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SVEIKINAME!

DARBININKAS
Liepos 22-25 dd., Cleve-; VOL. XXXI — Nu. 54. 

land, Ohio, įvyks Lietuvių-------------------- ----
Romos Katalikų Susivie -n“AXrik^(LRKSTi Raudonieji Kiniečiai Sugavo
55 seimas.

Sveikiname mūsų di
džiausios centralinės orga
nizacijos seimą ir linkime 
Dievo palaimos!

7 Amerikos Marinus

Dienos Be Tėvynės

Nauking, Kiniia, liepos 
18 — Mandžiūriioj vėl už- 
liepsnojo kiniečių civilis 
karas.

Tuo pačiu metu iš Ame
rikos Marinų Corps cent
ro, Peipinge, praneša, kad 

180 raudonųjų kiniečiu 
ginkluotas būrys sugavo 7 

i marinus ir 
pri- Juos laiko kaip kalinius

Flensburgh, Britų zona
(LAIC) — “Skaudžios, 
grubios ir šaltos yra mūsų 
dienos be tėvynės, sveti- amerikiečius 
mųjų malonės mes i 
klausomi ir išlaikomi...

p k Lietuvos Valstiečius Varo
I
I 
į

nuo šeštadienio.

vergta, bet ji dar gyva. Ji 
gyva mūsų kovotojų už 
laisvę žygiuose ten, žalių
jų mūsų gimtinės miškų 
prieblogstyje, ją gyvą ne
šiojamės savo širdyse mes, 
tremtiniai, ji amžinai tebė- dar priverstinai vykti ir 
ra gyva mūsų užjūrio bro- kelių taisyti. Pavyzdžiui, 
liuose, ji amžinai liks gy-■ T
va kiekvieno lietuvio šir
dyje. Tik Lietuvai dirbda
mi ir aukodamies mes ma
tome savo gyvenimo šioje 
žemėje prasmę, tik nenuil
stamai kovodami už Gėrį 
ir Teisingumą mes jausi
mės įnešę savo dalį į ben
drąjį žmonijos gerovės ir 
tikrosios kultūros lobyną” 
— šitaip rašo lietuviai 
tremtiniai Flensburge, iš
leidę savo puikų metraštį 
“Dienos be Tėvynės”. Met
raštis turi 358 puslapius. 
Ypatingai gausu yra gra
žių lietuviško stiliaus iliu
stracijų, kurias piešė dai
lininkai V. Vizgirda, G. 
Jonelynienė, S. Grigorevi- 
čius, V. Siskinas ir M. Ti- 
burskienė, jų tarpe net 12 
kreidiniame popieriuj spal 
votų reprodukcijų. Gausu j 
eilėraščių, rašinių, turtin
gas skautų skyrius, ypač 
jaudinantis B. Butėno ap
rašymas partizanų prie
saikos ir kautynių. Įspū
dingai atrodo ir tasai prie
saikos - pasižadėjimo ak
tas, trispalvės fone pa
puoštas Vyčiu, spalvota 
lietuviška juosta apves
tas, su šimtais parašų ir 
žodžiais:

“Mes Flensburgo ir apy
linkės lietuviai, kad ir at
skirti nuo savo tėvynės 
Lietuvos, bet jausdamiesi 
tikri jos sūnūs ir dukte
rys, Šv. Kūčių proga, susi
rinkę vienon lietuviškon 
šeimon, kaipo vienos moti
nos Lietuvos vaikai, prisi
minę sunkų mūsų tėvynės 
ir po pasaulį išblaškytųjų 
brolių likimą, šiuo iškil-Į --------------------
mingu aktu pasižadame ir į nešime sako, kad sovietų 
toliau stiprinti savo dva
sią, būti vieningi ir pavyz
dingi, visur ir visuomet 
saugoti lietuvio garbę, 
drąsiai žvelgti ateitin ir, 
savo jėgas sukaupę, dirbti 
nepriklausomai Lietuvai, 
gimtąjam savo kraštui.”

Keliy Taisyti

v •

New York (LAIC)
Be priverstinų pyliavų 
Lietuvos ūkininkai turi

“Tarybų Lietuva” Nr. 49 
praneša, kad Kauno Kelių 
Eksploatacijos Ruožui bu
vo pavesta prievolės būdu 
parūpinti, iš Jonavos, 
Rumšiškių ir Pažaislio 
valsčiaus kasdien darbo 
jėga iš 20 vežimų ir 20-30 
darbininkų.

Dėl rusu administracijos 
nesugebėjimo ir bendro 
apsileidimo, kelių taisymo 
planas eina labai lėtai: 
pa v. Jonavos valsčiuje te- 
išpildyta 12 c/<, Rumšiškių 
12*^ , o Pažaislio— tik 3%.

TEL. south Boston 2680
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Byrnes Smerkė Sovietus Dėl 
Trukdymų Konferencijoj

Washington, D. C., lie- įvyks 21nos tautos taikos 
pos 18 — Pirmadienio va-, konferencija, kur bus 
kare, liepos 16 d., Jung.' svarstoma įvairūs taikos 
Valstybių sekre torius' klausimai. Tačiau toji tai- 
James Byrnes kalbėjo per.kos konferencija negalės 
radio. Jis aiškino apie įvy- pakeisti “didžiųjų” nutari- 
kusią keturių “didžiųjų” mų. Konferencija galės tik 
užsienio ministeriu konfe- patarimus duoti, 
renciją Paryžiuje.

Valstybės sekretorius! 
Byrnes, kad derybos dėl: 
taikos ėjo labai sunkiai.' 
Ministeriai pagamino pla-; 
nūs taikos sutartim su bu
vusiais Hitlerio talkinin-; , . .. - , , .

s n

Lietuvos Traktoriai Ir Ark
liai—Pirmiausia 

Raudonarmiečiams

Jo Šventenybė Popiežius Pius XII sėdi savo soste, kai tuo tarpu ji su
pa visa Kardinolų Kolegija, kuri vienbalsiai pripažino skelbti Motiną 
Frances Xavier Cabrini, pirmutinę Amerikos pilietę šventąja.

Japonus Nugalėjo Be 
Raudoniju Ar A-Bombos

SUŠAUDĖ JUGOSLAVIJOS 
GENEROLĄ KARTU SU 

KITAIS 8

Nesibijok nežinojimo, 
bijok klaidingo žinojimo. 
Dėl jo visa pikta pasauly
je. L. Tolstojus.

THIS WEEK!
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Kaune Tik Keturios Pirtys
New York (LAIC) — 

Kaune yra sudaryta spe
ciali Kauno Miesto Pirčių 
ir Skalbyklų įmonė. Tarp 
kitko, Kaune ir priemies
čiuose teveikia tik ketu
rios pirtys.

Washington, D. C , lie
pos 18 — Prezidento stra
teginio bombardavimo į- 
vertintojai sako, kad 
Jung. Valstybių oro jėga liepos 18 
1
1
rą, kad buvo aišku, jog Draja Mikhailovitch, 50 .dėjo organizuoti būrius, 
buvo užtikrintas japonų metų amžiaus četniku va-i Tito savanorius rėmė 
pasidavimas laike 5 mene- dą, kartu su kitais 8 četni- į Maskva, o gen. Mikhailo- 
šių.

Taigi ne Rusijos įstoji
mas į Pacifiko karą ir ne 
atominės bombos nugalė
jo Japoniją, bet Jung. Val
stybių oro jėgos nuolati
niu bombardavimu.

suBelgradas, Jugoslavija, kietiia pradėjo karą 
'3 — Vakar Jugo- Rusija, tai Maskva nasiiin- 

taip"susilpnino Japonijos slavijos komunistinės vai- tė į Jugoslaviją tūla Tito 
karo mašiną pereitą vasa- džios budeliai sušaudė gen. (Broz), kuris taip pat nra-!

RUSIJOS ĮTARIAMI ŠNIPAI 
BĖGA IŠ KANADOSES

Ottawa, Canada, liepos kaip sako, gali būti išplės- 
18 — Maskvos vyriausy- tas ir į Jung. Valstybes, 
bė atšaukė visus savo am
basados narius iš Kana- sijos šnipus išdavė buvęs 
dos, kurie buvo kaltinami sovietų ambasados 
šnipinėjimu Rusijos nau
dai.

Kanados premieras King 
sako, kad iš 17 Rusijos 
ambasados narių, kurie 
buvo įvardinti pranešime 
kaipo šnipai, vienuolika

Kaip žinoma, sovietų Ru-1

i tar
nautojas Igor Guzenko.

Kiniečiai Raudonieji Pradė
jo Smartią Ofensyvį

Nanking, Kinija, liepos

Tito, kcjęnunistinėsl vitch’ių rėmė Anglija ir 
s premjero, milita- Amerika. Tito pradėjo ka- 

nuteisė gen. > ra ir prieš gen. Mikhailo- 
” vitch, nes iis buvo komu

nizmo priešas. Tito su 
Maskvos pagalba įtikino 
Angliją ir Jung. Valsty
bes, kad įis su savo būriais 
yra geriausias kovotojas 
nrieš vokiečius. Anglija ir 
Amerika nutraukė pagal- 

i bą gen. Mikhailovitch’iui. 
i Ir iis vėliau. 1 
; baigus, pateko 
| jų rankas.

Jugoslavai, 
Vokieti ioje ir 
Tito 
džios, dalvvavo gedulo pa
maldose. Komitetas, kuris 
vra Jung. Valstybėse, pa
darė pareiškimą, kuriame 
sako, kad tai vra “politinė 
žmogžudystė.”

kais. ' 
valdžios pre; 
ris teismas 
Mikhailovitch ir kitus “už 
išdavvstę ir bendradarbia
vimą” su vokiečiais.

Kiti četnikai buvo nutei
sti ilgiems metams kalėji
mam Du iš vienuolikos nu
teistu ių mirties bausme y- 
ra užsieny j. Vienas jų yra 
buvęs Jugoslavijos amba
sadorium Jung. Valstybė
se ir dabar tebegvvena.

Gen. Draia Mikhailo
vitch balandžio mėn. 1941 
m. nradėjo organizuoti ju
goslavus savanorius kovai 
prieš vokiečius. Vokie
čiams briaunantis i Jugo
slaviją, gen. Mikhailovitch 
su savo būriais pasitraukė 
i kalnus ir visa laika kovo
jo prieš vokiečius. Kai Vo-

karui pasi-
• į raudonų-

kurie 
laisvi 

komunistinės

yra 
nuo 
val-

i
I

jau išvyko į Rusiją, o liku- į 18 — Kiniečiai komunistai 
šieji 6 taip pat yra pasi-' prade jo smarkią ofensyvą 
ruošę išvykti taip greit, Kiangsu provincijoj visa- 
kaip galima. me Yangtze upės pakraš-kaip galima.

Valdžios išleistame pra- tyj.

RUSIJOS LEITENANTĄ 
IŠTEISINO

i Iš valdžios šaltinių pra- 
Rusijos valdžia įsteigė. neša, kad komunistų jėgos 
platų šnipų tinklą Kanado- yra tik 20 mylių nuo Nan- 
je, kuris dar ir dabar tebe- king ir 45 mylios nuo 
veikia. Šis šnipų tinklas,' Shanghai.

I

Rusija Reikalauja Neišleisti 
Pabaltijo Žmonių

keli Pabaltijo išvietinti 
žmonės išvyko į Jung. 
Valstybes ir Daniją.

Švedijos valdžia, atsaky
dama Rusijos valdžiai, pa
reiškė, kad Pabaltijo 

.tremtinių Švedijoj ji nega- 
irjli sulaikyti, jeigu jie nori

Stockholm, Švedija, lie
pos 18 — Sovietų Rusijos 
valdžia, liepos 4, pasiuntė 
Švedijos valdžiai notą, ku
rioj pareiškė, kad Pabalti
jo (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos) pasišalinę žmonės 
yra “Rusijos piliečiai” 
be sovietų leidimo Švedija',vykti iš Švedijos. Dar yra 
neturi jų išleisti iš Švedi- 30,000 Pabaltijo tremtinių 
jos.

Rusijos raudonųjų vai- gali būti nori pasilikti ta- 
jdžia parėmė savo notą ži-’me krašte, sako praneši- 
nutėmis iš spaudos, kad mas.

Švedijoj ir dauguma jų

Seattle, Wash., liepos 18 
— Jung. Valstybių fede
ralis teismas išteisino So
vietų Rusijos Įeit. Nikolai 
G. Redin, kuris buvo kalti
namas už šnipinėjimą ir 
sąmokslą.

Prisaikintieji teisėjai — 
septyni vyrai ir penkios 
moterys — išnešė sprendi
mą — “nekaltas.” Leit. Ni
kolai G. Redin viešai dėko
jo teisėjui ir prisaikin- 
tiems teisėjams už teisin
gai pravestą teismą.

Jis pareiškė:
“Ladies and gentlemen 

of the jury and Your Ho- 
nor, I’d likę to thank ynu 
for this fair trial in these 
United Statės of Ameri- 
ca.”

Rusijos Įeit. Redin, kuris 
buvo areštuotas kovo 26 
d., Portland, Ore., buvo 
kaltinamas už šnipinėjimą*

ir sąmokslą Rusijos nau
dai.

Taip Jung. Valstybėse 
Rusijos Įeit. Redin ištei- 

isintas ir jis už tai dėkoja. 
Leit. Redin įsitikino, kad 
Amerikoj yra teisingu
mas. Tačiau jis negali to 
pasakyti apie Rusiją.

Valdžia Pasirašė Sutartį 
Su Unija

i

Washington, D. C., lie
pos 18 — John L. Lewis, 
mainierių unijos pirminin
kas, pasirašė su valdžia 
sutartį, kuri apima Jonės 
& Laughlin Steel korpora
cijos keturias kasyklas.

J. V. valdžios vardu pa
sirašė adm. Ben Moreell, 
kuris yra federalis ang
lies kasyklų administra
torius.

Neu York (LAIC) —Pa
kais, nors jie nėra labai gal Lietuvos Komisarų Ta- 
geri, nes su Sovietais ne- rybos ir Komunistų parti- 
galima buvo geriau susi- jos nutarimą (paskelbtas 
tarti. Į “Tarybų Lietuvos” Nr. 49,

Sekretorius Byrnes kri- pusi. 2), Lietuvoje esan- 
tikavo Sovietus, kad jie čios traktorių stotys ir ar- 
nesutinka apvienvti eko- kliu bei mašinų nuomoji- 
nominiai visas Vokietijos’ mo punktai visų pirma tu- 
sritis į vieną vienetą. So- ri aprūpinti Lietuvoje įsi- 
vietai priešinasi Jung. į kūrusias Raudonosios Ar- 
Valstybių pasiūlymui dėl mijos karių šeimas. 
Vokietijos nuginklavimo. I 

Byrnes pareiškė, kad 
Jung. Valstybės dar šią j 
savaitę bandys suvienyti • 
į vieną ekonominį vienetą 
Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos zonas Vokie-

Kozlov—Kauno Geležinke
lininku Mokyklos Virši

ninkas
New York (LAIC) — 

tijoj. Jei Rusija norės, tai Kaune geležinkelininkų 
ir ji galės prijungti savo; technikos mokykla vasa- 
kontroliuojamą Vokietijos j rio mėnesyje išleido antra 
zoną. Byrnes sako, kad ru- laida garvežio mašinisto 
sai sutrukdė taikos sutar-; padėjėjų. Mokyklą baigė 
ties pasirašymą su Austri- j 60 asmenų. Pažvmėtina, 
ja. i kad ir šios mokyklos vir-

Liepos 29 d., Paryžiuje šininku yra rusas Kozlov.

KONGRESAS NEGALI
SUSITARTI DĖL OPA

VVashington, D. C., lie
pos 18 — J. V. Kongresas 
negali susitarti dėl OPA 
(Kainų Administracijos 
Ofiso) veiklos pratęsimo.

Kaip žinoma, Preziden
tas Truman yra pareiškęs, 
kad jis vetuos tą bilių, ku
rį yra paruošęs Senatas, ir 
reikalavo perrašyti taip, 
kad jis būtų priimtinas.

Dabar atstovai ir sena
toriai veda derybas ir gin
čus dėl kainų tvarkvmo ir 
palaikymo. Karo Rekon- 
versijos Patarimo taryba1 
ragina pratęsti OPA kainų, 
kontrolę vieniem metam, 
kaipo apsaugą prieš kainų 
kilimą.

nikai ir tikietų pardavė
jai.

Streikas kilo dėl vieno 
darbininko, kuris buvo at
leistas nuo darbo už tai, 
kad jo vairuojamas auto
busas turėjo nelaimių ir 
teismo buvo kaltinamas už 
žmogaus užmušimą. Bet 
teismas ji išteisino. Jis 
buvo atleistas nuo darbo 
sausio 15 ir grąžintas bir
želio 21. Kompanija sako, 
kad ji suprato, jog už tą 
laiką, kada tas darbinin
kas nedirbo, neturės mo- 

; keti. Bet unija pareikala
vo, kad mokėtų.

B. t M. Autobusu Streikas
Plečiasi

Boston, Mass. — Boston 
& Maine Transportation 
kompanijos autobusų vai
ruotojų streikas plečiasi. 
Streikuoja ne tik vairuo
tojai, bet taip pat mecha-

Negrai Pirma Karta Balsavo 
Georgia Valstybėje

Atlanta, Ga., liepos 18— 
Vakar Georgia valstybėje 
įvyko pirminiai balsavi
mai. Negrai pirmą kartą 
gavo teisę balsuoti. Sako
ma, kad daugiau kaip 100,- 
000 negrų balsavo. Jų bu
vę daugiau negu baltųjų.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

Šeštadienį, liepos 20 dieną, 1:15 vai. po pietų į- 
vyks Lietuvių Darbininkų radio programa. Pasukite 
savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausykite 

per visą valandą gražių lietuviškų dainų ir muzikos 
kūrinių.

