįnimas Lietuvoje. Sugrįžę į džia ima nuo dešimts iki iš kurio bijau pabusti, kad 
vpj nepamatyčiau gestapi
ninko ar enkavedisto.”

Pastebėtina, kad tuo lai
vu taipgi atvyko trisde
šimts penki latviai, gal 
koks šimtas lenkų, po ke
lis vengrus, jugoslavus, 
rumunus ir bulgarus, ku
rie visi, panašiai kaip ir 
lietuviai, bėga galimai to
liau nuo pusę Europos už
gulusio bolševikiškojo 
roro.

Tarpe būrio giminių 
pažįstamų atvykusius 
sitiko Lietuvos Generali
nio Konsulato New Yorke 
attache A. Simutis. P.G.

teko keliauti pirmą kartą
ir kai kuriems jūrų liga'si. Per pirmąjį karą veik te kaip baisiai vokiečiai kuliantai daug geresni ir 
pasirodė sunkiai pakelia-Į viena vaikus auginau, nes kankino ir naikino žydus už bolševikišką valdžią, 
ma. To pasekmėje į Phi-'vyras velionis Jonas buvo ir jei^po ^ar nes jie.tik du kart dau-

vykstantis Albinas Danta tesi nuo okupantų. Dabar į suprasti koks dabar gyye- tarpu 
su žmona Ona, laivo dak-^r vėl panašiai — ; 
tarui rekomenduo j a n t,; bolševikai nedavė ramy-

— hpc Tnann čcimai ir vir*na; 
dukterį su šeima išvežė į 
Sibirą, o vokiečiai taipgi 
nė kiek negeriau elgėsi, tai 

' gyvenę Jonas ir Kazimie- taip ir liko viena išeitis — 
Mūsų išeivijoj toks pagirtinas įprotis vos prade- ra Gasiūnai su sūnums Al-:bėgti pas amerikiečius, o į 
---------4.: r>----- ji:..: «—_------------1:„ rz^i—— bertu ir Pauliu ir keturių; laisvę bėgant ir sveikata

!

I

nų dol. paramos, kuria teikia alumnai, seniai, seniai ap- ■
leidę mokslo suolus. Visą gyvenimą jie dėkingi prisi- seniau J. A. 
mena savo Alma Mater. i_  _ _~

dą įsigyventi. Pavyzdžiui. Marianapolio Kolegija jau 
šimtais savo abiturientus bei alumnus skaičiuoja, o ne
teko girdėti, kad jie būtu organizuoti į medžiaginiai 
naudingą rėmėjų būrį. Yra Tėvų Marijonų Rėmėjai, 
bet nieko nesigirdi apie Marianapolio Kolegijos Rėmė
jus. O jau seniai buvo metas apie tai pagalvoti. Daug 
brangaus laiko bergždžiai praleista. Tačiau jau pradė
ta tuomi rūpintis. Kun. Jono Petrausko pastangomis, 
liepos 4, sukviesta į Marianapolį apie 40 Kolegijos a- 
lumnų, kurie turėjo susirinkimą ne vien tik sporto rei
kalais, bet ir tikslu suburti rėmėjų kuopą, iš kurios iš-

bertu ir Pauliu ir keturių 
Š metų dukrele Ona, kurie 
išvyko pas giminaitį M. 
Deksnį, Philadelphia, Pa.

Taipgi atvyko dr. Kazys 
Vileišis su žmona Veroni-

i

laisvę bėgant ir sveikata 
geriau laikosi.” Ši nepa
laužiamos dvasios senutė 
tvirtai įsitikinusi, kad dar 
“grįšime į Lietuvą, laisvą 
nuo maskolių ir vokiečių.”

sivystytų rimta rėmėjų organizacija, teiksianti Kole
gijai pastovios finansinės paspirties. Pradžia padary
ta. Iniciatyva pasiimta. Vadžios jau rankose — nerei
kia jų paleisti. K.

Lietuvą bolševikai tarp dvidešimts kartų dau- 
kitų areštavo nemaža ir giau.” 
žydų, kuriems slaptoji po
licija (NKVD) stato klau
simą: jei tu buvai geras 
žydas, tai kaip tave vokie
čiai nenugalabijo, kuom tą 
gali paaiškinti, nes juk vi
sus gerus žydus jie išžudė. 
Apklausinėjamieji aiški
nasi, kad jie slapstėsi pas 
ūkininkus. Tada ir vėl 
klausimas, kodėl nedaly
vavo su bolševikais parti
zanais. Taip apklausinėję 
ir ištardę NKVD valdinin
kai paleidžia prigrasinda
mi, kad jei kalbės, tai gaus

Mums besikalbant priei
na dar jauna žydelkaitė, 
kurią inžinierius pristato 
esant pasižymėjusia spor
tininke iš Kauno. Ji pasi
sakė 1945 metais buvusi 
nuvykusi į Maskvą su “so
vietinės Lietuvos” koman
da atstovauti Lietuvos 
sportą: “Buvau mačiusi— 
pasakė ta sportininkė — 
kaip bolševikai elgiasi Lie
tuvoj, o kai nuvažiavau į 
Maskvą, tai man galutinai 
paaiškėjo, kad po bolševi
kais gyvenimo nebus, to-

I

i 
I A

te-

bei 
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Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

27. Iš PRAGARŲ Į GARBĘ
Pagaliau atėjo ilgai lauktoji diena. Laiki

nasis teisingųjų kalėjimas tapo plačiai atida
rytas ir jų sielos greit išlėkė iš ten, panašiai 
kaip balandžiai, praįrus jų sugavimo tink
lams. O, koks begalinis džiaugsmas visiems, 
koki neapsakoma laimė būti laisviems! Koki 
begalinė linksmybė pačiai Šv. Onai ir Šv. Jo- 
akimui matyti, garbinti prisikėlusio Kris
taus majestotiškumą ir šlovinti Jo garbingą
sias žaizdas! Prieš jų begaliniu džiaugsmu 
nušvitusias akis stojosi amžinai neužmiršta
mas ir tobulai prakilnus vaizdas. Ant išaukš
tinto sosto, pačiame viduryje savo neapsako
mos garbės, sėdėjo pats Dievas Tėvas, apsup
tas nesuskaitomo skaičiaus angelų, kurie dėl 
didesnės Jam pagarbos, pridengę šventumo 
sparnais savo veidus, linksmai ir prakilniai 
giedojo: “šventas, Šventas, šventas Viešpats 
Dievas galybių”... Dabar gi Žmogaus sykiu ir 
paties Dievo Sūnus, Šv. Onos anūkas, Vieš
pats Jėzus Kristus, prisiartino prie šventeny
bės sosto ir Amžinąsis Tėvas garbingai Jį 
priėmė, sakydamas: “Sėsk Mano dešinėje, 
kol Aš padarysiu Tavo priešus Tavo pakojų 
suoleliu”. (Ps. 109). Taip prakalbėjo Amži
nasis Tėvas į savo numylėtąjį Amžinąjį Sū
nų.

Tuomet visas majestotiškai garbingas iš
rinktųjų ir palaimintųjų dvasių dangiškasis 
dvaras, prisiartinęs ir puolęs ant kelių prieš 
V. Jėzų, linksmai užgiedojo: “Vertas yra A-

vinėlis, kuris buvo užmuštas, imti galybę, ir 
dievystę, ir išmintį, ir tvirtumą, ir gyrių, ir 
garbę, ir palaiminimą, ir valdžią per amžių 
amžius.” (Apr. 5,12).

Permenkai mes savo aprybotu žmogišku 
protu tegalime suprasti, sieloje vaizduotis ir 
širdyje atjausti, pergyventi tą begalinį šv. 
Onos ir Šv. Joakimo džiaugsmą, kuomet jie 
abu išvydo Dievą - Žmogų, jų pačių anūką, 
Jėzų Kristų taip iškilmingai Amžinojo Tėvo 
priimtą ir viešai visiems paskelbtą Amžinuo
ju karalių Karaliumi! Tačiau, šiose prakilnio
se ir ypatingai garbingose iškilmėse dar trū
ko pačios Dangaus Karalienės. Neužilgo... vėl 
atsidaro amžinieji dangaus vartai. Štai, da
bar pačioje savo garbingo asmens gražiau
sioje iškilmėje ir majestotiškume pasirodo 
pati Marija, jų abiejų numylėta dukrelė, 
skaisti, kaip aušros žvaigždė ir puiki, kaip 
užtekėjęs pilnaties mėnulis. Pats Dievas iš
kilmingai ją pasodina savo šventumo kairėje 
ant gražiausio ir parinktiniausio garbės sos
to, o pats Kristus, jos pačios ir amžinojo Tė
vo numylėtas Sūnus, ją karūnuoja puikiausia 
ir iš visų šventųjų garbingiausia Dangaus ir 
Žemės Karalienės skaisčia karūna. Koks vėl 
begalinis džiaugsmas perpildo jų abiejų sie
las! Visi dangaus šventieji ir palaimintieji su 
didžiausiu džiaugsmu ir ypatinga meile pa
sitinka ją, garbina ir šlovina, kaipo savo my
limą Karalienę! Šalę jos irgi prakilnų ir gar
bingą sostą užima Šv. Juozapas, Marijos su
žieduotinis ir paties Kristaus Globėjas.

Taigi, Šv. Ona nuo šio laiko ir per amžius 
yra valdytoja ir ypatinga globėja Dievo Sū
naus ir Marijos, žemės ir viso dangaus kara
liaus ir karalienės! Tat, nors dalinai galime 
suprasti kokia begaline ir sykiu amžina gar
be ir šlove džiaugiasi šiandieną Šv. Ona — 
Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo šventosios

Dvasios, pačios Dievo Sūnaus Motinos Ma
rijos, savo dukrelės, visų angelų, arkangelų 
ir šventųjų akyvaizdoje! Marija ir per ją 
pats V. Jėzus turi tą patį kūną ir kraują, kaip 
ir pati šv. Ona, tat nuoseklumo ir logišku ke
liu einant, jie abu nuolankiai išklauso visų 
maldavimų, užtarymų ir prašymų savo bran
giosios senelės, prie kurios mes kreipiamės 
savo kūno ir sielos reikaluose, ir prašome jos 
galingos, garbingos pagalbos mums danguje!

28. šV. ONOS PRAKILNUMAS IR 
VERTYBE

Pasaulyje garsus ir prakilnus senovės 
graikų oratorius - kalbėtojas Demostėnas, 
norėdamas tinkamiausiu būdu išreikšti didy
bę ir galybę Makedonijos karaliaus Pilypo, 
nenurodė į jo visų darbų prakilnumą, arba 
ginklų galingumą, bet papraščiausiais žo
džiais išsireiškė: “Aleksandras Didysis yra 
tavo sūnus!” Panašiu būdu ir mes galime iš
kelti Šv. Onos begalinę vertybę ir kilnumą, 
sakydami: “Marija yra tavo Duktė!” šiais 
trumpais žodžiais mes išreikštume lygiagre
tę mintį, lyg pasakytume: “O, garbingoji šv. 
Ona! Mes plačiai galėtume išskaitliuoti visą 
tavo karališkąją genelogiją, arba gentkartės 
giminių eilę, puikiausiais žodžiais nupasako
ti tavo stebuklingą užgimimą, garbinti tavo 
viršgamtines dorybes, bet užtenka vien tik 
viešai visiems pareikšti, kad tu esi Dievo Sū
naus Motinos motina ir per savo numylėtą 
dangiškąją Dukterį, esi paties Jėzaus Kris
taus garbingoji senelė!” Apart begaliniai di
džios garbės būti Dievo Motina, visame dan
guje ir pačioje mūsų žemėje nėra didesnės ir 
prakilnesnės garbės, kaip būti Dievo Motinos 
Motina. Galima prirašyti storiausias knygas, 
galima nupiešti puikiausius paveikslus, su
dėti gražiausius muzikos melodijų kurinius 
jos prakilniai vertybei ir asmens kilnumui,

bet nieko daugiau neįstengs visos žmonijos 
protas ir iškalbingiausis liežuvis išreikšti, 
kaip tik šiuos paprastus, bet sykiu kilnaver- 
čius žodžius: “Marija yra Dievo Sūnaus mo
tina, Šv. Ona gi yra Marijos motina. Ona yra 
medis, Marija — jo žiedas, o Jėzus — yra 
prakilniausis vaisius!”

Šv. Ona yra Nekaltai Pradėtosios Mergai
tės - Motinos motina. Jos duktė Marija yra 
vienintelis danguje ir žemėj Dievo rankų su
tvėrimas, kuri nešioja sykiu mergystės ir 
motinystės brangią karūną. Marija vieninte
lė iš visų milijardų sutvėrimų buvo sykiu ir 
mergaitė, bet sykiu ir motina. Tiktai ji vie
nintelė per arkangelą Gabrielių gavo dangiš
ką palaiminimą, kuris iškelia ją aukščiau vi
so ir visokio Dievo sutvėrimo, šiais žodžiais: 
“Pagarbinta tu esi tarp moterų,” nes “pagar
bintas yra tavo įsčios vaisius Jėzus.” Todėl ir 
Šv. Bažnyčia ją iškilmingai vadina — “Be 
lygaus sau pavyzdžio Mergaitė.” Tarp visų 
per ištisus šimtmečius pasaulio mergaičių, ji 
vienintelė tėra mergaitė - motina, ir tarp visų 
pasaulio motinų, ji viena tėra motina - mer
gaitė!

