
DABARTIES 
BILDESIUOS

BALF Seimas Atidėtas Iki 
Spaliu U) Dienos

Liepos 9 d. BALF Direk
torių Valdybos vardu buvo 
pranešta, kad Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Šalpos 
Fondo metinis Seimas šau
kiamas rugsėjo - Septem- 
ber 2 d., Hotel McAlpin, 
New Yorke. Dėl nenuma
tytų techniškų kliūčių sei
mas tą dieną įvykti negali.

Šiuomi pranešama, kad 
BALF Seimas įvyks Hotėl 
McAlpin, New Yorke spa
lių 18 dieną, 10 vai. ryto, o 
spalių 19 dieną, 7 vai. va
kare, tame pačiame vieš
butyje įvyks poseiminė va- 
Vo ripnp

Visų BALF Skyrių Val
dybos prašomos anie ši pa
keitimą pranešti skyrių 
nariams ir kitiems suinte
resuotiems asmenims.

BALF Valdyba.
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Ką Dabar Galvoja Atominės Bombos Išradėjai
Berlvnas, rūgo. 1 — So

vietų Rusiios slaptoji po
licija (NKVD), no keturių 
savaičių kamantinėjimo ir 
grasinimo, naleido du A- 
merikos karius, kuriuos ji, 
buvo areštavus liepos 4 d. 
rusų zonoje.

Amerikoj kariai kanito-j 
nas HamM Cobin ir Įeit. ■ 
George E. Wvatt be le;di- Į 
mo perėjo i rusų zona Ber
lyne. Jiedu b”vo įtariami 
kaipo “šninai” ir buvo 
klausinėjami ir prašinami, 
kad pasakytu kokiu tikslu 
jie atė jo i rusu zona. Jie 
aiškino, kad jie norėjo pa
matyti Sachsenhausen, 
buvusią naciu koncentra
ciją, visai nežinodami, kad 
dabar toje stovykloje ru
sai laiko daup politinių ir 
kitokiu kaliniu. nors anie 
tai buvo plačiai kalbama 
Berlyne.

Kapitonas Cobin yra bu
vęs keletą kartų rusu zo
noje, bet visuomet kaip 
perkalbėtoias, nes jis mo
ka rusu kalbą. Jis esą gi
męs Alytuje, Lietuvoje. 1 
Amerikoje gyvenąs jau 
trisdešimts metų.

1
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Roma, rugp. 1 — Vakar 
Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII priėmė audienci- 
jon Italijos laikinąjį prezi
dentą Enrico de Nicola ir 
premierą Alcide de Gas- 
peri.

Popiežius Pijus XII, kal
bėdamas ir sveikindamas 
Italijos respublikos va
dus, pareiškė, kad Italija 
turi gauti teisingą ir pa
stovią taiką. Jis atsišaukė 
į taikos konferenciją Pa
ryžiuje, kad tos konferen
cijos atstovai i 
tolregystę, išmintį ir pasi
ryžimą atskirti teisybę 
nuo melagystės.

v •

Valdžios Krizė Vengrijoje

Vatikano Belaisviai (stojo 
Į Seminariją .

• vRoma — Du iš keturių 
vokiečių belaisvių, kurie 
randasi Vatikano mieste, 
pradėjo kunigiškus moks
lus.

Karo metu dešimts vo
kiečių karių - pabėgėlių 
buvo Vatikano miesto po
licininkų sulaikyti, šeši 
iš jų pabėgo. Beliko tik 
keturi Vatikano priežiūro
je. i

Šie orlaiviai tai garsioji Anglijos eskadrilė, kuri rugp. 1 d. per
skridę Atlantiką dalyvavo Oro Laivyno Dienos šventėje, šešiolika di
džiulių bomberių dalyvavo šioje kelionėje.

— Vieton baimės, tikėjimas. — Tėra tik vienas 
kelias į taikę. — Joks žmogus neturi būti valsty
bes pavergtas ar padarytas tirono įkaitu. — 
“Pasitikiu žmonija ir nemanau, kad ji sąmonin
gai sau kasa kopę." — Dviejų mokslo žvaigž
džių. Nobelio laureatų mintys apie Dievų. — A- 
pie mokslų ir religijų. — Tikroji religinių karų 
prasmė. — Skaityki genijų mintis, jos bus mūsų 

proto pajėgumo egzaminas.

Nobelio premiją. Daugelį 
metų jis buvo pasižymėju
siu fizikos profesoriumi 
Chicagos universitete ir 
žymiai pasidarbavo išran
dant atominę bombą.

Žurnale “Coronet” šių 
metų liepos mėnesyje buvo 
paskelbtas jo labai įdomus 
straipsnis: “ An atomic 
scientist looks to God” 
(Atomu mokslininko pa
žiūra į Dievą).

, įsigilinti į Taikos
ta privedusiu juos prie at- K ;
skleidimo amžiais mums. . 7.
nežinomų gamtos paslap-i s*ame Straipsnyje, prisi- 
.. , - miitac onio to nnnotohio

Pokidčenko Instruktuoja 
Kauno Agitatorius

Paryžius, rugp. 1 — Vie-, 
nas Vengrijos atstovas ne- 

kad
New York (LAIC) — 

į ... _ Laisvės Al. Nr. 20, Kaune.
pa'rodVtųj***®*®^' prasitarė, kad yPa komunistų centro pa- • 

jeigu taikos konferencija talpos. Čia dažnai šaukia-! 
priims keturių didžiųjų mį partijos agitkolektyvų 
paruoštą taikos sutartį vadovai, agitatoriai, pa- 
Ven arijai, tai Vengrijos šnekesių ruošėjai, prane- 
valdžia bus priversta atsi- gėjai ir jiems panašūs, ku- 
statydinti. riems Pokidčenko ir kiti

Vengrija jaučia, kad so- Maskvos atėjūnai duoda: 
vietų Rusija remia _
Slovakiją, ir kad iš Čeko- vos žmonėms 
slovakijos bus deportuoti lino kalbas ir varyti rau- 
tūkstančiai vengrų. i doną propagandą.

♦
i
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Evatt Smerkia Soviety "Laimėji
mus" Nukariautuose Kraštuose

UetoVos Pabaltijo Valstybių Rislingai
Neturi Balso

Molcslo žiburiai
Didžiausis mūsų dienų 

išradimas, beabe jo, bus 
atominė bomba, arba tiks
liau kalbant — radimas 
būdo suskaldyti atomus 
(mažąsias medžiagos da
leles) atpalaiduojant juo- 

Įse glūdinčią milžinišką jė
gą ir ją palenkiant žmo
gaus tarnybon.

Su didele pagarba mes 
minime tuos žmones, kurie 
.apdovanoti taip giliu pro-

1

!čiu. Mums norisi daugiau minęs apie tą nuostabią 
sužinoti apie tuos mokslo;jėgą, išgaunama skaldant 
genijus, apie iu darbus a-įa^omus’ J*sai rašo: 
pie jų pasaulėžiūrą. Čia ir Vieton to, kad būtu- 
paduodame porą jų pasi- j pergązdinti tds atpalai- 
sakymu. 
mums bus nelengvai su
prantami, bet tai bus eg
zaminas mūsų inteligenci
jos ir palinkimo giliau gal
voti.
Nobelio laureatas

Vienu iš tų garsenybių 
vra Dr. Arthur H. Comp- 

Dr. Evatt, Australijos ton, kancleris Washingto- 
no universiteto St. Louis

I mieste. Už savo atradimus 
(kosminiu (pasaulio) spin
dulių srityje jis yra gavęs

į

Paryžius, rugp. 1 — Dvi
dešimt vienos tautos tai- atstovas ir mažųjų tautų 
ikos konferencijoj dalyvau- gvnėjas, pareikalavo, kad

čeko’ instrukcijas kaip Lietu- Ma dau*iau kaiP 5’000 as' visos tautos turėtl> Čeko- instrukcijas, įmenu, kurių tarpe yra 800 vici «r^ndi_
i žurnalistų ir pusantro tūk
stančio tarnautojų Liuk- 
sembergo palociuje.

Dvidešimt vieną tautą
PRIPAŽINO SPAUDAI LAISVĘ atstovauja 1.500 atstovų.

Paryžius, rugp. 1—Jung. 
Valstybių valstybės sekre
torius James Byrnes pa
siūlė, kad spaudai būtų 
suteikta pilniausia laisvė, 
būtent, kad jos atstovai 
galėtų laisvai rašyti apie 
taikos konferencijos eigą. 
Šį pasiūlymą tuojau parė
mė Dr. Evatt, Australijos 
atstovas.

Sovietų Rusijos atstovas 
•' • •- n-jj i- j (Molotovas, matydamasmisijonierius įs Biddeford,-^^ dauguma taikos kon-

Geležinkelio Sietis Pavers
ta Kataliku Koplyčia

Misijonierius Grįžta Į 
Solomons Salas

Boston — Kun. Henry 
Herbert, S. M., Maristas

Toishan, Kinija — Ma- 
ryknoll’ai misijonieriai 
nupirko Toishan miesto 
traukinių stotį, kuri taps 
katalikų centras - misija.

Stotis buvo pastatyta 
prieš pat karą, bet japonai 
užpuolė miestą ir išgabeno 
visas geležinkelio vėžes.

Maine, išvyko į Solomons 
salas, kur katalikų misijos 
baisiai nukentėjo nuo ka
ro.

Koplyčios, mokyklos, 
vienuoliai ir ligoninės su
bombarduotos. Kunigai, 
seselės ir parapijiečiai ja
ponų nužudyti ar išblaš
kyti. Nužudytų kunigų 
tarpe buvo ir Bostonietis 
parapijinis kuingas Jamės 
Hennessey; kuris . savaho-

ferencijos atstovų sutinka 
su Byrnes pasiūlymu, tuo
jau parėmė Byrnes pasiū
lymą. Molotovas tuo nu
stebino konferenciją.

Procedūros komitetas 
Byrnes pasiūlymą priėmė 
vienbalsiai.

riai išvyko 1937 metais

VVONDERLAND
D F v F R F J

dirbti misijonierišką dar
bą.

Kun. Herbert yra vienas 
‘ i misijonierių gu- 

j grįžti į savo misiją, nes jis 
.ten išbuvo dešimts metų. 
' Karo metu misijonieriai 
į buvo pasislėpę nuo japonų 
kalnuose. Jis su Vyskupu 
Wade ir dešimts brolių 
misijonierių buvo išgelbė
ti Amerikiečių submarinų 
ir nuvešti į Australiją.

Kunigas misijonierius 
pasišventusiai grįžta pra
dėti misijų atstatymo dar

bą.

__ I

Vietomis’ jie'duot°8 energijos, mes pri
valome ją sutikti su dina
mišku (gyvu) tikėjimu.

Akyvaizdoje atominio 
amžiaus tikrovės mes turi
me išmokti mylėti savo ar
timus taip, kaip to prieš 
2.000 metu mokino Taikos 
Kunigaikštis ir praktikuo
ti teisybę dar prieš Jį pa
skelbtą Izraelio pranašų.” 
Ar baime nuves į pa
saulio bendradar
biavimu?

Toliau, prisimindamas 
tą baimę, kuri dabar vieš
patauja daugelio širdyse 
dėl galinčio įvykti visuoti
no išnaikinimo piktam pa
naudojant atominę jėgą, 
mokslininkas rašo:
— Mes turime tą proble

mą (klausimą) spręsti ra- 
įmiai, pozityviu (teigiamu) 
.būdu. Neseniai pasaulį, 
, perbėgo misteriška baimės 
banga, kad — jei mes ne
sueisime vienybėn, visi 
pražūsime. Ši baimė turi 
logiška (protingą) pagrin
dą. Tačiau ne baimė turi 
būti tuo lemiamu veiksniu, 

.stumiančiu į pasaulio ben
dradarbiavimą. Baimė y- 
ra negatyvi (neigiama). 
Geriausiu atveju ji patar
nauja nersnėdama, bet jei
gu jai leidžiama neribotai 
įsisiūbuoti, ji net gali pa- 
raližuoti mintijimą.”
Tik vienas kelias

“Tėra tik vienas kelias 
pasaulio taikai ir neper- 

Tęsinys 5-tame pusi.

balsą ir kad visi sprendi
mai būtu priimti dauguma 
balsu. Mažosios tautos pa
tenkintos Dr. Evatt pa
reiškimais.