Visais šios radio programos 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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■VAIRIOS žinios Duonos Racionavimui
IŠVIETINTIEJI GAVO NURO 
DYMUS APIE IVAŽIAVIMA 

Į USA
Vakarų Europa (LAIC) kieti joj į išsėdimo uostą 

— Vienas lietuvių laikraš- JAV — apie 175 dol. 
tis. leidžiamas Vokietijoje, Konsulo įstaigoj ir laivi- 
šių metų gegužės 22 d. pa- ninkystės administracijoj 
skelbė instrukcijas, kurias priimama tik JAV valiuta, 
išvietintieji lietuviai gavo Laikymas JAV valiutos 
iš USA pareigūnų ir ku- Vokietijoj yra neteisėtas, 
rios nurodo, kas yra dary- todėl negali būti 
tina, norint emigruoti į transakcijoms 
Jung. Amerikos Valsty
bes:

1. Pareiškimai išvykti i 
JAV bus svarstomi išimti
nai DP, prilygintų DP ir 
buvusių nacių priespaudos 
aukų.

Pareiškimai svarstomi 
tik tų asmenų, kurie yra 
saugumo požiūriu patiki-

Konsularinės įstaigos at
rinks kandidatus pagal 
anketas ir nurodytos kvo
tos ribose ir juos galutinai 
ištirs. Visi kandidatai turi 
būti ištirti saugumo po
žiūriu.

šioms 
naudoja

mas. Reichsmarkės ir ka
rinės valdžios markės ne
priimamos. Asmuo, norįs 
sumokėti šias išlaidas, tu
ri susisiekti su suintere
suota labdaros draugija ir 
susitarti, kad per ją gali
ma būtų įmokėti reikiamą 
sumą.

4. Preliminarinė anketa, 
mi. ~ Konsulatas svarstys Asmeninės žinios su preli- 
pareiškimus DP kvotos minarine anketa turi būti 
tokia eilės tvarka: užpildomos angliškai ir

(a) našlaičių vaikų ar mašinėle atspausdinta. Jo- 
kurių tėvų vieta nežino
ma;

(b) asmenų, kurie turi 
JAV giminių įskaitant pir
mo laipsnio pusbrolius.

(c) kitų DP.
Pagal JAV įstatymus į- 

važiavimo kvota remiama 
pirmiausia gimimo šalimi, 
paskiau pilietybe ar tau
tybe. Kvota yra nustato
ma pagal galiojančius 
JAV įstatymus. Vizų skai
čius. kuris bus išduoda
mas kiekvieną mėnesį pri
lygs 10 S 
Mėnesinės 
kvotos žūna.

2. Laidavimo ir paramos 
liudijimai. Laidavimo ar
ba paramos liudijimus pri
stato JAV esantieji gimi
nės. draugai ar draugijos. 
Asmens, kurie turi teisę 
gauti vizą, o jų giminės 
arba draugai yra JAV pi
liečiai, gali prašyti liudiji
mus prisiųsti iš JAV.

3. Išlaidos. Įvažiavimo 
išlaidos asmeniui yra to
kios: viza — 10 dol.: pa
galvė (išskiriant vaikus 
iki 16 m.) apie 5 dol. perve
žimas iš įsėdimo uosto Vo- tos konsularinei įstaigai.

užpildomos angliškai ir

je turi būti nurodytas ad
resas. Pakeitus adresą, vi
sada reikia pranešti nau
jąjį Soc. reikalų įstaigai— 
VVelfare Office.

Asmens, priskirtini toms 
kategorijoms, gali užpil
dyti anketą iki 1946 m. ba
landžio 10 d: (a) turį gi
minių arba draugų JAV 
laidavimo ar paramos liu
dijimą; b) asmens, turį 
JAV gimines, bet neturį iš 
jų liudijimo.

i
metinės kvotos, i čias kategorijas, gali už- 

neišnaudotoslpildyti anketas iki 1946 m. 
i balandžio mėn. 20 d.: a) 
asmens, 1 ‘
iš kurių yra paprašę pri
siųsti liudijimus; 
kiti, kurie

I nori
I 
I

EMIGRUOJANČIŲ Į JAV 
SUSKIRSTYMAS

“Schwarzwaelder Post” 
jš. m. balandžio mėn. 24 d. 
|Nr. 32, apie emigrantų 
grupes skelbia:

i “JAV generalinis konsu- 
: latas amerikiečių sričiai 
(Vokietijoje skelbia užsie- 
i nių reikalų ministerijos 
paskirstymą asmenų, ga
linčių vykti į JAV.

1. Asmens, pri e v a r t a 
darbams Vokietijoj atvež
ti.

2. Nacionalsocia 1 i z m o 
aukos, kurios turėjo savo 

1 tėvynę apleisti iš Vokieti- 
į jos pasitraukti, karo eigos 
nublokštos ir negalėjusios 

| sugrįžti tėviškėn;
3. Dėl tikybinių įsitikini- 

Į mų, rasės ar opozicijos 
NSDAP iš tėvynės ištrem- 

jti ir padėti koncentracijos 
stovyklose.

( 4. Asmens iš tėvynės pa
bėgę, kad išvengus perse
kiojimų minėtų 3 str.

5. Asmens vokiečių kari- 
įnės valdžios kariniais su
metimais (karo tarnybon 
nepašaukti) iš tėvynės pa
sitraukę ir iš Vokietijos 
pasišalinę.

6. Asmens, turintieji

Kai Japonijos sostinė Tokio buvo bombarduo
jama, japonai buvo išvežę šiuos savo vaikus iš 
sostinės. Dabar jie grąžinti ir štai vyresnieji su
sirinkusius pavaišina.

Asmens, atitinką sekan-.™“* Pagrindą, jei dėl po- 
-• į_\litinio, rasinio ar tikybinio

persekiojimo bijo grįžti į 
tėvynę. Tas neliečia vokie
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turį JAV draugų, kurle 1,^slnn». tlkyb>-

b) visi 
vra teisini ir

1 kandidatuoti.
5. Gydytojo apžiūrėji

mas. Kiekvienas asmuo, 
kuris užpildo asmens žinių 
anketa, turi turėti preli
minarinį medicinos pažy
mėjimą. išduotą UNRRA 
medicinos pareigūno.

6. Įvažiavimo atranka. 
Užpildytos preliminarinės 
anketos turi būti nusiųs-

niu ar politiniu požiūriu 
nebuvo persekiojami.

Norinčiųjų išvykti tikri
nama patikimumas ir svei
kata pagal JAV emigraci
jos įstatymą.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
liepos 18 — Joao Alberto, 
Brazilijos Imigracijos ta- 

! rybos pirmininkas, kad 
Brazilija gali priimti 100,- 
000 iki 800,000 išvietintų 
žmonių iš Europos, jeigu 
Jungtinės Ttutos sutiktų 
apmokėti jų kelionę.

Apskaičiuota, kad vieno 
asmens atvežimas iš Cen- 
tralinės Europos į Brazili
ją kainuoja $400.00.

Siamas Kreipėsi Į U. it.

New York — Siamo vy
riausybė kreipėsi į Jungti
nių Tautų saugumo tary
bą, prašydama įsikišti ir 
išspręsti sienų ginčą su 
Prancūzija.

Apie Prekybą Lietuvoje
New York (LAIC) —

Nors stambios gamybos ir 
prekybos įmonės Lietuvo
je jau nuo anksčiau suval
stybintos. tačiau šių metų 
pradžioje. kaip skelbia 
“Tarybų Lietuvos” Nr. 44, 
dar buvo išdavinėjami ir 
privačios prekybos leidi-

imai. Norintieji leidimą 
įgauti turėjo pristatyti Fi- 
1 nansų skyriaus mokesčio 
| reikalų registracijos leidi- 
■mą ir Butų Valdybos su
tartį (ar orderį) patalpos 
reikalu.

Sovietų kontroliuoja
muose kraštuose privati 

' prekyba labai suvaržyta. 
• Už tai išsibujojo juodoji 
: rinka (black-market) kuri 
Sovdepijoje įgyjo tikrai 

j valstybinės institucijos 
pobūdį.

i

Jūrininkai Nenori Grįžti 
| Ameriką

— J.

i

Washington, D. C.
V. Laivyno vadovybė sa
ko, kad 9,000 Pacifike tar
navusių jūrininkų nenori 
grįžti į Ameriką.

Turėkite Savo Namuose
SOVIETŲ FABRIKE, PAGAL

NAUJĄ PENKMEČIO PLANĄ

Šventąjį Rastą - Naująjį
Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas. Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:

366 W. Broaduay. So. Boston 27. Mass.

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $ ... ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.
Vardas

Adresas

New’ York (LAIC) — 
Lvovo automobilių fabri
ke, kaip praneša laikraš
tis “Radjanska Ukraina” 
Nr. 77, per pirmąjį šių me
tų bertainį teįvykdyta tik 
14 nustatyto plano. Esą 
turima pakankamai ir me
džiagų ir darbininkų, tik 
neturima darbo organiza
cijos. Išlaidų jau padaryta 
68,350 rublių, nors pagal 
planą tegalėjo būti išleis
ta 19,750 rublių.

Lvovo miesto valdyba 
darbininkams pavedė 
6,000 kvadr. metrų patal
pų. Kol fabriko vedėjai ap
žiūrėjo ir priėmė tuos 24 
namus praėjo 10 mėnesių. 
Dėl apsileidimo nepaski- 
riant prižiūrėtojų, pasta
tai nyksta, griūva. Vieto
mis, jau išneštos durys, 
langai. Kambariuose iš
plėštos grindys, o kaikur 
ir plytos pradedamos ar
dyti. Tuo gi tarpu, fabriko 
direktorius neužmiršo pa
skirti geriausi, darbinin
kų brigadą ir jai asignuoti 
20,000 rublių valdžios pi
nigų, kad paruoštų jam 
pačiam skirtą butą.

Kad nuslėpti kiek darbo

Londonas, liepos 18 — 
Kada Anglijos parlamente 
eina ginčai dėl duonos ra- 
cionavimo, tai 1,500 kepė
jų susirinko į Londoną ir 
pareiškė, kad duonos ra- 
cionavimo planas negalės 
būti įgyvendintas ir rei
kalavo jį atidėti.

Duonos racionavimas y- 
ra numatytas pradėti sek
madienį.

Pastatė Sargybą Ant 
forma Vieškelio

Gorizia, Italija, liepos 18 
— Jung. Valstybių Maj. 
Gen. Bryant Moore, 88-ios 
divizijos vadas, sako, kad 
jis suorganizuos lekiojan- 
čius būrius patruliavimui 
Gorizia - Trieste vieškelį.

Tai daroma, kad apsau
goti Amerikos kareivius. 
Liepos 16 d., Amerikos ka
riams važiuojant tuo keliu, 
piktadaris iš krūmų palei
do į juos šūvius. Vieną ka
rį nušovė ir du -sužeidė. 
Dabar ant to kelio stovi 
ginkluota sargyba.

čiais: jie organizuotai bu
vo nuvykę į Padauguvos 
|girininkiją (Raudondvario 
miškų urėdija) atlikti 

Ijiems skirtas miško kirti
mo ir išvežimo prievolę, 
tačiau iš tenai turėjo pasi
piktinę grįžti atgal į na- 

jmus, nes urėdijos pareigū- 
Inai— eiguliai, nenurodę 
•paskirtos biržės, taip ir 
i paliko atvykusius klai
džioti po mišką. Paties gi 
girininko, kaip toliau pra
neša ‘Tarybų Lietuva’ Nr. 
48, nebuvo galima surasti. 

[Taip ūkininkai, ištisą die
ną be reikalo sugaišę, ir 

į nieko nepešę, grįžo namon.
—

Macy Pikietuotojai Susikir
to Su Policija

Unija Paskyrė Potofsky 
Į HiUmano Vietą

New York, liepos 18 — 
CIO Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America 
generalė egzekutyvė tary
ba paskyrė Jacob S. Potof- Į 
sky unijos prezidentu į 
Hillmano vietą, kuris mirė 
pereitą trečiadienį.

Potofsky, 51 metų am
žiaus, gimęs Ukrainoj ir 
atvykęs į šį kraštą būda
mas jauno amžiaus. Jis 
nuo 1940 m. buvo unijos 
sekretorius - iždininkas.

New Y’ork, liepos 18 — 
•Macy’s departmento krau
tuvės vairuotojai išėjo į 
streiką kai kompanija pa- 

, vedė pristatymą United 
Parcel Service, kurios dar
bininkai priklauso prie 
AFL unijos.

United Parcel Service 
pasiūlė, kad darbininkai 
išsitrauktų iš CIO unijos 
ir persikeltų į AFL uniją. 
Darbininkai nesutiko tai 
padaryti ir išėjo į streiką. 1 
Pikietuojant įvyko susi

kirtimas su policija.
__________

I

$3,750,000,000 Paskola 
Britanijai

Washington, D. C., liepos 
18 — Jungtinių Valstybių 
Kongresas dauguma balsų 
nubalsavo duoti $3,750,- 
000,000 paskolą Britanijai. 
Prezidentas Truman savo 
parašu ją patvirtino.

Babtų Ūkininkų Vargai
Gyvojo Rožančiaus 

Paslaptysi 
i
I 
i

New York (LAIC)—Ka-'jo rožančiaus PASLAP- 
ro nukankinti ir visokių TYS” knygutės formoje. Kiek- 
prievolių išvarginti Lietu- viena paslaptis iliustruota pa- 
vos ūkininkai dar turi ken- veikslais, šioje knygutėje taip- 
tėti nuo okupantu pareigu- įr nar??tž? mokSii')r!f 
nų apsileidimo. Kaip pa-:sajtymus siųskite: “Darbinin- 
vyzdj galime nurodyti at-, kas» 366 w. Broadvvay, So. 
sitikimą su Babtų valstie-i Boston. Mass.

Darbininkas išleido “GYVO-

dienų buvo sunaudota jo 
asmeniškam patogumui, 
400 darbo dienų užrašyta 
kito pastato sąskaiton, 
nors ten darbininkai nė 
kojos nebuvo įkėlę.

Fabrikui trūksta kvali
fikuotų darbininkų. Ne
žiūrint to, fabriko direk
torius išgena visus tuos, 
kurie jam nepatinka, nors 
jie būtų ir raudonosios ar
mijos veteranai. Iš viso 
direktorius nemėgsta, il
gai laikyti tuos pačius pa
dėjėjus, kad tie nepaste
bėtų jo darbelių ir neiškel
tų jų aikštėn.

Pristinga pinigų, direk
torius nesivaržydamas 
parduoda kokius 400 fa
brikui skirto žibalo stati
nių ir “skyles užlopo”. Pa
nori ką turėti, užeina į 
krautuvę, kur darbininkai 
gauna tik su kortelėmis, 
pasiima kaip savo ir neša
si namo. Vagiami fabriko 
sandeliai, bet vagių nieks 
neieško — jie čia pat —ar
ti fabriko...

Taip Sovietų tvarką ap
rašo patys SSSR laikraš
čiai.

RUGPIŪČIO 4,1946 
Lietuvos Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno Miške 

Mount St. Francis, Greene, Maine, Ruošiamos
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKfc:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno 
koplyčioje.

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

Ruošiama Iškilminga Vakarienė
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — 
Visus Pranciškonų Frietelius 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 j 
Bangor, Waterville, Maine, praeina pro Šv. Antano 
Vienuolyną.

Traukiniai: Iš New Yorko — Grand Centrai į Lewiston, Me. 
9 P.M. Iš Bostono — North Station i Lewiston, Me. 12 v. 
dieną. Atvykus j Lewistono stotį skambinkit: — 

Greene — 128—R2!
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DARBININKAS
(THE WORKER)’

Publiihed every Tuesday and Friday ezcept Holidaya such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Christmaa
SAINT JOSEPH'a LITHUANIAN^R. C. ASSOCIATION OF LABOR

■nterad M Mcond-cteM matter Sept. 12, 1915 at the poat offlce at Boctoo. 
Ma— under the Act of March 3, 1870.

Acoeptan— for mailing at special rate of postage provlded for in Section 1108 
Act of October 8. 1917, authorlzed on July 12, 1918

BUBSCRIP^iON RATE8:
Domestlc yearly___________$4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Forelgn yearly----------------------$5.00
foreign once par vesk yearly $2.50

j

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams— $2.00
Užsieny metams  __ ______  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.60

DARBININKAS
BM West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680
Laivynas paskolino skautams tuo3 laivelius, kuriais amerikiečiai pri

plaukdavo laike invazijos: Normandiją, Salerno ir Okinawa. Skautai iš
vyko iš San Pedro, Calif., 600 mylių kelionei Pacifike.
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Maldų Vajus Už Lietuvą
3

Prireiks Daug Vodkos
Laikraštis “Boston Herald” daro palyginimą, 

kaip Amerika priima rusų žurnalistus ir jų įspūdžius 
apie Amerikos gyvenimą, ir kaip Maskvos spauda rea
guoja į amerikiečių aprašymus apie Rusijos gyvenimą. 
Neperseniai čia lankėsi pagarsėjęs bolševikų rašytojas 
Ilja Ehrenburg. Jis skaitosi vienu iš talentingiausių 
Sovietijos literatų, turįs aitrų, bet originalų stilių ir 
mokąs pagriebti skaitytojo dėmesį. Kaipo “buržuazi
nių prietarų” griovikas, Ehrenburg neturi sau lygaus 
Sovietų spaudoje. Jis buvo siųstas į Ispaniją priruošti 
ispanus prie revoliucijos. Jei komunistai pralaimėjo 
naminį Ispanijos karą, tai ne Ehrenburgo kaltė. Savo 
propagandinį darbą jis atliko.

Dabar Ehrenburg aplankė Jungtines Valstybes, 
“Jis išvyko namo, — sako Boston Herald — palikęs 
saldžių ir karčių apie Ameriką atsiminimų. Mes prie-’ paieįsta maž-daug 220,- 
mėm tą abejingai, nes Ehrenburg nieko sau vyrukas.' 000,000 litų. Į anuometinį 
Pagaliau, mes jau pradedam su rusais apsiprasti. Mes dolerinį ekvivalentą išver- 
jo nevadinom netalentingu šmeižiku, dvasiniu ištvir-itus, tas sudaro apie 36 ir 
kėliu, draugijos išmata, plunksnos banditu”.