Todėl ir Šv. Ona yra motina tos, kurią mes 
visi vadiname: “Motina Dievo malonės,” “Mo
tina stebuklingoji,” “Motina skaisčiausioji,” 
“Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėto
ji.” Visos kitos pasaulio motinos pagimdė tik 
sutvėrimą, šioji gi Motina pagimdė visu mū
sų ir jos pačios Sutvėrėją. Kitos pagimdė pa
sauliui nusidėjėlius, šitoji gi — pagimdė visų 
nusidėjėlių Atpirkėją. Taigi ši begalinė privi
legija — išimtis, kad Marija tapo Dievo Mo
tina, tarnauja jai priežastimi, kad ji yra visų 
žmonių, angelų ir visų sutvėrimų Motina. Tat 
einant logiškumo ir teisingumo keliu ir Šv. 
Onai priklauso dalis tos išimties, garbės ir 
kilnių to visko pasekmių.
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Naujos Anglijos Išvažiavimas
Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Kieme, Brocktone

LABOR DAY — RUGSĖJO-SEPT. 2
Didelės iškilmės ruošiamos 

paminėti Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselių pirmų metų gyvenimo 
sukaktį Brocktone. Lauksime 
visų Naujos Anglijos lietuvių 
atvažiuojant j ši milžinišką pa
rengimą — Labor I)ay — Sept. 
2-rą. Ruošiama graži ir įvairi 
dienos programa. Tikslas yra 
paremti Nukryžiuoto Jėzaus 
Seseles toliau tęsti jų gražų 
darbą. Kad visi gerai suprastų 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių gy
venimą ir dvasią, kituose "Dar
bininko" numeriuose bus apra
šyta jų istorija — kada ir kas 
jų kongregaciją įsteigė; kokiam 
tikslui buvo įsteigta; kokius 
darbus jos yra nuveikusios: ką 
jos dabar dirba; ir ką jos nori 
nuveikti su mūsų pagalba atei
tyj-

Mes visi atjausime Seseles ir 
padėsime joms kiek tiktai gali
me. jeigu mes suprasime gerai, 
kokią svarbią rolę Seselė atlie
ka gyvenime. Taigi šiame “Dar
bininko" numeryj norime atsa
kyti jums į du klausimu: — 
Kas tai yra Seselė? Ką gero Se
selės nuveikia gyvenime0 Atei
nančiuose numeriuose, kaip sa
kėme. bus aprašyta apie Nu
kryžiuoto Jėzaus Seselių įkūri
mą ir jų ypatingą darbuotę, ir 
apie Dienos tvarką — Brockto
ne — Labor Day.

KĄ REIŠKIA BŪTI SESELE?
Daug žmonių, ne iš blogos 

valios, bet iš nežinojimo klausia 
viens kito — Kas tai yra Sese
lė? Ką gero Seselės nuveikia 
gyvenime? Klausykite ir mes 
atsakysime jums į tuos du klau
simu.

Seselė, trumpai sakant, yra 
‘‘Antra Marija". Ji atspindi 
Marijos gyvenimą. Marija. užsi-Į 
degus Dievo meile, atsitraukė 
nuo pasaulio ir pasiaukavo sa
ve visiškai Dievui. Jos siela bu
vo skaisti ir graži — prižadėjo 
vienam Dievui tarnauti. Štai 
vieną dieną Marija meldėsi baž
nyčioje ir išgirdo angelo balsą 
— “Sveika Marija, malonės pil
noji. Viešpats su Tavimi. Pagir
ta tu tarp moterų."

Marija nustebo! “Kaip tai ga
li būti? Aš nepažįstu vyro.V An
gelas nuramina Mariją ir sako: 
“Nebijok. Marija. Šventoji Dva
sia nužengs ant tavęs ir tu pa
gimdysi kūdikėlį ir Jo vardas 
bus Jėzus.”

I

Kristų savyje! Dėl to ji dirba, 
mokinasi, ir meldžiasi per šešis 
metus vienuolyne. Gerai su
pranta. kad negalės duot kitam 
to. ko ji pati neturi. Su Dievo 
pagalba ji atsižada savęs ir at
siduoda Kristui — taip kad su 
šv. Povilu ji tikrai gali sakyti: 
"Aš gyvenu, dabar ne aš, bet 
Kristus gyvena manyje.” Sese
lė dvasiškai pagimdo Kristų 
savo sieloje.

Motina Bonaventūra, 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų 

Vienuolių Kongregacijos 
Viršininkė.

Marija atsako: "Štai Viešpa- 
ties tarnaitė. Tegul būna Dievo: 
valia." Ir štai nekalta skais-' 
čiausioji mergaitė Marija per 
ypatingą Dievo malonę ir ste
buklą tapo Dievo Motina.

Kaip Marija davė mums Iš
ganytoją. Jėzų Kristų. Betlie
jaus miestelyje, taip Jėzus da
vė mums Savo Motiną Mariją] 

; ant Kalvarijos kalno, sakyda
mas: "Štai tavo Motina!" Die
vas davė mums Savo Motiną 
Mariją, kad ji prižiūrėtų mūsų 
dvasinį gyvenimą. Kaip Kris- ^įno 
taus dvasia 
tėję, taip Marijos dvasia 

. vuoja Seselių gyvenime.
TAIP, SESELĖ YRA 

ANTRA MARIJA!
Pašaukimas į Seselių luomą 

yra ypatinga Dievo malonė. Pa
šaukimo sėkla būna pasėta į 
mergaitės sielą kaip kada per 
kunigo žodį, pamokinimą arba 

j kitų Seselių gražų pavyzdį. Mer
gaitės širdyje užsidega karšta 
meilės liepsna dėl Dievo. Dievas 
pašaukia ją. Ji palieka pasaulį 
ir įstoja į vienuolyną, mokytis 
Marijos rolę dvasiškam gyveni-!

■ me. Diena po dienos ji karštai 
’ meldžiasi prie Jėzaus Švenčiau- 
; šiam Altoriaus Sakramente, 
i “O Jėzau, priimk mane prie Sa
vęs. Priglausk mane prie Tavo

• Saldžiausios Širdies ir uždek 
mano širdyje karštesnę meilės 
liepsną — meile Dievo ir arti-

I mo.”
Taip, tas yra vienintelis tiks- 

. į las mergaitės, kuri ruošiasi būti 
i Sesele
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Visiems Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos rondo 
Skyriams

Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Sei
mas šaukiamas 1946 metų rugsėjo - September 2 d., 
New Yorke.

Pagal BALF įstatus, kiekvienas Skyrius turi tei
sę rinkti ir siųsti į Seimą po vieną atstovą nuo 25 narių, 
užsimokėjusių savo mokesčius. Kiekvienas Skyrius, 
nežiūrint savo narių skaičiaus, turi teisę siųsti vieną 
atstovą.

Visi BALF' Skyriai prašomi išrinkti atstovus ir 
pasirūpinti, kad jie atvyktų į Seimą, kurs bus labai 
svarbus. Jame dalyvaus pirm. kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, kuris bus tik ką grįžęs iš Europos. Jei savo darbų 
Seimas negalės užbaigti rugsėjo 2 d., jis galės būti pra
tęstas rugsėjo 3 d.

Išrinkus atstovą, reikia tuojau pranešti Centro 
Sekretorei. Paskutinė pranešimo apie atstovų išrinki
mą diena yra rugpiūčio-August 19.

Seimo posėdžių vieta ir darbotvarkė bus pranešta 
.vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame visus BALF Skyrius gyvai 
susidomėti Seimu, rinkti atstovus, laiku pranešti iš
rinktųjų atstovų vardus ir paruošti naudingų sumany
mų, kurie pagelbėtų lietuvių šalpos darbe.

Iš anksto reiškiame visiems Skyriams dėkingumo 
žodį už jų pastangas BALF Seimo pasisekimui užtik
rinti.

Kaip Marija davė Kristų pa
sauliui. taip dabar Seselės eina 

■ per platų pasaulį duoti Kristų 
ir Jo išganymo kelią — meilės 
kelią, pasiaukavimo kelią. Sese
lė mato Kristų kiekviename 
žmoguje, kadangi Kristus mirė 
už visus. Mes visi esame Mari
jos vaikeliai,* ir Seselė kaipo 
"Antra Marija" padeda Marijai 
atlikti jos Motinišką rolę dva- 

I siškame gyvenime. Seselės ei
na į svetimas šalis duoti ki
tiems didžiausią turtą, ką jos 
turi: Dievo malonės gyvenimą. 
Dažnai daug nukenčia, bet vis 

Į dėl to jos dirba savo sunkų dar
bą su džiaugsmu, kadangi meilė 
viską nugali — meile Dievo, 
meilė sielų. Jos atneša Jėzų į 
netikinčiųjų gyvenimą. Jos nu
šviečia pagonių gyvenimą su 
neapsakomu džiaugsmu.

Kitos Seselės prižiūri sene
lius. biednus. Kitos dirba ligoni
nėse ; kitos priglaudžia našlai
čius; kitos mokina vaikučius. 
Kantriai, tykiai jos dirba ir 
meldžiasi. Labai retai kas pilnai 
įvertina jų heroišką pasiauko
jimą. Vienas Dievas mato ir 

kiek jos gero nuveikia; 
suteikia per 

SY~i savo motinišką meilę ir pasiau
kojimą.

Kristus gyvena Seselių širdy
se ir jų vienintelis troškimas 
yra duoti Kristų kitiems — 
kaipo tikra Motina auginti 
Kristų kitų sielose; nurodyti 
visiems per jų gyvenimą ir mo
kinimus. kad yra tiktai vienas 
tikras, tiesus gyvenimo kelias, 
tai yra, Kristaus gyvenimo ke
lias — meilės gyvenimas, pa
siaukavimo gyvenimas — vie
nintelis gyvenimo kelias, kurs 
veda mus į mūsų dangiškus na
mus.

Suprasdami dabar, kas yra 
Seselė, ką gero Seselės nuveikia 
gyvenime. dažnai melskimės 
už Seseles. Dėkokime Dievui, 
kad iš lietuvių tarpo taip daug 
mergaičių jau gavo pašaukimą 
į Seselių aukštą luomą ir karš
tai melskimės ir prašykime Die
vo. kad kitos mergaitės iš mūsų 
tarpo išgirstų Marijos 
šaukiantį jas: “Eikite 

į mane, būkite Seselės! 
] Antros Marijos!”

Melskimės ir dirbkime. Paro- 
! dykime Nukryžiuotojo Jėzaus 
| Seselėms, kad mes įvertiname 
• jų darbuotę mūsų tarpe ir pa
dėkime joms nuveikti kitus di- 

' delius darbus ateityj. Proga pa- 
' daryti tai bus duota Labor Day. 
1 Kviečiame visus Naujos Angli- 
i jos Lietuvius dalyvauti išvažia- 
I vime Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rų kieme, Brocktone, Labor 
Day — Rugsėjo-September 2.

gyvuoja Kunigys-. įįgię džiaugsmo

i
Į

dvasiškai ūgdinti

!

Mrs. Maria Quisling, našlė, buvusi žmona 
garsaus Norvegijos Vidkun Quisling, kuris bu
vo susidėjęs su naciais ir už tai buvo pasmerktas 
mirti. Ji išeina pasivaikščioti. Vėliausios žinios 
praneša, kad ir ji yra areštuota.

BALF ATSTOVAI ĮVAIRIOSE 
KONFERENCIJOSE IR 

POSĖDŽIUOSE

BALF Direktorių Valdyba:
Vicepirm. Nadas Rastenis, einąs Pirmininko pareigas.
Vicepirm. Antanas A. Olis
Vicepirm. Kun. Jonas Balkonas
Vicepirm. Vera J. Količienė
Sekretorė Nora Gugienė
Iždininkas Dr. Antanas Zymontas
Fin. Sekr. Antanas Žilinskas.

Sportininkas - golfininkas tain laimingai pa
rito bolę, kad anoji be abejonės jau kris j duobu
kę, ko sportininkas ir pageidauja. Kiekvienas 
žmogus turi savo džiaugsmus ir rūpesčius. Kaž
kada mums kitų rūpesčiai atrodo tik laiko uždy- 
ką gaišinimas, bei ištikrųjų ir čia yra pagrindan 
padėta sveikatingumas.

4

ter College, Bronx, N. Y., 
Jungtinių Tautų Ekono
minė ir Socialinė Taryba 
svarstė labai svarbius 
klausimus tremtinių ir iš
vietintų žmonių reikalais. 
Tuose posėdžiuose buvo 
svarstoma: 1) Kas yra 
tremtinis ir išvietintas as
muo; 2) Naujos konstitu
cijos projektas tarptauti
nei šalpai tvarkyti, pagal 
kurią Jungtinės Tautos 
šelps ir rūpinsis naujai ap
gyvendinti tremtinius ir 
3) su mažomis pataisomis 
buvo priimtas raportas 
specialės U. N. komisijos 
tremtinių ir išvietintų 
žmonių reikalams, kuris 
buvo paruoštas Londone 
birželio mėn. 1 d.