Sovietų Rusi jos “h t stovą s
Molotovas nepatenkintas tarnautojo 
Dr. Evatt

James
Valstybių valstybės 
torius, nustebino 
kada jis pareiškė, 
remsiąs keturių didžiųjų įos stipriai kritikavo ke-’ 

tūrių didžiųjų užsienių mi
nisterių paruoštas taikos 
sutartis Italijai. Vengri
jai. Bulgarijai, Rumunijai 

i ir Suomi jai, nes jos užtik* 
! rina Rusijai nrivilegi juo
das teises minėtų valsty
bių ekonominiame gyveni- 

Rumunijos irime. Jis pakartojo, kad tu-

tu, būtų griežtai pasiprie-l 
šinusios. Taigi kvislingas 

i P. Rotomskis gali būti ir 
atvežtas tik atlikinėti pa- 

‘ > darbus, ku
riuos jam įsakys Moloto
vas ar kiti Rusijos delega
cijos asmenys.

Dr. Evatt. Australijos 
atstovas, išklausęs Rusi-

Sovietų Rusija turi 300 as
menų. Mažiausia delegaci
ja tai Kanados. Ji turi tik 
30 asmenų.

Konferenciją ati d a r ė 
Prancūzijos prezidentas - 
premieras Bidault. Jis į- 
spėjo tautu atstovus, kad sprondimus 
iie gali būti negalės tabu- ferenciįa tiį dviem trcčda. 
lai isspręsti visu taikos ]įaįs ba|sy gad sulaikyti, 
klausimu, bet lietums- _ t .
suręsti taip, kad nesiprie- Rusijos atstovas Molėto- 
šintų nei teisingumui, nei vas.,lscJ” /r,1eztaJ ir pa- 
vartei .reiske, kad konferencija,
® ‘ 'nei kas kitas neturi teisės

kištis į Italijos, Vengrijos, 
Į Bulgari jos, - 
Suomijos ekonominį gyve-*ri būti teisingumas, ir jis 

bandysiąs sumažinti tas 
koncesijas, kurias yra lai
mėjęs Molotovas keturių 
didžiųjų ministerių tary
boje.

Dr. Evatt aiškiai pasisa
kė už Atlanto ir Jung. 
Tautų čarterius.

ALT PASIUNTĖ PROTESTĄ 
PRIEŠ. PABALTIJO 

KVISLINGUS
t

kalba.
Byrnes, Jung. 

sekre- 
visus, 
_v.^ad jos atstovo Molotovo kal-

kuriuos kon- Į

Kaip tik Maskva paskel
bė, kad jos užsienių minis- 
teris Molotovas veža į 21- 
nos tautos taikos konfe
renciją Paryžiun Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kvislin- 

Lietuvių 
paruošė 

pasiuntė 
valstybės

nima, o tik svarstyti ke-' 
turiu didžiųjų patiektas 
toms valstybėms taikos 
(sutartis. Vadinasi. Rusija 

Toje protesto telegramo-.pastatė reikalavimą, kad 
je yra tarp kitko ir prašy- jaį pripažintu teisę tvar

kyti tų valstybių ekonomi
nį gyvenimą.

Beje, sovietij Rusijos at
stovas Molotovas atsivežė 
i taikos konferenciją ir 

1 valstybių — 
Lietuvos. Latvijos ir Esti- 

,.A., . . . . jos kvislingus, kuriuos ti-mo politikoje, paminint įnl„o1a ..užsieni ministe.
Hrvlr I nnnm m li/Amnn ’

mas, būtent:

>

“Apgailestaudami dėl 
šios gero nežadančios ru
sų iniciatyvos, mes nuo-gus, Amerikos 

Taryba tuojau 
protestą ir jį 
Jung. Valstybių 
sekretoriui James Byrnes.

Amerikos Lietuvių Tary-
sijos“ valdifa““ netėisėtai“į (priklausomybės 
savo delegacijos sąstatą į-imą ’ 
traukė tariamus Lietuvos,! Kablegramą pasirašė A.

lankiai nrašome savo dele- Pabalti joa 
gaciją dar kartą pareikšti;T
mūsų nusiteikimą užsie
nio politikoje, ]
Inet ir deklaraciją, liečian-

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

riais”. Tačiau Molotovas 
neturėjo drąsos reikalauti, 

i “minis- 
teriai” būtų pripažinti Lie
tuvos^ Latvijos ir Estijos 

Latvijos ir Estijos “užsie- L. T. Vykdomasis Komite- atstovais. Molotovas gerai 
žinojo, kad Jung. Valsty
bės ir Anglija, kurios ne
pripažįsta Rusijai tų kraš-

ba nurodė, kad sovietų Ru-Iči’, Baltijos valstybių ne-
.. . w. ..... . innklaiifjnmvru's atstaty- tje Į(Vįsiįngaį

nių reikalų ministerius” — tas — pirm. L. šimutis, 
P. Rotomskį, V. I. Valės- sekr. P. Grigaitis ir ižd. M. 
kaln ir Hans Kruss. Vaidyla.

šeštadienį, rugpiūčio - August 3 d., 1:15 vai. po 
Dietų įvyks Lietuvių Darbininkų radio programa. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausytis gražiu lietuviškų liaudies dainų, muzikos, 
pranešimų iš WESX stoties per visą valandą.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
vvay, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOMISARŲ TARYBA “PASMER-i Rusija Mėtosi Atominės 

KT” RTR^.KKA TR KRFVP Energijos TyrinėjimuiKė” BIRŽIŠKĄ IR KRĖVĘ

B*HtNINKAt

APLINK PASAULĮ su vežimuku. Šis vyras, 
Larry Hightower po 128 mylių valandėlei susto
jo prie Seattle tilto, kad užsimokėti pervažiavi
mo mokestį, Jis mano apvažiuoti 20,000 mylių ir 
tas jam ims 12 metų.

į Kai Kurie lietuviai Belais- 
viii Pasmerkti Gyvai 

Mirčiai

jos Aukštaitjės SūnąT

I
i
I
■puotos Vokietijos buvo iš- „adoje, gavo žinią išLietu-

i Montreal (LAIC) —Jau-
— tri rašytoja Marija Aukš- 

Mums praneša, kad prieš taitė _ Navikė^ičienė, gy- 
kiek laiko iš prancūzų oku- venanti Montrealyje, Ka- ii ina hnvn ic. __ _ ___ 1* t • -j______________

gabenta dar viena partija VOs, kacf bolševikai nužu- 
karo belaisvių, kurių tarpe dė jos sūnų Joną Navike- 
buvo apie 60 lietuvių, savo vičių. Giminių jisai palai- 
laiku Hitlerio agentų su- dotas prie namų. Navike- 
gaudytų Lietuvoje ir pri- vičių šeimai išsikeliant į 
verstų dirbti pagalbinius Kanadą, Jonas buvo pasi- 
darbus vokiečių kariuo- likęs Lietuvoje tęsti studi- 
menėje. Dalis šių nelaimin-jas Paskutiniais Lietuvos 
gų mūsų tautiečių galėjo nepriklausomybės metais 
išsigelbėti, tačiau dalis pa- ,jįsąį buvo Karo Mokyklo- 
talpinta belaisvių stovyk- je> Kaune. Kitas rašytojos 
loję Prancūzijoje, kurią sūnus tarnavo Kanados 
saugo NKVD daliniai. Be kariuomenėje ir dabar tę- 
šių belaisvių yra žmonių,] sia aukštuosius mokslus, 
kuriuos sugaudė NKVD o trečias sūnus Algirdas— 
daliniai pačioje^ Prancūzi-1 studijuoja tėVų marijonų 
joje. Visi šie žmonės yra seminarijoje, Hinsdale, III. 
pasmerkti mirčiai.

Paryžius (LAIC) 
Mums praneša,

New York, rugp. 1 
Jung. Valstybių delegaci 
ja Jung. Tautų Atominės 
Energijos Komisijos susi
rinkime pasiūlė planą, kad 
būtų daromas tarptautinis 
atominės energijos tyrinė
jimas visuose kraštuose.

Rusijos atstovas Gromy- 
ko tokį Jung. Valstybių 
planą atmetė, ir pareiškė, 
kad jis priešinasi tauti
niam suverenitetui.

Iš to galima suprasti, 
kad Rusija nenori įsileisti 
Jung. Tautų atstovų tyri
nėjimui atominės energi
jos Rusijoje. Ji nenori nu
imti “geležinės uždangos”.

New York (LAIC) — imas atviras ta tema Mas-' 
Komisarų Taryba “Tary-]kvos pasisakymas, 
bų Lietuvos” Nr. 51 pusią- j Nors ir kiek profesorius 
piuose paskelbė nutarimą,1 Molotovo pareiškimu ga- 
pagal kurį Mykolas Biržiš- Įėjo būt priblokštas, drą- 
ka ir Vincas Krevė-Micke- šiai pastebėjo esą caru Jo- 
vičius paskelbiami “tėvy- no Žiauriojo pradedant, 
nes išdavikais” ir pašali- Lietuva. Maskvos grobi- 
nami iš Lietuvos Mokslų maras visuomet priešinosi. 
Akademijos.

Tą žinią paskaičius, pra
vartu prisiminti vieną 
Trockio posakį jo nesenai 
išleistoje knygoje apie 
Staliną” iš dvylikos apaš
talų, sako Trockis, vienas, 
— Judas — buvo išdavi-' 
kas. ir jeigu būtų turėjęs 
valdžią, visus kitus apaš
talus ir daugybę mažės- “Tarybų Lietuva” 
niųjų mokinių, tikriausiai, 
būtų paskelbęs išdavikais.

Panašiai ir tie Vilniaus 
komisarai, atsidavę Mas
kvos tarnybai ir vykdyda
mi Maskvos įsakymus, iš
sijuosę smerkia Lietuvos 
rašytojus - patrijotus. Jie 
nesupranta, kad Maskvos 
padiktuotas pasmerkimas 
yra tolygus garbės atesta
tui. Abu “tėvynės išdavi
kais” pavadinti mokslinin
kai gali tuo didžiuotis.

1940 metais, Lietuvą ru
sams okupavus, prof. Krė
vė - Mickevičius sutiko 
stoti į Dekanozovo for
muojamą valdžią.

Mat, tikėjosi galėsiąs 
nors šį-tą išgelbėti. Pana
šiai galvojo ir kiti du į a- 
nametinį ministrų kabine
tą stoję patrijotai: E. Gal
vanauskas ir Generolas V. 
Vitkauskas.

Matydamas, kad visas
Lietuvos valstybinis apa- erats”, yra pašvęstas iš-! darbininkų, daugelyje Lie- 
ratas rieda į komunistinę imtinai Baltijos kraštams, tuvos darboviečių, kaip 
bedugnę, prof. Krėvė ryžo- apeliuojant demokratiniai praneša okupantų leidžia
si vykti į Maskvą, kad ten nusiteikusią visuomenę ma “Tarybų Lietuva” Nr. 
su Kremlio satrapais galu- stoti gynimui prieš Mas- 51 įvedamos parodomo- 
tinaį išsiaiškinus, nors ką kvos agresiją. Kitas atsi-,sįos lentos, kur kasdieną 
Lietuvos išgelbėjus. šaukimas liečia įvairių• bus įrašomos dienos darbų

Vieną liepos mėnesio tautybių išvirintuosius,' išdavos.
naktį, prof. Krėvė buvo juos kviečiant dėtis į ben-; Darbininkų įšnaudoji- 
priimtas Molotovo. Ly- drą frontą kovai prieš Ma-'mas Sovietuose priėjęs te
gindamas raudonojo skvą. Trečias atsišauki-jkio laipsnio, kad, kaip liu- 
Kremliaus politiką su Jo- mas užstoja serbų patrijo-1 jįja Kravčenko, kaikur 
no Žiauriojo politika, Mo- tą Generolą Michailovič ir darbininkui buvo kabina

ma lenta su “penkmečio 
plano sabotažninko” užra
šu.

Tiek prof. Krėvė, tiek M. 
Biržiška, šiuo metu, ran
dasi vakarų Vokietijoje ir 
dirba savo specialybėje.