Visai kitaip elgiasi Sovietų spauda su Amerikos 
laikraštininkais/kurie, sugrįžę iš Rusijos, 
bešališkai aprašo savo įspūdžius. Nedaug yra tokių 
žurnalistų, bet vis dėlto vienas kitas atsiranda. Vienas §35 500 000. 
jų, Brooks Atkinson, New York Times dramos kriti-■ Sakysime už tuos pini- 
kas ir šiaip jau visuomeninio gyvenimo ir politikas ži-. gus Žemės ūkio produktų 

Lietuvoje buvo galima nu
sipirkti kur kas daugiau 
nei Už jo ekvivalentą dole
riais Amerikoje. Tam tik
riems produktams tas 
skirtumas reiškėsi net 3-4 
kartais. Pav. Lietuvoje 1 
svaras sviesto vidutiniai 
kainavo 80 centų, kai A- 
merikoje už tą patį svarą 
reikėjo mokėti 3 litų ekvi
valentą.

Vidutiniai imant, žemės 
į ūkio produktai Lietuvoje 
(lyginant su J. V. kainų 
(indeksu buvo 2-3 kart pi- 
įgesni. Buvo ir atvirkščių 

Sakysime, pu- 
,__________ 1 ir sunkios

.Jie 
K- Lietuvoje kainavo kur kas

LIETUVOS FINANSŲ TRIGU- M^inių žmonių fantazi-ja, tiek pat toli nuo tikro-
BAS APIPLĖŠIMAS

New York (LAIC) — 
Kaip žinome, nepriklauso
mos Lietuvoš finansai, 
nuo pat lito įvedimo die
nos, buvo pagrįsti J. V. 

( valiuta. Dolerio vertę nu- 
įmušus, lito santykiai sta- 
i bilizavosi maždaug ties 6 
I litais už dolerį. Toks san
tykis laikėsi iki pat 1940 
metų birželio, kai Lietuvą 
užėmė Maskvos kariuome
nė. Tuo laiku, Lietuvos fi
nansinėje apyvartoje buvo 

l maž-daug 220,-

vės, kiek yra toli ir Mas- 
kvinis gyvenimas nuo Sta
lino konstitucijos.

Visiems yra žinoma, kad 
{atsiskaitant už skolas, nie- 
jkas Maskvinių popiergalių

brangiau nei analoginiai
fabrikatai Amerikoje. Ir
tik lengvos pramonės fa- _
brikatai (vietinės pramo- neįma o reikalauja aukso 

ar kitos kokios nors vertę 
turinčios valiutos.

Iš tos visos kombinacijos 
aparatas buvo' aukso biznį sau padarė

atvirai ir

į pusę milijono dolerių.
i Lito perkamosios galios 
masteliu matuojant, kai- 
kuriais atžvilgiais, ta su
ma buvo vertingesnė už

novas, sugrįžo iš Rusijos ir aprašė viską, kas ten deda
si anapus “geležinės uždangos”. Rusijos gyventojus 
jis atvaizdavo, kaipo nuoširdžius, sunkiai dirbančius, 
praktiškus ir valdžiai ištikimus žmones. Bet jis paste
bi, kad dabartinė Rusijos vyriausybė yra diktatoriška 
ir atžagareiviška, iki pamišimo prisibijanti ir svetim
taučių ir savo žmonių. Ji remiasi vien fizine bei bruta- 
line jėga, kurią ugdo kiek tik gali, namie ir užsienyje.

Už tokį tiksiu Sovietų santvarkos apibūdinimą 
smarkiai puolė Atkinsoną bolševikų spauda. Maskvos 
komunistų “Pravda” pritaikė Atkinsonui tuos visus 
keiksmažodžius, kurių “mes netaikėme Ehrenburgui”. 
O Dovydas Zaslavskis tą viską dar pazalatyjo. “Tai 
yra tikra pasaulio tragedija — baigia Boston Herald— 
kad esame priversti santykiauti su rusais, kurie yra. 
netoliesia mums panašūs, bet kad tame santykiavime! reiškinių f 
tarpininkauja tokia nenatūrali ir necivilizuota jų vy-Įsįau sunkios 
riausybė. Daug vodkos prireiks nuplauti taikomiems pramonės fabrikatai. 
Atkinsonui keiksmažodžiams. V "...................

I

nės) kainomis lyginosi su 
amerikoniškais. I

Pridursime, kad visas ■ 
Lietuvos ekonominiai - fi-| 
nansinis ų____  ___
pagrįstas paklausos - pa- SSSR iždas ir Maskvos a- 
tiekos laisvu mechanizmu. Įtėjūnų pulkai (pirmiausiai 
Valstybinė intervencija okupacinės kariuomenės 
jame reiškėsi labai kuklia-. kariškiai), Lietuvoje pa
ine laipsnyje. Visais atvė- si juto lyg būtų patekę į 
jais, ne didesniame laips
nyje nei tas praktikuoja
ma Amerikoje.

1940 m. birželio 15 Lietu
vą užėmė rusų pulkai.

Bankines operacijas su
stabdė, okupantai iš vie
tos, pagal iš anksto Mas
kvoje nustatytą planą pa
sišoko likviduoti Lietuvos 
finansus.

Pradėjo nuo to, kad 10 Ii- sai į apyvartą paleido 200,- 
ty buvo prilyginta 9 rūsy 000,000 rublių. Vidutiniai 
rubliams. c

Maskvos suktybei su
prasti, pastebėsime, kad 
tuo metu Maskvos laisva
jame turguje 1 svaras 
sviesto kainavo 70 rublių, 
kuomet Lietuvoje už tą 
patį svarą buvo mokama 
nepilnas litas. Kitais žo
džiais, už 10 litų Lietuvoje 
buvo galima nusipirkti 12- 
13 svarų sviesto, kai už 9 
rublius Maskvoje nenusi
pirksi ir aštuntdalio svaro. 
Maskva aiškinosi esą, vie
nas doleris lygus 5 ir pusei 
rublių. Taip, girdi, nustatė 
Valstybinis bankas (Gos- 
bankas)...

Žinoma, yra tai grynai

(Vasario 16 d. 1946—vasario 16 d. 1947)
Nuoširdžiomis atgalio- |24O8; Šv. Sakramentu Aplanky- 7 

mis ir karštomis maldomis 'mų — 3G03; Atsidūsėjimų — 
užtikrinkime Lietuvai švč. 
Jėzaus Širdies pasigailėji
mą. Dievo Širdyje Lietu
vos vaikai ras greitą pa
galbą visų jų vargų ir ne
laimių galą.

Kas tikrai myli Lietuvą 
ištesės maldoje už jos 
prisikėlimą. Jau Maldų 
Vajus už Lietuvą pusiau- 
kelyje! Beliko tik šeši mė
nesiai! Nelaukiant, prisių- 
skite mums savo maldų 
sąrašus!

Maldos Apaštalavimo 
Centras St Robert's Hali

Pomfret Centre, Conn.
Nekalto Prasidėjimo par. Chi

cago. Mokyklos vaikučiai savo 
Tėvų žemei teikia dvasinę puok
štę: Šv. Mišių — 2010; Šv. Ko
munijų — 1193; Rožančių —

t. y. imant už pagrindą 
!Maskvinio “black market” 
kainas. Atsižvelgiant, kad 
net ir tais laikais kainos 
Lietuvoje buvo ar ne šešis 
kart mažesnės už Maskvi- 
nio turgaus kainas, nesun
ku suprasti, kad Lietuvos 
valstietis ar prekybinin
kas kiekvieną kartą šeše- 
riopai buvo plėšiamas, o 
vokiečių ekonominis apa
ratas šešeriopai pasipelnė.

■ Kaip matome, vienas o-

milžinišką “raspredielite- 
lių”, kur tvirtomis kaino
mis ir neribotame kiekyje 
gali pirkti ką tik nori. 
Kaip žinome, tvirtomis, 
kainomis Maskvoje (ar kupantas organizavo plė- 
kur kitur SSSR) gali įsi- šįmą taikydamas Gosban-

71,597.
šv. Jurgio par. Philadelphia. 

Mokyklos mokiniai atsiuntė 
dvasinių gėlių ryšelį: Šv. Mišių 
1200; Šv. Komunijų — 1200; 
Rožančių— 850; Stacijų—1500; 

'Įvairių Maldų — 14,000; Atsi
dūsėjimų — 8000.
Elmhurst, Pa. Nukryžiuoto 

Jėzaus Seserys, senukai, senu
kės ir našlaičiai Šv. Marijos Vi
loje užprašė 15 šv. Mišių ir 
kasdien melsis už Lietuvą.
Aušros Vartų par. Worces- 

ter, Mass. Vyčių 116 kuopa su
darė ratelį, kurio nariai kasdien 

(paskirtose dienose atkalbės ro
siančių, taip, kad kiekvieną die
ną per ištisus metus Rožančius 
bus atkalbėtas už Lietuvą ir jos 
vargstančius žmones.

šv. Andriejaus par. New Bri
tam, Conn. Maldos Apaštalavi
mo Skyrius tarp pirmųjų atsi
liepusių Maldos Vajui aukoja: 
Šv. Mišių — 294; Šv. Komunijų 
294; Rožančių — 371; Stacijų 
178; Žaizdų Vainikėlių — 106; 

(Taip pat narės užsakė parapi- 
I joje Šv. Mišias už Lietuvą, šv. 
Rožančiaus Dr.: Šv. Komunijų 

•841; Rožančių — 450; Stacijų— 
|96.
' šv. Kazimiero par. Provi- 
dence, R. I. Mokyklos vaikučiai 

į žadėjo: Šv. Mišių — 980; Šv. 
] Komunijų — 360; Rožančių — 
440; Stacijų — 370; Litanijų — 
240; Trumpų maldelių — 5600.

gyti tik pagal korteles ir mastelį, antras — Mas- tai Inkai ri o m r* ViolzYrio « • > • a

kur-nekur, užsimokant už 
jbonką samogono.
, sįc

' Prie normalaus tarptau
tinio gyvenimo palaips
niui grįžtant, 1939-1940 
metų agresijos padarus 
likviduojant, artinasi die
na kai ir Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo prob- 

800,000,000 rublių. Tarp markės negalioja ir vis- lema bus įtraukta į tarp- 
kitko, apie 11,000,000 litų kas!
liko visiškai neiškeista; į Lietuvos žmonės atsidū- 
dėl operacijos staigumo' re visiškai be pinigų, nete- 
daug žmonių taip ir nespė- kę jokių sątaupų. 
jo savo pinigus realizuoti.

Antras Lietuvos apiplė-' mirė... bet kokia organi-
V • 4 • 1 1 A 1 ' A 41 • 1 '

tai labai ribotame kiekyje.
Šiaip ar taip, vietoje bu- 

Įvusių 220,000,000 litų ru-

kvos juodojo turgaus mas
telį. Abiem atvejais nu
kentėjo Lietuvos žmogus! 
ir Lietuvos ūkis.* * *

Paprasčiausią finansinių 
problemų išrišimą surado 

Lietuvos ūkiui rusai, antru kart Lietuvon 
— paskelbė esą

■ imant, turėjo būt paleista 
bent milijardas rublių. 
Tuo būdu,
buvo nusukta apie 700-J atėję:

tautinių forumų darbo
tvarkę.

Ten neišvengiamai kils 
pirmojo bolševikmečio pa
darų likvidavimas, tame 
skaičiuje ir atsiskaitymas 

Šimas buvo papildytas darbuota prekyba pasidarė už 1940 metų finansinį 
tik vakar “krauju suce-' neįmanoma. Ir tik kur-ne Lietuvos apiplėšimą, 
mentuotos” draugystės 
ruso ] 
1941 m. birželio gale į Lie
tuvą įsiveržus, vokiečiai 
nustatė savo finansinį ek
vivalentą, 10 rublių prily
ginant prie vienos markės,

Gyvenimas visiškai ap-

kur, po truputį primity-
partnerio, vokiečio, j vaus žmogaus pavyzdžių, 
n. birželio gale į Lie- prasidėjo mainykavimas.

Pirmieji rusų pinigai pa
sirodė atėjūnams - valdi
ninkams gavus pirmas al
gas, ar raudonarmiečiui,

Lietuvos apiplėšimą.
Nepriklausoma Lietuva 

turi teisės reikalauti grą
žinimo 220,000,000 lity 
ekvivalento viena iš tarp
tautinėje praktikoje pri
pažinta finansinio atsi
skaitymo realia priemone.

Padanges Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

30. ŠV. ONOS MOTINIŠKAS GERUMAS
Taigi mes jau persitikrinome ta Šv. Onos 

didžia galybe pas V. Jėzų ir Mariją. Bet ar ji 
yra linkusi, ar ji nori ir trokšta tą savo ste
buklingą galybę pavartoti mūsų kreipimuose, 
mūsų prašymuose prie jos? Toks abejojimas 
būtų tikras ir skaudus Šv. Onos asmens įžei
dimas, paniekinimas ir pagaliau parodytų 
mūsų visišką nežinojimą ir nesusipažinimą 
su tomis nesuskaitomomis malonėmis, gar
siais stebuklais, kuriuos žmonija yra apturė
jusi per jos malonų užtarymą.

Šv. Onos gerumas yra plačiai ir visur ži
nomas pasaulyje. Tik užklausk tuos šimtus 
tūkstančių ligonių, kurie per jos užtarymą 
atgavo sau sveikatą; užklausk tuos milijonus 
nelaimingųjų, sunkiuose varguose, įvairiose 
nelaimėse prislėgtų žmonių, kurie net su 
kaupu apturėjo prašomų malonių. Pasitei
rauk pas jūrininkus, kurie tapo išgelbėti nuo 
tikros ir gręsiančios pražūties įniršusiose jū
rose; pasikalbėk su dvasioje prislėgtaisiais, 
kurie tapo saldžiai jos suraminti; pasiteirauk 
pas didžiuosius nusidėjėlius, piktadarius, bu
vusius tikrai beširdžius gyvenime žmones, — 
jie visi vienbalsiai atsakys: “Šv. Ona yra be
galo labai gera, ir net taip gera, kad mūsų 
pačių dėkingumas, mūsų meilė prie jos, mū

sų dievotumas jai, niekad negali atsilyginti, 
bei atsimokėti už jos mielaširdingumą žmo
nijai. Įvairų ir tikrai neįkainuojamą jos ge
rumą per amžius žmonijai, tegalime išreikšti 
3-mis garbingais ir jai dėkingais žodžiais: 
“Geroji šv. Ona,” — arba — La Bonne Sainte 
Anne, Good Saint Anne.

Jos tikras motiniškas gerumas yra pilnas 
užuojautos mūsų reikaluose ir skausmuose. 
Ji nebūtų verta nešioti mūsų motinos vardo, 
jei matant vargstančius žemės vaikus, arba 
jų neatjaustų skausmuose, arba nepasisku- 
bėtų su savo galinga jiems pagalba. Argi mes 
dabar galime prisileisti minties, kad mūsų ge
roji motina, Šv. Ona, turėtų mažiau mylinčią 
širdį mums, negu paprasta, kūno atžvilgiu, 
motina savo vaikams?

Kuomet tėvas, ar motina yra pasirengę 
nubausti savo vaikus, kur jie instinktyviai 
bėga ieškoti sau pagalbos, užuojautos ir prie
globos? Žinoma, kad ne kitur, kaip tik į savo 
mylimos senelės glėbį! Daleiskime sau, kad 
teisingasis Dievas, arba ir jo Motina Marija, 
yra pasiryžęs visu smarkumu mus bausti, 
kur mes skubame bėgti, jei ne prie Šv. Onos, 
kuri visuomet turi pilną meilės širdį mums, 
kuri yra tikra prieglauda ir tobula mūsų ap
sauga. Jos užuojauta mums yra tuo didesnė, 
nes ir ji pati turėjo daug patyrimo Dievo ban
dymuose savo asmeniškame gyvenime. Taip, 
ji labai gerai žino ir praktikos, ką tai reiškia 
kentėti, būti bandomam, ir palagiau kiekvie
nas iš mūsų gerai žinome, kad tik tas gali ki
tą pilnai atjausti, kuris pats gyvenime daug 
kentėjo.

Argi nekalba kiekvienas jos prakilniai

garbei pastatytose šventovėse akmuo į mūsų 
širdis apie Šv. Onos begalinį malonėmis duos- 
numą žmonijai? Ar nekalba į mus tos puikios 
koplyčios, bažnyčios ir bazilikos, pastatytos 
jos šlovei iš dėkingųjų jai žmonių aukų, apie 
Šv. Onos berybį, neatpasakojamą gerumą 
tiems, kuriuos ji iš savo begalinės meilės iš
gydė, pagelbėjo, suramino, paguodė? Ar mes 
nematome, bent paveikslėliuose, tų bažny
čioje piliorių, tų sienų puikiausios Kanadoje 
Šv. Onos iš Beaupre bazilikos, desėtkais tūks
tančių nusagstytų ramsčiais - kriukiais, arba 
tų gausių, įvairių ir stambių aukų, iš dėkin
gumo atnašaujamų, už kurias 1923 m. pasta
tyta šį akį verianti ir savo gražumu žavėjan- 
ti Šv. Onos bazilika? Visa tai yra tylūs, bet 
labai galingi liudininkai visų tų malonių ir 
stebuklų, kuriuos žmonija yra apturėjusi per 
galingą Šv. Onos užtarymą!

Visas šis Šv. Onos jautrumas, rūpestis 
mūsų reikalais, savaime jau iššaukia mūsų 
širdyse ir sieloje gilią jai pagarbą ir nuolan
kaus atsidėkojimo prakilnius jausmus. Pana
šiai kaip ir kiekviena motina jaučia neapsa
komą džiaugsmą, kuomet jos vaikučiai su 
tikra meile širdelėse bėga į jos išskėstas ran
kas, arba meiliai glaudžiasi prie jos mylin
čios krūtinės, taip ir mes visi skubėkime prie 
Šv. Onos su didžiausia jai pagarba, meile ir 
giliu pasitikėjimu. Išreiškime jai atvirai sa
vo širdies paprastumą, savo reikalus, savo 
vargus ir nelaimes. Mes galime būti pilnai už
tikrinti, kad ji aiškiai ir užjaučiančiai supras 
visus mūsų troškimus, visus prašymus, ku
riais mes kreipiamės prie jos galingo užtary
mo. Ji viską išprašys nuo Aukščiausiojo, kas

reikalinga mūsų kūno, ar sielos reikaluose, 
ypač mūsų amžinam gyvenimui.