Kadangi tie klausimai 
glaudžiai lietė lietuvius ir 
lietuvių šalpos reikalus, 
BALF pasirūpino gauti

Lietuvių šalpos darbą 
dirbdamas, Bendrasis A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondas visuomet stropiai i 
seka vietinės ir tarptauti-] 
nes veiklos eigą šalpos i 
srityje. Tam tikslui tenka; 
dalyvauti įvairiose konfe-i 
rencijose, susirinkimuose, į 
posėdžiuose, kur svarsto
mi ir tyrinėjami tremti
nių, išvietintų žmonių rei
kalai ir bendrai tarptauti
niai šalpos klausimai ir 
problemos. Vykdydamas 
lietuvių šalpos darbą, 
BALF turi žinoti ir sekti, 
kas daroma ir planuojama 
šalpos reikalais ne tik 
Jungt. Amerikos Valsty
bėse ir kaimyninėse vals
tybėse, bet taip pat tarp
tautinėje dirvoje, apiman
čioje viso pasaulio šalpos 
reikalus ir darbus.

Pavyzdžiui, nuo birželio _
13 d. iki birželio 21 d. Hun-‘JAV Valstybės Departa-

i

į

mento leidimą turėti savo 
stebėtoją Jungtinių Tautų 
Ekonominės ir Socialinės 
Tarybos posėdžiuose.

Šiais laikais nuo karo 
nukentėjusių žmonių rei
kalai svarstomi ir nagri
nėjami kitų, pasaulinės 
gerovės reikalais besirūpi
nančių organizacijų kon
ferencijose ir posėdžiuose, 
tarp jų National Peace 
Conference, National So
čiai Welfare Assembly, 
World Student’s Welfare 
Fund, Cooperative for 
American Remittances to 
Europe, American Coun
cil of Voluntary Agencies 
for Foreign Relief, kuri 
turi dar šiuos skyrius: 
Child Welfare Committee, 
Committee on 
Committee on 
and Purchasing, 
tee on Displaced
Committee on Germany, 
Committee on Poland ir 
kitus, kurių veikla tiesio
giniai ar netiesioginiai su- way, So. Boston 27, Mass.

rišta su lietuvių šalpos rei
kalais.

Į visų šių organizacijų ir 
jų skyrių susirinkimus 
BALF visuomet yra kvie
čiamas ir stengiasi turėti 
savo atstovus ir įgalioti
nius, kad šalpos darbo ir 

'veiklos raida visuomet bū- 
itų žinoma ir kad lietuvių 
i šalpos reikalai niekur ne
būtų užmiršti ar paneigti.I 

( 
I
I 
I I

Saugokis draugauti su 
nedorais’ Šv. Liudvikas.

JAU PERSPAUSDINTAS 
ŠV. RAŠTAS

balsą, 
paskui 
Būkite

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS”

“VYT|” leidžia. Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iŠ Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iŠ viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 
"VYČIUI" bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai

; TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
) ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar norą mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų "VYTIES” 
Visi skaitykime "VYTĮ!"

"VYTIES" kaina metama Uk >3.00 
“VYTIS"

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

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 
LIRŲ KONGRESAS

Austria, 
Shipping 
Commit- 
Persons,

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“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-

Federacijos centro valdyba yra nutarusi šaukti 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą.

Kongresas įvyks Capitol viešbuty New Yorke 
spalių 20 ir 21 dienomis.

Jau rūpinamasi Kongreso parengimu, programa 
ir atstovų bei svečių priėmimu.

Tas rūpestis yra pavestas Federacijos New Yorko 
apskričiui.

Birželio 28 d. apskritis savo susirinkime išrinko 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti komi
tetą.

Komitetan garbės nariais įeina vietos ir apylin
kės lietuviai klebonai kunigai N. Pakalnis, J. Balkū- 
nas, K. Paulionis, J. Aleksiūnas ir J. Gurinskas — visi 
iš New Yorko; iš New Jersey: kun. M. Kemėžis, kun. I. 
Kelmelis, kun. J. Simonaitis, kun. L. Voiciekauskas, 
kun. J. Kinta ir kun. J. Šėmis.

Komiteto nariais išrinkti: J. Laučka, J. Tumaso- 
nis, P. Montvila, K. Krušinskas, St. Lukoševičius, M. 
Galčius, K. Cerebiejus, J. Brundza, K. Baltrušaitis, J. 
Butkus, A. Vaičiulaitis. A. Pažereckienė, Butkienė, M. 
Dulkienė, Skarulienė, Šarkauskienė, E. Kašėtienė, M. 
Mikolaitis, M. Varnis ir Pr. Stravinskienė.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti ko
miteto valdybą sudaro: pirm. J. Laučka, vice-pirm. K. 
Baltrušaitis, J. Brundza, St. Lukoševičius ir S. Cere
biejus, sekret. J. Tumasonis, iždin. K. Krušinskas, 
spaudos reikalams narys A. Vaičiulaitis.

Nakvynių komisijon įeina A. Pažcreckiene, Gal
čius, M. Dulkienė, Butkienė, Skarulienė.

Pramogų komisijon išrinkti vietos parapijų var
gonininkai.

Visi Amerikos lietuviai katalikai ir jų draugijos 
jau iš anksto raginami ruoštis šiai didelei progai — 
savo kongresui spalių 20-21 d.d. New Yorke.

Apvainikuotas dvasinis Egipto bažnyčios vir
šininkas, kuris save skaito nuo Šv. Morkaus E- 
vangelisto 115-tas įpėdinis — Anba Yussab II.



Penktadienis, Liepos 12, 1946

Naujas Rusijos Veržimasis - 
Įsistiprinti Pasaulio Vandenyse

Pradžia 1-tname puslapy) 
submarinų, tam tikras 
kiekis mažesnio kalibro 
laivų, strateginiuose punk
tuose sustiprinimas forti
fikacijų pakrantėse.

Šitoksai planas nereika
lavo didelių lėšų ir net to
kiose sąlygose, kokiose so
vietų pramonė buvo antro
jo penkmečio metu, galėjo 
tą įvykdyti. Taip, kad per 
trejetą metų povandeninių 
laivų skaičius padidėjo 
septynis sykius ir jau 1936 
m. lapkričio mėnesyje so
vietų laivyno vadas V. Or
lovas galėjo pareikšti.
— Mes turėjome sukurti 

ir mes sukūrėme galingą 
apsigynimo laivyną... Ma
žųjų jūros laivų skaičius, 
pakrančių apsauga per tą 
laikotarpį paaugo trigu
bai.

SSSR gavo skaudžių

Dvi priežastys (Mėlių 
užshnojintŲ pagundoms
Antrojo Didžiojo karo 

išvakarėse, 1937-1938 me
tais, sovietuose laivyno 
klausimais įvyko stam
bus persiorientavimas, pa
veiktas, svarbiausia, dvie
jų veiksnių:

1. Raudonojoj armijoj 
išryškėjo nusistatymas vi
są savo karinę jėgą taip 
tvarkyti, kad “priešas bū
tų sumuštas jo paties že
mėse”. Tas šūkis buvo per
keltas ir į laivyną: “jūrų 
karą perkelti į priešo van
denis ir ten jį sumušti.”

2. Tai buvo laikotarpis, 
kada Rusijoje iš įvairių 
pusių plaukė pranešimai 
apie pasisekimus antrojo 
penkmečio plano. Rusija 
tarėsi pasidaranti didžiau
sia pramonės valstybė pa
saulyje.

Nesuvaldomas “jeep” per du bloku, Chicagoje riedėjo su jame esan
čiu Pvt. Wayne Gingery ir tik po to, kai jis atsimušė ir susikūlė, sustojo. 
Jame buvęs pasažierius iš’ ?o r as.

p

LDS GARBES PIRMININKO 
I LAIŠKAS PIRMININKUI

Kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmininkas, su
grįžęs iš LDS Seimo, įvykusio Waterbury, Conn., ra
portavo J. E. arkivyskupui Richard J. Cushing. D. D., 
LDS Garbės pirmininkui, kad seimas buvo sėkmingas.

Garbingasis Ganytojas į tai šiaip atsako:
ARCHBISHOP’S HOUSE 

Lake Street 
Brighton 35, Mass.

June 28,1946.

Ispanijos karas parodė 
Sovietų laivyno silpnumą. 
Vokietija ir Italija, dėka 
stipresnės jūros galybės, 
galėjo daugiau dalyvauti, 
Sovietai dėl jų laivyno ne
pajėgumo, turėjo gerokai 
apriboti savo norimą da
lyvavimą Ispanijos likimo 
sprendime. Rusija liko iš 
Ispanijos išstumta.

Taip pat tuo laikotarpiu 
įvykusi jūrų valstybių 
konferencija Londone dar 
kartą įrodė kaip silpnas 
balsas Rusijos, neturin
čios stipraus laivyno. 
Taip, kad 1936 metų pa
baigoje Sovietų laivyno 
galva V. Orlovas pagaliau 
pareiškė šitokį stiprų So- 
vietijos pasiryžimą:
— Mes privalome sukur

ti ir mes jau statome tik
rai didelį laivyną, kurį su
darys visokių rūšių laivai, 
turį aukščiausius techni
kinius įrengimus”.

Nepasisekusi švogerio 
misija

Tai nebuvo lengva įvyk
dyti. Visų pirma buvo nu
tarta atstatyti tris laivus 
iš priešrevoliucinio laiko
tarpio. Naujų didžiųjų lai
vų statyba dar buvo neį
manoma. Buvo bandoma 
padaryti užsakymą Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se. Tam jau buvo paskir
ta šimtas milijonų dolerių 
ir Sovietų ministerio pir
mininko švogeris Sam 
Carp buvo pradėjęs pasi
tarimus apie statybą dvie
jų 35,000 tonų karo laivų. 
Tačiau sovietų laivyno 
specialistai tą planą at
metė.

'Didysis uždavinys'ir
' didžia usis laivynas'

Tos aplinkybės buvo Ru
sijai didelė pagunda pasi
daryti galinga jūros vals
tybė, taip, kad Molotovas 
pareiškė:

— Galingoji Sovietija pri
valo turėti jūrų ir vande
nynų laivyną, kurs atitik
tų jos interesus ir būtų pa
kankamas mūsų didžia
jam uždaviniui.”

Kadangi “Sovietų užda
vinys”, kaip jie skelbė, 
“didžiausis pasaulyje”, tai 
nusistatyta: Rusija priva
lo įsigyti didžiausią pa
saulio laivyną.

Kalbėdamas į laivų sta
tybos darbininkus SSSR 
prezidentas Kalininas (da
bar jau miręs) 1938 m. lie
pos mėn. 2 d. pasakė:
— Iki šiol niekas nebuvo 

aplenkę Anglijos, bet turi
me ją aplenkti. Anglija y- 
ra stipriausia kapitalisti
nė valstybė, mes gi — stip- 
riausis socialistinis kraš
tas.

Masina
— Stipriausis pasaulyje 

laivynas, — šitoksai So
vietų šūkis nuo pat 1938 
metų. Tų pat metų “Mors- 
koi Sbornik” Nr. 2 rašė:
— SSSR, galingiausia so

cialistinė jėga, privalo tu
rėti stipriausi jūrų ir van
denynų laivyną; tokia yra 
valia partijos ir vyriau
sybės, tokia yra valia ge
nialiojo Stalino”.

Tas pats buvo pakartota 
sekančių metų (XVIII) 
partijos kongrese.

PROUDLY THEY WEAR AMERICAN SHAVLS

MEND1NG NETS FOR THE F1SH1NG FLEETS. Uime women of old Htl- 
;iond wear shawls knittrd -by American Red Cron chapter vorken in 
Lynn. Man.; Spokane. Wash.; Kaihington. D. C.: Detroit, Mich.. and 
■rooklyn, N. T. Holland's fl>h «upply is badlv needed in kunfry Europe.