Lietuvos Geležinkelių 
tMfnininkai

New York (LAIC) —
Nr. 55 

praneša apie Paželos rajo
no geležinkeliečių partinį 
(kompartijos) susirinki
mą. Jame kalbėjo rajoni
nio komiteto sekretorius 
Kardasevič, geležinkelių 
milicijos atstovas Sibajev, 
darbininkų aprūpinimo at
stovas Isajve, ir ryšiu bei 
signalizacijos atst o v a s 
Volkov.

MiškMnty Mokykla

BerensHn Turi Naują 
Idėją

hezidentas Atšaukė Komi
tetą Iš Londono

-
Washington, D. C., rugp.

1 — Prezidentas Truman

i

Hanau (LAIC) —Hanau 
Lietuvių stovykloje esan
tieji miškininkai, pasi
kvietę ir ią kitur esančių 
miškininkų - specialistų, į- 
steigė Miškininkų Mokyk
lą kur mokomasi pagal 
Lietuvos miškininkų mo
kyklų programas ir pla
nus. Be teoretinių dalykų,

f antrai Fnrnr__ 1 fajUral numatomi ir praktikost enirdi Luropean reoer® darbai unrra mokyklą 
ClUD remia ir palaiko. Be šios

----------- ! mokyklos, Hanau sudary- 
Roma (LAIC)—Čia su-tas Miškininkų Centras, 

siformavęs Federalis Cen- kuris apima visų lietuvių 
tro Europos Klubas (Pir-tremtinių miškininkų rei- 
mininkas Dr. M. Krek, jo, kalus.
padėjėjas — J. Poniatows- ----------------
ki ir sekretorius — Dr. Ze- 
bot) neperseniai išleido
pluoštą atsišaukimų kelio
mis kalbomis.

Vienas atsišaukimas
44

Parodomosios Lentos Uo* 
tavos Darbovietėse

New York (LAIC) — 
Stengiantis kuo daugiau-| OLtZilglclIlLld KuU UdUglClU"

An Appeal to the Demo- ,sįaį išspausti iš Lietuvos
rote” čvoctac ič- j   _____ T i..

no Žiauriojo politika, Mo- tą Generolą Michailovič ir j 
lotovas aiškiai pasakė esą smerkia Maskvos insceni- 
Lietuvą Maskva nutarė zuotą teisminę 
prisijungti. Buvo tai pir- Bielgrade.

komediją

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Tremtiniai Kuria Prafesio- 

nalinj Teatrą "Aitvarą”

—.------------

New York (LAIC) — Į
New York Times kores
pondentas Theodore M. i atšaukė iš Londono Kabi- 
Bernstein . sekmadienio ’ neto Komitetą, kuris buvo ratyvų sąjunga 
The New York Times lai-Į nuvykęs su Anglijos virai-] tiems socializmo 

/ 1«0*1 Y v rzl n i Unvsirt Dnl/\r«G rl o v* lctioni C

M

doje (liepos 21), daryda
mas tarptautinės padėties 
apžvalgą, pabrėžia naujai 
kilusius sunkumus dery
bose su Sovietų Rusija. Su
sitarimui su Sovietų Rusi
ja pasiekti. Ponas Berens- 
tein siūlo kompromisą Bal
tijos valstybių sąskaitom

Po ilgų, painių ir nayvių 
išvadžiojimų, autorius sa
vo straipsnį baigia: “Pa
galiau, ar neatsirastų dar 
mažasne užbaigtas reika
liukas su Pabalčio valsty
bėmis, kurių inkorporavi
mą į Sovietų mes (t. y. a- 
merikonai) niekuomet ne- 
pripažinome?”, tuo duoda
mas suprasti esą čia būtų 
galima padaryti “čigoniš
ką” biznį.

Straipsnis pavadintas 
“Amerikos diplomatija 
reikalinga kietų tikslių 
derybų — siūlo tam tikras 
priemones kompromisui 
pasiekti.”

Žinios Iš Londono

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškioj ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu S...............  ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ..........  „..........................
Gatvė ................................................... ..............
Miestas ir Valstija .............. ................................

knyga (s)

Vokietija (LAIC) —An
glų okupuotoje zonoje su
sibūrę lietuviai aktoriai su 
žymiuoju Lietuvos akto
rium H. Kačinsku prieky
je, kuria profesionalinį lie
tuvių tremtinių teatrą 
“Aitvaras”. Pirmuoju šio 
naujojo teatro pastatymu 
buvo A. Ruko pjesė “Bu- 
bulis ir Dundulis”, vaiz
duojanti nesenų laikų Lie
tuvos gyvenimą.

Vertė Iš ledo Lupti Sieto
New York (LAIC) — O 

kupantų tvarkomas Lietu
vos ūkis yra tokioj didelėj 
netvarkoje, kad net staty
bai skirti sieliai nebuvo 
laiku pereitą rudenį išimti 
iš vandens, įšalo lede ir 
žiemos metu darbininkai 
buvo verčiami juos kirsti 
iš ledo ir vežti į lentpiūves. 
Pav. Šančių rajono, tuo 
būdu, reikėjo gelbėti 2,500 
kubinių metrų miško me
džiagos.

Pati rašytoja yra silpnos 
sveikatos ir dėl ligos, ture-

Vilnious Rodijas "Giriasi"
Vokietija (LAIC) —Da- “Nepriklausomoji 

bartiniai Lietuvos oku-'va”.
pantai kad ir kaip besi-i Aukštaitė daugiausiai 
stengdami nuslėpti tra- rašo poeziją, dailiosios li- 
gišką Lietuvos būklę, jau, teratūros kūrinėlius ir 
vien savo “pasigyrimu” i šiaip kultūriniais klausi- 
parodo baisią jos padėtį, mais.
Kaip mums tremtiniai iš j 
Vokietijos praneša, Lietu
voje dabar viešpataująs 
visiškas skurdas. Štai cha
rakteringa žinutė:

“Visa sąjunginė

vimo Kanadoje leidžiamo
i Lietu-

ninkai tartis apie Palesti
ną.

Kaznačevski Tvarka Žemės 
Banką

I
New York (LAIC) —Ko

munistų partijos organas 
“Tarybų Lietuva” Nr. 43 
praneša, kad vadovaujan
čiu asmeniu Respublikinė
je Žemės Ūkio Banko kon
toroje yra Kaznačevski.

Haujas KataNky Laikraštis

Nelaimės priblokštai ra
šytojai, jos liūdesio valan
doje, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

Kiek toli yra pažengusi
Lietuvos rusifikacija, ga- 

“Tarybų

koope-
darbš-
šalies Įima spręsti iš 

premi- Lietuvos” — 
| “Raudonojo laivyno ko- f 4 ' • -jk-r * •'1 ~

darbo valstiečiams
juoti atsiuntė druskos”, j “Raudonojo laivyno ko- 
Jei jau ir “pasižymėju-’votojas N. pareiškė Klai- 

uosto darbinin- 
“Čia, kaip ir Vladi- 

vastoke ar Leningrade, vi
sur matau savus žmones.” 
“Tarybų Lietuva” tik pa
tvirtina Churehillio pasa
kytus žodžius britų parla
mente, kad Lietuvoje ir 
Pabaltyje gyventojų sudė
tis, palyginant su 1939 me
tais, visiškai pasikeitė.

Senųjų Lietuvos gyven
tojų šiandien reikia ieško- 

karo Lietuvoje ti nesuskaitomuose bolše-

siems” teduodama kaip j pėdos 
premija tik druska, tai, ži-'kams:

Inoma, toliau ir kalbėti ne
tenka!

Arba ir vėl:—
“Rūdninkų girios eksplo

atavimo viršininkas pa
reiškė, kad turimais miško 
ištekliais galima padėti ir 
kitoms broliškoms respu
blikoms”. Ir taip be galo 
kalbama apie baisų miškų

Richmond, Va. — Šios 
vyskupijos buvusis mėne
sinis laikraštėlis bus spau
sdinamas kas savaitę.

Veteranas žurnalistas ir 
laikraštininkas, John Da
ly buvo paskirtas nauju 
redaktorium.

Londonas (LAIC) — Čia 
susikūrė nauja organiza
cija pasivadinusi London 
International Group, kuri 
užsibrėžė siekti geresnės 
santvarkos, Atlante Čar- 
terio ir kitų padorumų pa
grįstų deklaracijų pras
mėje. Organizacijos* pirmi
ninku apsiėmė būti Sir 
Ronald Storrs, buvęs britų 
gubernatorius Palestinoje.

Mūsų korespondentas 
priduria, kad dėl vis tebe
vyraujančio Londono 
sluogsniuose sovietinės 
Rusijos atžvilgiu pataika
vimo, vargiai, ar nauja or- 
ganizacjja bus pajėgi pa
teisinti jos čarteryje įra
šytus dėsnius.

Pav., toliaus rašo mūsų 
korespondentas, per 2-3 
paskutinius posėd ž i u s, 
dargi, ir Sovietų Rusijos 
vardas tos organizacijos 
buvo vengiamas minėti.•

Ir tik Anglijoje viešin-! 
čiam Amerikos svečiui 
William Henry Chamber- 
lin toje grupėje interna
vus, garbingo aeropago 
diskusijos įgijo labiaus 
natūralų pobūdį. I

c

i

I

i

I

naikinimą. Po pirmojo pa
saulinio 1---- * " "
buvo belikę tik 17% miš- vikų koncentracijos lage- 
kų. Antrojo pasaulinio ka- riuose,, tūkstančiuose ka
ro metu pirmiausia rusai, i Įėjimų, ištremtyje Sibire, 
po to vokiečiai, o dabar vėl Vokietijoje ir visame pa
rašai, miškus kerta kiek šaulyje. Į jų vietas atvežti 
tik gali. Visai teisingai iš Vladivostoko ir Lenin- 
tremtiniai sako “Ne tik grado, kuriuos taip greitai 
kad neberasime žmonių, ir galėjo atpažinti minėtas 
bet ir medžių”. ' rusų jūrininkas.

Turėkite Savo Namuose
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- 

a 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: “Darbinitikas”, 366 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

r

“Darbininko" Administracijai:
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

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

Adresas

<

i
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DARBININKAS
(THE WORKER)

PubUshed every Tuesday and Friday ezcept Holidays such u 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Tjfcbor Day, Thankagiving and Christmaa
8AINT JOBEPH'8 LITHUANIAN5*. C. A88OCIATION OF LABOR

VRarcd aa MCond-ctaM matter SepL 12, IBIS at the >oat office at Boatoa. 
Maaa. undar the Act of March 3,1870.

AOMptanec for maiMnf at epeciai rate of poatage provided for in Section 1108 
Act of October 8,1817, authiorlzed on July 12. 1818

BUBBCRIP^iON RATE8: PRENUMERATOS KAINA
Domectie yearly--------------14-00 Amerikoje metams------- 84.00

Domeotic once per- weak yearly 32.00 Viena kart savaitėje metama— 82.00
Foreign yearly _____________  88-00 Užsieny metams ------------------- 85.00
Voraign once par waak yearly 82.80 Užsieny 1 kart aa-tOJ metama 82.50

Amerikos Lietuvių Tarybos
Memorandumas

I

DARBININKAS
' t86 Vest Broadwty, 8outh Boston, Ifaas

Telephone SOUth Boston 2680

į Nevv York (LAIC) — Są- kretaus iš šio memorandu- 
Ihišyje su prasidėjusia mo gausis. Girdi, mes (t. i 
“mažąja” taikos konfe-iy. Amerika) tebepripažįs- Į 
rencija, Amerikos Lietu-! tame tų trijų kraštų nepri-j 
vių Taryba atsikreipė į i klausomybę, bet ne dau-! 
jPrezidentą Trumaną irgiaus kaip tik techniškojo 
Į Valstybės Sekretorių Byr- pasireiškimo prasmėje, 
■nes su specialiu teisingu-’ Čia, mūsų manymu, The 
mo Ba-tijos kraštams rei- New York Times dikčiai 
kalaujančiu memorandu-, klysta: Amerikos valdžia 

imu “Justice for the Baltic tebepripažįsta Baltijos
-Statės”. kraštų nepriklausomybę

kil |« 1 f• i Per 4 nuslanius sp>>ašy- iš giliai esminio ir princi-Nekalto Prasidėjimo Vienuolija po,ij
--------------------------- okupuotos Lietuvos tra-! Kaio žinome, ameriko- 

Nekalto Prasidėjimo Vienuolija (Vargdienių Se- gįn°-ą būkle, nabrėždamas, niškoji politika smurto, iš 
selės) Thompsone - Putname, Conn., pereitą sekmadie- ka(i mfc£u kai karą laimė- v*so» nepripažįsta. Yra tai 
nį turėjo didingą iškilmę, kurioje susitelkė keletas re-Į jusjos valstybės rengiasi 
liginių ir socialinių pramogų: eilinės Sekmadienio pa- Vokie t i j o s sąjunginiu- tikos pagrindinė 
maldos (mišios, pamokslas, palaiminimas); pašventį- kems grąžinti ramybę ir 
nimas Švenč. Panelės statulos, “Steigiamasis Seimas”, fa,k^ Baltijos kraštų pa- 
t. y. Vienuolijos Rėmėjų įsteigimas ir mergaičių - vasa- ’ dėtis ir likimas palieka- 
rotojų “aktas” bei atostogų baigos programa. Na. ir, mas visai be dėmesio, 
žinoma, gan skaitlingų svečių ir viešnių pasivaišini-į 
mas bei piknikas. Iš viso, tai sudėtinga ir graži iškilmė, 
sudarysianti, ar jau sudariusi naują reikšmingą laiko-! 
tarpį Vienuolijos gyvenime Amerikoje. Esama ypatin
go akstino, kurs pastūmėjo tą iškilmę suruošti.