Labai dažnai pasitaiko, kad vaikas nere
tai net su ašaromis prašo motinos to, kas jam 
yra nenaudinga, arba stačiai kenksminga, 
tat ir motina yra priversta atsisakyti duoti ir 
patenkinti jo prašymus. Kaslink mūsų pačių 
maldavimų prie Šv. Onos, tai mūsų prašymai 
niekad nenueina veltui, jei mes tą darome su 
gera intencija. Pirm negu mūsų prašymus pa
veda pačiai Marijai, visų dangaus malonių ir 
šaltinių karalienei, ji juos pataiso, arba per
taiso taip, kad jie visados yra mums naudin
gi, — jei ne kūno, tai sielos žvilgsniu, jei ne 
žemiškuose, tai tikrai amžinuose, arba mūsų 
pačių sielos išganymo, reikaluose.

Tat ir mūsų pamaldumas į Šv. Oną turi 
būti nuolatinis, be paliovos. Kiekvienas vai
kas tikrai myli savo motiną netik tuomet, ka
da ji yra jam reikalinga, bet visuomet—kiek
vieną dieną, kiekvieną valandą. Išminties 
knyga aiškiai sako: “Tas, kuris myli nuošir
džiai, myli visuomet, myli be paliovos”. Ben
drai imant, šventieji nėra prielankūs tiems 
asmenims, kurie jų šaukiasi ir karštai garbi
na tik tuomet, kada randasi didžiuose reika
luose, nelaimėse ir trokšta iš jų skubios pa
galbos, bet kaip tik ją gauna, visai pamiršta, 
atšalsta nuo savo geradarių — šventųjų.

Bet tikras ir nuoširdus dievotumas prie 
Šv. Onos visuomet — ankščiau, ar vėliau — 
šimteriopai apsimokėjo ir apsimoka tiems 
asmenims, kurie tik šaukiasi prie jos, tinka
mai pagerbdami ir giliai tikėdami į jos bega
linį vertingumą Dievo akyvaizdoje, jos šven
tumą, jėgą ir pagaliau gerumą žmonėms.



Penktadienis, Liepos iy, 1940 DABBINlN'UAS <
PRO MEMORIA

mažytę
noriu trumpais

Suradęs nors 
progą, 
bruožais peržvelgti ken
čiančios lietuvių tautos 
Golgotos kelius, kurie jau 
kelinti metai tęsiasi ir ku
rių galo dar nematyt.

Tas tragiškasis musų 
tautos likimo kelias prasi
dėjo nuo tada, kuomet di
dysis Rytų kaimynas su
žlugdė jos nepriklausomy
bę ir uždėjo negirdėtos pa
saulyje priespaudos jungą. 
Vėliau toji priespauda iš 
raudonųjų buvo perėjus į 
rudųjų okupantų rankas, 
pakol, po pasaulinės per
galės, ji atiteko vėl pir
miesiems.

Tad, šia proga, nors pra
bėgomis. tebūna [ 
muota ir Amerikos lietu
viškoji visuomenė.

ir me-kultūra, mokslas 
nas.
1940 METAI — PIRMOJI 

BOLŠEVIKŲ OKUPA
CIJA

Deja, aukščiausiam Lie
tuvos nepriklausomybės 
suklestėjimo laikotarpyje, 
kraštą užgriuvo staigi bol
ševikų okupacija. Kolosa- 
liško dydžio Rytų kaimy
nas — Sovietų Sąjunga a- 
neksavo Lietuvą ir uždėjo 
ant jos laisvės negirdėtą 
pasaulyje priespaudą.

Ji sugriovė viską, kas 
buvo ryžtingu darbu per 
trumpą laiką sukurta. Iš
vežė į Sibirą ar vietoj su
naikino sunkiai išugdytą 

painfor- Lietuvos inteligentiją ir 
užgniaužė laisvės išsiilgu
sios tautos nepriklausomą 
gyvenimą.

Nors lietuvių tauta, bū
dama kaip mažasis didžių
jų imperialistinių valsty- 

Vos užgesus pirmojo Pa- bių tiltas iš rytų į vakarus 
saulinio Karo gaisrams ir ir iš vakarų į rytus, ilgus 
nustojus žvangėti gink
lams, lyg šviesus Laisvės 
Žibintas audringai šėlstan
čioje juroje, iš anapus van
denynų sušvito pasauliui 
humaniškiausių principų 
diktatas — Garsieji Vilso- 
no punktai.

Juose buvo tvirtai išryš- mažytės, turėjusios vos 3 
kinta kiekvieno žmogaus milijonus gyventojų, tau- 
ir kiekvienos tautos apsi- tos, jie spėjo apie 15,000 
sprendimo teisė ir jų ap
sauga. ---- , ------- -------

Pasinaudodama šia kil- išžudyti ir 40,000 su vir- 
nia Laisvių Krašto dekla
racija, lietuvių tauta 1918 vuliniuose vagonuose — iš- 
metais, vasario 16 dieną vežti į Sibirą. Nekaltų 
paskelbė Nepriklausomy- Lietuvos gyventojų krau- 
bės Atstatymo Aktą ir at
kūrė laisvą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Pradėjus nepriklausomą 
gyvenimą, lietuvių tauta 
su didžiausiu entuziazmu 
ir užsidegimu ėmėsi atku- neišsakomą 
rimo darbo ir. per dvide- skriaudą Lietuvai, Į Sibi- 
šimtį su viršum metų, bu- ra bolševikai išvežė vyrus, 
vo atstatyti karo audrų moteris, o jų tarpe net 
sugriauti miestais, mieste- naujagimius kūdikius. Ir 
liai ir kaimai, pakeltas ka- tie. jų akimis žiūrint, mat. 
ro nuniokotas ir nualintas buvo “liaudies priešai.” O 
žemės ūkis, atkurta pra-. apie išvežtuosius ir dabar 
monė ir kitos gerovinės | niekas jokios žinios neturi- 
sritys. me...

Per nepriklausomybės Be to, buvo slaptai pa- 
laikotarpį buvo gerai or- ruošta garsioji Serovo in- 
ganizuotos pradinės, vidų- strukcija, kurios autentiš- 
rinės ir aukštosios mokyk- kas tekstas, kilus karui, ir, 
los. Jose spėta išsiugdyti bolševikams bėgant į Ry- 
pakankamai inteligentinių tus, buvo paliktas Lietuvo- 
ir mokslinių pajėgų. Per je. Joje buvo numatyta iš 
tą laikotarpį negirdėti Lietuvos ištremti į Sibirą 
tempu suklestėjo Lietuvos 700.000 žmonių. Pirmoj ei

1918 METAI — LIETU
VOS VALSTYBĖS 

ATKŪRIMAS

amžius yra buvusi įvairio
se priespaudose, bet ji pati 
ir viso pasaulio istorija ne
buvo mačiusi tokios prie
spaudos, kokią parodė bol
ševikinė okupacija.

Vos per vienerius pirmo
sios okupacijos metus, iš

i

žmonių sugrūsti į kalėji
mus, apie 10,000 žmonių

šum aklai užkaltuose gy-

Karo išgriauta Normandija, Prancūzijoje, valo griuvėsius ir bando atsistatyti. Normandija bu
vo pati pirmoji vieta, kur visu smarkumu amerikiečiai susikirto su vokiečiais. Tai pirmųjų dienų 
po invazijos Prancūzijoje kovos. Vaizdas parodo St. Lo ir Caen miestus. Atstatymo darbas eina 
labai sunkiai, nes yra didelis trūkumas darbininkų ir materijolo. Taipgi dar daug yra pakastų ir 
neišrinktų minų, kurios per neatsargumą ar per nesuradimą pajudintos sprogsta ir atneša aukų. 
Vienok iš griuvėsių vaizdų jau prasiskverbia vienas kitas namas naujai pastatytas. Tas darbas 
ims daug laiko ir lėšų. Reikia tikėtis panašių vaizdų sutikti ir Lietuvoje, nes ir ten ištisi miesteliai 
sunaikinti. Bet mums tie vaizdai neparodomi, nes raudonieji okupantai laiko uždarę geležine už
danga už kurios siaučia žiaurusis teroras.

lėj buvo įsakyta išvežti in- vėl atstatanti Lietuvos val- 
teligentiją, dvasiškius, de- stybę, demokratiniais pa- 
mokratinių partijų narius grindais.
ir kitą geriausįjį tautos e- Deja, antrieji okupantai 
litą. — Vokietijos naciai laiki-

Kilus karui su naciškąja nąją Lietuvos vyriausybę

ju bolševikiškieji okupan
tai nužymėjo Rainius, Pra
vieniškes, Panevėžį ir ki
tas vietoves. Jų kapai ten Vokietija, šios instrukcijos tuojau sulikvidavo ir uždė- 
amžiais bylos musų kar- bolševikai nespėjo įvykdy- jo antrąją sunkios prie- 1 X J _ _X ' TTa_T*a_**toms okupantų padarytą 

ir žvėrišką
spaudos leteną. Jie taipgi 
vykdė krašte aukščiausios 

1941 METAI — HITLERĮ- rūšies terorą,grobė valsty- 
NĖS VOKIETIJOS KA- bės turtą, gaudė žmones ir 

RAS SU SOVIETŲ RUSI- vežė į Vokietiją sunkiems 
JA IR ANTROJI SUNKI katorgos darbams. 
LIETUVOS OKUPACIJA ■ Tačiau ir rudiesiems o. 

1941 metais, birželio 22 kupantams lietuvių tauta 
dieną, Hitleris paskelbė griežtai pasipriešino, iš- 
Sov. Sąjungai karą ir pra- vystydama krašte plačią 
dėjo žygį į Rytus. Bolševi- pogrindinę spaudą, kuri

ti.

būdama, į klastingus na
ciškosios Vokietijos impe
rialistinius siekius davė 
atsakymą jau 1934 metais, 
spręsdama lyg ir mažąją 
“Nurnbergo bylą“ — Klai
pėdos nacių, siekusių at
plėšti Klaipėdą nuo Lietu
vos bylą. Tokia ryžtinga

nacionalistine skrai s t e, 
siekią pavergti visą pa-' 
šaulį, rėžimas. Ten bujoja 
negirdėto pasaulyje masto 
priespauda, teroras ir 
žmonių naikinimas. Lietu
voje ir dabartiniu metu 
vykdomas aukšči a u s i o 
laipsnio žmonių naikini-
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I NAMŲ
... pirm negu perskaitysi šį:

Šiandien nuosavybių rinka yra nepapras
ta. Pirm negu baigsi daryti nuosavybės pir
kimo aktus, patikrink, kad išduoti mortgi- 
čiai atitiktų jūsų įeigoms.

s
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Šiame atvėjuje geriausia yra nueiti j Mu- 
tual Savings Banką ir pasitarti namų finan
savimo reikalais. Šie bankai yra biznyje per 
ilgą laiką... nekurie daugiau negu šimtmetį... 
padeda žmonėms įsigyti namus žemiais nuo
šimčiais. prieinamai** mortgičiais, “pritai
kintais reikalui" ir jūsų aplinkybėms. =

SO7/1 SAVINGS BANKS
of Massachusetts

i
1■
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A. Valstybių ir Anglijos 
dar Hgi šiol nėra pripažin
ta. Tam mes dedame daug 
vilčių ir tikime, kad pa
saulyje teisybė dar nėra 
palaidota.

Mūsų valstybės atkūri
mo ir laisvės viltys yra 
nukreiptos tik į tikrųjų 
demokratiškų principų ir 
laisvės kraštą— J. A. Val
stybes. Mus, tartum gyvy
binis balzamas, gaivina 
toji laisvės srovė, kuri il
gus metus sruvena iš toli- 

i mo užjūrio į visus pasau
lio kraštus ir gaivina prie
spaudą kenčiančias tau
tas.

Mes tvirtai tikime ne
mirštamo teisingumo nuo
statais, kurie išreikšti At
lanto CHARTOJE, mes ti
kime garbingiausios at
minties a. a. Prezidento 
Roosevelt’o asmeniniu pa
tikinimu, kad Amerika 
niekad nepripažins Pabal
tijo valstybių aneksijos, o 
taipgi mūsų tikėjimo vil
tis gaivina ir dabartinio J. 
A. Valstybių Prezidento 
Trumano paskelb tieji 
dvylika punktų.

Nepalaužiamas viltis 
mes sudedame ir į J. T., 
kurioje dalyvauja kaip ak
tyviausieji nariai ir nuo
širdžiausiai giną nelaimės 
ištiktųjų tautų interesus, 
tikrųjų Demokr a t i n i ų 
Kraštų vyrai !

Lietuvių tauta yra taiki, 
niekad neturėjusi jokių 
imperialistinių tikslų, o 
tik būdama* tarpe didžiųjų 
kaimynų, kaipo buferis, ji 
nuolat buvo mindžiojama 
ir ilgus metus vergavo im
perializmu persisunku
sioms didžiosioms valsty- 

! bėms.
Prasidėjus antrajam pa

sauliniams karui, Lietuva 
tvirtai išlaikė paskelbtąjį 
neutralumą ir, nežiūrint 
didelio nacių Vokietijos 
spaudimo, 1939 metais ne
užpuolė žūstančios Lenki
jos ir neatsiėmė savosios 
sostinės Vilniaus, nors ji 
tuomet turėjo geriausią 
progą tai padaryti.

Šia proga, mes lietuviai, 
kaip pribrendusios sava
rankiškam gyvenimui tau
tos nariai, apeliuojame į 
'visą pasaulį, o ypatingai į 
tikrųjų demokratinių kra
štų valdžios vyrus, prašy
dami jų paramos ir užtari
mo atstatymui Laisvos 
Nepriklausomos ir demo- 

1 kratiniais pagrindais tvar
komos Lietuvos valstybės. 

I Mes netikime ir netikėsi
me, kad teisybė būtų pa
laidota ir kad pasauly už
viešpatautų neteisybė, su 
visais savo neatskiriamais 
palydovais: smurtu, tero
ru, visu žmogiškųjų lais
vių varžymu ir totaline 
priespauda...

Pranys ALŠĖNAS.
1946. VI. 2.

Germany, Bamberg, Bay.

h. a.

$

mažytės Lietuvos laikyse- ma^ ir noras lietuvių tau-i 
na naciškosios Vokietijos tos n,e pėdsakų nepalikti 
atžvilgiu, jau tada buvo at- pasaulio tautų tarpe. Ten 

ir kankinami vien dėl to, 
kad myli savo kraštą, no- 

Iri laisvai gyventi ir turi 
'savo įsitikinimus.
I Mes atvirai ir drąsiai 
įteigiame, kad jeigu būtų

kreipusi viso pasaulio dė
mesį...

1944 METAI — KABO 
PERSILAUŽIMAS IR 

ANTROJI BOLŠEVIKŲ 
OKUPACIJA ___ , _____ _____ t

- ----- - . ~ , Griūvant naciška jai Vo-! Prarytas nutarimas vežti
kai labai smarkiu tempu davinėjo nurodymus, kaip įįetįjai, frontas smarkiai pabėgėlius prievarta į So- 

----- slinkti į vakarus Iri vietų valdomą kraštą, visi 
; vyrai ir moterys su ma- 
ižais kūdikiais ant rankų, 
'suklaupę prašytųsi sušau 
domi vietoje, bet nevežami 
į sovietinį pragarą žiau
riam kankinimui ir neabe
jotinai lėtai mirčiai.

Juk neveltui prievarta 
vežami į Sovietų Sąjungą 
žmonės ryja stiklus, pri
mityviškais įrankiais 
piaustosi gyslas ir kitais 
pasauly negirdėtais bū
dais atima sau gyvybes.

Mes gerai žinome ir pa
žįstame Sovietų santvar
ką, o taip gi žinome, kas 
mūsų laukia parvežus į 
sovietinį mirties katilą. 
Daugelis iš mūsų, kurie! 
savo akimis matėme sovie- j 
tinės egzekucijos meto
dus, šventos priesaikos 
metu, galėtumėm paliudy
ti kokias kančias tenka iš- ( 
kentėti pakliuvus į bolše
vikų enkavedistų rankas. 
Mes matėme tuos, kurie, 
kilus karui, buvo išlais
vinti iš bolševikų kalėji
mų. Jiems buvo nulupinė
ti visi pirštų nagai bekan
kinant, išsukinėti pirštai, 
pramušti ausų būbneliai ir 
taip toliau.