(American Red Cross photo by lUuibBry.J

• negu kituose Raudonosios 
Į Armijos daliniuose. Vis- 
j kas buvo vykdoma di- 
' džiausioje paslaptyje.

i Submarinų "karalienė"
1 Kas liečia mažesniųjų 

kad tuos užsimojimus ne laivų statybą, pasisekimas 
taip lengva ir ne taip greit 
galima pasiekti. Jie dau
gumoj atstovavo tą anks
čiau vyravusią mintį: So
vietų laivynas — apsigy
nimui. “Genialusis Stali
nas” rado ir čia išeitį: rei
kia juos likviduoti. Ir taip

Mirtis raudonojo laivyno 
vadams

Šitokie apetitai gimė 
Rusijoje. Tačiau Sovietų 
laivyno aukštieji karinin
kai ir specialistai žinojo,!

buvo neblogas: Laivyno 
Į komisą ras Kuznecovas 
i 1939 m. liepos 23 dieną sa- 
! vo pranešime pažymėjo, 
' kad Rusija turinti dau
giau submarinų negu bet 
kuri kita valstybė, dau- 

__ giau negu Vokietija ir Ja- 
Sovietų spauda apšaukė ponija drauge. 1940 me- 
“fašistų agentais” šluostais naujų submarinų So- 
vyrus, kurie “darė viską, vietų Laivynas gavo tris 
kad tik sukliudytų laivy- i kartus daugiau, negu 1939 

Laivyno metais buvo įsigyjęs. 
y“^v“Bai^ ['likvidavimas" neišgel- 

bėjo laivyno silpnybių
Blogiau buvo su dides-

no vystymąsi”:

jau nuo seniau Rusija pa-Į 
reikalavo trečdalio Itali
jos laivyno, nors Rusija su, 
Italija tiesioginiai nėra! 
nei kiek kariavusi. Rusija! 
dabar džiaugiasi gavusi' 
britų laivą “Royal Sove- 
reign” ir pakrikštijusi jį! 
“Archangelsk” (geras 29,- 
000 tonų talpos laivas). A- 
merikos kreiseris “Mil- 
waukee” taipgi gautas 
Raudonojo Laivyno ir pa
vadintas “Murmansk”. So
vietai pagrobė gerą dalį 
Vokietijos laivų, svarbiau
sia — dabar jie kontro
liuoja dideles laivų staty
bos dirbtuves Karaliau-! 
čiuje (naujai perkrikšty-i 
tame Kalininu), Štetine,! 
Rygoje, iš dalies ir Suomi-' 
joje.

i

i Rev. Francis M. Juras,
94 Bradford St., 
Lavvrence, Mass.
Dear Father Frank:—

I am very grateful to you for your thoughtful let- 
Į ter. Anything I can do for St. Joseph’s Lithuanian Ro- 
I man Catholic Association of Labor, will be readily 
done,

With a prayer that the recent convention was a 
! success and with every blessing, I am

Your devoted friend, 
fRICHARD J. CUSHING 

Archbishop of Boston.
Nuoširdžiai dėkojame J. E. arkivyskupui Richard 

J. Cushing, D. D. už paramą, maldas ir laiminimą.

T

laivyno viršininką A. Siv- 
kovą, Sovietų Laivyno 
Viršininko

<

pavaduotoją nių laivų statyba. Buvo at- 
Ivan Ludrt Juodųjų  ̂Jūrų statyta trys Seni karo lai- 
T __ .. caristinių laikų,

tam tikras skaičius vidu-
Laivyno viršininką Koža- 
novą, Laivyno akademijos 
direktorių Stasevičiy ir tinio dydžio laivų dar te- 
profesorių Aleksandrovą, bebuvo statomas.
Jie, o su jais visa eilė že- užbaigti planai statybai 
mesnių laivyno karininkų, trijų didelių 
buvo likviduoti. “Morskoi karo laivų 
Sbornik” Nr. 8 rašė:
— Orlovai, Muklevičiai, paleistas į vandenį. 

Sivkovai, Ludriai ir jiems šį karą Leningrade

Buvo

panašūs yra sunaikinti; 
savo vapaliojimais apie 
galimumą ar negalimumą 
įgauti pirmenybę jūrose 
jie bandė sukliudyti naujų 
paviršiaus (ne submari
nų) laivų įgyjimą”.

Hauji patvarkymai
Vieton likviduotųjų pa

skirtas naujasis persona- 
įlas griebėsi visų priemo- 
■ nių, (kad ir jų neištiktų 
(tasai pats likimas). Nuo 
į 1938 metų liepos mėnesio 
įvesta laivyno diena ir ji 
turėjo būti švenčiama kas
met, su masiniais mitin
gais, paskaitomis, atatin
kamais straipsniais. Buvo 
įsteigtas specialus Laivy
no komisariatas, o sekan
čiais, 1939 metais, buvo 

i dar be to sudarytas spe
cialus Laivų Statybos ko- 
•misariatas. Karinė tarny- 
įba laivyne buvo pratęsta 
i nuo keturių į penkerius 
I metus. Dešinioji Stalino 
ranka Andrėj Ždanov bu
vo paskirtas Aukščiausios 
Laivyno Tarybos nariu. Į 
laivyną buvo sumobilizuo
ta 20,000 komunistų Jau
nimo Sąjungos narių. Lai
vyno mokyklų studentai 
taip parinkti, kad jų tarpe 
buvo net 94% komjaunuo
lių. Net jūrininkai buvo 
taip kolektuojami, kad jų 
tarpe buvo 17% kompar
tijos narių ir 50% ;komso- 
molo (komunistų jaunimo 
sąjungos) narių, taigi ben
dras komunistų procentas 
— 67, žymiai aukštesnis

36,000 tonų 
ir jau spauda 

skelbė, kad vienas buvęs 
Prieš 
buvo 

keturi 
ir du

dėl — Ramiojo vandenyno vijos siekimus į Triestą, 
; (Pacifiko) laivynui.

Murmanskas nebus didžioji 
laivyno bazė

Dėl visų tų planų Rusija 
dabar taip labai veržiasi 
įsitvirtinti išėjimuose į 
plačiuosius vandenis. Šiau
rėje Rusija turi vienintelį 
neužšąlantį Murmansko 
uostą, bet jis yra pertoli į 

i šiaurę, 700 mylių nuo Le- 
i ningrado, mažai apgyven- 
į tose srityse ir tas viskas 
j Murmanską daro netinka
ma baze dideliam laivynui.

! Sunkumai Baltijos jūroje 
i ir viltys Trieste

Baltijos jūroje Rusija 
tikisi dominuoti (viešpa
tauti), bet ir čia — išėji
mas iš jūros į plačiuosius 

i vandenynus yra danų, šve
idų, taip gi anglų, o jei at- 
Į sistatys greit Vokietija, 
tai ir vokiečių kontrolėje.

Štai dėl ko Rusija taip

Jūrų mokyklos
Sovietų pasiryžimas — 

įsigyti “didžiausį pasauly
je” laivyną — nėra miręs. 
Sovietijoje veikia vienuo
lika aukštesnių laivyno 
mokyklų, jų tarpe — pen-; 
kios ruošia personalą Bal-I 
tijos laivynui, viena Juo
dųjų Jūrų laivynui, viena 
Kaspijos jūros laivynui ir atkakliai palaiko Jugosla-

nes per Tito nugarą rusai 
nori gauti išėjimą į Vidur
žemio jūrą; štai kodėl ru
sai taip atkakliai veržiasi 
į Iraną — čia jiems svarbu 
ne tik žibalas, ne tik noras 
atkirsti Indiją nuo Britų, 
bet ir užsitikrinti sau išė
jimą į Ramųjį vandenyną 
per Persų įlanką. To viso 
akyvaizdoje nesunku pra
matyti, kad Rusija galan
da dantis nukreipptus į 
Turkijos pusę, nes jai 
svarbu paimti Dardanelių 
sąsiaurio kontrolę. Norė
dama pati viena šiose sri
tyse šeimininkauti ji nie
kaip nelinksta Dunojaus 
upę atidaryti tarptauti
niam susisiekimui.

* * *
Rusija veržiasi įsistip

rinti pasaulio vandenyse, 
ir dabar, žlugus Japonijai 
ir Vokietijai, kiekvienas 
supranta, kad visos tos jos 
pastangos yra nukreiptos 
prieš Britaniją ir USA.

Dr. Juoz. Prunskis.

pradėta statyti 
nauji naikintuvai 
lėktuvnešiai. 1941 m. “Iz- 
vestija” pranešė, kad di
delis laivas baigtas staty
ti. Tačiau didesnių laivų 

(Statyba ėjo lėtai, apie ką 
i liudijo “Jane’s Fighting 
jShips” (1940 metais): “iš 
visko galima spręsti, kad 
laivų statyba (Sovietuose) 
vyksta dar vis labai lėtai”.

Karas!
1939 metais buvo atvy

kusi Sovietų komisija į 
USA derėtis dėl laivų pir
kimo, bet — atėjo Stalino- 
Hitlerio paktas (sutartis) 
ir Rusija tuo laiku iš USA 
nieko negavo. Šiek tiek 
laivyno statybai reikalin
gos medžiagos sovietai 
gavo iš vokiečių.

Karo metu Rusija turėjo 
kautis tik su dalele vokie
čių laivyno: Baltijos jūro
se. Didesniems jūrų žy
giams nebuvo pajėgi. Kaip 
silpnas Sovietų laivynas 
tebuvo, nežiūrint tų di
džiausių pastangų (per 
kraują, per likvidavimus),j 
parodo tas faktas, kad nuo 
1941 m. iki karo pabaigos 
Rusija iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių, kaip skel
bia USA spauda, gavo 545 
laivus.
tartieji laivai ir užgrobtos | 

dirbtuvės ■
Dabartiniu metu Sovietų 

Rusija visomis jėgomis 
stengiasi Įsistiprinti pa
saulio jūrose. Štai dėl ko,

I

Labai Naudinga Knyga -

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI", tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gaii įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas



GZRDflT LIETUVIU 
KOLONIJOSE * :ii

*

ATREMIA BIMBOS MELUS
Lietuvis veteranas. Jonas J. 

Butkevičius iš \Vorcester. 
Mass.. pergyvenęs karo audras 
ir grįžęs pas savuosius, prisiun
tė "Darbininko“ redakcijai laiš
ką ir atsakymą parsidavėliui ir 
komunistui Antanui Bimbai. Jis 
stebėsi, kad Antanas Bimba 
tiek turi drąsos su savo šmeiž
tais eiti net ir į anglų spaudą.

Veteranas Jonas J. Butkevi
čius yra gimęs šiame krašte. 
Jis. būdamas karo tarnyboje, 
turėjo progą sueiti lietuvius 
Europoje, su jais pasikalbėti.

Jis rašo:

progą pats patirti jų padėtį. 
Būdamas lietuvių kilmės, aš 
gyvenau, kalbėjau ir maišiaus 
su išvietintais lietuviais ir aš 
gavau tikrą vaizdą jų liūdnos 
padėties.

pinigų. kurie buvo surinkti Į 
(Kaip žinoma. Bimba rinko pi
nigus kokiam ten vėžio ligos ty-! 
rinėjimui institutui. Red.), aš j 
manau, kad ne.

"Aš tikiuos, kad visi sveikai 
galvojanti žmonės nekreips dė
mesiu į Bimbos neteisingus pa
reiškimus ir aiškiai supras Lie
tuvos tremtinių liūdną padėtį ir 
teiks, kiek galima, jiems reika
lingą pagalbą.

Joną*; J. Butkevičius”

CAMBRIDGE, MASS

"Kaip Mr. Bimba drįso juos 
pavadinti 'kriminalistais’, aš 
nežinau. Ar mes. Jungtinių 
A’alstybių armijos nariai esame 
'kriminalistai' už tai. kad mes 
esame patriotai ir. kariavome 
už mūsų krašto garbę? Tie 
tremtiniai 
minalistai'. 
patriotai -
kraštui laisvės kaip kiekvienas 
patriotas žmogus, ir buvo iš
vežti į Vokietiją vergiškam dar
bui. Jie nieko nenorėjo tik lais
vės. ir už tai jie turi būti pa
smerkti? Joks teisingai mąs
tantis asmuo nevadins jų 'kri
minalistais.'

i

nebuvo ir nėra ‘kri- 
bet buvo Lietuvos 

jie norėjo savo
"Gerbiamieji:
"Aš noriu pareikšti griežtą 

protestą prieš Antano Bimbos 
padarytas pastabas Olympia 
parke. Shrewsbury, susirinki
me. kurį sušaukė taip vadina
mas Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas sekmadieni, birželio 
16.

“Aš manau, kad visuomenė 
turi žinoti tikrus faktus apie 
kaikuriuos klaidingus Bimbos 
pareiškimus. Aš skaičiau kaiku
riuos jo padarytus pareiškimus 
pirmadienį vietiniame laikraš
tyj ir nustebau, kad jis turi tiek 
drąsos taip klaidingai kalbėti a- 
pie tikrą padėtį Lietuvoje ir a- 
pie išvietintus lietuvius Vokieti
joje.

"Mr. Bimba sako, kad jis va
žinėjęs po nuteriotą Lietuvą, ir 
vien tik tas faktas įrodo, kad 
jis yra Sovietų agentas. Niekam 
kitam, kaip tik komunistams 
leidžia lankyti rusų okupuotus
kraštus. Jis pareiškė tipišką ko- jie turėtų gauti 
munistinę pažiūrą apie išvietin
tus lietuvius Vokietijoje. Aš 
buvau Vokietijoje nuo gegužės 
iki lapkričio 1945 m. su Ameri
kos kariuomene ir aš turėjau

Birželio 30 d. N. P. bažnyčio
je apsivedė p-lė Elena Baigiūtė 
su p. S. Karoliku. Vestuvių ban- 
kietas įvyko National Hali sve
tainėje. Jauniesiems liudijo p. J. 
Karolikas ir p-lė A. Tamošaus- 
kaitė. P-lė E. Baigiūtė yra 
duktė pp. N. P. Baigų, patrijo- 
tingų lietuvių, gyvenančių Cam- 
bridžiuje. Linkime jaunave
džiam linksmaus vedybinio gy
venimo.