Dalykas toks, kad Vokietijoj randasi 9 Vargdienių 
Seselės, pabėgusios nuo bolševikų siaubo. Jos būtinai 
reikia parsigabenti Amerikon. Jei tai pavyktų, Seselių 
veikla kaip ant mielių pakiltų. Dabar joms persunku. 
Nenusiskundžia, kad darbo nėra. Darbo yra perdaug, 
bet darbininkių trūksta. Devynios pagelbininkės tai grįžti į savo namus, ir 
stambi ir labai pageidaujama paspirtis. Tačiau jų par-j 3) kad, pagaliau, lietu- 
gabenimas susiduria su sunkiomis kliūtimis. Kažkas viams, latviams ir estams 
tiksliai kliudo, apsidraudžia esamų ir nebesamų įsta-, būtų leista per laisvus rin- 
tymų formalumais. Reikalauja parodyti kiek sukelta; kimus pasirinkti sau val- 
lėšų Seselių kelionei ir tt. Vienuolijos vyriausybė deda džias. 
ryžtingų pastangų tiems kliudymams nugalėti, ypač 
sukelti lėšų Seselėms parsigabenti, gi lėšos labai stam-' spausdintas, ALT memo- 
bios — virš poros tūkstančių dol. Tokia suma vos besi- randumas liko išsiuntinė-

Amerikos Lietuvių Tary
ba konkrečiai reikalauja:

1) kad sovietų okupaci
nės jėgos iš Baltijos kraš
tų būtų pašalintos;

2) kad Baltijos kraštuo
se būtų sudarytos sąlygos 
kurios leistų šimtam tūks
tančių išblaškytų tremti
nių, be baimės ir pavojaus,

Amerikos užsieninės poli- 
ė gairė, 

ryškiais žodžiais užakcen
tuota tiek 1940 metų liepos 
23 d. 
aneksijos 
tiek Atlanto 
įtiek, pagaliau, 
ryje.

Mes anaiptol
kad 23 metai atgal Pabal
čio kraštams USA suteik- 

!tas pripažinimas šiandien 
jau būtų nublukęs į tech
niškojo pobūdžio reikaliu
ką.

garsiame Pabalčio 
pasmerkime, 

čarteryje, 
UN Čarte-

nemanome,

Laike milžiniško Atominės bombos išbandy
mo buvo sustatyta išrikiuotas laivynas. Štai USS 
Independente, laivų nešėjas irgi buvo dalyvis 
Bikini salyne laike Atominės bombos ekspliozi- 
jos ir štai kaip nukentėjęs atrodo.

' - -i
♦ :-ao-im
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turėjo 
valstvbėse, 

ir toji liko'-.

šiandien yra 
jos

o
• J

turės mir-

negah užgniaužti meilė- 
link jos. Čia nėra politika,; 
bet pačios žmogiškos pri-; 
gipities dalelė. Medžiaga; 
gali būti sunaikinta, bet 
dvasia ne. Dvasia yra ug
nis po pelenais, kurios jo
kia ranka negalės užgesin-, 
ti. Lieka slaptoje kibirkš
tėlė, kuri pirmiau ar vė
liau sukels gaisrą.

Lietuva vis dar 
vilti Vakarų 
bet šiandien 
bergždžia.

Lietuva
merdėjimo stadijoje, 
gvvvbė iš visų pusių pa
kertama. Ar niekas jos ne
pasigailės, neužstos, ar 
milijonu tauta
ti? Ar ir toliau bus žiūri
ma sadizmiškai į kankina
ma tautą? Man rodos, kad 
Lietuva jau užtektinai iš
pirko savo kaltes, kurių 
niekada nenapildė. Jau bū
tu laikas liautis ir atstaty- 
įti Tautos garbę.

Lietuva žiūri pilnomis 
ašarų akimis į šią konfe
rencijos taiką. Ji k ūkia 
galimybės pakilti iš skaus- 

' mo ir vargo, atstatyti sa
lve ir vėl ramiai gyventi, 
i Ant šios konferencijos 
! puola visa atsakomybė, 

Artinasi lemiančio ji va- .kraujo buvo pralieta, bet kuri gali būti išreikšta vie-

VERKIANTI LIETUVA
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landa. Visų lietuvių širdys, nė vienas nesijautė pilnai nu žodžiu: Lietuva.
kur jie bebūtų, perpildytos ią pavergę. Nė vardas, nė Nuo Lietuvos likimo pri-

Ką Tikrai Apie Pabalti Pasa
kė W. Churchill Kalbėdamas 
Britų Parlamente Birželio 5

New York (LAIC) — 
Atsižvelgiant į labai skir
tingus spaudoje pasiro- 

, _ . -. , , , , . džiusius tekstus, čia patkuriančiam vienuolynui sudaro nepakeliamą sunkeny-.tas kongresmanams, spau- dedame brit parlamento
bę, ypač kad jų pajėgos pernelyg įssitempe įsigyjant dai ir šiaip zymesnem USA - r
tris namus: taip vadinamą vilią, seneliams prieglaudą asmenybėm, 
ir motinišką namą. Vilioję gyvena Seselės, kurių žinio- į Memorandumas liko pa- 
je yra prieglauda, pats prieglaudos namas dabar jau stebėtas ir didžiosios spau- 
pertaisytas ir žymiai padidintas, gi motiniškam name dos, jos tarpe ir New York 
yra tikrasai vienuolynas ir naujokynas. Rodos daug Times.
pastatų, bet visi apgyventi, ypač vasaros metu. Prie- Į Suglaustai atpasakojęs! “Meanwhile, it was clear from 
glaudos namas modemiškai įtaisytas ir atrodo dido- dokumento turinį, didysis the speech of the Foreign Sec- 
kas. Kol kas dar yra vietos kokiam desėtkui senelių New York’o dienraštis, nei retary that the policy of the 
pastoviai apsigyventi, bet ką tai reiškia visai išeivijai, iš šio, nei iš to, priduria Soviet Government seems, up 
Tačiau artymesnių miestų lietuviams ir tai jau didelė (esą abejotina ar kas kon- to the present, to be to delay 
parama. I

Ypač jaukus taip vadinamas mergaičių darželis, į čių iš artymesnių ir tolimesnių vietų. Kad būtų dąu- 
kurį atostogų metu susirenka nemažas būrys priau- giąu patalpos ir Seselių vedėjų, būtina sukelti stam- 
gančių lietuvaičių, kurios bėgyje kokių šešių savaičių besnių lėšų. Tuomet mergaičių darželis keleriopai iš
gauna visokių religinių,.dorovinių ir tautinių pratimų: augtų.
ten mokoma tikėjimo dalykų, lietuvių kalbos, tautinių’ Iš viso, Nek. Prasidėjimo Seselių veikla yra lietu- 
šokių, žaislų ir t.t. Ypatingai prižiūrima tvarkos, gra- viškai jauki ir labai mums naudinga. Kruopščiu savo 
žaus išauklėjimo ir drausmės nuostatų. Darželis kas- darbu jos kelia mūsų labdarybę ir kuria mūsų išeivijoj 
met eina populiaryn. šią vasarą jį aplankė 80 mergai- katalikiškos Lietuvos užuomazgą. EL

Didesniame kiekyje at-

kur jie bebūtų, perpildytos 
neramu ir baime.

Verčiant istorijos lapus, 
nerasime tragiškesnės pa
dėties už šią. Barbarai ne 
kartą buvo ją užėmę, daug
all finai settlements of peace 
and to prevent the peoples of 
Western and Eastem Europe 
from getting together in friend- 
ly, sočiai and economic associa- 

j of them would 
1 taip kaip ji tilpo Parlia- iįke to do. On a short-term 
mentary Debates, House view, Įime is on the side of the' 
of Commons, Offisial Re- C? •• 1 h Z, A F, Z,

. port, Volume 423 No. 154.

|VI. 5 posėdžio stenogramą, tion, as many 
tain Irain ii tilnn ParliiL- A y-v J Z"V

ją pavergę. Nė vardas, nė 
patrankos negalėjo užslo- klausys visos Europos liki- 
pinti lietuvio dvasios. Lie- mas, nes nėra pasakyta, 
tuvių tautos dvasia nepa- kad sumindžiota tauta ry- 
vergiama, ji yra nemirtin- toj negalėtų atsistoti, 
ga, atsilaiko prieš žiau-į Nugalėtieji 

■ riausius persekiojimus ir jai jau yra skirti 
perneša kiekvieną smūgį, iams, dulkėtoms 
po kurio dar galingesnė istorijos knygoms, heroiš- 
prisikelia ir neapsivilia. koms legendoms, kurios

Patys užvaldytojai nu- buvo giedamos Atėnų ir 
stebo ir susižavėjo -jos iš-.Spartos aikštėse, 
tvermingumu, nepalaužia-i Pasaulio likimas negali 

į ma valia. Tačiau tokio žvė- Į priklausyti nuo kelių im- 
' riško pavergimo, kaip ši-1rojalistų, ar dvieiu rau
tas, niekad nebuvo. Į donų diktatorių, jei ištik-

i Jei pasaulis nori taikos, ,rŪJV kiekvienas sutveri- 
! Lietuva turi būti laisva, mas turi teisę gyventi, ir 
Neleistina, kad vieno užsi- jei pirmasis gyvenimo dės-- 
spirimas kankintų nekaltą nis turi būti teisybė, 
tautą. Lietuva nemirs/ T. B. Mikalauskas.

ir nugalėto- 
muzie- 

senovės

• w

Soviets, because the longer a 
free and peareful settlement of 
Europe is delayed, the more 
time the Russian forces and 
Communist organizations have 
at their disposal in order to li- 
ąuidate whatever elements ob-J žmonės praeina, bet žemė 
noxious to their ambitions ven-! lieka. Lietuva nenusipelnė 
ture to show themselves in’§įos bausmės. Ji buvo kul- 
these wide lands. The popula-j turinga tauta, ištikima ir 
tions of the Baltic statės are no taiki su visais. Lietuviai, 
longer recognizable as those kaip ir kitos tautos, turi 
which existed before the war. teisę gyventi savo tėvų že- tave Dieve nuo supykinto 
They have suffered a double mėje. ,ir karščiavimosi, net ir

J(liquidation, both at German, žemė, kurioje gimstama, teisingumo dalyke, dėlto, 
K. hands, and Russian hands." yra kaip motina. Niekas kad temdo ir drumsčia jį.