MŪSŲ VILTYS
Mūsų visų neapsakomam 

džiaugsmui, Lietuvos ir 
visų Pabaltijo aneksija J.

i I

iš Lietuvos traukėsi. Trau- elgtis prieš įvairias nacių 
kdamiesi žudė nekaltus užmačias. Ji kurstė boiko- 
Lietuvos žmones, degino tuoti skiriamas ūkinin- 
kaimus, miestus ir teriojo kams sunkias duokles, da- 
vietos gyventojus. .vinėjo nurodymus, kada ir

Besitraukdami raudo-: kaip slėptis medžiojamiem
nieji sudarė masines žudy- į vokiečių kariuomenę ir į 
nes Pravieniškėse. Ten pagalbinius darbus. 
Darbo Stovykloje nekaltai j šioji pogrindžio spauda 
buvo laikomi Lietuvos u- buvo lietuvių tautos tikras' 
kininkai, kaltinami neišsi- i kelrodis, kuris rodė, kaip* 
galėjimu pristatyti nepa- priešintis žiauriai okupa-; 
keliamų duoklių. Taip pat cija.i. Dėl to, nežiūrint di-

skiriamas ukinin-

jų buvo sudaryti nekaltų dėlių nacių pastangų, Lie- 
žmonių didžiuliai kapiny- tuvoje nebuvo suorgani- 
nai Rainių miškelyje, kur zuotas nei vienas SS bata- 
buvo sušaudyti kalintieji lionas iš lietuvių, neįsteig- 
Telšių kalėjime Lietuvos ta nacionalistų partija ir 
inteligentai, Panevėžyje ir t. t.

i daugelyje kitų Lietuvos Kurie prievarta buvo 
vietovių. sugaudyti į Wehrmachto

Lietuvių tauta, matyda- dalinius, tie, pirmai progai 
ma nekaltai žudomus sa- pasitaikius, stengdavosi 
vuosius brolius ir seseris, pereiti į Sąjungininkų pu- 
teriojamus ir deginamus gę, pabėgti į neutraliąsias 
kaimus ir miestus, sponta- valstybes ar pasislėpt miš- 
niškai sukilo prieš bolševi- kuose.
kus ir pradėjo ginklų kovą Už įokį kietą nacių oku- 
prieš krašto teriotojus. pantams pasipriešinimą, 
Tuo ji apsaugojo daugelio lietuvių tauta daug nuken- 
tukstančių lietuvių gyvy- tėjo. Daugybė Lietuvos in- 
bes ir išgelbėjo nuo sunai- teligentijos 
kinimo daug savojo krašto konclageriuose, o kitus iš- 
turto... žudė vietoj arba kalėji-

Pasitraukus bolševi- rnuose numarino. Daugelį 
kams iš Lietuvos, tuojau lietuvių iš konclagerių iš
buvo sudaryta laikinoji laisvino tik atėjusi Sąjun- 
Lietuvos vyriausybė, kuriĮgininkų armija, 
paskelbė restauruojant iri Lietuva, nors

bolševikai vėl artėjo prie; 
Lietuvos.

Lietuvos gyventojai, ži-, 
nodami bolševikinius žu- ■ 
dymo ir teroro metodus, 
palikę savąjį turtą, gim
tąsias sodybas, griebėsi 
gelbėti tai, kas žmogui 
brangiausia — gyvybes. 
Todėl jie masiniai pradėjo 
bėgti nuo bolševikinio 
siaubo. Jų dalis bėgo į ne
utraliąją Švediją, bet ten 
išbėgimo galimumai buvo 
maži, todėl didžiulis skai
čius pabėgėlių atbėgo į be- 
žlungančią nacių Vokieti
ją. Jie pasirinko blogą, 
gelbėdamiesi nuo blogiau- 

i šio. Čia jie tikėjosi sulauk- 
' ti Sąjungininkų pergalės 
ir būti išgelbėtais. Taip ir 

' įvyko.
Šiuo metu mūsų pabėgė

liai yra suburti j Stovyk- 
1 las ir UNRRA-os globoja
mi, bet mūsų nervų įtem
pimui niekad ir čia nėra 
galo. Ant mūsų galvų nuo
lat kabo grėsmė, tartum 
Damoklo kardas, — tai 
bolševikų noras mus at
gauti pas save, o po to — 
išvežti į Sibirą ar nukan
kinti vietoj.

Bolševikinė santvarka 
nėra jokia demokratija, 

: bet diktatūrinis imperia- 
mažvte i listinis, prisidengęs inter-

puvo nacių
i

I

i

i

žudė vietoj arba kalėji

i



Penktadienis, Liepos 19, 1946

Teresė Neumanaitė Jau 17 m. 
Gyvena Be Maisto Ir Vandens

— Kg mote jq lankydami USA kariai. — 20 me
tų. kaip ji įgavo stigmatų*. — Teresės kančia 
nufotografuota, nufilmuota ir daktarų tyrinėta.
— los sesuo ir brolis. — Kraujo žymės drabu
žiuose. — "Savo akimis mačiau vienų iš pašau- { 
lio stebuklų". — Pulko gydytojui padaro didelį 
įspūdį. —> Hitleris buvo pasiuntęs SS vyrus Te-, 
resę nužudyti. — "Mačiau, kaip kraujas sunkė-! 
si iš akies." — Ranka šilta, o akys baltos, kaip 
numirėlės. — Ii turi arkliukų, mėgsta paukšte

lius. ir pavaišina USA karius.

NUOSTABIOJI 
MERGAITĖ

Viena iš pačių nuosta
biausių moterų, dabar gy
venančių pasaulyje, be a- 
bejo, yra Teresė Neuma
naitė. Jos kūne yra žaiz
dos tokios, kokias Kristus 
turėjo. Penktadieniais ji 
pergyvena taip sunkią 
kančią, kokią Kristus ken
tėjo — gausiai trykšta jos 
prakaitas ir kraujo lašai iš 
atsivėrusių stigmatų. Bet 
vėliau jos kūnas nuosta
biu būdu atsipildo, nors 
jau 17 metų, kaip ji nieko 
nevalgo ir negeria, gyven
dama tik viena komunija. 
Šiam karui pasibaigus ją 
aplankė daugelis USA ka
rių. Ką jie matė, ką jie pa
tyrė, aprašė savo laiškuo
se, kurių keletas buvo iš
spausdinta laikrašty “Our 
Sunday Visitor.”
TŪKSTANČIAI KATA- 
LIKŲ IR NEKATALIKŲ 

JA LANKO
Sgt. Jack Conrad, redak

torius 90-tos pėstininkų 
divizijos laikraščio “The 
Sniper” rašo:

— Pasauliui tebėra mįslė 
ta nuostabioji istorija Te
resės Neumanaitės, tos 
paprastos 47 metų kaimie
tės. Nuo pat išvadavimo 
Konnersreuto, to mažo 
Bavarijos miestelio, kai

OFF FOR EUROPE—Opera 
singer Grace Moore tums on 
her best smile as she pre- 
pares to board a plane in 
New York City for a con- 
cert tour of Europe. She 

vili cntertain Gis.

anksti aną pavasarį jį už
ėmė 90-ta pėstininkų divi-' 
zija, nepaprasti Teresės 
pergyvenimai patraukė 
dėmesį tūkstančių USA į 
karių, kaip katalikų, taip! 
ir nekatalikų, ir jie plaukė { 
į Konnersreutą patys savo 
akimis pamatyti nuosta- • 
bius ekstazių (dvasinio 
pagavimo) ženklus.

ARTĖJAME PRIE 
MIESTELIO

Pereitą šeštadienį aš ap
lankiau Konnersreutą ant
ru kartu. Keliavau kartu 
su mūsų divizijos kapelio
nu tėvu Raymond Kerns. i 
Tas kunigas pirmasis ir 
atrado Teresę, kai ameri
kiečiai įžygiavo į karo su
griautą miestelį; jis paga
liau išsprendė paslaptį, 
kas su ja įvyko nacių oku
pacijos metu. Anksčiau 
buvo gandų, kad ji jau bu
vo mirusi.

Kai mūsų kariškas veži
mas (“džypas”) artėjo 
prie miestelio, mus sveiki-Į 
no būrelis vaikų, kurie, at
rodo, jautė, ko mes atvyk
stame. Kas ketvirtame- 
penktame jų sakinyje aš 
galėjau išgirsti Teresės 
vardą.

Pirma, negu mes spėjo
me išlipti iš mašinos, jie 
jau pradėjo žygiuoti į na
mus kunigo Nabor, kurs 
buvo šio bažnytkaimio kle
bonas ir kurs Teresę paži
no nuo pat mažumos, kai ji 
dar buvo vienuolikos metų^ 
liguista mergaitė.

TERESĖS SESUO
Mūsų mašina sustojo 

prieš namus ir mudu su 
tėvu Kerns akmeniniais 
laiptais užlipėme į kleboni
ją ir pasibeldėme. Kokią 
minutę palaukus pasirodė 
pusamžė kaimietė moteris. 
Pažinau, kad tai buvo vie
na iš jaunesniųjų Teresės 
Neumanaitės seserų — 
Marija. Ją buvau matęs 
savo ankstybesniame atsi
lankyme. Kadangi negaliu 
laisvai vokiškai kalbėti, 
maniau, kad turėsiu sun
kumų, bet Marija, pripra
tusi prie tų kasdienių atsi-

DXBBINIXKX8

Lt. Virgil P. Lary, Jr., vienas Ik Įsukusių amerikiečių, kurių daug nu
žudė beginklių kai buvo nacių belaisvėje, rodo į kaltinamųjų suole sė
dinti nacį su numeriu 14, kad jis yra buvęs vienas iš vadų anų garsių žu
dynių Dachau, Vokietijoje.

Ant Ežerėlio Rymojau
Ant ežerėlio rymojau, rymojau, 
Baltąsias rankeles mazgojau, mazgojau. 
O jūs, rankelės, baltosios, baltosios, 
Kam jūs pateksit, mielosios, mielosios?

Jei už bernelio jaunojo, jaunojo, 
Verpsiu linelius ko ploniau, ko ploniau.
Jei už šaulelio senojo, — senojo — 
Ausiu drobeles ko storiau, ko storiau...
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7,200,000 Cigarettes Ride in One "Stainless 
^•Stecl Packing Case”

A chain smoke — mote than 300 
miles lonjr — travels the hiRhvays 
hetwecn Wir.st.on Salėm, N. C., and 
Detroit Severai times a week in each 
bijr Fruchauf "rubbcr-tired packing 
case.” •

Roaduay Express kceps a steady 
flow of nationally-known brands of 
cigarettes rolling over this 800 mile 
delivery route, well protected in the
big trailers in their fleet. Each trailer is equipped with an electrie 
alarm system which starts a loud waming siren, should the load be 
tampered with. This valuable cargo is locked and scaled in by the 
tobacco company and cannot be opened except by special keys at the 
.Detroit terminai.

lankymų — kunigų ir ka
reivių — pamojo mumis į- 
eiti ir atsisėsti dideliame 
kambaryje. Tada ji pasi
šalino. Atėjo tėvas Nabor, 
labai senas žmogus, su 
baltais kaip sniegas plau
kais ir su miela šypsena. 
Jis mus pasveikino, bet ne
simatė, kad mus pažintų. 
Tada jis žvilgtelėjo dar 
kartą, pamatė kapeliono 
kariškus ženklus ir nušvi
to dar didesniu prielanku
mu. Jiedu su kapelionu ke
letą minučių kalbėjosi lo
tyniškai. Tada kun. Nabor 
kreipėsi į visus esančius 
kambaryje ir dar kartą 
papasakojo Teresės Neu
manaitės istoriją.

NEUMANAITĖS 
ISTORIJA

Ta mergaitė gimė 1898 
metais, vyriausia dešim
ties vaikų šeimoje. Jos tė
vas buvo drauge siuvėjas 
ir ūkininkas. Ji buvo vi
siškai normali mergaitė ir 
beveik niekuo nesiskyrė 
nuo kitų to bažnytkaimio 
vaikų.

1918 metais gaisro metu 
ji susižeidė nugarkaulį. To 
padarinys buvo — visiš
kas sąnarių paralyžius, o 
vėliau — ir apakimas. Ta
čiau 1923 metų gegužės 17 
d., tą pačią dieną, kai Ro
moje Šv. Teresėlė buvo pa
skelbta palaimintąja, ligo
nė atgavo regėjimą. Prie 
tos jaunos šventosios ji 
meldėsi kasdieną. 1935 me
tų rugsėjo 30 d., Šv. Tere
sėlės mirties sukaktuvėse, 
ligonė atgavo sąnarių 
sveikatą. Po to dar buvo 
dvi ligos: apendicitas 
plaučių uždegimas. Ir 
šių dviejų išgijo.

PRIEŠ 20 METŲ
Pirmieji stigmatų ženk

lai pasirodė 1926 m. kovo 
mėn. 5 d., ketvirtadienį: 
staiga atsivėrė žaizda ties 
Teresės širdimi ir pradėjo 
gausiai kraujuoti. Nuo to 
laikotarpio ji kentėjo vi
sas kančias, kokias tik 
Kristus turėjo nukryžia
vimo laikotarpyje. ' Vinių 
perkalimo žymės atsirado 
jos rankose ir kojose. Jos 
galvoje atsirado erškėčių 
vainiko įspaudos. Jos akys

___________________________________0
KITO KARIO tarė į tą mažą Vokietijos 
RAPORTAS" * miestelį keliauti kas penk- 

Karių laikraštis "The GI«

Masini pranešimą apie at ikiekvienas galėt pama. 
r / ‘tyti jog ta istorija tai tik-
Jls raSo: (ri įvykiai. Mūsų vyrai mie-
— Kai aš pirma girdėjau. lai norėjo tuo pasinaudoti 

apie Teresės Neumanaitės ir paskutinį penktadienį 
istoriją, turėjau abejonių, i šimtas dešimts mūsiškių. 
Tačiau dabar tą stebuklą* jų tarpe ir aš, išvykome į 
aš mačiau savo paties aki
mis ir mano galvoje nebe
liko abejonių, kad tai vie- 

įnas iš Dievo stebuklų ir 
i kad tai dar vienas įrody
mas jog mūsų katalikiško
ji religija yra tikroji.

Prieš keletą savaičių 
mūsų dalies katalikų ka
pelionas tėvas Murphy pa
darė žygį į tą vietą, kuri 
yra apie šimtą mylių nuo 

; mūsų dobartinės stovyk
los ir patsai matė tą ste- 
Ibuklą. Su juo buvo mūsų 
{korpuso protestantų kape
lionas ir mūsų gydytojas.

ryškią kraujo žymę, lygiai 
colio ilgumo ir apie ketvir
tadalį colio pločio. Velio- 
nas, kurį ji buvo nešiojusi, 
buvo atžymėtas kraujo 
pusračiu. Tai buvo erškė
čių vainiko įspaudai.

mažą komuniją

ir 
iš

Konnersreutą, nežiūrint 
smarkaus lietaus.

KĄ MATE PULKI
NINKAS

Mes atvykome apie pusę 
po pirmos po pietų. Kon- 
nersreute jau atradome 
pulkininką leitenantą ir du 
kapitonu, visus tris armi
jos kapelionus, kurie“ 

' mums pasakė, kad Teresė 
Neumanaitė pergyveno 
Kristaus kančią, nuo dvy
liktos valandos iki 12 vai. 
45 min. Tą matė savo aki
mis netik jie, bet ir apie 

Į juos tas padarė taip di-' šešetas kareivių. Jie pasa- 
delio įspūdžio, kad jie nu-l Tęsinys 8-tame pusi.

I 
I
I

JOS NAMAI
Neumanų namai nei kiek 

negeresni, kaip kitų baž
nytkaimio gyventojų. Vie
nas skirtumas — sienos y- 
ra padengtos rožių virkš
čiomis, kas namą padaro 
kiek gražesniu. Kaip dau
gelis kitų pastatų, jis bu
vo sužalotas apšaudymų' 
prieš nacių išvijimą į Kon
nersreuto.

Prieš karą šimtai žmo
nių ateidavo pažiūrėti Te
resės, jų tarpe — ir dauge
lis netikinčiųjų, bet taipgi 
ir mokslininkų. Šiandien 
jau nedrįstama ginčyti, 
kad tie įvykiai nebūtų tik
ri. Visi, kurie matė, grįžo 
giliai sujaudinti, jausda
mi. kad savo akimis matė 
vieną i. pasaulio stebuklų.

v

Nabor papasako- 
tūkstančiai žmo-

kraujavo. Stigmatos pa
gerėdavo, žaizdos užsi
traukdavo sekmadienį, bet 
ateinantį trečiadienį vėl 
tie ženklai atsirasdavo ir 
ji vėl pergyvendavo, per- 
kentėdavo nukryžiavimą.

Bet tai buvo tik pradžia. 
Nuo to laiko kaikuriais 
penktadieniais: kada jie 
nepripuola linksmose baž
nytinio kalendoriaus die
nose, Teresė pergyvena 
ekstazes.

GYVENA TIK PRIIM
DAMA KOMUNIJĄ
Toliau kun. Nabor at

skleidė daugiau tos nepa
prastos mergaitės gyveni
mo paslapčių: per 18 metų 
Teresė nėra miegojusi: ji 
taipgi nieko nevalgo, tik 
priima 
kasdien.

Tėvas 
jo. kad
nių iš visų žemės pakraš
čių yra čia atsilankę, kad 
Teresę tyrinėjo kaip dva- 
siškija, taip pasauliečiai 
mokslininkai. O jau nacių 
SS pridarė daug nemalo
numų.

NUOSTABUSIS 
ALBUMAS

Dabar tas baltaplaukis 
kunigas atnešė mažą albu
mą. Paveikslai buvo su
dėstyti ant sulankstyto 
balto audeklo. Padėjo juos 
ant stalo ir atskleidė tą 
knygą. Pirmas paveikslas 
vaizdavo Teresę gulinčią 
lovoj. Ji buvo susupta į 
baltas drobes. Kraujas te
kėjo iš jos akių ir kūno ir 
lovos skalbiniai buvo 
krauju persunkti. Tame 
albume buvo dar šešios fo
tografijos, nuimtos tuo 

| pačiu metu. Viena rodė ją 
klūpančią ir aš galėjau į- 
žvelgti kraujo pusratį ties 
jos pakaušiu.
KRUVINOJI DROBULĖ

Minutei nukreipiau akis 
nuo albumo i langą. Rodos, 

{neįtikėtina tas, ką matė- 
i me. O mes matėme ištiestą 
Idrobutę. Ant drabužio, ku- 
jriuo yra buvę pridengti 
Teresės pečiai ir krūtinė— 
buvo kraujo žymės. Toje 
vietoje, kuri buvo dengusi 
jos širdies vietą — mačiau

I

Farmers Uniting to Fight Famine

THE BIG WH€ELS 0F THE TRACTOR 
ANO-PULL TYPE COMBlNLRUN D0WN 
OVER 50Z OF THE GRAIN ON THE 
OPENING ROUND-CRUSH IT 
BEYOND RECOVERY

WHEN THE FIRST CUT IS MAOE 

WITH aSELFPROPELLED comwkb 
THE GRAIN WILL BE CUT....

ano SAVED
TE^sį^ĮCATE THAT

0PEH,HC CUT
^^y^KciO«5-M»TRACTOR 

^S0BĮĮTorawn combines j

60,000,0008USHELS or GUAIN
LACH YEAR

EVERY BUSHEL SAVED
W0ULD PROVIDE BREAD 

FOR 150 STARVING PEOPLE 
FOR ONE DAY

V *
h IBUSHf J 35 ę 7SL0AVES f 
B Įr

RACINE, WISC, — Enlistment of the nation’s farmers in a new 
**Battle «f Bread” for Europe's starvitųj tniUions has been started 
kere foUoirįnr • plan advanced ia an addresa by Joe Tucker, vice 
pvesident'Of the Maaaey-Harria company. Tucker bas narnėti the or- 

‘‘Paminė Fighters” and plans to recover 28,000,000 bushels 
of gnin. enough to provide a miaimum UNRRA bread ration forevery 
peraon ia-the United Statės for five weeks, through the ūse of aelf- 
prope'led combines to open grain fields for harvest.