Šiomis dienomis p. N. Petrau
skienė. pp. J. A. Bardauskų 
dukrelė. Boston Memorial ligo
ninėje, pergyveno skaudžią ope
raciją. Po operacijos ligonė 
lengvai sveiksta. Linkime p. N. 
Petrauskienei greitai pasveikti.

"Aš turėjau progą kalbėtis su 
apie 165 lietuviais tremtiniais, 
kurie buvo pasilikę iš 500 kitų, 
kuriuos vokiečiai panaudojo 
darbams kaip vergus. Tai tik
rai jų buvo apverktina padėtis. 
Kiekvieną kartą, kai aš prisi
menu Mr. Bimbos pastabas, aš 
baisiai piktinuos.

"Visi žmonės, kurie yra inte
resuoti lietuvių padėtimi, yra 
pasipiktinę, kad Bimba drįsta 
save vadinti lietuviu — jis ne
turi teisės taip daryti, kada jis 
neturi Lietuvos interesų savo 
širdyje.

"Jeigu šios kolonijos žmonės 
nori žinoti apie tikrą padėtį, ta: 

žinių iš pirmų ‘ 
šaltinių, nuo vaikinų, kurie ten ‘ 
buvo ir kurie nekolektuoja už ■ 
kiekvieną mažą dalykėlį ką jie! 
pasako. Ar Lietuvos žmonės! 
kada nors pamatys nors dalį tų

Liepos 4 d., vadovaujant p. B. 
Jakučiui, pirmininkui Cambrid
ge skyriaus Tėvų Marijonų Rė
mėjų. ir p. P. Radaičiui. iš mūsų 
parapijos pasiųsta į Lietuvių 
Dieną. Thompson. Conn.. Ma- 
rianapolį, du pilniausi autobu
sai publikos. Daugelis vyko ir 
savais atuomobiliais. Diena 
pasitaikė labai graži. Garbė p. 
B. Jakučiui ir p. P. Radaičiui. 
kurie taip gražiai pasidarbavo 
lietuvybės naudai.

I

Palaiminimas Švč. Sakramentu 
po mišių 8:30 v. ryte. Pamaldų 
sekmadieniais nei po pietų, nei 
vakare nėra. Stebuklingo meda- 

• likėlio novenos pamaldos lietu-
_ , ’ viškai yra laikomos šeštadienioBažnyčioje laikoma vasarine J

tvarka. Mišios visos skaitytos, i vakarais. ____

Cheryl Jane Cleary, 4 m., skaniai ragauna 
“pumpkin pie” po to, kai daktaras išėmė iš jos 
pilvuko prarytą “bobby pin”.

LIEPOS 28 DIENĄ
RENGIAMAS

PIKNIKAS
Įvyks Motiniškame Name

R. F. D. 2, Putnam, Connecticut
apie dvi miles nuo Marianapolio Kolegijos 

Putnam link važiuojant į Providence.
PIKNIKO PROGRAMA:

10:30 vai. Pamaldos ir Marijos stovylos pašventi
nimas.

12:00 vai. Pietūs. 
1:00 vai. Kalbos.
3:00 vai. Programa, kurią atliks Camp Immaculata 

mergaitės.
Bus gražus vaidinimas, lietuviškos dainos, 
tautiniai šokiai, gyvieji paveikslai ir kit.

Pikniko metu veiks bazaras, kiekvienas galės savo 
laimę išmėginti. Šiuo pikniku baigsis ir lietuviškoji 
mergaičių camp.

Kuo kas gali labai prašomas paremti šį pir
mąjį pikniką Nekalto Prasidėjimo Seserų naudai. 
Pikniko pelnas skiriamas vargstančių seselių Vo
kietijoj kelionei į Ameriką ir kitiems Kongregaci
jos darbams paremti.
Maloniai kviečiame visus šiame piknike dalyvauti.

Jūs laukiančios
Nekalto Prasidėjimo Seserys.

Girdėjau, kad jauniausioji 
zakristijonų duktė Marijona I- 
voškaitė rengiasi apleisti savo 
tėvelius priimdama moterystės 
Sakramentą. Tai įvyks rugpiū- 
ėio 11 d.

■ 5 _
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MALONUS LIETUM,
Mylėdamas Šv. Antaną. Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio. Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas S1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos S1000.00. 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Stacijos 
Sakykla 
Suolai

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCISCAN FATHERS
Maunt St. Francis Greene, Maine

i*'

Visų Lietuvių MyErnas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinvstės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99
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“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

Kun. Antanas Dubinskas iš- mišiose pirmą kartą matė bal- 
vvko atostogų. Jo vietą užima tą, kaip sniegas, atnaujintą al- 
Tėvas Marijonas kun. Antanas Į torių. Visi patenkinti dažytojų 
Mažukna. Jis mūsų lietuviams ,darbu, 
yra gerai žinomas, nes sausio 

' ir vasario mėnesiais jis pava
davo kun. dr. Mendelį, kuomet’ 
klebonas, gydytojų liepiamas,1 

! buvo išvažiavęs į Floridą pail
sėti.

Jonas ir Ona Grigaičiai susi
laukė dukters. Pakrikštyta sek-

savaitę atostogų praleido'
Sutkus iš Somerville,'Juditos Onos' N*Wmės teta 

p. Sutkus per savo atos- Adella ir > ^’ras Mačiuls-j 
i-,. i-„ • kiai buvo krikšto tėvai. Sveiki-:atlankė tolimesnius savo i

— - - name ponus Grigaičius su jų'
nauju šeimos nariu.

Pereitą savaitę didysis alto- 
! rius buvo užbaigtas ir kope- 
, čios išimtos iš sanktuarijos. 
Sekmadienį, atėję dalyvauti

Mūsų parapijos vargoninin-
| kas p. M. Karbauskas su šeima 

, Į išvyko į Maine valstybę praleis-
i ti vieno mėnesio atostogų. Taip
gi sykiu išvyko ir p. A. H. Ple- 

. i kavičius su savo dukrele Fran- i
i ces ir p.p. Radaičių dukrelėmis
i Terese ir Elenute. Linkime mū-
i sų vasarotojams linksmiausių 
atostogų.

Po
p. A.

; Mass. 
!togas
draugus. Taipgi atostogavo p. J 
Šakalys per vieną savaitę sykiu 
su savo sūnumi, klieriku Petru. ■

Kurį laiką atgal pas Prėski-, 
nius pora savaičių svečiavosi iš 
Detroito p.p. Venčiauskai su i 
šeima. Pp. Venčiauskai, pasi
džiaugę p.p. Preskinių vaišingu- 

Imu, išvyko atgal į Detroitą.
A. D.

i

N0RW00D, MASS.

&

Į
Į Kunigų Mendelių mamytė bu- 
įvo smarkiai nusilpnėjusi perei
tą savaitę. Suvažiavo jos vaike
liai. Buvo atvykęs Juozas iš 
New Yorko, Alicija, slaugė, ir 
iš New Yorko. Taipgi buvo at
važiavusi ponia Ieva Vasiliaus
kienė su savo vaikeliais iš Oak-j------------- --------------------------------------------------------- ----------- A1CUC »U 2X1 ¥U VdlRCHaid 13 VdA’

madienį. liepos 7 v. Gavo vardą ville> Conn. Ponia Felicija Pliuš-

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Man.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimai* 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.I

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 628S

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 30 d. įvyko L. Vyčių 
27 kuopos piknikas. Dalyvavo 
nemažai žmonių. Iš Haverhill, 
Mass. buvo atvažiavę p. J. Svir- 
skas su savo sūnų klieriku Juo
zu ir dukrele, ir p. Jurkevičienė 
su dukrele slauge. Taipgi buvo 
iš Brockton. So. Boston ir kitų 
kolonijų.

Jaunimas - Vyčiai gražiai dar
bavosi aprūpindami visus už
kandžius ir gėrimais. Pažymė
tina, kad visi vaikinai, kurie 
dirbo piknike, yra mūsų vete
ranai. Piknikas pavyko.

I

čikienė jau arti metų laiko kaip 
tarnauja savo mamytei. Gydy
tojas sūnus Krizostomas Men
delis prižiūri savo mamytės 
sveikatą. Šią savaitę ponia Men- 
delienė yra truputį geresnė. 
Linkime jai veikiai sustiprėti.

Pranas Dubinskas, gyv. W. 
Barre St., buvo sunkiai susirgęs

Pp. Kamilai, gyv. Tremont sekmadienį. Grįždamas iš baž- 
St., buvo nuvykę į New Jersey nVČios turėjo širdies ataką. Lai- 
pas gimines praleisti atostogas.1 ^ar» gydytojas Urlakis 

Į veikiai atvyko ir vaistais ligonį 
■ atgriebė.

Pirmadienį, liepos 22 d. su
kanka trys metai kaip a. a. 
kun. Juozapas Lietuvnikas bu
vo pašauktas amžinybėn. Visos 
mišios tą dieną bus už a. a. bu
vusio klebono vėlę. Visi Balti- 
morės lietuviai privalėtų atsi
minti jį savo maldose. Beveik 
50 metų ištarnavo mūsų koloni
jos lietuviams. Amžinąjį atilsį 
duok jam, Viešpatie!

«
Adv. B. ir ponia Sykes su šei

ma ir p. D. Jasionienė dalyvavo 
kun. Juozo Dilionio (Dilion) 
primicijose birželio 30 d., Terry- 
ville, Conn.

Pereitą savaitę pas Kneižius 
atvyko kartu su jų dukrele An
gelą p. Genovaitė Lyons, gimi
naitė, iš Washington, D. C.

Sekmadienį, liepos 14 d. Šv. 
Vardo draugijos Komunijos 
diena. Visi nariai laike 8 vai. 
ryto šv. mišių priims bendrai 
šv. Komuniją.

Tą pačią dieną Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos Junior Baseball 
ratelis žaidė su Brocktono lietu-, 
vių parapijos rateliu Balch 
Field. Norwoodiečiai laimėjo.

Pereitą savaitę adv. B. Sykes 
su šeima išvyko praleisti vasa
rą savo vasarnamyj, Button- 
wood’s Beach, Apponaug, R. I.

Pp. Kazys ir Alena Novikai, 
gyv. St. George St., dalį šios 
savaitės praleidžia New Yorke. 
Turį “a swell time”.

\l TOMOBII.I \MS PASKOLOS

Birželio 29 d., Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje veteranas 
Juozas Pazniokas su p. A. 
Smelstoryte priėmė Moterystės 
Sakramentą. Linkime malonaus 
vedybinio gyvenimo.

BROCKTON, MASS
Mirus a. a. Mykolui Abračins- 

kui, gyv. 148 Ames St., padėko
je buvo per klaidą parašyta, 
kad karstnešiais buvo Franklin 
klubo nariai. Turėjo būti ne 

i Franklin klubo nariai, bet Ka- 
, zimieriečių klubo nariai, kurio 
j pirmininku yra p. Vincas Zinke- 
Ivičius, ir jis vadovavo.

♦

♦♦ «
♦
♦♦

Paskolos duodamos greitai ir lengvai 
mūsų 24 ofisuose

The Nįftional 

Shawmut Bank 
South Boston Branch, 474 West Broadway

Pranešimas Cigarų Rūkytojams!
Lubų kainos, nustatytos O.P. A. ant cigarų

yra palaikomos.

Todėlei nėra pakeltos kainos

7-20-4

DEXTER
CIGAR

ir DEXTER Cigarams.

R. G. SULLIVAN, INC.

MANCHESTER, N. H. CIGAR
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VIETINES ŽINIOS
* 4 4 B 4 B A

ZINUTĖS

HAPPY DAYS AG AINI
*

tai ištraukti iš vergijos paverg
tuosius. Iki tas nebus padaryta, 
mes neprieisime prie taikos.

Man ateina į mintį dar vienas 
trūkumas mūsų minėjime lie
pos 4 d. Lietuvos labui. Būtinai

Dar apie So. Bostono Lietuvių 
minėjimą liepos 4 d. Lietuvos 
naudai. Atstovas O’Konski la
bai smerkė U. N. Kongresma- ‘ reikėjo išnešti rezoliuciją Lietu- 
nas sakė, kad Jungtinių Tautų vos naudai. Ir tą rezoliuciją rei- 
Organizacija iki šiol jokios nau-' kėjo pasiųsti U.N. Security 
dos nėra padariusi. Jos atsto-; Council, New York.
vai, New Yorke, neužtaria pa-: Šiuom tarpu visiems lietu- 
vergtųjų ir neveda tautų prie viams iš visur, reikėtų siųsti 
taikos. Jie tik deriasi su Rusija laiškus ir rezoliucijas, ginant 
ir jai nuolatines daro nuolaidas. Lietuvos reikalus, Prezidentui 

ir U. N.Pirmas žingsnis prie taikos yra

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRItTAB

515 E. Broadway
So. Boston, Mase.

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki P-tai 
šeštadieniai. Nuo 2 Iki S-taL

Svečias iš Chicago, III. — Po
nas Aleksandras Birgells, lan
kėsi So. Bostone. Liepos 7 d., 

, išklausė šv. mišių, Šv. Petro lie- 
t tuvių parapijos bažnyčioje. Pa- 
: aukavo dolerį negrų ir indijiečių 
. misijoms.