T. B. Mikalauskas.

Ginyų gali klausyti, bet 
ginče nedalyvauk. Saugok 
menkiausiame išsireiški- - 
me. Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

B. YVES NICOLAZIC’O REGĖJIMAS
Turtingo barono iš Kasanovos sūnus Jo

nas, nuo pat užgimimo buvo aklas, kurčias ir 
nebylys. Katedros atstatymo laikotarpiu, jis, 
eidamas vos 14 metus savo amžiaus, sykiu su 
savo gimdytojais ir kitais aristokratų, kilnių 
bajorų šeimų nariais, irgi dalyvavo šiose 
prakilniose ir reikšmingose iškilmėse. Staiga 
apturėjęs specijalų dangišką įkvėpimą, jis 
savo rankų, veido ir kitokiais ženklais vi
siems nurodė pradėti daryti iškasinėjimus po 
buvusiu didžiuoju katedros altoriumi. Pradė
jus šiuos kasinėjimus, neužilgo visi pamatė 
stebėtino grožio šviesos apšviestą kedro 
medžio skrynią, kurioje per kelius šimtme
čius buvo sudėtos ir brangiuose rūbuose įvy
niotos šv. Onos kūno relikvijos, šią stebuk
lingą šviesą galėjo matyti ir pats aklasis Jo
nukas, ir kad tinkamai įrodžius šio stebėtino 
atradimo reikšmę, staiga, visų dalyvavusiųjų 
žmonių akyvaizdoje, atsidarė jo akys maty
mui, ausys girdėjimui ir liežuvis gražiais, 
prakilniais kalbos žodžiais pradėjo garbinti 
šv. Oną. Visi tuojau giliai įsitikrino apie šių 
palaikų - relikvijų tikrumą ir autentiškumą. 
Ant viršaus šios skrynios auksinėje plokšte
lėje buvo lotyniškas užrašas: “Čia yra kūnas 
šv. Onos, motinos Šv. Panelės Marijos.”

Kaip ir reikėjo tikėtis, Aptas tuojau pasi
darė labai garsi vieta visoje Prancūzijos ša
lyje ir visų tikinčiųjų, ar šiaip jau žmonių a-

kys, mintys ir širdys buvo nukreiptos į šią 
stebuklais pagarsėjusią vietelę. Tačiau, ne
žiūrint visų žmogiškų troškimų ir begalinio 
džiaugsmo, ne šią vietą pasirinko šv. Ona 
įsteigti savo garbės ir kilnios žemėje kara
lystės sostą. Jai labiau patiko pastatyti tokią 
sau garbingą karaliavimo vietą — šventovę, 
tolimesniame šios šalies kampelyje, tarpe jos 
širdžiai ypatingai mylimų žmonių, būtent, 
šiandieninėje garsioje Auray šventovėje.

Prancūzijos mažame Ker-Anna kaimelyje, 
stovinčiame pakelyje į Auray miestą, gyveno 
paprastas, tiesą ir teisybę mylintis, didelis 
patrijotas žmogus, vardu Yves Nicolazic’as. 
Jis buvo visai bemokslis ir panašiai, kaip jo 
brolis ir kiti kaimynai, atsisakė mokytis raš
to tuo tikslu, kad “visuomet pasilikti papras
tose prigimtos tėviškės kampelio apylinkėse”. 
Kuomet šv. Ona 1623-26 m. kreipėsi prie jo su 
savo pranašystės prašymu, jis tuomet jau tu
rėjo apie 40 m. amžiaus. Jam nieko daugiau 
nerūpėjo gyvenime, kaip tik tinkamiausiu 
būdu ūkininkauti savo mylimos “Bocenno” 
tėviškės sodyboje ir vesti tikrai dievotą, pra
kilnų ir dorybėmis puoštą gyvenimą.

Jo numylėtas Bocenno! Šis derlingos že
mės sklypas, rodos, nė kuomi nesiskyrė nuo 
panašių jam kaimyninių, tačiau, kaip tradi
cija — padavimas sako, ant jo kadaise seno
vėje stovėjo koplyčia, šv. Onos garbei pasta
tyta. Niekas iš gyvųjų žmonių net neatsime
na, kada ir kas ją pastatė, ar sugriovė. Tai 
buvo tikrai karališkas sklypas žemės, nes 
dievobaimingas Yves vėliau atstatė tą gar
bingą šventovę ir čia įsteigė tarsi antrąjį šv. 
Onos garbingą sostą visoje Prancūzijoje.

Kun. J. Lelannine labai gražiai rašo apie 
tai: “Iš daugelio visų Nicolazic’o regėjimų, 
iš visų šv. Onos jam apsireiškimų, aš turiu

vieną gražų mintyse paveikslą, kuris įvyko 
nakties metu liepos mėn. iš 25 d. — į 26 d., 
1624 m. (šv. Onos dienoje’). Šis dievobaimin
gas darbininkas nakvojo savo daržinėje ir 
sergėjo nesenai iškultus javus. Tuo tarpu 
“moteriškė”, vartodama senovės gailų — bri
tų kalbą, nes tik ją vieną jis tesuprasdavo, 
prašneko į jį sekančiu būdu: “Yves Nicolazic, 
nesibijok manęs. Aš esu Ona, Dievo Motinos 
Marijos motina. Nueik ir pasakyk savo kle
bonui, kad šalę šio vieškelio ant šiandien va
dinamos Bocenno žemės, senovės laikais sto
vėjo mano garbei pastatyta koplyčia. Tai bu
vo pirmutinė man pavesta koplyčia visoje 
Prancūzijoje, kuri tapo sunaikinta lygiai 
prieš 924 metus ir 6 mėn. atgal (reiškia 699 
met.!). Mano yra didelis troškimas, kad ji 
būtų atstatyta ir tu pats būsi vienas iš pir
mutinių jų jos atstatyto jų, nes pats Dievas 
nori, kad aš būčiau šioje vietoje gerbiama ir 
garbinama”.

Reikia pastebėti, kad ši pasiuntinystė yra 
labai - labai panaši į Šv. Panelės Marijos pa
reikšta pasiuntinystę dievotai piemenėlei 
Marijai Bemadetei 1858 m. Liurde. Ir Mari
ja įsakė jai: “Eik pas kunigus ir pasakyk 
jiems, kad jie pastatytų čia koplyčią dėl ma
nęs; Aš trokštu iš šios vietos žiūrėti į visą 
pasaulį”. Kaip garsiame Liurde, taip ir čia 
Ker-Anna’s parapijos klebonas išsyk nepati
kėjo tiems žodžiams ir labai kreivai pažiūrė
jo į visą tą dalyką. Net tris sykius Yves at
kartojo savo pasiuntinystės prašymą tos pa
rapijos klebonui kun. Roduez’ui, ir kiekvieną 
kartą buvo atgrasinančiai priimtas, net išva
rytas ir paskaitytas juokingu svajotoju, arba 
net pusiau pamišusiu. Tokius pačius karčius 
vaisius teko paragauti ir Liurdo Bernadėtei.

Pagaliau iškasus ir suradus stebuklingu

būdu šv. Onos stovylą rūsyj ant senovėje bu
vusios koplyčios vietos, ji pradėjo sutraukti 
dideles žmonių minias ir galop bažnytinė val
džia ėmė rimtai tyrinėti visus šiuos garsius 
Ker-Anna įvykius. Galutinė šio dalyko pa
sekmė buvo šitoki: “Pats Varnės vyskupas 
de Rosmadenc, dalyvaujant šimtams dvasiš
kių, vienuolių ir 30,000 tikinčiųjų miniai, pa
šventino kertinį akmenį būsimąjai puošniai 
Šv. Onos garbei bazilikai, liepos 26 d . 1626 
m.” (Šv. Onos Metraščiai, 1934 m., pusi. 425).

Iš syk Šv. Onos garbės sostas — konlvčia 
augo namažu, bet labai majestotingai. Neuž
ilgo ši vieta popiežiaus Urbono VII, rūgščio 
24 d.. 1638 m., tapo apdovanota sausiais at
laidai. Pats karalius Liudvikas XIII. 1639 m., 
ir pagaliau vvskuou remiami tėvai Karme’i- 
tai, nuo gruodžio 21 d., 1637 m., tane švento
vės gvardijonais, labai daug prisidėjo nrie 
garbingos vietos praplėtimo ir papuošima. 
Vėliau gi dėl įvairių politinių sumišimu, tėvai 
Karmelitai 1792 m. buvo išvaryti iš krašto, ši 
bažnyčia ir vienuolynas parduoti... Bet Die
vui leidžiant 1815 met. sugrįžo atgal ir 1828 
met. perėmė šios bažnytinės nuosavybės val
dymą iš tėvų Jėzuitu. Neužilgo buvo pradėta 
statyti nauja bažnyčia, šiandieninė nuiki ba
zilika. ir pakonsekruota 1877 met. Ši begalo 
daili Šv. Onos šventovė tapo pastatyta “tur
tuolių stambiomis aukomis, karalių auksu ir 
žmonių vargdienių skatikais". Tai tikrai gra
žus visais atžvilgiais pastatas ir boa bėjo ver
tas Šv. Onos dangiškos garbės! Nauja jos 
stovylą čia tapo pastatyta 1824 met., kadangi 
pirmykštė gaisro tapo sunaikinta . Ją iškil
mingai karūnavo paties popiežiaus Pijaus X 
specijalus Legatas. Kasmet čia atsilanko 
virš 200,000 maldininkų.

(Bus daugiau)



Cambridge. 
Kazimieras 

Žvirblis. O. P. pasakė 
kantį pamokslą:

Tėvo Alfonso P. Gailevi- 
čiaus (Gailiaus), O. P.. 
Primicijų proga. 1946 m. 
birželio 9 d..
Mass., Tėv.

"‘Pažvelgęs į jaunuolį, 
žus pamilo jį ir jam tarė: 
eik ir sek mane" (Morkaus 
10:21).

Penktadienis, Rugpiūčio 2. 1916

se-

9 vai. vakare prasidės šokiai. 
Lietuvių dienos pelnas skiria-

Jė-
at-

kaimy- 
švento

Kristaus Kunigo Pasiuntinybė,
Rugpiūčio - August 15, 1946 m. 

Lakevood Park,Pa.darosi. Jam ką tik atsisėdus 
prie ligonio, jau to veidas švys
telėjo. tuojaus vilties šypsais 
pasirodo. Pasako vienon to ku
nigo ausin keletą žodelių, gi ku
nigas ir jam keletą pasako, ta
da pakelia savo ranką virš to 
ligonio lovelės ir sako. O ką gi 
jis sako? Ar sako: “Prašysiu 

, Dievo, kad atleistų tau nuodė
mes" ar "melsiu Dangiškąjį 
Tėvą, kad dovanotų tau nusi
kaltimus"7" Visai ne! Jis pozi
tyviai sako: “Aš atleidžiu visas 
tavo nuodėmes vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios. 
Amen." "Aš tave paliuosuoju 
nuo visų tavo nuodėmių." A. 
tai nuostabus pareiškimas, tai 
stebuklingi žodžiai! Našta at
krenta. baimė išgąstis užleidžia 
vietą didžiai ramybei, ir to 
žmogaus siela gali keliauti ra
miai. gali dabar drąsiai sutikti 
savo Teisėją, gavusi išrišimą' 
lygiai, kad pats Kristus būtų 
ten sėdėjęs ir sakęs: "Kam at
leisite nuodėmes, bus jiems at
leista: kam sulaikysite nuodė
mes. bus sulaikytos" (Jono 20: 
23).

žemę, eikim 
ten vaizduo- 
pakvieskime 

didžiausi
vyrą, Joną 

šventąjį Juozapą 
mirties patroną

■
M •*B■ įa Kasmet šios apylinkės lietu- dienos programa, dalyvaujant 

viai susirenka į Lakewood Par- Lietuvos atstovui Pulk. P. Ža
ką 15 dieną rugpiūčio, kad at- Į deikiui iš Washington, D. C. Po- 
gaivinus savo tautinius jaus
mus, sustiprinus senas pažintis, 
kad pasidalinus bzgomojo lai
ko įspūdžiais, 15 dieną rugpiū
čio automobilių virtinės traukia 
nuo pat ankstyvo ryto į Lake- 
wood parką, busai prisigrūdę 
žmonių, net atskiri traukiniai

lUriKiui is vvčL&iAiiigiuu, iro-

nas Žadeikis suteiks vėliausias 
žinias apie pavergtą mūsų tė
vynę.

Vincent Dalton Schuylkill ap
skrities teismo teisėjas, pasakys 
kalbą anglų kalba.

Kalbos bus paįvairintos dai
nomis, kurias išpildys Šv. Vin- 

siunčiami į parką. Kuomet oras' cento parapijos choras iš Girar- 
pasitaikydavo gražus per Lie- dville, vadovaujant vargoninin- 
tuvių dieną, žinovų manymu, Ikui p. Šoriui.
'apie 50,000 lietuvių aplankyda
vo parką tą dieną.