It is estimated that over 60 per cent of the first swath is lošt 
thronghopenmgof fields with other types of equipment. Ūse of the 
■etion's approrimately 8,000 self-propelled combines wou1d yield 28 
oūUion additionai bushels of grain worth mote than $30,000,000. Im> 
plement dealers througbout Xhe country have joined the drive, urging 
fermera to prevent maste of grain by calling on self-propelled combine 
eeanerstoopeotbeir fields.

Pana groups have already eommended the movė against trampling 
of grahb toto the ground and have pledged support to this aew pia* 

eoMerri* gramdą the fight against famine.

»e*ee*ee*ee*ee*ee*w*w*«e^w*w*M*o«*eeXMo^**o**Z********o**o**e**** 
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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.

T t f t f t tX X t t t t tT t❖

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI", tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali 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 PRANAŠYSTĖS knygą.

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

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

PRANAŠYSTĖS

Vardas

Adresas



BROCKTON, MASS

Žvalgaitis.

NORWOOD, MASS.

pra-

Liepos 10 d., parapijos 
tainėje įvyko ‘bridal shower' p. 
Valeriją Baltaduonytę pagerb
ti. Ji gavo daug sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanų.

Antradienį, liepos 16 d. Mari
jos Vaikelių draugijos nariai 
ir Altoriaus berniukai buvo iš
vykę į Nantasket Beach 
leisti dieną.

i

sve-

gzrdeit lietuviu 
KOLONIJOSE

Išvažiavimas Gražiai Pavyko 
pastangomis darb- 
— Elenos Lolienės 

pp. Luko 
gražioje 

tikslams.

Ta proga jis aplankė savo se-' 
sutes Brocktone: Oną Kava-į 
liauskienę ir B. Žemeikienę. Ke- Į 
lėtą dienų pasisvečiavęs pas pp. ’ 
Kavaliauskus, išvyko į New 
Yorką. pavaduoti kun. Gurins- 
ką.
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Liepos 6 d., 
ščių veikėjų • 
ir Onos Gureckienė. 
ir Onos Kavaliauskų 
ūkėje. labdaringiems
suruoštas puikus išvažiavimas. 
Daržas, kuriame įvyko pikni
kas. tikrai gražus, nes jis ap
suptas žydinčiomis gėlėmis ir 
rožėmis.

Stalai buvo papuošti rožėmis 
ir kitokiomis gėlėmis ir apkrau
ti skaniais valgiais: dzūkišku 
kugeliu, lietuviškais sūriais, 
vištiena ir kitais valgiais, kurių 
šiandien sunku gauti.

Svečių suvažiavo ne vien iš 
Brocktono ir apylinkės, bet bu
vo iš Chicago. III.. New Yorko. 
New Jersey. R. I. ir kitų valsty
bių.

Skaniai pasistiprinus ir susi
pažinus vieni su kitais, progra
mos vedėjas, žinomas patrijo- 
tas ir stambus biznierius Vin
cas Zinkevičius, padaręs įžan
ginę kalbą, pristatė kalbėti 
Brocktono miesto mayorą Jo- 
seph H. Downev. kuris gražiai 
išgyrė lietuvių vieningumą ir 
apgailestavo šiandieninę Lietu
vos padėtį, reikšdamas vilties, 
kad ji ilgai nebus pavergta. Po 
to kalbėjo skulptorius Nosalius 
iš Centrai Falls. R. I.. Kazys 
Jakavonis ir kiti. Šeimininkių 
vardu kalbėjo mūsų darbščio
sios rengėjos: Elena Lolienė ir 
Ona Gureckienė.

Šiame piknike padėjo darbuo
tis: Ona Kavaliauskienė. Lukas 
Kavaliauskas. p-lė Kavaliaus
kaitė. M. Čiužienė. E. Jeskevi- 
čienė. J. Juozonytė. p-nia Skir- 
montienė. L. Skeivienė, p. Še-

Iskow susilaukė sūnaus, šis bu
vo krikštytas sekmadienį, lie
pos 14 d. ir buvo jam duotas 
vardas Karolio Edvardo. Krikš
to tėvais buvo giminės — Juo
zas Lescavage ir Anna Boylan.

Kristupas ir Aldona Brokiu- 
tė Mikolaičiai džiaugiasi duk
rele. Ją atnešė prie krikšto Juo
zas Gurinskas ir Evelyn Gri- 
chen. Naujagimė gavo vardą 
Patricijos Elaine.

Petras Kisielius su žmona dė
koja Dievui už Jo dovaną — 
dukrelę, kuri buvo pakrikštyta 
Darlene Ona. Jonas Paznekas 
ir Ona Paužienė, dėdė ir teta, 
buvo krikšto tėvais. Nuoširdžiai 
sveikiname naujagimių tėvus. 
Duok Dieve, ^kad jų vaikeliai 
augtų metuose, išmintyje ir 
Dievo malonėje.

t

Nekalto Prasidėjimo Seserų Kongregacijai Paremti 
LIEPOS 28 DIENĄ 

BENGIAMAS 

PIKNIKAS
Įvyks Motiniškame Name 

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

Putnam link važiuojant į Providence.

Pereitą savaitę lankėsi pas 
Kneižius giminaitės iš Bing- 
hampton. N. Y. p. Ona Survilie- 
nė ir jos duktė Stepanija. Kar
tu atvyko ir p. T. Mitchell iš 
Nashua. Sekmadienį visi buvo 
nuvykę į Hartford. Conn.

i

Pereitą šeštadienį, besidar
buodamas prie savo namų, nu
puolė nuo kopėčių p. Jonas Gru- 
dinskas. gyv. 20 St. James Avė. 
Pirmą pagalbą gydytojas su
teikė namuose, o paskui buvo 
nuvežtas į Norwood ligoninę. 
Linkime pasveikti.

PROVIDENCE, R.I.
Sekmadienį, liepos 28 d.. Klai

pėdos parke įvyks Šv. Onos 
draugijos Jubiliejinis piknikas.

ŠIS-TAS

r?
z ■ 0- z w%

Pan American kapitonas Wallace Weber sėdi 
savo B-29 orlaivio sėdynėje, kurios aplinkuma 
sudaro tikrą laboratoriją. Tos rūšies tyrinėjimų 
darbai randasi General Electric dirbtuvėje, 
Schenectady, N. Y. Mat, kiekvienas pagamintas 
instrumentas turi būti gerai ištirtas.

Česna viri us—G lorioso

Kazimieras Vilčinskas, Švč. 
Vardo dr-jos maršalka, džiau
gias sulaukęs ketvirtos dukre
lės. Ponia Vilčinskienė randasi 
Bon Secours ligoninėje. Di
džiuojasi kad būdama dar jau
na moteris, o jau Dievas ją ap
dovanoja net penkiais kūdi
kiais, kurių vienas yra pas Die
vulį. Džiaugiasi taipgi grandpa 
ir grandma Vilčinskai. Džiugu 
yra matyti ir pažinti žmones, 
kurie pildo Dievo įsakymus ir 
skaito sau už didžiausią laimę, 
kuomet Dievas jiems suteikia 
naują gyvybę. Vilčinskai tai 
tikri pavyzdingi jaunosios kar
tos katalikai. Sveikiname!

Po ilgos ir sunkios ligos senu
kas Pranas Vasiliauskas, W.

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.

Butkevičiaus orkestrą. Šv. O- 
nos draugijos narės pagamins 

matienė. Agota Kodvtė ir kitos, skanių valgių ir parūpins įvairių 
kurių pavardžių neteko sužinoti, gėrimų.

Laikėsi Kun. Dr. Venckus
Kun. Dr. Venckus. S. J., ku- ti jos 25 metų 

kaktį.ris nesenai atvyko iš Europos 
kalbėjo liepos 4 d. So. Bostone.1 
------ 1 _ ■-------------------------
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W. J. Chisholm

GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

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.

Nuo jo priklauso ar

Lombard St., grįžo prie sveika-,dr. Mendelis turėjo pasitari- 
tos, kuri nors ir neperdidelė, mus su inžinieriais apie atšaldi- 
tačiau leido jam ateiti į savo mą mūsų bažnyčios vasaros 
bažnytėlę, kurios jis yra labai metu. Tai būtų milžiniškas dar- 
išsiilgęs. Vasiliauskų pape skai- bas, kadangi mūsų bažnyčia yra 
to sau apie 80 metų amžiaus, labai aukšta. Spėliojama, kad 
Yra tikras džiaugsmas sveti- darbas atseitų apie $30,000.00. 
miems matyti tą sutikimą ir,Visi planai yra arkivyskupo 
meilę, kurią galima pastebėti rankose.
Vasiliauskų šeimoje. Kaip žmo- kun. Mendelio sumanymas bus 
na, taip sūnus Pranas ir abi galima įvykdinti, ar ne. 
dukteris slaugė jo ligonį su di-j 
džiausiu rūpesniu. <T" 
gos išdavė vaisius, kuomet ligo- so mokyklos alumnai, šią savai - 
nis patsai galėjo ateiti į bažny- tę baigs šv. Karolio pradinę se- 
čią.

Parapijos jaunimo klubas tu
rėjo savo mėnesinį susirinkimą 
penktadienį, liepos 12 d. Alber
tui Juškevičiui dirbant, ] 
Pranciška Šedbaraitė atliko 1 
pirmininko pareigas. Buvo įvai-J 
rių svarstimų, kurie rudenį iš
duos tinkamus vaisius. |

Pereitą savaitę pakelyje į 
Washingtoną buvo užvažiavęs 
pas mūsų kunigus kun. Saulė- 
nas, kun. Prano Virmausko pa
dėjėjas, So. Bostone. Jis atna
šavo mišias ir trumpai atlankė 
mūsų kleboną, kun. dr. Mendelį.

Girdėjau, kad klebonas kun. Į

j Kazimieras Pugevičius ir Juo-
Jų pastan- zas Antoszewski, du Šv. Alfon-

Chicago. III. — Dievo Apvaiz
dos par., Šv. Onos noveną, lie
pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Chicago, I1L — Šv. Kazimiero 
Seserų Motiniškame Vienuoly
ne, Seserų metinės rekolekcijos, 
rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M.

laimino moterystės Per
. vestuvių apeigas gražiai giedo- 
j jo. Begalo gražų ir graudų į- 
• spūdį sudarė jaunųjų pasiauka- 
vimas prie Marijos altoriaus. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

1 Vestuvių puota įvyko Lietu
vių svetainėje.
kur daly’vavo 
daugiausiai gimines 
džių. Ilgiausių metų 
Dievo malonių naujai

. T , _ 1 , J'T čių - Chester porelei!jo pirmininkes pareigas kuopos 1
karo bonų komisijos ir per pas- j 
kutinius du metu gražiai prisi-1 
dėjo prie svarbios Lietuvių Rei-\ Perekos Raitės bėgyje se- 
kalų Komisijos <_
Daug rašė laiškų tiems.
vienaip ar kitaip atsiliepė apie 
Lietuvą. Gana daug jos laiškų Steponas Soha su p-le Ona Ma- 
tilpo vietiniuose miesto laikraš- Duchinskaite, _L ----
čiuose. |

į Jos sesuo Vytė Julė ir draugė 
Vytė Pranciška Kaliūnaitė bu-

Sekmadienį, liepos 14 d. grį- 
Bus graži programa. Gros Jono karys Jonas česnavičius pa

ėmė sau už žmoną p-lę Daratą 
Glorioso. Jaunojo švogeris Pra
nas Grabovvski ir jaunosios se
sutė Grace Provenza buvo liū-' 1 1
dytojais naujavedžių gyvenimo 
sutarties. Kun. dr. Mendelis
------ ■ — — Į 
pos parengimuose, bet buvo na
rė svarbių kuopos komisijų, fi-

Kviečia visus atvykti į Šv. O- 
r.os draugijos pikniką, paminė- 

gyvavimo su- 
E.Č.

WORCESTER, MASS

Aušros Vartų Parapija
VYČIŲ ŽINIOS

Birž. 29 d. moterystės Sakra- 
i mentą priėmė Elena Katinaitė. 
Elena Vytė nuo 1943 metų ir 
nuo to laiko buvo viena iš 
veikliausių narių. Ji netik sąži
ningai darbavosi visuose kuo-

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujus Trečiojo Ordino Vadovėlis

Šv. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS

Pataisė ir Papildė
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M.

Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Šv. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

Turetii Būti Kiekvieno Tretininko-ės Rankose!
Knyga susideda iš dviejų dalių:

Pirmope Dalyje Telpa:
Ii Popiežiaus Leono XIII Raštas; 2) šv. Pranciškaus Tre
čiojo Ordino Regula ir jos platus aiškinimas; 3) Trečiojo 
Ordino Esmė ir Tikslas; 4i Trečiasis Ordinas ir Katalikų 

Akcija: 5) Trečiojo Ordino Propaganda ir Darbai.
Antroje Dalyje Trečiojo Ordino Rituale—telpa:

Visos Trečiojo Ordino Apeigos ir Maldos. Šioje dalyje 
atspausdintas ir Lietuvių Treteninkų himnas.

Trečiojo Ordino Vadovėlis

Šv. Pranciškaus Pėdomis
Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių.

Kaina su prisiuntimu: $1.10
Užsakymus siųskite sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine

I

i

Hollins Street, 
virš 200 žmonių, 

jaunave- 
ir daug 

Česnavi-

Chicago. I1L
rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Švenč. P. Ma-

minariją. Sveikiname. Kaip gir
dėjau Pugevičius persikels į 

I Washingtoną, o Antoszewskis į 
šv. Marijos Seminariją Balti- 

- • - j- morėje baigs philosophijos ir
Šedbaraitė ” atliko 1 teologijos mokslus.

Kiti šliūbai
darbuotės. kantieJi Priėmė moterystės Sa- 

kurie krament4: Juozas Kufera su 
p-le Marijona Bamauskaite;

; ir Janina
Biežytė su Edvardu Carter. Vi
sus naujai vedusius sveikiname.

i Duok Dieve visiems laimingai 
vo pamergės. Kuopa nuoširdžiai iki mirčiai’ kaiP Pa
sveikina savo narę ir linki jaijdėj° vienas kitam šliūbo metu- 
ir jos vyrui Dievo palaimos ir, 
gražaus gyvenimo. i Krikštai

*__________ ’ Net keturi nauji parapijiečiai
buvo įrašyti į parapijos krikštų 
knygas, šeštadienį, liepos 13 d. 
Kašinskų dukrelė, 1301 Herki- 
mer St., gavo vardą Juditos. Jo
nas Kasinskas ir Elena Salva
dore. dėdė ir teta naujagimės, 
buvo krikšto tėvais.

Albertas ir Ella Stučinskaitė

Waterimry, Conn. — Šv. Juo
zapo par., Šv. Pranciškaus no- 
vena ir Tretininkų vizitacija, 

i rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. ir 
Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
O.F.M.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmoolnal <MI visokių relka'ų 
Patarnavimas Dienų Ir Nakty

Praeitą savaitę sekančios Vy
tės praleido Nantasket maudy
nėse: Irena Baliukonytė. Elena 
Gvazdauskaitė. Marijona Baliu- { 
konytė. Ieona ir Marcelė Meš- 
kinytės.

I • ___________ i
I 
I 
I 
I I
I 
I
I 
I

I

Porą savaičių atgal sėkmingai 
užbaigė keturių metų kursą 
South aukštesnioje mokykloje 
Vytis Vytautas Stakūnas. Vy
tautas laimėjo pirmą dovaną 
pasaulio ir Amerikos istorijos 
moksluose. Sveikiname ir linki
me tolimesnio pasisekimo.

Paskutiniomis dienomis buvo 
atvykęs aplankyti savo tėvelius 
Vytis Juozas Katinas. Pareiš
kė. kad laukia tos dienos kada 
bus paleistas iš tarnybos ir vėl 
galės dalyvauti kuopos veikime.

Ta]>o paliuosuotas iš Dėdės 
Šamo Laivyno Vytis Vytautas 
Čiūnys. Džiaugiasi, kad sveikas 
sugrįžo iš tarnybos ir žada ak
tyviai veikti kuopos labui.

i
I

I

Kiek laiko buvo susirgus Vy
tė Ieva Lukšytė. Išgulėjo virš

mėnesio laiko Hahnemann ligo
ninėje. Kiek sveikesnė dabar ir 
linkime greitai atsigauti. Taip
gi buvo sunkiai susirgusi Vytė 
Biruta Šablinskaitė. Sunki ope
racija buvo jai padaryta. Da
bar ilsėsi namuose. Malonu vi
sai kuopai girdėti, kad neužil
go vėl galės veikti su kitais na
riais bei narėmis.

Sheboygan, Wisc. — Švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., misijos, rugsėjo 16—22 d. 
— Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M.

Plymouth, Pa. — šv. Kazimie
ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
par., šv. Pranciškaus noveną ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 
25 — spalių 4 d. — Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, O. F. M.

Bridgeport, Conn. — Šv. Jur
gio par., 40 Valandų Atlaidai ir 
Tretininkų Vizitacija, rugsėjo 
15-17 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Lawrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus par. Šv. Pranciškaus 
noveną, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis, Greene, Me.

♦

Pasakyk krautuvnmkui, kad jus norite finansuoti savo 
pirkinius per Shawmut Installment Loan Plan . . . arba 
pašauk bile kurį iš mūsų 24 ofisų.

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams.