IN FBONT Oš TUK BLTNS of their war-raced bome. these Slovak chil- 
dren are huf»a> acaia, with gifte from Ajncrican Ked Cross toddler packs. 
They are receivinf daily ratams of milk. too, from the Bed Cross. (Piloto 

by Kingsbury.1

Kalbėjo dar kun. Virmauskis 
ir kun. Abraėinskas. Tą patį 
vakarą kun. primicijantas iš
važiavo pas gimines Bellirica, 
Mass. šeštadienį ir sekmadienį 
jis darbuosis Amsterdam, N. Y.

Mirė Lietuvis Seminaristas! Lietuvis GavoMaJoro 
---------- Laipsnį

_____—Nukryžiuotojo Jėzaus vienuo
lyno Seselė Genovaitė (Grigai- Mums visiems gerai žinomas 
tė) gavo žinią telephonu iš Ma- veikėjas jr gydytojas, Dr. Juo- 
rianapoiio. Thompson, Conn. J Landžius . Seymour, kuris
kad jos brolis Jurgis Grigas jau kelinti metai tarnauja Mas- 
staiga miręs TT. Marijonų Se
minarijoj, Hinsdale, III.

Reiškiame gilią užuojautą.

LANKĖSI
9 dieną 

kun. Dr. 
kuris ne-

sachusetts Statė Guard kapito
no laipsniu, šiomis dienomis pa
keltas majoru.

Sveikiname Dr. 
linkime jam ilgai 
suomenės ir mūsų 
bui.

Seymour 
tarnauti 

valstybės

ir
vi- 
la- 

Rep.

Auta LAIC

LAIC veiklai paremti, 
$5.00 gauti iš Mr. & Mrs. 
A. Vaishvila (New York). 
Be to, už Sočiai Service pa
tarnavimus LAIC įkasavo 
$10.00 iš Abromaičio (E. 
New York). Visiems auka
vusiems nuoširdus ačiū.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L taahante
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRI8TAI

447 Broadway
Be. Boston, Maso.

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

Seredomis: —
Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro

r

Jonas Valuckas, 6 savaites 
sirgęs, mirė miesto ligoninėje, 
liepos 9 d., 36 metų, gyv. 117 F 
St. Jis gimė Wobum, Mass. Au
go ir apsivedė So. Bostone. Pa
liko žmoną Elzbietą (Kazlaus
kaitę), tris dukteris, tris sūnus, 
du broliu ir seserį.

Laidojamas iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios, liepos 12 d., 
9 vai. r., Šv. Benedikto kapuose. 
Melskimės už mirusius.

Nemažiau esu dėkingas ir sa-i 
vo puseserei B. Cepūkėnas ir L. Į 

; Smogur už dovanas ir už atva- 
■ žiavimą net iš Kenosha, Wisc.

Dėkoju taip pat savo gerada- 
• riams — B. Pivaronas iš Chica- 
I go, E. Strongis iš New York, 
ir V. Matelis iš VVashington, D.

Į ~ . . . . - . ...
Liepos 14 d. yra antras sek

madienis mėnesio, t. y., Šv. Var- C., ir visiems tiems, kurie šiuos 
do vyrų draugijos Šv. Komuni- ar tuo prisidėjo prie šių mano 
jos diena. Per vasarą, Šv. Pet- primicijų.
ro parapijos vyrai yra raginami 
priimti Šv. Komuniją tą dieną i 
bile per kurias vienas šv. mi-‘ 
šias. Rudenį vėl bus bendros 
vyrų eigos prie šv. Komunijos1 
per paskirtas šv. mišias.

Kun. P. A. Gailevičius, O. P.

į i Lietuviai Organizuoja Mas 
sachusetts Statė Guard 

Kuopa

Antradienį, ' liepos 
Darbininke” lankėsi

Antanas Rakauskas, 
seniai buvo įšvęstas kunigu. 
Kun. Dr. Antanas Rakauskas 
atvyko į So. Bostoną ir trečia
dienį, liepos 10 d.. Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje atnašavo 
šv. mišias, vakare laikė pamal
das ir suteikė savo palaimini
mą. Svetainėje pasakė kalbą.

Į Tą pačią dieną lankėsi p. Eu
genija Karpiūtė iš Brooklyn, N. 
Y. Ji praleidžia atostogas So. 
Bostone pas pp. Janušonius.

Taipgi lankėsi kun. Al. Janu
šonis, kuris dabar iškeltas iš 
Bostono į pat N. Rparubežį. domi’padengti.' 

menų ir šeimų 
; noro pasiimti 
našlaičius savo 
globon. Keliasdešimt 
menų panoro įsūnyti 
(adoptuoti).

Kadangi našlaičių atga
benimas nėra taip papras
tas ir lengvai prieinamas 
dalykas, kaip pradžioje

I

Lietuvių našlaičių 
Prieteliams

ne-

kurios atsiliepė 
ištiesti pagal- 

lietuviams naš-

BALF Vadovybė yra 
paprastai dėkinga lietuvių 
draugijoms ir atskiroms 
šeimoms, 
į prašymą 
bos ranką 
laičiams.

Visa eilė draugijų pa- 
' skyrė stambias sumas 
’ našlaičių kelionės išlai- 

Daug as- 
pareiškė 
lietuvius 
visiškon 

as-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGAS vargoninin
kas ir zakristijonas. Vieta labai 
gera. Kreipkitės į “Darbinin
ką”, 366 Broadway, So. Boston. 
27, Mass.

REIKALINGA BERNIUKAI

dirbti Lietuvos Vyčių Bowling

Alleys, 137 Emerson St. Galima

užsidirbti nemažai pinigų dėl

Tel. TROwbridge $330

J. Rėpsite, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
27* HARVARD STREET 

Kampas Tnman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—< ir •—8.

primicijas,

I 
I 
I

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL EBTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offlce Tel. So. Boston 0S48

Res. 37 Oriole Street
Wmt Rmtbury, Mase.
TeL Parkvejr 1238-W

Atlankė ir So. Bostoną. Kun. 
Antanas Rakauskas, buvęs il
gus metus gydyto jum, tapęs 
įšventintu kunigu birž. 16 d., 
lankydamas savo gimines ir 
prietelius sustojo ir So. Bosto
ne. Jis laikė savo
Chicagoje, birž. 23 d., sekundi- 
cijas, Pittsburghe, birž. 30 d. 
Atnašavo šv. mišių auką Pro- 
vidence lietuvių bažnyčioje, Jie- 
pos 7 d. South Bostonan atvy
ko liepos 9 d. Lankė čia savo gi
mines ir bičiulius. Liepos 10 d., 
giedojo šv. mišias, Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, ir suteikė 
žmonėms savo palaiminimą. 
Atlankė “Darbininką”. Vakare, 
vedė Šv. Teresės novenos pa
maldas. Suteikė žmonėms savo 
palaiminimą. Ir jiems susirin
kus salėje, jį sveikinti, prakal
bėjo, reikšdamas didį dėkingu
mą Dievui ir geriems žmonėms 
ir didžiausį džiaugsmą turįs 
pasiekęs Dievo altorių. Jo kalba 
padarė didelį įspūdį klausyto
juose.

Liepos 9 d., kun. Simeonas 
Saulėnas išvyko atostogautų.

101-st

i

' Antradienio vakare, 
llnfantry Armory įvyko lietuvių 
veteranų pasitarimas apie su-

Sekmadienį. liepos 14 d., Tė-organizavimą atskiros lietuvių 
vas A. Mešlis, S. J. laikys šv. Massachusetts Statė Guard 
mišias salėje, 8 ir 9:30 valan- . ^UOP°S- 
domis. I Vyresnysis Leitenantas J. Ro

manas paaiškino, kad Massa- 
'chusetts valstybė sutinka lietu
viams leisti suorganizuoti kuo
pą ir jai duoti kambarius, uni
formas ir ginklus nemokamai, 
ir dar dėl smulkių išlaidų skirti 
kas trys mėnesiai po šimtą do
lerių.
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Casper's Beauly Salon
JEWELRY and GIFTS

738 &. 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU4S4S

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

2SS Vest Broadway,

Lankėsi Tėvai Pranciškonai 
kun. Just. Vaškys ir kun. Juve- 
nelis Liauba. Jie sustojo važiuo
dami iš Pittsburgh į Greene, 
Maine.

Ketvirtadienį, liepos 11. š. m., 
“Darbininke” lankėsi p.p. My
kolas ir Pranciška Misiūnai ir 
jų du sūnūs — Povilas ii- Sta
nislovas iš Chicagos. Pp. Misiū- 
nai atvykę į Naują Angliją ap-' atrįdė, todėl“ BAL^Vad^ 
cictn -i/-\ >o yyya Antano ir . ......

vakacijų. Dėl platesnių infor

macijų kreipkitės pas manage- 

rį, tarp 7 ir 10 vaL vak. (8-12)

iš

sistojo pas pp. Antaną ir Petro
nėlę Peldžius s
pasižinojo dar gyvendami Chi
cago je ir ten lankydami mokyk
las. Pp. Misiūnai po kelių dienų 
atostogų sugrįžo į namus.

I

. vybė turėjo susilaikyti 
su kuriais gerai nuo tolimesnių prašymų 

paramos. Iki šiol į Ameri
ką atvežti keturi našlai
čiai — trys mergaitės (dvi 
16 metų ir viena 17 metų) 
ir vienas berniukas (15 
metų). Niekas nebuvo pa
reiškęs noro įsūnyti tokio 

Turi-

PADĖKA
pp.

Reumtiški Skausmai
Deksnio Galinga Moetis. sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oa. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bok 66$, Newark 1, N. J.

IŠSIRENDAVOJA 2-jų karų 
garadžius. Savininkas— 11 Sto
ry St., ŠOU 1154.

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. 
Juškaičiui, Šv. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo, Cambrid
ge, Mass., parapijos klebonui, ir 
visoms Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserims, Cambridge, už prie- Susirinkusieji, 
mimą ir surengimą mano primi- nešimo, nuoširdžiai pritarė su
riju birželio 9 d. Bažnytėlė bu- manymui ir sekantieji sutiko į- 
vo labai gražiai papuošta, o pa- stoti į kuopą (jei atsiras užtek- 
rapijos choras labai gražiai gie- tinai lietuvių sudaryti tokią 
dojo per šv. mišios. Dėkoju kuopą): Jonas J. Romanas, Jr., 
taip pat vaikučiams ir mergai- Stanley A. Kavol, Leonas Ščen- 
tėms, kurie prisidėjo prie šių snolevičius, Liutavaras Ščens- 
iškilmių. Už tai esu labai dė-' nolevičius. Jonas Chunis, Jonas 
kingas.

Visiems, kurie tarnavo šv. mi
šiose:

išklausę pra-

Werbickis, Albertas P. Berno
tas. Stanley V. Morris ir Alfre- 

kun. P. Juškaičiui; kun.(das Banis raštu pranešė, kad jie 
E. Yonkui. O. P.; kun. A. Bal- dalyvaus sekančiam susirinki-
trušiūnui; klier. A. Čepaniui, ir me. 
pamokslininkui kun. K. Žvirb
liui, O. P. ♦

Dėkoju visiems; kurie prisi
dėjo prie šių iškilmių ar tai 
triūsiu, kad iškilmingi pietūs 
kogeriausiai pasisektų ir visi 
maloniai būtų priimti ir pavai
šinti, ar tai aukomis, dovano
mis, sveikinimais, maldomis.

Ypač noriu išreikšti giliausią 
padėką savo dėdėm Jonui ir

Sekantis susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, liepos 15 d., 
8-tą vai., Stepono Dariaus Pos
to name. 265 C St., So. Bostone, 

j Visi lietuviai nuo 17 iki 50 me- 
j tų amžiaus, kurie įdomaujasi 
šiuo klausimu, yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

Lt. John J. Roman, MSG.

Stasiui Gillis ir jų šeimom, gyv.
Cambridge, Mass., ir savo tetu
tėm ir jų šeimom — Worcester,
Mass., kaip tai: Marcinkiam,
Katinam, Savage ir Babonam.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA moteris pil

nam, ar dalinam darbo laikui
apsiuvinėti ir vynioti langų už
dangalus (shades). Viena minu
tė kelio nuo North Station. 

The Columhia Mills, Ine. 
174 Portland St., Boston.

(12-16-19)

Pagerbė
pp. Namaksius

Birželio 20 d., pp. Palubeckių
ir Stasiulių iniciatyva. įvyko
šaunus bankietas pp. Adolfą ir
Kotryną Nemaksius pagerbti.
jų 20 metų vedybinio gyvenimo
sukakties proga.

Dalyvavo
viešnių. pp.