Šiais metais Lietuvių dienos mas į tris dalis: seserims Kaži- 
“T*: Lietuvos Generalinio Konsulato New sekantieji kuni- ^enetėm^ aprims Francis-

t M ♦ ' -. ■ . a

J j?

į 1
■* B

Chile militarė garbės sargyba palydi savo šalies mirusio preziden
to a. a. Juan Antonio Rios, kūną. Iš paskum seka mirusiojo sūnūs ir ša
lies vice-prezidentas.

si savo generolų — lygiai tei- - 
singa. kad didžios tautos bei ’ 

; valstybės bendradarbiauja ran
ka rankon su savo dvasiškiais.1 
Irlandija (Airija) pasiliko išti
kima savo Bažnyčiai ir kuni- - 
gams. Todėl, ir šiandien ji lais- 

; va ir garbinga valstybė.
žvelgkime į tą šventųjų 
tą mokslininkų žemę. Be 
vės, be karališkų šeimų, 
grafai, jos lordai visur Europoj 
ištremti — be pilies, kuri paliū-, 
dytų, kad Irlandijoj kadaise gy
vendavo aukštų ponų; jos žmo
nės išvarginti, .nuskurdę, iš sa-! 
vos meilios žemės, iš savo mie
lo krašto išvaryti, baisiam pa
naikinimui pasmerkti. Visko Ir-; 
landi ja neteko, ;— —•
tik - ne savo kunigijos! Jie:giminių Šiaulėnų vai.

I RTTF>RY^ P--- -pasiliko su ja. nors buvo už jų ’ _----- ;

Yorke Paieškomi Asmenys:

I

Kunigo Darbai
Belieka, brangiausieji, vieną 

kitą žodį tarti apie kunigo dar-

(Tęsinys)
Pašaukim gi jo gerus 

nūs. Dievobaimingus, 
gyvenimo, karštai tikinčius ir
dorai gyvenančius vyrus mote
ris. Gal jie jam paliuosuos jo 
sunkios nuodėmės retežius ?
Nors gali už jį melstis, karštai 
prašyti, kad Dievas būtų jam 
gailestingas, bet... ir jųjų nei 
vienas neatims nuodėmės sun
kios naštos.

Palikime dabar 
dangun, skriskim 
tės sparnais. Ir
angelus, šventuosius, 
iš moters gimusį 
Krikštytoją, 
laimingosios
globėją. Mykolą. Ra}x>lą. Gab
rielių — Galingiausiąjį angeliš
kosios kariuomenės vadą. Be a- 
bejo jie mums padės daugiau
kaip menki žemės žmonės. Ta- bus. Jūs tuos darbus be abejo 

melsis, esate pastebėję jau nė vieną 
karštai šauksis prie Aukščiau- kartą. Juk Dievo kunigas visur 
siojo. kad atleistų mirštančiam gero daro žmonijai, stengiasi 
nuodėmes. Bet jie patys tos ga- jai laimės, džiaugsmo visur į- 
lios.<os galybės išrišti, atleisti-vesti, pagerinti jos gyvenimo 
žmogaus nuodėmes visai neturi. ■ sąlygas. Kunigai sukūrė krikš- 

Dar kreipkimės į Šventųjų | čioniškąją kultūrą ir krikščio- 
Švenčiausiąją Dievo Motiną. į į 
Angelų ir visų šventųjų Kara
lienę. Mariją. Prašykim, kad ji 
teiktųsi aplankyti mūsų mirš
tantį vargšelį. Gi ji yra visa 
galinga, ji "viską pas Dievą! 
gali". Ir šiame dalyke ji gali j 
užtaryti, bet pačių nuodėmių 
atleisti — negali.

Pagaliau pašaukime kunigą, 
pašaukim Kristaus pasiuntinį į 
tą kambarį kur žemės galiūnai, 
šio pasaulio turtuoliai bei milži
nai stovi bejėgiai prie mirštan
čio lovelės. Tegul būna ir jau
nas. be įgimtų gabumų ir be 
pasaulinio mokslo bei išsilavi
nimo; tegul būna ir ne maldin
gas. ne pamaldus kunigas, ta
čiau pastebėkit, pažiūrėkit kas nigų. kviečia

čiau visai ne! Ir jie

niškas valstybes įsteigė. Daly
vavo kunigai kiekvienos labda
ringos įstaigos sumanyme ir 

. atidaryme. Jie jas ir pašventi- 
’tino — prieglaudas, klinikas, li- 
i gonines. vaikų darželio ir pana
giai. Kristaus kunigas brangųjį! 
tikėjimo švyturį visur užlaikė, 
preservąvo; jinai švento ir pa
saulinio mokslo šventovę visur 
globojo. Kas tik buvo kilnu, 
šventa ir gera jis visur stengė
si saugoti. Jis darbštus, visur! 
pažanguojančių progresuojan
čių žmonių gerbiamas vadas, jis 
visur didingų darbų Dievuli ir 
Tėvynei pionierius.

Jei teisingai pasakyta, kad 
valstybė, kuri išsižada savo ku- 

sau nelaimių ir

Padėtis Lietuvoje
1945-1946 Metų Žiemos Gale

(LAIC)
I, ŠVIETIMAS, BAŽNYČIA IR 
KULTŪRINIS GYVENIMAS

Aukštosios Mokyklos. JJni versi te tai Vil
niuje ir Kaune, Vilniaus Pedagoginis Institu
tas, Vilniaus Meno Akademija, Kauno Kuni
gų Seminarija, Žemės Ūkio Akademija (da
bar Kaune), Kauno ir Vilniaus Konservatori- 
jos.

Išvardintose mokyklose mokosi per 5,000 
studentų. Jų tarpe 65' < merginų. I ir II kurso 
vyrai nuo šaukimo į kariuomenę neatleidžia
mi. Tautybėmis studentija skirstosi: 95'< 
lietuvių ir 5'< svetimtaučių (Lietuvos rusai, 
žydų likučiai, rusų karininkų vaikai, likučiai 
lenkų).

Vilniaus universitete veikia 7 fakultetai: 
ekonominis, teisių, istorijos - filologijos, fi
zikos - matematikos, chemijos, medicinos ir 
miškų. Kauno universitete 3 — medicinos, 
statybos ir istorijos - filologijos. Dėstomoji 
kalba universitetuose lietuvių. Visiems stu
dentams privalomi: — Marksizmo - Leniniz
mo pagrindai (4 vai savaitėje), Tėvynės ka
ras (1941-1945), rusų kalba, karinis parengi
mas.

Komjaunimas lietuvių studentų tarpe pa
sisekimo neturi. Komjaunimo gretose svetim
taučiai. Lietuvių studentų tarpe solidarumas 
didelis. Leninizmo - Stalinizmo linkmei pri
žiūrėti, iš Maskvos yra atsiųsti specialūs

ALIŠAUSKAS. Rapolas, gyv. Į 
New Yorke.

ANDRIJAUSKIENĖ, Mari-
Pa. joną, 

sają j ANDRIŪNAITĖ. Veronika, 
lais- Bostone.

AVIŽIENYTĖ. Izabelė, gyv. 
New Yorke.

BAČIŪNAS, Stasys.
i BEDARFAS, Aleksandras. 
gyv. Pittsburgh.

BETRAŠIUS, du broliai ir 
sesuo, gyveno Čikagoje, kilę iš i 

I Vaiguvos, Šaukėnų vai. 
! BRAŽINSKAS. Kazimieras, ’ 

visko nustojo, i gyv- Čikagoje^ kilęs ar turėjęs!

BUDRYS, Bronius, kil. iš
areštavimą dideli pinigai, aukš- Snį!Slva1;; PanevėŽi°_ T’ 
tos premijos mokomos. Kai jų 
bažnyčias naikino griovė, ir ki
tas religijos įstaigas ardė, jie1 
nebėgo iš savo krašto, bet nuo
šaly pasislėpę, pakrūmėj kur 
nors šventas Mišias atnašauda
vo. O šiandien Airiai nenugali
mi: jie tvirti ir Anglijoj ir Ka
nadoj, Pietų Amerikoj, Austra
lijoj ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, ir reikia su jais 
skaitytis. Pasiliko bendradar
biavimas tarp žmonių ir kuni
gų. ir užtat Irlandija šiandien 
taip sėkmingai gyvuoja. Bran
gieji Kristuje! Žinokime gerai, 
visada atsiminkime: niekuomet 
nemirs tauta jei tik jos kunigai 
dar gyvuoja!

Panašių dalykų galėtume pa-

Oklahoma valst.
ČĖPLA, Juozas, 

prie Grand Rapids.
DAMBRAUSKAS, Jonas, gi-j 

minaitis Šlekiams.
DAMBRAUSKIENĖ - Juš- 

čaitė. Ona.
DYRAS, Jonas, gyv. New 

Yorke.
GARBAČAUSKAS, Juozas, Į 

gyv. Čikagoje.
GRIČALAUSKIENE, Ona, • 

gyv. Cleveland.
i GRIGAS, Jonas ir Grigaitė,
, Ona.
i GUZULAITIS, Juozas, kil. iš
i Lukšių v., šakių aps.

GYKIENĖ - Baukytė, Pranė, 
kil. iš Švedasų vai., Rokiškio a.

IZOKAITIENĖ, Ona. 
JACIKEVIČIUS, Antanas. 
JANKAUSKAS, Juozas, gi- 

• minaitis Paškevičiams ar Bal
niams. '

j JANUŠONIS, Juozas, gyv. Či- 
į kago je.
j JARECKAS, Mykolas, gyv. 
Philadelphijoje.

I JASULAITIENĖ - Gelgotai- 
o čia Amerikoje: .įė Ona, gyv. Grand Rapids.

j JEZUKEVIČIUS, giminaitis

farmeris,

gai: garbės pirmininkas kun. P. kietėms ir Nukryžiuoto Jėzaus 
jčėsna; pirmininkas kun. K. Ba-
tptis; vice-pirmininkas kun. K.
Rakauskas; raštininkas kun. P. 
Laumakis; iždininkas kun. J.

j Gaudinskas. Presos komisiją 
sudaro: kun. P. Mockus, lietu
vių spaudai, ir kun. K. Rakaus
kas anglų spaudai.

4 vai. po piet įvyks Lietuvių

seserims.
Presos Komisija.

Kaip Kareivis Gali Įgyti 
Amerikos Pilietybę?

I

COBB - Kriaučiūnaitė, Elena, 
kil. iš Mariampolės aps., gyveno 

I
sakyti ir apie Lietuvą ir jos ku-t 
nigus. Lai užtenka tik paminėti' 
vieną kitą vardą: pavyzdžiui,! 
Maironį. Arkivyskupą Matule- * 
vičių, Tumą - Vaižgantą. Jakš-j 
tą - Dambrauską, Arkivyskupą 
Skvirecką. Vyskupą Paltaroką, Į 
Krupavičių, o 
Kun. Staniukyną, Miluką, Bal-j 
kūną, Skripką. Karalių, Navic-• Sinkevičiams, 
ką, Kmitą - Urbonavičių ir visą 
eilę kitų. Kas Lietuvos Pavasa
rininkus įkvėpė veikti Dievui ir 
Tėvynei? Kunigai. Kas žadino 
Ateitininkus darbubtis Bažny
čios ir Lietuvos gerovei? Kuni
gai.

t
If

(bus daugiau)

“politrukai”, prorektoriais auklėjimo reika
lams vadinamieji. Prie Vilniaus universiteto 
tokiu prorektoriumi paskirtas rusas Malkov. 
Malkov, kas 3-ia, 4-ta diena, šaukia profeso
rių susirinkimus, kurie trunka 2-3 valandas. 
Anot Malkov, profesoriai sovietų valdžiai ne
dėkingi. Geromis maisto kortelėmis aprūpin
ti, vis dėlto esą labai pasyvūs. Nerašo politi
nių straipsnių, neveda politinės agitacijos, 
neprisideda prie socialistinio rungtyniavimo.

Mokslas universitetuose nemokamas. Visi 
studentai gauna stipendijas: I ir II kurso — 
160 rublių mėnesiui; vyresniųjų kursų — 185 
rub. mėn. Studentų dalis gyvena bendrabu
čiuose. Gauna šiltus ir su elektros šviesa 
kambarius, už kuriuos reikia mokėti 10 rub
lių mėn. Apskritai paėmus, studento gyveni
mo sąlygos yra sunkios. Studentų valgyklose 
maistas labai menkas. Kas gyvena privačiai 
(tokių yra 60S ) dažnai neturi kuro, elektros 
šviesos. Tenka mokytis šaltame kambaryje, 
naudojant “koptilką” (savo darbo lempa, be 
stiklo). Kas svarbiausia, ramiai miegoti ne
galima: kiekvienu momentu gali pasibelsti į 
duris!