J^ational

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

♦

s♦

ei

Šią savaitę išvyko j tolimą Či
kagą Vytės Ona Leketaitė ir 
Veronika Jurgelionytė. Ten pa-! 
sisvečiuos pas savo gimines ir 
drauges. Onos pusbrolis yra 
kun. Petras Leketas, kurs toje 
apylinkėje gražiai darbuojasi. 
Linkime jom linksmos kelionės 
ir linksmai praleisti Čikagoje 
laiką.

Albert UBarinr
Pirmiau — Popa Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai lela- 
kitę mums Uegzarninuotl akla Ir 
pritaikinu akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 2M

Tel. S-1S44
397 Main St.,

WORC£*TER, MAM. 
fTS Maln »t„ W«beter, M

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

UŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
— ....... - ------------------------------------- i
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VIETINĖS ŽINIOSI
Atvyko Trys Nožlaitės sukury. Camp Immaculata mer

gaičių susidomėjimas atvyku
sioms lietuvaitėms yra nepa
prastas. Rap.

Putnam, Conn. — Liepos 17 d. 
į Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Kongregacijos Motiniškąjį na- 
n>ą atvyko trys lietuvaitės „aš- Adv j j Grigalius 
laites iš Vokietijos 14-15 m. am-, ________
žiaus. Jas čia atvežė Am. Rau- , deieguotas LRKSA
donojo Kryžiaus atstovės. ■ 94 jaunimo kuopos

Atvykusias našlaites, tuoj su jjass
didžiausiu malonumu sutiko LRK Susivienymo Amerikoje, 
čia vasarojančios mergaitės 55,tas įvyks Hepos 21.
(tokio pat amžiaus) ir ratu ap- 25 d d CieVeland, Ohio. 
sėdusios klausėsi pasakojimų iš 
jų pergyvenimo Europos karo

LRK Susivienymo Amerikoje

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Maaa.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 6-tal
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Kad Seimas būtų sėkmingas 
ir neštų naudos Susivienymui, 

i tad reikia kiekvienai kuopai ir 
i nariui susirūpinti, ir vykti į 
Seimą, ar siųsti atstovus, kad 
skaitlingai suvažiavę, nuošir
džiai, vieningai išspręstų Susi- 

i vienymo svarbiausius reikalus. I 
■ LRK Susivienymo Amerikoje 
94 jaunimo kp. So. Bostone, 
kvietė — išrinko, adv. Joną J. 
Grigalių, garbingai 
kuopą.

Atstovui adv. J. 
linkime laimingos
LRKSA Seimui geriausios klo
ties — sėkmingiausio seimo. Pr.

Refrething, Delightful Dessert forSummer Days 
Light, velvety chiffon filling combined with your favorite fruit makes 
this easy summer dessert. And of course, flaky-tender pastry is a mušt 
to sėt off the fluffy, chiffon filling. Here’s how to make it—a recipe yours 
for the clipping.

i
I

FRUIT CHIFFON PIE
*£ eup lemon juice 

Grated rind of % lemon 
4 tvhites
1 Baked Spry Pie Shell

AMERIKOS IR KANADOS LIE
TUVIU TRETININKŲ .

CENTRAS
Vyriausia Pranciškonų 

Ordino Vadovybė Įkūrė 
Jungtinėse Valstybėse A- 
merikos ir Kanados Lie
tuvių Tretininkų Šv. An- tininkų 
tano Provinciją, kuriai pa
vesta rūpintis visais Lie
tuvių Tretininkų reikalais.

Naujosios Lietuvių Tre
tininkų Šv. Antano Pro
vincijos Provincijolu ir 
Vyriausiu Vizitatorium 
paskirtas Lietuvos Pran
ciškonų Amerikoje Pro
vincijolas Tėvas Justinas 
Vaškys, O.F.M. Vizitato
riais paskirti: Tėv. Vikto
ras
Tėv. Leonardas 
kus, O.F.M. 
nalis Liauba, O.F.M.

Šiuo melu prie Lietuvių 
Tretininkų Šv. Antano

Provincijos priklauso 56 
Lietuvių Tretininkų Kon
gregacijos su 2100 na
riais. Visos Lietuvių Tre- 

Kongregacijos, 
šiol buvo sve- 

Pranciškonų 
jurisdikcijoje, 

i Amerikos ir 
Lietuvių Treti-

Pittsburgh — Dangun Įžengi
mo par., Šv. Kazimiero par., Šv. 
Vincento par.

Scranton — Šv. Juozapo par.
Wilkes-Barre — Švč. Trejy

bės par.
Wisconsin

I

(

atstovauti

J. Grigalui 
kelionės, o

Gidžiūnas, O.F.M.,
Andrie- 

ir Tėv. Juve-

Kenosha — Šv. Petro par.
Sheboygan — Švč. Paneleės 

l Marijos Nekalto Prasidėjimo p.
Canada

Montreal, Quebec — Šv. Ka
zimiero par.

ĮVAIRŪS skelbimai

Tel. ŠOU 2805

Dr.LLPasakamis
DR.AMELIAE.RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boaton, Maaa.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 6 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomia: —
Nuo 0 ryto iki 7 vai. vakar*

I 
i

TeL TROwbridgo 6330

J.RepsMs,M.B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Innuui arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮĮ 
i

Antradienio vakare, liepos 16; 
d. traukiniu iš Bostono grįžo į 
savo altariją kun. Jurgis Jonai- 

. tos. Jį palydėjo jo giminaitis p. i 
’ Juozas Viltrakis, kuris iš New 
i Yorko atvyko kartu su kun. Jo- 
j naičiu praleisti atostogas pas 
! savo gimines, pp. Jonas ir Ma
rijona Romanai ir p. A. F. 
Kneižys.

Kun. Jurgis Jonaitis gyvena 
ir darbuojasi mažame Vail kai- 

; melyj, Arizonos valstybėje.

Grįžo Į Altariją

1 tablespoon jrclatin. softened
i n eup cold water

4 esrsr yolks
1 eup sugar 

Daoh of salt

Combine egg yolks, % eup sugar, salt lemon juice, rind; blend well. 
Cook over boiiing xvater until thiek and foamy, beating constantly vith 
rotary beater (about 3 minutes). Reniove from heat. Add gelatin mix- 
ture.Cool. Beat egg uhites until stiff, būt r.ot dry. Beat in remaining 
eup sugar gradualiy. Fold into gelatin mixture and pilė into baked pie 
shelL Chill several hours. Berry Variations: Fold 1 eup berries. halved 
sweet cherries, or sliced peaches into filling just beforc putting it in shell.

BAKED PIE SHELL
Mix 1’4 eups sifted emergeney flour or all-purpose flour and ’i tea- 
spoon salt. Measure out 14 eup Spry.

Step 1 for Tenderness—eut in about % of Spry with pastry 
blender or two knives until as fine as meal.
Step 2 for Flakiness—eut in remaining Spry to size of large 
peas.

Sprinkle 2% tablespoons cold water over different paris of mixture ... 
Mix thoroughly, with fork, until all particles eling together and form a 
bąli of dough .. . Shape, with fingers, into smooth, flat round ... Place 
on floured board; with floured rolling pin, roli toward edge with succes- 
sive light strokes, keeping dough round while rolling . . . Roll into circle 
% inch thiek ... Place dough in 9-inch pie pan, pat tvith piece of dough 
to fit pastry into pan ... Trim pastry 1 inch larger than pan; turn back 
edge — Flute rim ... Prick shell all over with fork ... Bake in very hot 
oven (450°F.) 10-15 minutes.

kurios iki 
timtaučių 
Provincijų 
pervestos 
Kanados
ninku Šv. Antano Provin
cijos jurisdikciją. Tai pa
daro airių Pranciškonų: 
Šv. Vardo ir Švenč. Jėzaus 
Širdies Provincijos ir taip 
pat lenkų Pranciškonų 
Marijos Dangun Ėmųno 
Provincija. Beliko tik ke
turiolika Lietuvių Treti
ninkų Kongregacijų, ku
rios dar priklauso prie 
svetimtaučių Konventualų

REIKALINGA moteris pil- 
j nam, ar dalinant darbo laikui 
‘apsiuvinėti ir vynioti langų už
dangalus (shades). Viena minu
tė kelio nuo North Station. 

The Columbia Milb, Ine.
174 Portland St., Boston.

(12-16-19)

PUBLIC AUCTION SALE —
Thursday, July 18, 1946 at 2

Lankėsi

Statė Guard

miestų 
tai jos 
gražią 
lietu-

Conn., dabar vasaroja virš 40 
mergaičių iš įvairių 
(taipgi ir iš Bostono) 
pikniko dienoje išpildys 
programą iš vaidinimo,
viškų dainų, tautinių šokių ir 
žaidimų. Taipgi bus pamaldos, 
pietūs ir bazaras.

Bus proga apžiūrėti jų gražų 
ūkį, naujai įrengtą salę ir kito
kius vasarojančioms mergai
tėms patogumus. Rašt.

Liet. Vyčiu Baseball 
Ratelis

svetimtaučių Konventualų • o«cl p M on premises at 153 
Marijos Nekalto Praside-' and 155 West Sixth Street< 
jimo Provincijos. i Boston, Mass. Realty Comprise:

Prie Amerikos Lietuvių į 6 family house, assessed $3,000. 
Tretininkų Šv. Antano i 00. Rentai $662.00. TERMS OF 

priklauso se-;SALE: $200.00 deposit in cash 
will be reąuired at the time of

ĮVAIROS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY 
REAL ESTATE * INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlea Tel. *•. Boaton 0648

Res. 37 Oriole Street
We«t Roxbury, Maa*.

TeL Parkwajr 1233-W

Tretininkų
Provincijos
kančios Tretininkų Kon
gregacijos sekančiose Lie- sate* balance in 15 days. Taxes, 
tuvių parapijose:

Connecticut
Ansonia — Šv. Antano parap. 
Bridgeport — Šv. Jurgio par. 
Hartford — Švč. Trejybės p. 
New Britain — Šv. Andrie

jaus parapija.
New Haven — Šv. Kazimiero

parapija.
i

Illinois
Chicago — Visų Šventųjų pa

rapija; Šv. Kryžiaus par., Ne- 
’ kalto Prasidėjimo par., Marijos 

Gimimo par., Šv. Jurgio par., 
Šv. Juozapo par., Šv. Mykolo 
par., Šv. Petro ir Šv. Povilo pa-

i rapija.
j Chicago Heights — Šv. Kazi-
; miero par.

Cicero — Šv. Antano par.
East St. Louis — Nekalto

Prasidėjimo par.
Kevvanee — Šv. Antano par. 
Spring Valley — Šv. Onos p.

Indiana
East Chicago — Šv. Pranciš

kaus par.
Gary — Šv. Kazimiero par.

I

water and rents to be adjusted 
at the time of passing papers.
Roman <1. VasH, Auetioneer 

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

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

iš 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-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

L. Vyčių baseball ratelis žais 
prieš Dorchester Ail-Stars, So. 

: Boston’o Stadium, liepos 19-tą, 
13938. Kadangi N. P. Seselių mo- g;i5 vai. vakare. Visi yra kvie- 
j toniškame name. Putnam,' čiami atsilankyti. Rap.
I

I
i 
Į 
i

I

Į 
i 
i 

| tuo busu keliauti tuojaus kreip-. 
i kitės pas pirmininkę, ar B. Gai-

Ketvirtadienį, liepos 18 dieną Į liūnienę Tel SOUth 
lankėsi 4<un. Jurgis Naudžius.: 
Jis yra kapelionu veteranų ligo-į

i ninėse Indiana valstybėse. 
jvyko į Westfield, Mass. staiga 
mirus jo tėveliui. Palaidojęs sa
vo mylimą tėvelį, aplanko savo 
gimines ir pažįstamus.

Draugijų Valdybų Adresai
Lietuvių Statė Guard kuopa 

Į pradės aktyviai veikti antradie- 
! nio vakare, liepos 22 d., 101-st 
į Infantry Armory. East Newton 
i Street, Bostone.
, Kuopa susirinks pratimams 
kiekvieno antradienio vakarą 

j
i 

nuo 8 iki 10 valandos toje pa-i 
čioje vietoje.

Dar trūksta savanorių. Vyrai 
nuo 17 iki 50 metų amžiaus yra 
kviečiami stoti į šią pirmą lie
tuvių Massachusetts Statė 
Guard kuopą.

1-st Lt. John J. Roman, MSG.

Caspers Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

Ros. Šou 3726 Bou 4818

Lftfmanian Fumfture Co.
MOVER8 — 
Insured and

Local A Long 
Distanoa 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

•V JONO EV. BL. PASALP1NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininke — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Ma3S. 

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

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

nri I Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
P“’ į 29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

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

’ i 177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
ufvvlro IrioL Tvarkdarė — Ona Krasauskas.- KO KleK 11 Springer St., So. Boston. Mass. 

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

----------  I Draugija savo susirinkimus laiko kas
Atostogauja U’orcesteryj i '’Š’Sa'

------------------- I Seventh St., So. Boston, Mass.
n Karolina Šeiefkienė svv 1 Visais drau8ij°s reikalais kreipkitėsp. Karolina s>ejeiKiene, gyv. pas protokolų raštininkę.

So. Bostone, yra išvykus į Wor- 
cester. Mass. ir praleidžia atos
togas pas savo pažįstamus. Ji 
turinti daug malonumo sueiti 
savo senuosius pažįstamus ir 
su jais pasikalbėti.

Nuvykus į Worcester. buvo 
kiek susirgus, bet dabar jaučia
si gerai.

Atvyko Iš VVashing- 
ton, D. C.

Šiomis dienomis atvyko 
Washington, D. C. p. Genovaitė 
Lyons pas savo tėvelius 
Vincą ir Viktoriją Kohanskus. 
gyx~. Dorchester. Mass. Jos du
krelė Genovaitė 
ankščiau.

I
I

738 & 740 E. Broadvay |
SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU 4645 | LANKftSI

I

iš

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

Vlce-Plrmlnlnkaj — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston, Masa.

Prot Rašt. — Jonas Glineckla,
5 Thomas Pk_. So. Boston, Maaa.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventb St., So. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre ; 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. L’araoijua salė; 
492 E. 7th SL. So. Boston. Hmm

I

Maryland
Baltimore — Šv. Alphonso p.

»

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alau* ir {vairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėm*, i namus, krikštynoms, parems 
ir piknikam* Patarnaviiaa* skubu* ir mandagus, Šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. į

Pereitą savaitę lankėsi 
Brooklyn, N. Y. “Darbininko” , 
skaitytoja Rose Kašėtienė ir jo
sios sesutė Anna Dwayer.

Trečiadienį lankėsi kun. Jonas 
Vaitekūnas ir muzikas V. Sta- 
sevičius.

Tą dieną lankėsi Kotryna Vo- 
sylienė. kun. J. Vosyliaus ma
mytė. Atsilankymo proga, p. i 
Vosylienė “Darbininko” palai-! 
kymui aukojo $1.00.

Organizuoja Basą Į 
Putnam

Michigan
Detroit — Šv. Antano par., į 

Šv. Jurgio par.
Grand Rapids — Šv. Petro ir 

Povilo par.
Saginaw — Šv. Jurgio par.

New -Jersey
Bayonne — Šv. Mykolo par.
Elizabeth — Šv. Petro ir Po

vilo par.
Harrison — Sopulingos Dievo 

Motinos par.
Newark — Švč. Trejybės p.
Paterson — šv. Kazimiero p.

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

380% West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymai skubus.

GBABOBIAl

I

po globa 
savo su- 
Nekalto į

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

New Y’ork
Amsterdam — Šv. Kazimiero

: parapija.
Į Brooklyn — Apreiškimo par., 
Šv. Jurgio par., Angelų Kara-

i lienės par.
I Masjieth, L. I. — Viešpaties

■ Jėzaus Atsimainymo par.
Niagara Falls — Šv. Jurgio p. 
New York — Aušros Vartų p. 
Rochester — Šv. Jurgio par.

Lietuvos Dukterų 
Motinos švč. Draugija 
sirinkime išklausiusi 
Prasidėjimo Seserų Kongrega- i 
cijos iš Putnam. Conn. kvietimą 
j jų pirmąjį pikniką liepos 28 d., ’ 
1946. vienbalsiai nutarė suor
ganizuoti Bostoniečių busą į tą i 
pikniką. Tuo rūpintis apsiėmė 
draugijos pirmininkė p. Eva 
Marksienė ir vice-pirmininkė p. 
Barbora Gailiūnienė. Norintieji

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

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

į «

1'
LCoop

erativeBankI I

Ohio
Youngstown — Šv. Pranciš

kaus par.
Pennsylvania

Braddock — Šv. Izidoriaus p. 
Dubois — Šv. Juozapo par. 
East Vandergift — Šv. Kazi

miero par.
Frackville — Apreiškimo par.
Homestead

Povilo par.
New Philadelphia — Saldž. 

Širdies V. Jėzaus par.
Philadelphia — Šv. Andrie

jaus par., Šv. Kazimiero par., 
Šv. Jurgio par.

ZALETSKAS
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Pe^kvcdlerAa- L.t-ros

Teresė Neumanaitė Jau 17 m. 
Gyvena Be Maisto Ir Vandens
Pradžia 5-tame pusi.

ko josi, kad kai stovėjo ko
jūgaly jos lovos, matė kaip 
tikrą mūsų Viešpaties 
kančią, kaip jis mirė ant 
kryžiaus. Kiekviena scena 
buvo taip aiški, lyg ji at
sitiktų prieš jų akis: ga
lėjai iš jos pečių ir mus
kulų traukymo jausti Jė
zaus mušimą ir galėjai 
suprasti kada Kristus pra
šė vandens ir jam davė 
uksusą. šioje kančios vie
toje Teresės lūpose pasiro
dė vėmimas, putos ir sei
lės tekėjo per veidą ant 
kaklo. Pagaliau ji. lyg tor- 
tūruojama, gulėjo ramiai 
ir iš jos akių, krūtinės ir 
galvos pradėjo sruventi 
kraujas. Tai buvo tikras 
kraujas. Jos kunigas 
mums pasakė, kad mes. jei 
tik norime, galime ji pa
liesti. Vienas kareivis taip 
ir padarė ir greit apleido 
rūmą pabalęs, nes jam pa
sidarė bloga. Tai tikrai bu
vo kraujas.
PATRANKOS SVIEDI

NYS TERESĖS 
NAMUOSE

Visi mes sustojome i ei
lę prie mažų namų, kur ji 
gyvena. Jos kambarys yra 
taip mažas, kad tik de
šimts žmonių gali Įeiti tuo 
pačiu metu. Į namą buvo 
pataikęs vokiečių patran
kos sviedinys, kai ameri
kiečiai ėmė miestą. Bom
ba išrnušo didelę skylę sie
noje, tik kelios pėdos nuo 
Teresės miegamojo. Tuo 
metu ji buvo rūsies slėptu
vėje.