Pagamina gerus lietuvišku pietus, Į 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- I 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- ' 

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Nuoširdžianl dėkojame
Leo Stasiuliui ir Benny Palby amžiaus našlaičių. 
(Palubeckiui) už suruošimą mas našlaičių sąrašas ro- 
“surprise party” mus pagerbti, do, kad aiški dauguma jų 
mūsų 20 metų vedybinio gyveni- yra vyresnio, nei 12 metų 
mo sukakties proga. Taipgi dė- amžiaus. Dabar laukiama 
ko jame jų pagelbininkėms po- naujo, tikslaus sąrašo, 
nioms Stasiulienei, Palby, Dra- kurs parodytų našlaičių 
gašienei ir Kropienei. tėvų vardus ir jų kilimo

Dėkojame visiems dalyviams, vietą.
kurių buvo apie šimtas, už daly- Kai tik turėsime daugiau 
vavimą, pareikštus sveikinimus žinių, tuojau pranešime ir 
ir linkėjimus, už prisiųstas ir per laikraščius 
įteiktas mums gražias dovanas, BALF 
ypač rengėjų dovaną, kurią į- visoms
teikė visų dalyvių vardu. Dar nori įsūnyti našlaičius. Vi- 
kartą nuoširdžiai dėkojame vi
siems - visoms.

A. J. ir K. N'amaksy. je sąskaitoje.

i ir per 
skyrius ir tiesiog 
šeimoms, kurios

si pinigai, suaukoti našlai- 
I čių reikalams, yra atskiro-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Mass.
8 VVinfield 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. Mas3. 
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, antradienį mėnesio. 7:30 vai.
vakare. Parapijos salėje. 492 E.
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

apie 100 svečių ir
Namaksiai gavo

daug sveikinimų. linkėjimų ir
dovanų.

pp. Namaksiai yra veikėjai į- 
vairiose lietuvių organizacijose, 
p. Namaksienč yra BALF sky
riaus pirmininkė.

I REIKALINGA PATYRg MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ GAMYBOS DARBININKAI

★ Siuvėjai; ★ Užbaigė jai; ★ Prosytojai; 
★ Egzaminatoriai; ir Puošėjai.

Geras atlyginimas ir puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

EDRO, INC. DRESS MFGS.
105 YVashington St.,

•V JONO E V. BL. P Aš ALPINU 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozaa Svagždya, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Pirmlninkaa — Pranas TuleUOs
702 E. 5th SL. So. Boston, Mass

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckla,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masą

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Slxth St., So. Boston, Misa

! Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua. 
i 699 E. Seventh SL, So. Boston, Mase

i

I

Į Maršalka — Jonas Zaikts,
787 E. Broadway, So. Boston,

PUBLIC AUCTION SALE — 
Thursday, July 18, 1946 at 2 
o’cl. P. M. on premises at 153 
and 155 West Sixth Street, So. 
Boston, Mass. Realty Comprise: 
6 family house, assessed $3,000. 
00. Rentai $662.00. TERMS OF 
SALE: $200.00 deposit in cash 
will be required at the time of 
sale, balance in 15 days. Taxes, 
water and rents to be adjusted 
at the time of passing papers.
Roman J. Vaši L Auctioneer

409 Broadway, Room 4, 
So. Boston, Mass. (12-16)

! Į
Draugija laiko susirinkimus kas tr» 

čią sekmadienį kiekvieno mtoecto 
2 vai. po pietų. Parapijos eaHjI

i 482 E. 7th SL. So. Boston. Mase.

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
SUMAŽINIMO PLANAS

410 BIOADWAT • SOUTRBOSTON

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

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

"Avi! 11" M 61 <
COOPERATIVE BANK

[5

I

So. Boston FamitereC#.
Matrasai naujai perdirbamu 
Kainos pranešama iš anksto.

380Į/2 West Broadvray,
TeL ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geraa. 
Pristatymo* afcvbiM.

CASPEB
FUNERAL NOMR
187 Dorehester Street

ZALETSKAS
FUNKRAL KOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASE. 

D. A. Zalefakast F. E. Za lėtokas 
Graborlal Ir Batsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koąlyetą šermenim* dykai 

NOTART RUBLIO 
Tai. BOU Boston 0B1S 

BOU Boston 2B0B
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LDS SEIMO BANKIETAS
PRAĖJO IŠKILMINGAI

pradėjo
LDS Sei-

Komisijos pirmi- 
įžangine kalbele ir pa- 

Va- 
va-

Waterbury. Conn. — Birželio 
23 d., LDS 28-jo Seimo pirmos 
dienos vakare, šv. Juozapo lie
tuvių parapijos auditorijoj įvy
ko šaunus bankietas atstovus ir 
garbės svečius - viešnias pa
gerbti.

Bankieto programą 
komp. A. J. Aleksis. 
mo Rengimo 
ninkas.
kvietė vietinį kleb. kun. J. 
lantiejų. LDS Garbės narį, 
dovauti maldai. Po to. komp. 
Aleksis programą vesti pavedė 
p. A. F. Kneižiui. “Darbininko" 
redaktoriui.

Valgiai buvo įvairūs ir ska
niai pagaminti. Už tai priklau
so garbė šeimininkėms, kurios 
labai nuoširdžiai ir sunkiai dir
bo, vadovaujant p. M. Kali
nauskienei.

Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
choras, vadovaujant ir akom
panuojant komp. A. J. Aleksiui, 
išpildė gražią dainų programą. 
Taipgi sudainavo ir LDS him
ną (komp. A. J. Aleksio kom
pozicija). šokėjai pašoko tauti
nį šokį “Kalvelis", 
šokėjai buvo šie: 
Andrikytė. Aldona 
tė. Adelė Golaitė.

,čius, p. M. Jokubaitė. Dr. Col- 
ney. p. Tomas Matas, p. Jonas 
Valaitis, p. Antanas Aleksaitis, 

' n. VI. Paulauskas, p. J. Versiae- 
kas. p. M. Karinauskienė. val-

I r
gių gamybos pirm., p. S. Sa- 
pranienė. p. Marijona Fortier. 
p. P. Jokubauskas, p. M. Digi
mienė. p. J. Totilas. p. J. Berno
tas. p. P. Laurinaitienė ir kiti.

I
Toastmasteris p. A. F. Knei-
s, nuoširdžiai padėkojęs LDS 
kuopos Seimo Rengimo Ko

misijai. ypač kleb. kun. J. Va- 
lantiejui ir komp. A. J. Alek
siui. parapijos chorui, solis
tams - solistėms ir šokėjams ir 
pervedė programą baigti komi
sijos pirmininkui komp. A. J. 
Aleksiui.

5

Griuvėsių vaizdas iš Kinų vyriausybininkų su komunistais kovų, Man- 
džiūrijoje. Tai Chungchun Municipal Building ištaškyto namo vaizdas.

Solistai ir 
pp. Marcelė 
Eukauskai-
A1 Jarus,

Konstancija Jegelaitė. E. Jenu- 
šaitis. E. Kusiis. Fiiicija Luk- 
minytė, J. Lusas, Anelė Meškū- 
naitė. A. Ulinskas. R. Vaičius.

Choras, 
šokėjai labai 
dalis. Garbė 
vadui komp. A. J. Aleksiui.

Turiningas kalbas pasakė šie 
garbės svečiai: \Vaterburio
miesto mayoras J< hn S. Mona- 
gan. kleb. kun. J. Valantiejus. 
prof. J. Aleksandravičius, p. A. 
Aleksandravičienė, kun. Pr. M. 
Juras. LDS Centro pirminin
kas. p. Juozas B. Laučka. AL- 
RK Federacijos Centro pirmi
ninkas ir BALF vedėjas, p. A. 
Vaičiulaitis. “Amerikos" redak
torius - literatas, kun. Jonas 
Balkūnas. Maspetho lietuvių 
par. klebonas ir BALF vice
pirmininkas. kun. Jonas Berna
tonis ir kiti. Taipgi buvo iš
šaukti ir pakviesti atsistoti šie 
veikėjai - veikėjos: Dr. Bulevi-

solistai-solistęs ir
. gerai išpildė savo 

jiems-joms ir jų

Komp. A. J. Aleksis. baigda
mas programą, dėkojo visiems 
dalyviams ir pakvietė kleb. kun. 
J. Valantiejų vadovauti maldai. 
Tuo ir baigėsi šaunus bankie
tas. Dalyviai dar ilgai nesiskyr- 
stė ir dalinosi įspūdžiais. Tikrai 
buvo jauki ii- iškilminga pramo
ga

Negalima praeiti nepaminė
jus Seimo Rengimo Komisijos 
narių vardų, kurie tiek daug 
la;ko pašventė ir darbo atliko 
ruošdami Seimo iškilmingas pa
maldas. sesijas ir bankietą. 
Seimo Rengimo Komisijos Gar
bės pirmininku buvo kleb. kun. 
Juozas Valantiejus. LDS Gar
bės narys; pirm. komp. A. J. A- 
leksis. kurį šis Seimas už dide
lius nuopelnus organizacijai pa
kėlė Garbes nariu: p. Jonas To- 
tilas. rašt.: 
rinauskienė, 
pirm.: nariai 
notas. LDS 
Marė Stankevičienė: 
Totilienė; 
nienė; p. Petronė 
nė; p. Marcelė Digimienė; p. 
Mariutė Kašėtaitė; p. Stepani- 
ja Sapranienė; p. Ona Girdzi
jauskienė: p. Nellie Meškūnie- 
nė: pp. Vincas Urbonas. Anta
nas šambaris. Petras Liubinas, 
Petras Jokubauskas, LDS Gar
bės narys. Kazys Dapkus. Do
mininkas Matas. Jonas Kairys, 
Kazimiera Petrauskienė. Ona
----------------------------------------- ,

i 
Į

p. Magdalena Ka- 
valgių gamybos 

— p. Juozas Ber- 
Garbės narys; p.

p. Nellie
p. Elzbieta Matulio- 

Laurinaitie-

Kai du artistai prieina prie mikrofono, tuomet 
vienas kuris turi juoko, nes jie kalba į nemato
mą publiką per radio. Tas matoma ir šiame pa
veiksle.

APIE TŪKSTANTIS ŽMONIŲ 
DALYVAVO APSKRIČIŲ 

IŠVAŽIAVIME
Waterbnry, Conn. — Birželio 

j 30 d., Linden Parke. Union City, 
įvyko Lietuvių Katalikų Susi- 
vienymo, Moterų Sąjungos ir 
Darbininkų Sąjungos metinis 
išvažiavimas - gegužinė.

Nors tą dieną dangus buvo 
apsiniaukęs ir atrodė, kad bus 
lietaus, bet prisiartinus laikui 
pradėti gegužinę, žmonės pra
dėjo rinktis į paiką iš visų 
kraštų, važiuoti ir pėsti. Visų 
pirmiausiai pasirodė Mancheste- 

dviern specia- 
Po to atvyko 

New Haven ir 
1___ ir iš ki-

— New York,

šulinskaitė ir Frank česika::, 
gražiais solo kuriniais.

Liepos 3 d. palaidota Marijo
na Skirkienė, kuri staiga mirė. 
A. a. Skirkienė paliko vyrą ir 
sūnų, kuris neseniai grįžo iš 
kariuomenės. Velionė priklausė 
prie lietuviškų draugijų, tad ir 
draugijų nariai gražiai patai - 
navo.

Šmotienė, Mary Fortier. Ona 
U rbonienė.

Pažymėtina, kad Seimo Ren
gimo Komisija visus atstovus ir 
LDS narius pavaišino skaniais 
pusryčiais pirmą ir antrą dieną, 
ir. seimą užbaigus, pavaišino 
pietais. Pusryčius ir pietus da
vė be jokio atlyginimo. Atsto
vai ir visi nariai nuoširdžiai dė
kojo šeimininkėms ir visai ko
misijai už tikrą lietuvišką 
— vaišingumą.

ELIZABETH. H. J.

Kun. Juozas Dilionis Atnašavo Pir 
i mas Iškilmingas Šv. Mišias

širdį

Juozas Dilionis, sūnus 
ir p. Dilionių, gyv. 21 
St., Terrvville, Conn.1 
Kristaus darbininkas— 

atnašavo

Šv.

Lietuvių Parapija Minėjo 
Auksinį Jubiliejų

Sekmadienį, birželio 30 d.
Petro ir Povilo lietuvių parapi
ja minėjo iškilmingai auksinį 
Jubiliejų.

Bažnyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos 11 vai. rylą. Pamal
dose dalyvavo J. E. Newarko 
arkivyskupas Thomas VValsh. o 
šv. mišias atnašavo vyskupas 
pavaduotojas Thomas Boland.

Dalyvavo daug dvasiškių iš 
apylinkės ir tolimesnių vietų. Iš 
Washingtono buvo atvykęs ir 
dalyvavo iškilmėse Lietuvos 
ministeris pulk. P. Žadeikis.

Pamokslą pasakė kun. J. 
Dambrauskas. MIC.

Choras, komp. J. Žilevičiaus 
vadovaujamas, giedojo žavėjan- 
čiai. J. E. arkivyskupas Thomas 
Walsh išreiškė pagyrimo žo
džius chorui ir jo vedėjui. Pa
maldų metu taip pat giedojo pp. 
Barbora Darlvs ir Marijona Ki- 
žytė.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija įsteigta 1895 m. kun. 
J. Žebrio paraginimu ir darbu. 
Prie Bond gatvės krautuvėlė 
buvo paruošta pamaldoms. Pir
muoju klebonu buvo paskirtas 
kun. J. Servetka, kuris sunkiai 
darbavosi kol buvo pastatyta 
bažnyčia. Nauja bažnyčia buvo 
pastatyta ir pašventinta sausio 
12 d.. 1896 m.