Studentai dainuoja savo mėgiamą dainelę: 
“Fortūna, esu ubagas, apleidai tu mane...
Tų visų sunkumų nepaisant, studentija 

noriai mokosi ir per solidarumą daug ką nu
gali.

— Vidurinės, pradžios mokyklos, vaikų 
darželiai: Veikia gimnazijos, progimnazijos, 
ekonominės mokyklos, mokytojų seminari
jos, amatų mbkyklos, pradžios mokyklos, vai
kų darželiai.' Lyginant su 1943 metais, jų 
skaičius mažesnis. Didelis trūkumas mokyto
jų, patalpų, mokslo priemonių (miestai su
griauti, užsilikusios patalpos užimtos kariuo
menės ir įstaigų).

Klausimas — Jau dau
giau metas laiko tarnauju 
Jung. Valst. armijoj, dar 
ne esu Amerikos pilietis.

i .... į Mane kelia iš vienos sto-
i t» . . •, • vykios į kitą ir todėl buvo

. įsunku išsiimti pilietybesPandėlio parapijos, Rokiškio' _ . .t .. ... ' ipopieras. Tuoj iš armijosaps., gimines ir pažįstami pra-;r r.,. . * , -j. . ... .. 1 ;pasiliuosuosiu. Apleidęssomi atsiliepti. .... .. 1KAZURA, Adolfas. la™W kalP «allU PaPraS’
i KETORAKIEN6 - Garkaus-i^į?^ budu P,1,e- 
!kaitė, Elzbieta, gyvenusi 26 ar, . T. ...m 1 Atsakymas— Kas tik260 Plum St., Reading, Pa. i, •7 - . , , ,I T/MTATo oi i tarnavo musų ginkluotoseKODIS, Stanislava, gyveno' — x »•įjegose antrame pasauli- 

niame kare gali naudotis 
1S! palengvinta naturalizaci- 

kn I ja, jeigu tik jis įstojo į tar
nybą prieš gruodžio 29 d., 
1945 m. Patarame kuogrei- 
čiausia paduoti savo pilie- 
itybės peticiją, nes tos pri
vilegijos sustoja gruodžio 
31 d., 1946 m.

iš Barčių km., Varėnos vai.
KARVELIENĖ - Bacevičiūtė,

JONAITIS, kilęs iš Bublelių 
vai., šakių aps.

JONIKAITIS, Adomas ir Ja
nas ir Jonikaitytė, Milė.

JUŠČIUS, Jonas.
KAITIBNĖ, Ona, gyv. Wilkes 

Barre.
KARACIEJUTĖ, Elena, kil.

260 Plum St., Reading, Pa.
KODIS, Stanislava, gyveno j 

Brooklyne, vėliau kitur.
KRAPAUSKAS, Juozas, 

Renavos, Mažeikių aps.
KULIKAUSKAS, Jonas, 

iš Žeimelio vai., Šiaulių aps.
KUMPIS, Jonas, kilęs iš Kar

tenos, Kretingos aps.
KUPSTAS, sūnus Juozo ir A-į 

nelauskaitės - Kupstienės.
KURAUSKAS, Juozas ir jo 

duktė Emilija Kurauskaitė? 
Kil.? gyv. Brooklyne.

LATINIS, Mykolas ir Juozas 
gyv. New Yorke.

LEUKUS, Anthony, gyvenęs 
150 Washington St., Reading, 
Pa.
Consulate Geaeral of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 24

(Bus daugiau)

Rusų vidurinių mokyklų Lietuvoje, kol 
kas, nėra. Rusai turi Vilniuje ir Kaune pra
džios mokyklas. Visose vidurinėse mokyklo
se dėstoma Stalino konstitucija.

— Bažnyčia: tiek tikybos, tiek antireligi
nės propagandos laisve. Pamaldos laikomos 
sena tvarka. Lankytojų labai daug. Kauno 
įgulos Bažnyčioje šventadieniais laikomos 
ketverios šv. mišios. Kiekvieną kartą bažny
čia būna pilna.

Vilniuje, šv. Jono bažnyčioje, per šv. mi
šias žmonės nesutelpa. Po pamaldų Šv. Jono 
bažnyčioje, tradicija virtusiu papročiu, vi
suomet giedamas Lietuvos himnas (kaip Lie
tuvos giesmė). Bažnyčios turi stiprius cho
rus. Dažnai kviečiami giedoti operos solistai.

Kauno jėzuitų bažnyčioje buvo suruoštas 
bažnytinės muzikos koncertas. Jame dalyva
vo operos solistai, choras, muzikai.

Nors Lietuvos dvasiškija ir turi tam tikrų 
materialių lengvatų, kita prasme ji yra gero
kai suvaržyta. Yra suimtų kunigų. Buvo net 
viešas teismas dviejų kunigų Kauno kino 
“Forum” salėje.

Katalikiškoji spauda Lietuvoje uždrausta. 
Karo kapelionai panaikinti. Rusams Lietuvą 
1944 metais užėmus, Vilkaviškio, Telšių, Pa
nevėžio, Kaišiadorių ir Vilniaus vyskupai bu
vo sveiki, gyvi.

Bolševikai ieškojo vyskupo Brizgio. Vil
niuje tebėra vysk. Reinys. Lenkų kunigų se
minarija Vilniuje uždarius, (ją uždarė NK
VD; anot jų seminarijoje slapstėsi lenkų 
PAK karininkai). Vysk. Jalbrzykowski išva
žiavo į Lenkiją (gyvena Balstogėje).

— Spauda, laikraščiai: “Tiesa”... Vilniaus 
dienraštis; “Tarybų Lietuva”... Kauno dien
raštis; “Sovietskaja Litwa”... Vilniaus dien
raštis (rusų kalba); “Valstiečių Laikraštis”

Juozas Kisinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

išeina kas 10 diena; “Jaunimo Gretos”... met
raštis, išeina nereguliariai; “Naujoji Kury- 
ba”...*literatūros žurnalas.

Atskiri provincijos miestai kaip Telšiai, 
Panevėžys ir t.t. irgi turi savo dieifraščius, 
bet tai vietinio pobūdžio periodika ir, papras
tai, Kauno ir Vilniaus ji nepasiekia.

Knygos leidžiamos, pirmoje eilėje, komu
nistinio, propagandinio turinio. Pav. VKP (b) 
istorijos vadovėliai, Stalino konstitucija, Sta
linas apie dialektinį ir istorinį materializmą.

Tiesa, šiuo metu spausdinama E. Sruogos 
parašyta knyga “Dievų Miškas”. Tai 460 pus
lapių dydžio veikalas, aprašantis Stutthofo 
koncentracijos stovyklos gyvenimą.

— Teatras: Vilniuje veikia tik drama. Vai- 
dylos teatras sujungtas su Valstybiniu. Vil
niaus teatro artistai: Chadaravičius, Juody
tė, Jukna, Kernagis, Čepaitis, Blynaitė, Miro- 
naitė, Knapkytė, Siparis, Kanopka, Jurkūnas.

Statomi veikalai: Viltis, Vyšnių sodas, Ru
sų žmonės. Vilniuje veikia “Liaudies Ansam
blis” vadovaujamas švedo.

Kaune veikia opera, operetė, drama, bale
tas. Operos artistai: Petrauskas, Kučingis, 
Mažeika, Sodeika, Stasiūnas, Gutauskas, Ja
saitytė, Staskevičiūtė (nusipelnusi LTSR ar
tistė), Mielašytė. Statomos operos: Faustas, 
Rigoletto, Traviata, Pajacai, Tosca, Eugeni
jus Onieginas, Sevilijos Kirpėjas. Solistai o- 
peretėje: Kūdobaitis, Andrejevas. Statomos 
operetės: Vestuvės Malinkovkoje, Linksmoji 
Našlė. Dramos artistai: Kuberta vičius, Ku- 
bertavičienė, Petraitis - Mackevičius, Dinei
ka, J. Petrauskas. Statomi veikalai: Liaudies 
Sūnūs, Revizorius (Gogolio). Baleto artistai: 
Juozapaitytė, Kelbauskas, Sabaliauskaitė. 
Statomi veikalai: Sužadėtinė.

(Bus daugiau)
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Ką Dabar Galvoja Atominės
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Pradžia 1-įname puslapy] 
traukiamam progresui 
(pažangai): gyvas ir ne
palaužiamas tikėjimas. Ti
kėjimas yra pozityvus 
(teigimas) dalykas. Jis 
veda į ateitį, jis padrąsina 
žmogų bet kokiame rūpes
tyje, jis duoda pasitikėji
mą pergale, jis sustiprina 
supratimą prasmingumo 
ne tik tų dalykų, kuriuos 
žmogus daro, bet netgi at
skleidžia prasmę paties 
gyvenimo. Tikėjimas, savo 
plačiausioje prasmėje, at
skleidžia prasmę paties 
gyvenimo. Tikėjimas, savo 
plačiausioje prasmėje, at
skleidžia žmogų esant Die
vo sūnumi, kurs* turi tur
tingą dalininkystę ne tik 
šiame gyvenime žemėje, 
bet ir gyvenime kurs dar 
ateis...

“Šiandieną, kai prieš 
mūsų akis yra didelis už
davinys: sukurti taiką pa
saulyje, mes turime apsi
brėžti kaikuriuos mūsų 
ypatingus siekius. Visų 
pirma mes privalome tu
rėti tikėjimą į galutinę 
pergalę tvarkos ir teisin
gumo. Tada mes galime be 
baimės visame ieškoti tie
sos. Tas yra moksliškas 
kelias, nes ieškodami tie
sos mes randame 
tiesą pritaikyti.”
Auklėjimo vertė

Mokslininkas ypatingą 
dėmesį atkreipia į visuo
menės auklėjimą tų di
džiųjų dėsnių šviesoje:
— Mes turime taipgi tikė

ti į auklėjimą. Nors patsai 
mokslas nėra pakankamas 
paskatas dorovingumui, 
visgi jis (mokslas) rodo 
kelią į pažangą. Skubaus 
technikinio išsivystymo 
pasaulyje mes negalime 
išlikti pusiau išauklėti ir 
pusiau ignorantai (nemok
šos), kaip kad Linkolno 
dienomis negalėjo egzis
tuoti (būti) tauta pusiau 
vergų ir pusiau laisva. Dėl 
to tai mes privalome turė
ti visuose visuomenės 
sluoksniuose vis augantį 
lavinimą ir auklėjimą”.
Mokslo ir religijos 
atstovai

būti branginama ir globo
jama...”
Religija mokslininko 
akyse

Grįždamas prie tikėjimo 
į Dievą mokslininkas pa
brėžia:

— Dabar mes prieiname 
prie visų svarbiausio tikė
jimo — tikėjimo į Dievą. 
Gyvas tikėjimas į Dievą ir 
į Jo meilę žmogui reiškia, 
kad išlaikome gyvus ir žy
dinčius savo idealus (kil
nius siekimus), savo pasi
tikėjimą visatos kilnumu 
ir pažiūra, kad žmogus sa
vo esmėje yra geras. Mes 
žinome, kad tie dalykai 
priklauso dvasiniai sričiai, 
tačiau mokslas pripažįsta 
savo dėkingumą jiems, 
nes jie patiekia pilnumą 
(integralumą), kuris stoja 
mokslo pagrindan ir be 
kuiro mokslas negalėtų 
egzistuoti (būti). Tikėji
mas į Dievą prakilnina gy
venimą ir jo vyksmus 
(procesus) ir tuo būdu iš
kelia mokslą kaip aukštą 
uždavinį...