Žmonės kalba, kad dėl 
Teresės Neumanaitės la
bai nemigęs Hitleris ir bu
vęs pasiuntęs SS dalinius 
ją nudobti, tačiau Teresė, 
paskutinėmis nacių val
džios savaitėmis, buvo pa
slėpta klebonijos rūsyje ir 
jos nesurado. Tada buvo 
atitrauktos visos vokiečių 
karinės dalys ir ju artile
rija taip subombardavo 
miesteli, kad buvo paliesti 
ar sudeginti visi pastatai, 
išskyrus bažnyčią.

KRAUJAS!
Taip, kad Teresė Neu

manaitė išliko gyva ir mes 
ją matėme. Kai aš ėjau, ji 
ramiai gulėjo lovoje tik 
kartkartėmis sudejuoda
ma. Ji jau buvo nustojusi,

I kraujuoti, bet sukrekėjęs 
‘kraujas tebebuvo jos plau-į 
kuose ir matėsi galvosi 
raikštyje. Dar kraujas! 
sunkėsi iš vienos jos akies. ' 
riedėjo per veidą ir po 
smakru. Tas pats buvo il
su kita akimi, tik čia krau
jas jau buvo sustojęs tekė
ti ir pradėjęs apdžiūti.
UŽČIUOPIU ŽAIZDOS 

ŽYMES
Kai aš ėjau pro šąli, aš 

paliečiau jos ranką ir ma-j 
no pirštai užčiuopė žaizdą 
kairiame delne; tikrai yra 
buvusi .skylutė kiaurai del
ną. Jau buvo užsidengęs 
šašas ant žaizdos, nes jos 
rankos ir kojos kraujuoja! 
tik Didįjį Penktadienį. Jos 
ranka buvo šilta, kaip pil
nai sveiko žmogaus, bet 
kai ji atvėrė akis, jos buvo 
baltos, kaip numirėlės. Jos 
kunigas mums pasakė, 
kad kitomis dienomis, ne 
penktadieniais ji yra nor
mali: vaikšto mieste, kal
ba su kaimynais ir dirba 
mažame gėlių darželyje už 
namų. Vienintelis dalykas, 
kuo ji skiriasi nuo kitų; 
moterų, kad ji nešioja! 
žaizdų žymes ir tas faktas, 
kad ji nieko negeria ir ne
valgo jau ištisi 17 metų’

JI MĖGSTA 
PAUKŠTELIUS

Dar vienas Amerikos 
kareivis Henry E. MeltonJ 
J r., kilimu iš Detroito, taip i 
aprašo savo apsilankymą' 
Konnersreute:
— Aš mačiau Teresę, kal

bėjau su ja vokiškai, mes 
likome draugai su ja ir jos 
paukšteliais. Tai buvo 
nuostabu! Aš norėčiau iš-' 
tisomis valandomis apie; 
tai rašyti... Visų pirma 
Jūs turite pasižadėti gau
ti knygutę, aprašančią Te
resės gyvenimą, o tarp 
perskaitytų žinių itilps ir 
mano patirtieji Įspūdžiai.

Ji yra labai paprasta 
kaimietė moteris, 47 metų. Į 
Per paskutinius 17 metų ji 
nieko nėra valgius nei gė
rusi. Aš jos paklausiau, 
ar ji jaučia alki, ji atsakė 
— “Ne, nejaučiu nė troš
kulio”.

Aš mačiau plačius rau
donus šašus aitroje jos' 
delnų pusėje, iš kur teka; 
kraujas penktadienį, Di-j 
džiąją savaitę.

Aš buvau drauge su kun. 
Kalenda, kapelionu iš 
Grand Rapids. Esu dėkin
gas. kad mane pasiėmė. Jis 
lotyniškai kalbėjosi su tuo

Vienintėlė krautuvė Trenton, N. J., kuri uždė
jo skelbimą, kad sviesto yra tiek, kiek kas nori. 
Viena iš šeimininkių linksmai šaukia savo kū
mas atkreipti dėmesį i šią naujieną.

DARBININKAS

Nekalto Prasidėjimo Seserų Kongregacijos Motiniško Namo rezidencijoj, 
R. F. D. 2, Putnam, Connecticut dalis Seselių Camp Immaculata merga i č i ų, 
kurios pereitais metais džiaugėsi Seselių globa ir vaišingumu. Šiais metais per 
visą liepos mėnesį ir vėl, dar gausiau, priūžė mergaičių ir ligi liepos 28 d. ten 
praleis savo vakacijas. Seselės išleistuvių dienoje, t. y., liepos 28-ta rengia 
šaunų pikniką ir kviečia visus atvykti ir pasisvečiuoti. Ruošiama šauni pro
grama. Pramatoma, kad dalyvaus gausi minia žmonių iš plačios apylinkės.

Sunku Gyventi
Sunku gyventi žmogui ant svieto, 
Iš visur vargai, nelaimės spaudžia, 
Nuo nuliūdimo, sunkaus ir kieto, 
Sunku neverkti, kai širdį spaudžia.

Lapus nuo medžio rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai į šalį, 
Kaip blaško žmogų skausmas užėjęs, 
Nuo kurio vietos rasti negali.

Lopšyje verkiam saulę išvydę, 
Verkiame meilės pančius pažinę, 
Verkiam nuo tiesaus kelio nuklydę, 
Verkiame karstą sau prisiminę.

Veltui, atgręžęs akis atgalio, 
Tarp atminimų ieškai ramumo: 
Nieks nuraminti tavęs negali, 
Nė išmatuoti širdies gilumą.

O Dieve didis ir Tėve brangus, 
Pastiprink žmogų silpną ir menką... 
Taip sutvarkyta, kad vien tik dangaus 
Jo begaliniams norams užtenka.

Maironis.

JI NUSIVEDĖ MUS J 
SAVO NAMUS

Viskas daro didelį įspū
dį, bet Teresė atrodo (iš
skyrus tas stigmatas) vi
siškai normaliai ir ji yra 
taip maloni. Ji manęs 
klausė taip daugelį klausi
mų ir aš buvau taip sujau
dintas, kai jai pasakojau 
apie savo paukščius ir ki
tus pamėgtus dalykus. Ji 
iš klebonijos mus nusivedė 
į savo namus. Buvome tik 
mūsų kapelionas, jo šofe
ris ir aš. Mačiau jos pauk
štelius, groto ir altorių jos 
kambaryje. Mes turėjome 
grįžti, ji dar nenorėjo iš- 
ščfus.“ jT^Tda'vS gražų ?ėra Pa^lėie jokių ženk- 

surasti. Atvykusiems nie
kas nesistengia ką nors 
įpiršti pirkti. Jos parapi- 
jos bažnyčia labai graži ir 
įėjęs į ją aš sukalbėjau už 

i Teresę poterėlį pirma ne- 
99

kentėjo ant kryžiaus. Jos 
rankos ir kojos turi žaiz
dų žymes, kaip nuo vinių. 
Ji turi žaizdą ties širdimi 
ir aš mačiau tą gabalą me
džiagos kuris buvo padė
tas ant jos širdies žaizdos 
ir kuris buvo išimtas, kai 
jos kentėjimai pasibaigė.

DIDĮJĮ PENKTADIENI
Jos veidas yra pabalęs, 

ji yra 47 metų amžiaus. Iš 
jos akių ir rankų bėga 
kraujas kas penktadienį 
išskyrus tuos penktadie
nius, kuriais pripuola 
šventė... Aš mačiau filmą, 
kuria jos brolis buvo pada
ręs Didįjį Penktadienį ir 
man net pasidarė bloga 
matant kaip ji pereina 
tain daugelį mirtinų ken
tėjimų. Iš jos akių ir ran
kų nuolatine srovele bėgo 
kraujas ir ji nuolat tiesė 
rankas lyg norėdama pa
siekti Kristų. Ji jaučiasi 
tuo metu ištroškusi, kaip 
kad Kristus kai buvo ant 
kryžiaus; Didįjį Penkta
dienį Ji užmiega taip kietu 
miegu, kad niekas jos ne
gali prikelti iki Velykų 
Ryto, o tada ji prisikelia 
pati. Daktarams ir gailes
tingoms seselėms yra di
delė mįslė — kaip pasida
ro, kad ji kraujuoja ir kaip 
ji vėl atgauna savo krau
ją, nieko nevalgydama...

TERESĖ PATI VA
ŽIUOJA MALKŲ 

ATSIVEŽTI
Atsiminkite ją savo mal

dose, nes ji kenčia daug. 
Jos vardas yra Teresė 
Neumanaitė ir aš manau, 
kad ji yra gyva šventoji. 
Jos namai yra paprasti ū- 
kiški namai, ji darbuojasi 
apie namus ir važiuoja at
sivežti malkų su mažu ar
kliuku, kurį turi ji pati. 

leisTii rk aibė jo" apiėpau k * ■ Va^‘110jan‘_. ‘ 
šėlus. Ji man davė gražų Pera Paulėje jokių senk- 
šv. Pranciškaus paveiksle- J"°s
lį su paukščiais. Šv. Pran- ” ’
ciškus irgi turėjo stigma
tas. Ji taipgi man davė šv. 
paveikslėlių, ir pasirašė 
ant jų.
MAČIAU. KO NIEKĄ. Igu grįžau į stovyklą.

DA NEPAMIRSIU j * * *
Pagaliau dar vienas ka-1 Teresę Neumanaitę ap- 

rys, kilęs iš Pittsburgo, lankiusieji kariai pažymi, 
Pennsylvania taip nusako kad ji yra motiniškai ma
sa vo įspūdžiu: loni, kalbi ir linksma. Ne-
— Aš mačiau, ko nieką- naujiena išgirsti ją nusi- 

da savo gyvenime neuž- juokiant. Atvykusiems ka- 
miršiu... čia yra moteris, riams ji, jei tada neturi 
kuri jau aštuoniolikti me- pergyventi kruvinų Kris
tai nieko nėra valgiusi, taus kančių, pati parodo 
neskaitant Šv. Ostijos, ku- savo namus ir netgi parū- 
rią priima kasdieną. Ji pina jiems ko užkąsti, 
kenčia taip, kaip Kristus | Dr. J. Prauskis.

ryje — didelis šašas, kurs 
pasiliko ant tos medžia
gos, kai ji buvo nuo žaiz
dos atkelta. Iš to matosi 
žaizdos pavidalas ir ji at- 

senuoju kunigu, kurs jau j rodo kaip durtuvu padary- 
vra Konnersreute nuo to Į toji, 
laiko, kai Teresė pasiekė 
vienuoliktus amžiaus me
tus.
BLIUSKUTE SU KRAU

JO ŽYMĖMIS
Kunigas mums parodė 

baltus drabužius, kuriuos 
Teresė nešiojo didįjį penk
tadienį. Skepetaitė, kurią 
aprišama galva, turėjo 
kraujo dėmes tokias, lyg 
kraujas būtų bėgęs iš erš
kėčių vainiku subadytos 
galvos. Matėme bliuskutę, 
kuri buvo nešiota viršum 
dvejų marškinių ir ji buvo 
kraujo dėmėmis persunk
ta, nuo kraujavimo pana
šaus, kurį Kristus turėjo 
muštas prie stulpo. Ypač 
kraujo dėmės buvo žymios 
ties riešais rankovėse, nes 
čia susilaikė kraujas tekąs 
iš jos kraujuojančių ran
kų, kurias ji turėjo ištie
susi, kai pergyveno Kris
taus kančią.

Kairiajame drabužio šo
ne, ant peties, buvo stam
bi ištisa kraujo dėmė, pa
naši, kaip kad turėjo būti 
Kristui nuo nešimo kry
žiaus.

Drabužyje virš širdies 
vėl plati kraujo dėmė. Da
bar kun. Naberis parodė 
mums ir gabalą lengvos 
medžiagos, kurią ji nešio
ja virš savo širdies žaiz
dos. Jis buvo visiškai per
merktas su dabar jau su- 
džiuvusiu krauju, o vidu-
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Po palaidojimo buvo surengti 
pietūs LAPC salėj, Kearny, N. 
J. dėl visų, kurie dalyvavo lai- 

j dotuvėse.
: Nuošii-di padėka B. Shavvko-

nuo dienos kai Pranas Giadec- jdui už patarnavimą.

NEW BRITAIN. CONN.
Mirė Pranas Gradeckis

Vos šeši mėnesiai praslinko 

HARTFORD, CONN.
Metinė Mirties Sukaktis 

A. t A.
Antano J. Kauniečio

Rodos, nepastebėtai

kis ir jo žmona Agota Gradec-' 
kienė iškilmingai minėjo savo 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį Šv. Andriejaus bažny
čioje. Velionis ilgai sirgo. Gimė 
Lietuvoje ir gyveno New Bri- 
tain’e per 52 metus. Buvo vie
nas iš pirmųjų parapijos įstei
gėjų. Buvo Tretininkų, Šv. Juo-; 
zapo. Lietuvių Piliečių klubo ir 
Šv. Andriejaus draugijos na-' 
rys. A. a. Gradeckls buvo pasi-j 
žymėjęs kaipo geras smuikinin- į 
kas ir daugel kartų dalyvavo 
parapijos parengimuose.

Paliko dideliame i 
žmoną Agotą, sūnus — kunigą niečiu šeimos mvlimicusi v'rą 
Edvardą. Šv. Kazimiero para-, ir tėvelį a. a. Antaną J. Kauni< - 
pi jos kleboną, New Haven; Jo-.tj. 
ną, Juozą ir VVallacc. gyv. Chi-Į A. a. Antanas J. Kaunas 
copee Falls, Mass.; dvi dukteri i gametis LDS ir kitu 
— Violą. kuri mokytojauja 
New Haven ir Mrs. Adam Eg- 
lin, gyv. Springfield, Mass.; 
taip pat paliko trolį ir seserį 
Lietuvoje.

Buvo iškilmingai palaidotas iš 
Šv. Andriejaus bažnyčios penk
tadienį, 10 vai. Iškilmingas mi
šias atlaikė sūnus kun. Edvar
das Gradeck; jam asistavo kun. 
Matutis ir kun. Benesevičius. 
Kun. Vincentas Ražaitis, Wa- 
terbury, buvo apeigų vedėjas; 
kunigai Zanavičius ir Paredna 
akolitai. Kun. Povilas Sabutis 
buvo theriferarius. Prie šoninių 
altorių atnašavo mišias prela
tas Miliauskas, Scranton, Pa., 
kun. M. A. Pankus, klebonas.

Jonas Doffontas iš Harrison, 
N. J. susižiedavo su Jean Bush- 
man.

Jaunas Doffontas yra daug 
pasižymėjęs būdamas Pacifike 
Marine Corps. A. E. E.

! . ‘ gO 
nuliūdime metai kaip mirtis išplėšė iš K»’ - 

— kunigą niečiu šeimos

, k<uucii» ix or^anizr-
( ei jų veikėjas - narys gyv TT'‘y‘- 
! ford, Conn., mirė liepos 13 d , 
1945 m.

Velionio nuliūdusi žmona Ona 
■ Kaunietienė, duktė Valerija ir 
, žentas Juozas Vaitulevičiai 
i (Vyteli), metinės mirties su- 
I kakties proga, užprašė gedulo 
I iškilmingas šv. mišias už a. a. 
Antano J. Kauniečio vėlę, ku
rios įvyko šeštadienį, liepos 13 
d. š. m., 9 vai. rytą Švč. Trejy
bės lietuvių par. bažnyčioj, ku
rios ištikimu nariu velionis bu
vo per ilgus savo gyvenimo me
tus.

Mes, LDS organizacijos ir ki
tų organizacijų nariai prisimin
kime dažnai a. a. Antaną. J. 
Kaunietį ir už jo vėlę aukokime 
savo maldas, ir taip pat mels
kimės už visus kitus mirusius. 
Lai Dievas jų vėlėms suteikia 

. amžiną ramybę!

HARRISON-KEARNY.N.L
Liepos 8. Juozas Mačiulskis iš 

Kearny, N. J. mirė staiga.
Pašarvotas buvo namuose ir! 

palaidotas liepos 11 d. Šv. Kry-t 
žiaus kapuose. No. Arlington, j 
N. J. po 9 vai. šv. mišių Dievo 1 
Motinos Sopulingos bažnyčioj. '

Nuliūdime liko žmona, du sū- “ 
nu — Juozas ir Jonas, tris dūk- dino J. E. 
teris — Julią, A. 
N. Jasonienę ir 
kus.

Velionio šeima

I JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
Darbininkas” perspaus- 

Arkivvskupo 
Serafinienę ir Juozapo Skvireckio išvers- 
septynis anū- tą Naująjį Testamentą. 

Stipriais audeklo viršeliais 
dėkoja laido- kaina $3.00; Popieriniais 

tuvėse dalyvavusiems: kun. L. į viršeliais — kaina $2.00. 
Voicekauskui, kun. Stoniui ir Užsakymus siuskite: ‘Dar- 
kun. M. Kemežiui. ir visiem gi- bininkas’. 366 W. Broad- 
minėms ir pažįstamiems. I way, So. Boston 27, Mass.

Fat Saving Rewards!

Besides pa:kaged soap. laundry soa? and t silct soap, thousa ^ds of 
other short items likę bathing capt, a d hot vater bottles require fats 
and oils in their t ianufacture. Every ; ound f used cooking fat urned 
over to the meat dealer makes more of tht e produets avaiiab , ar.J 
io addition releas.s food fats for shii.ment ,j famine artas