Kun. J. Servetka, susilpnėjus 
sveikatai, pasitraukė iš klebo
navimo. Vyskupas pakvietė iš 
Detroito kun. B. žindžių, kuris 
atvyko kovo mėn. tais pačiais 
metais.

Lietuvių skaičius augo. Medi
nė bažnytėlė buvo permaža. 
Vyskupui leidus, nupirkta že
mės ir pastatyta nauja mūro 
bažnyčia, kuri buvo pašventin
ta 1910 m. rudenį. Vėliau kilo 
gyvas reikalas turėti savo para
pijinę mokyklą, kuri buvo pa
statyta 1913 m. Mokykla buvo 
išaugus ligi 800 mokinių. Pasta
raisiais metais yra kiek ma
žiau. Mokytojauja Seserys 
Pranciškietės.

Kun. B. Žindžius dėl sveika
tos susilpnėjimo pasitraukė iš 
klebono pareigų ir grįžo į Lietu- .cius.

Terryville, Conn. — šeštadie-j 
nį, birželio 29 d.. Šv. Juozapo 
Katedroje, Hartford. Conn.,! 
kartu su kitais buvo įšvęstas 
kunigu 
Juozo 
Pearl 
Naujas
kun. Juozas Dilionis 
pirmas iškilmingas šv. mišias 
Nekalto Prasidėjimo par. baž
nyčioje sekmadienį, birželio 30 
d., 10:45 vai. rytą. Primicijan- 
tui asistavo kun. Michael Wal- 
ley iš Windsor Locks. deakonu, 
ir kun. Povilas Sabulis iš Hart
ford, sub-diakonu. Kun. Edwin 
Flynn, vietinės parapijos kle
bonas. buvo arki-kunigu. Pra
nas Dilionis (kunigo primician
to brolis) ir Richard Degnan 
buvo akolytais. George Biscoe 
— thurifer'iu. Kun. Edvardas 
Gradeckis. Šv. Kazimiero lietu
vių par. klebonas. New Haven, 
Conn., pasakė turiningą pa
mokslą.

Vietinis parapijos choras, va
dovaujamas varg. Fred Miller, 
giedojo mišias. Po šv. mišių 
kun. Juozas Dilionis suteikė sa
vo palaiminimą.

Po pamaldų, parapijos svetai
nėje įvyko pietūs naują kuni
gą pagerbti, kur dalyvavo gimi
nės ir pakviestieji svečiai. Kleb. 
kun. Flynn buvo toastmasteriu. 
Jis pažymėjo, kad kun. Juozas 
Dilionis (Dilion) yra antras ir 
jauniausias kunigas įšvęstas iš 
Nekalto Prasidėjimo parapijos.

Pietuose dalyvavo įžymių 
svečių - viešnių ir iš kitų koloni- 

’ jų, būtent, pp. K. Šimkai iš 
i Hartford; pp. Klimai iš Terry- 
• ville; p. J. Bušniauskienė ir 
' šeima iš Paterson, N. J.; adv.

Benjaminas ir ponia Sykes iš 
Norwood, Mass., ir sesuo p. Mae 
Gillaspie iš Boston, Mass.; p. J. 
Šimkienė ir šeima iš Hartford; 
pp. Jasioniai ir pp. F. Swicklai 
iš Worcester, Mass.; pp. A. De- 
lioniai iš Stamford, Conn., ir 
daugelis kitų.

Nuo 4 iki 7 vai. vakare primi-

Kun. J. Dilionis

riečiai. Atvyko 
liais autobusais, 
iš New Britain.
Hartford. Buvo žmoni”, 
tu valstybių
Massachusetts ir Pennsylvania. 

programą išpildė
— Šv. An- 

New Britain, 
vadovaujant varg. E. 

Dainavimas p’.ibli- 
Garbė New 

kad turi taip 
garbė 

kad pasišvenčia tam

Muzikalę
Šv. Cecilijos choras 
driejaus parap., 
Conn.,
Degutienei, 
kai labai patiko. 
Britainiečiams,

i puikiai išlavintą chorą ; 
jaunimui,
tikslui. Vieton vykti kur prie 
vandenų, atvyko į gegužinę. 
Tuomi parėmė katalikišką idė
ją ir palinksmino gražiomis lie-

i tuviškomis dainomis išvažiavi-
■ m o dalyvius.

Kun. Vincas Ražaitis pasakė 
trumpą prakalbelę.

Vakarui prisiartinus visi link
smi, gražioj nuotaikoj g'-’žo į 
savo namus. J.

WATERBURY, CONN
T.

Šį metą ir iš Bridgeporto 
daug žmonių dalyvavo Marr- 
najiolio Lietuvių dienoje. Daug 
pasidarbavo važiavimu J. Be - 
notas, parapijos choro pirm - 
ninkas, ir choro narė p. Elei.a 
Kukliauskaitė. Parapijos kun - 
gai ir vargonininkas buvo t į 
diena labai užimti bažnvtini? s 
reikalais, ir todėl negalėjo d: - 
lyvauti. O.

HE* RR»TMM fn*'?Į
Naujos Klebonijos 

Pašventinimas
Liepos 4 d., įvyko Šv. Andre

jaus parapijos naujos kle’oon'- 
jos pašventinimas. Pašventini
mo apeigas išpildė Prek.tr s 
Juozas Miliauskas. Šv. Juo-y»r > 
parapijos klebena", Semnton, 
Pa. Pašventinimo apeigoms už
sibaigus, sekė kunigų priimtu
vės ir vaišės. Sekanti kunigai 
pribuvo: Prelatas Jonas Ambo- 
tas iš Hartford’o; kun. Balkū
nas. Maspeth, L. I., kun. Juozas 
Gurinskas, New York; kun. 
Juozas Simonaitis, Elizabeth, 
N. J.; kun. Norbertas Pakalnis, 
Brooklyn, N. Y.; kun. Edvardas 
Gradėck, New Haven; kun. Juo
zas Valantiejus, Waterbury; 
kun. Vincentas Ražaitis. Water- 
bury; kun. Albertas Zanavi- 
čius, Hartford; kun. Benedic- 
tas Gauronskas, Hartford; kun. 

i Jonas Bakšys, Rochester, N.
vra Y.; kun. Dr. Antanas Bružas, 

pp. Romanauskai m. S.; kun. Ignas Abromaitis, 
> Green m. S.; kun. Kazys Paredna. M. 

Romanauskienė, s.; kun. Geraldas, Pasijonistas, 
kun.

cianto tėvelių namuose kaimy
nai ir draugai sveikino kun. 
Juozą Dilionį ir gavo jo palaimi
nimą.

Kun. Juozas Dilionis (Dilion) 
pradinius mokslus užbaigė Ter
ryville mokyklose. Įstojo į Ma- 
rianapolio Kolegiją. Thompson, 
Conn., ir ją užbaigė 1939 m. Po 
to įstojo į St. Thomas Semina
riją, Bloomfield, kur užbaigęs 
studijas 1941 m., įstojo į St. 
Mary's Seminariją. Baltimore. 
Md.

Sveikiname kun. Juozą Dilionį 
(Dilion) ir linkime geriausių 
sėkmių sielų ganytojavimo dar
be!

vą, kur 1925 m. mirė. Nauju 
klebonu paskirtas kun. Juozas 
Simonaitis, kuris buvo įšventin
tas kunigu liepos 7 d., 1922 m., 
įžymus visuomenininkas. Jo rū
pesčiu ir sumanumu ir parapi-

Specialus Korespondentas.

Kiek laiko atgal apsivedė ve
teranas L. Romanauskas, pp. S. 
Romanauskų sūnus, su p. Irena 
Ganvin. Jaunasis Romanaus
kas išbuvo daugiau kaip tris 
metus karo tarnyboje, du metu 
praleido Europoje su pirmąja 
armija.

Kadangi jaunoji Irena 
našlaitė, tai ] 
iškėlė puikias vestuves 
St. salėje, p. 
būdama Moterų kuopos narė, West Springfield. Mass.; 
pakvietė visas Sąjungietės sau į m. A. Pankus, klebonas ir vika- 
pagalbą. būtent, pp. S. Dumšie- rai, kunigai Matutis ir Benese- 
nę. A. Jonikienę. L. Liunienę. vičius. Kalbų metu, visi kunigai 
M. Budzinskienę, Mary Fortier iš eilės sveikino kun. Pankų, pa- 
ir M. Šambarienę. ! reikšdami jam savo komple-

Dalyvavo svečių - viešnių iš mentus už gražiai pradėtą ir 
Waterbury, Hartford, Philadel- užbaigtą darbą. Sena klebonija 
phia, Manchester ir kitur. ’ buvo nugriauta rugsėjo mėne-

Kitas pp. Romanauskų sūnus Syj. 1945 metais, gi galutinai 
Stasys pora savaičių prieš bro- užbaigta gegužės 15 d., 1946 m. 
lio vestuves sugrįžo iš karo tar
nybos garbingai atleistas. Jis 
virš du metu išbuvo Vokietijo
je. Abu pp. Romanauskų sūnūs 
yra pasižymėję karo tarnyboje 
ir grąžo sergeantų laipsniais.

Sveikiname ir linkime ge
riausių sėkmių! Sąjungietė.

BRIDOPORT, CONN.
Birželio 29 d. įvyko geros 

choristės - vaidintojos Onos Ja- 
! nušaitės su Petru Yanošot ves- 
• tuvės. Abu geri lietuviai. Jis yra 
įtik ką grįžęs iš kariuomenės, 

;' kur išbuvo keturis metus Euro- 
’. Šliūbą suteikė klebonas 

kun. J. V. Kazlauskas. Trys so
listai atgiedojo mišias ir soles, 
akomp. A. Stanišauskui. Solis-

> tai buvo šie: p. Alice Marčvaitė, 
sop.; Angelą Perytė, alto, ir Pr. 
Česikas. tenor. Vestuvėse daly
vavo daug svečių ir visi linkėjo 
geros laimės. Bet Ona ir Petras 

i nepamirš choro ir abu dabar 
giedos chore.

Parapijos choras savo narei 
suteikė dovanėlę. Ilgiausių me
tų ir laimės nuo Bridgeporto 
korespondento.

Liepos 4. įvyko p. Frankonioi 
vestuvės. Jungtuves puošė pa
rapijos choro solistai: p. Mary

NEW HAVEN, CONN
Maloniai Praleista Diena 

Marianapolyje
Mūsų nenuilstančių 

ponių A. Tiškienės, 
nauskienės, O. Kvaratiejienės, į 
pasidarbavimu, tapo sukviesta 
geras skaičius nuoširdžių žmo
nių, kurie norėjo važiuoti į; 
Marianapolį, ir tapo pasamdy- P°J’ 
tas busas. Taigi anksti rytą vi
si su entuziazmu, dainuodami, 
važiavom į tą gražią lietuvišką j 
įstaigą.

Visi maloniai praleido dieną, 
klausydami gražių dainelių, 
muzikos ir patrijotingų kalbų. 
Teko arčiau susipažinti su 
vais Marijonais.

I
II

veikėjų ’
M. Rama-

Tė-

Liepos 4 d., du autobusai iš
vyko iš New Britain’o pilni 
žmonių Marianapolio kolegijos 
link, Thompson, Conn. Tokiu 

. būdu ir mūsų parapija turėjo 
gerą reprezentaciją Lietuvių 
Dienos paminėjime. Visi daly
viai buvo patenkinti dienos at
siminimais.

1 Liepos 9 d., įvyko parapijos 
vaikų registracija, kurie lankys 
“Summer School” pamokas pa
rapijos svetainėje. Seserys 
Pranciškietės ves vasaros mo
kyklą per ateinančias savaites. 
Nemažas būrelis vaikų atsilan
kė pirmą dieną.

Edvardas Bičkus Gavo
Stipendiją

Mūsų kolonijos gerų veikėjų
pp. Antano ir Juozo Diėkų sū- 

jiečių dosnumu parapijoj pada-■ nūs Edvardas, kuris lanko auk-
ryta daug pagerinimų. į štesnę mokyklą Marianapolio

Šios parapijos vikarais yra Kolegijoj, laimėjo stijiendiją už 
kun. Dr. J. Starkus ir neseniai pasižymėjimą moksle pirmais 
įšventintas kun. Antanas Kas- metais. Taigi sveikinam jauną 
paras. Vargonininku yra įžy- Edvardą ir linkim sveikam pra-, sveikinam tėvelius, kad leidžia
mus kompozitorius J. Žilevi- leisti atostogas pas savo tėve-' savo sūnų į lietuvišką mokslo 

įlius ir sugrįžus į mokyklą sek-t įstaigą. M.

mingai tęsti mokslą. Taipgi HERE’S HOW — Sports re
po, ter Bill Stern gives Char- 
lie McCarthy a few pointers 
in Hollywood on how to

* cover a bąli game.

Prek.tr