Religija mus daro

Toliau tuos tikėjimo ir 
mokslo klausimus besvars- 
tydamas tasai Nobelio lau
reatas pabrėžia:

— Kaip mokslas padeda 
žmogui pasidaryti žmo
gišku, taip religija padeda 
jam darytis dievišku. To 
pavyzdį turime krikščio
nybės ir judaizmo tikėji
muose, kurie davė pagrin
dą žmonijos gerovės laiko
tarpiui (erai). Visame pa
saulyje buvo įsteigtos li
goninės ir prieglaudos, u- 
niversitetai ir kolegijos. 
Dar daugiau, kai Kristus 
ragino žmones ieškoti tie
sos ir jiems pasakė, kad 
tiesa padarys juos lais
vais, Jis davė pasauliui ti
krą mokslinės pažangos 
akstiną. Kiekvienas, kurs 

! studijuoja (tyrinėja) Na- 
zareno mokymą, žino kaip 

■labai jis pabrėžė reikalą 
i galvoti platesniu pasauli
niu mąstu, kaip Jis verti
no visuotiną brolybę, tyri
nėjimo (mokslinės pažan
gos) laisvę ir meilę link vi

drąsos

—— — U1VHY11.U1 »>-

Tame visuomenės auklė-'sų. Jis padarė gyvu supra- 
jime mokslininkas skiria " 
didelį vaidmenį religijai:
— Mokslas jungiasi su_______ ____ , x

religija skelbdamas žmo- žadą laimės ir taikos, 
nių laisvę. Mokslo ir religi- 
jcs atstovai abeji vienodai 
nusistatę, kad joks žmo
gus neturi būti valstybes 
pavergtas ar padarytas ti- mokslininkas baigia tais 
rono įkaitu.

Abeji supranta, kad lais
vė nėra automatiška (sa- norime atstatyti pasaulio 
vaime išsilaikanti). Ji turi tvarką, kurioje buvo pasi

, timą, kad žmogus yra Die
vo paveikslu ir visiems, 
kurie Juo seks, paliko pa-

I —--------------------
Fosauta viltis — 
tikėjime

Savo straipsnį tas gilus

reikšmingais žodžiais:
— Mes dabar vėl iš naujo

Naujas Italijos Prezidentas Enrięo De Nicola, 
(kairėj) sveikinamas draugų Romoje.

>< v ’ ■ 1
į ' •

Vaizdas Delhi, India, kur parkuodama mėsa tam tikrais religiniais 
sumetimais paruošta. (Kaip pav., žydiškas košer). Ir čia mėsos nėra trū
kumo. Iš to seka, kad Indijoj daugiau mėsos kaip Amerikoje.

reiškę netobulumų ir pa
vojų. Ta tvarka ateis, ji 
gyvuos, ji patvers, nes aš 
turiu perdaug pasitikėji
mo žmonija, kad manyčiau 
jog ji sąmoningai sau ka
sa kapą. Tiktai mes turime 
atminti, kad mes galime 
neišmatuojamai daug pa
greitinti pasaulio tvarkos 
atėjimą, jos išsivystymą 
ir pagaliau, jos sėkmingą 
Veikimą, jei mes drąsiai iš
laikysime savo tikėjimą; 
tikėjimą į tiesos pergalę, 
tikėjimą į mokslą ir auk
lėjimą, tikėjimą į mus pa
čius ir mūsų artimus, tikė
jimą į žmonių pažangą ir 
pagaliau tą turtingą ir at
lyginamą tikėjimą į Die
vą.**
Millikan — Nobelio 
laureatas

Kitas mūsų laikų gilus 
mokslininkas, fizikas, 
kurs irgi daug prisidėjo 
prie atradimo atomuose 
slypinčios jėgos, yra mok
slininkas Robert A. Milli
kan, taipgi amerikietis ir 
taipgi laimėtojas Nobelio 
premijos už savo svarbius 
tyrinėjimus atskiriant ir 
matuojant elekt r o n u s. 
Aukštuosius mokslus jis 
yra išėjęs Europoje, kurį 
laiką profesoriavo Chica- 
gos universitete, vėliau 
persikėlė į garsiąją Fizi
kos laboratoriją Pasade- 
noje, Califomijoje, prie 
Los Angeles miesto.

Millikan yra ne tik moks
lininkas, bet ir filosofas. 
Leidiny “Living Philoso- 
phies”, kur surinkti da
bartinio laiko filosofų pa
sisakymai (gaila tik, kad 
daugely atvejų parinkimas 
nėra pats geriausias) yra 
įtrauktas ir R. A. Millikan 
žodis. Čia jisai aiškiai pa
sisako:
— Man atrodo, kad yra 

trys idėjos, kurios užima 
pirmą vietą dėl savo turė
tos įtakos ir dėl įtakos, ku
rią joms skirta turėti žmo
nių rasės išsivystyme atei
tyje. Pirmoji iš jų ir svar
biausioji iš visų trijų yra 
religijos dovana žmonijai. 
(Kitas idėjas jis sumini —j 
gamtos (natūralinis) įsta
tymas ir “idėja apie augi
mą šimtmečių laikotar
piais, arba evoliucija”).
USA demokratija 
ir krikščionybė

Mokslininkas - filosofas 
Millikan labai vertina 
krikščionybės vaidmeny 
amžių bėgyje:

— Labai didelė dalis al
truistinio (artimo meilės), 
humaniško (žmoniškumo 
jausmo padiktuoto) ir pa
žangos darbo, visose

DIENA IŠ LELIJŲ

Ak, tai buvo diena iš lelijų, 
Iš bijūnų, iš rožių, iš rūtų...
Kaip toli, kaip toli, kaip toli jau, 
Kaip trumpai skirta laimei pa

būti.
Aš menu, aš menu mylimoji, — 
Ernus vyst dobilams pradalgėje, 
Tu balta skarale man pamojai 
Ir vosilkų akim pražydėjai.
Per marias, per marias žalia- 

krūtes
Skrido sapnas, kaip vasara 

skrenda, —
Ir nubudo zefyras pajutęs 
Tavo lūpų šilkinę legendą.
Tik taiko toji saulė sukniubo, 
Lyg už atgailą didelę, sunkią— 
Ar kad žemė nudriskusiuos rū

buos
Ir nakties ir nelaimės prisunktų.
Ir kodėl tavo žodžiai apteko 
Graudumą it našlaičių dejonės, 
Ir paklydom nerasdami tako 
Į nevystančios vasaros klonius.Myk. Linkevičius.

lendoriaus leidėjas, sako, kad 
palaikymui artimų santykių su 
parapijiečiais tokioj išsiblašku- 
sioj parapijoj, kaip kad yra mū
sų kolonija, reikia kitų priemo
nių negu Kalendorius. Prade
dant rugsėjo mėnesiu, apie vei
kimą parapijoj bus pranešama 
asmeniais laiškais. Tas turėtų 
sukelti gyvesnį susidomėjimą 
parapijos veikla.

Kun. Antanas Mažukna. Tėvų 
Marijonų Misijonierius, atsišau
kė į šv. Alfonso bažnyčios No
venos maldininkus Tėvų Marijo
nų reikalais pirmadienį ir ant
radienį, liepos 22-23 dd. Nors 
oras buvo karštas, nors lijo jier 
visą popietį pirmadienį, visgi 
maldininkai parodė nepaprastą 
dosnumą suaukodami virš $1,- 
700.00. Džiaugiasi mūsų klebo
nas, kad tokią paramą galėjo 
suteikti Tėvams Marijonams jų 
apaštališkiems darbams.

Kunigai Mendeliai ir visa Men- 
delių šeima dėkoja prieteliams 
ir geradariams už jų maldas už 
ponios Mendelienės, jų geros 
mamytės, sveikatą. Ligonė yra 
žymiai geresne, nors visiško pa
sveikimo nėra galima tikėtis. 
Mendelių šeima tačiau yra dė
kinga, kad Dievas užlaiko jų 
mamytę prie tos sveikatos ką ji 
turi. Vėsesnis oras žymiai pa
gelbėtų ligonės padėtį. Gal su
lauksim.

Vedybos
šeštadienį, liepos 27 d., 10 vai. 

su mišiomis paėmė šliūbą mūsų 
bažnyčioje Andriejus Tomcaew- 
ski su Ona Romanskiene. Kun. 
dr. Mendelis priėmė jų pasiža
dėjimus ir laimino moterystės 
ryšį. Sekmadienį, liepos 28 d., 
tą pačią valandą Evelyn Gabytė 
paėmė sau už vyrą Paulių Gros- 
skettler. Jaunosios abudu tėvai 
ėjo prie Šv. Komunijos draug 
su jaunavedžiais. Sveikiname a- 
bi poreles. Ilgiausių metų ir 
daug Dievo malonių jų naujam 
gyvenime.

Kun. Antanas Dubinskas grį
žo iš atostogų trečiadienį, liepos 
31 d. Atrodo pailsėjęs. Kun. kle
bonas dr. Mendelis išvyko visam 
rugpiūčio mėn. Mūsų abudu ku
nigai sunkiai dirba, tad vienas 
mėnuo nėra perilgai, kad atpil
dyti išsemtas jėgas.

Penktadienį, Šv. Alfonso mū
sų parapijos globėjo iškilmė. 
Atlaidai bus minimi sekmadienį, 
rugpiūčio 4 d. per mišias 8:30 
vai. ryte. Per tas mišias para
pijos sodalietės priims Šv. 
muniją būryje.

Jaunimo Klubas veikia, 
reitą šeštadienį turėjo savo 
nesinį pasisvečiavimą, kuriame 
dalyvavo virš 30 narių. Orui at
vėsus. vėl prasidės bruzdėjimas. 
Daug dalykų yra suplanuota 
rugsėjo ir spalių mėn.

Teko sužinoti, kad per 15 ar 
daugiau metų 
pijos Veikimo 
bus daugiau 
Klebonas kun.

ir esminių religijos dėsnių, 
kaip kad aš juos išdės- v • ••ciau.

Tam patvirtinti moksli
ninkas prisimena keletą 
painesnių praeities klausi
mų, pavyzdžiui, vadina
mus religinius karus pro
testantizmo (reformaci
jos) laikotarpyje. Jisai pa
brėžia, kad visai klaidin
gai tuos karus vadina reli- 
jginiais ir jų 
i kartais nori 
i krikščionybei, 
j tie karai buvo 
nigaikščių pastangos nusi
kratyti nuo pietinių galy
bių jungo; religine orga
nizacija buvo tik naudoja
masi sucementavimui ir 
tęsimui savo kontrolės. Ki
tais žodžiais — religija tik 
buvo priedanga, pasirink
tas grupės šūkis, bet ne 
karų priežastis, nors abi 
pusės “dirbo viršvalan
džius” bandydamos įrody
ti, kad Dievas yra jų pusė
je.
Tautos religinis 
gyvenimas

Savo straipsnį autorius 
įtaigia šitokiais žodžiais:
— Aš tikiu, kad esminė 

religija yra vienas labiau
siai reikalingų dalykų pa
saulyje; ir aš tikiu, kad 
vienu iš didžiausių pasitar- 
navimų, kokius tik Jungti
nės Amerikos Valstybės 
kada gali padaryti pasau- 

daug dides-

baisenybes 
prikergti 
Tikrumoj 

šiaurės ku-

Ko-

Pe- 
mė-

t

leidžiamas Para- 
Kalendorius ne

spausdinamas, 
dr. Mendelis. ka-

formose, kokiose tik ran
dame pasaulyje, gauna 
pradžią iš krikščionių baž
nyčių. Mano sprendimu, 
Jungtinėse Valstybėse a- 
pie 95% tos rūšies darbų 
paeina, tiesiog ar netie- 
siog, iš organizuotosios re
ligijos įtakos. Jeigu būtų 
eliminuota (panaikinta) 
Amerikos bažnyčių įtaka 
išvystyme sociališkai nau
dingų ir pažangių sąjū
džių, bei stiprinime visų 
rūšių sąžiningo ir nesava- 
meiliško gyvenimo, aš ti
kiu, kad mūsų demokrati-

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija.’ 

(Marijos giesmė)

p

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

ja per keletą metų taipgi? pažangai, 
sunyktų, jog ji nebegalėtų n^u pasitarnavimu^ negu 
patverti.
Evangelija — 
Auksinė Taisyklė

Jėzaus evangeliją moks
lininkas lygina su Auksi
ne Taisykle ir skiria jai la
bai didelę reikšmę visuo
menės gyvenime.
— Priežastis, dėl ko Va

karų. Pasaulis palinko 
krikščionybę priimti kaip 
savo religiją, aš įtariu, 
glūdi tame fakte, kad Va
karų civilizacija atrado 
jog ji be krikščionybės, 
gal būt, negalėtų išvystyti 
savo taip aukštai organi
zuoto bendruomenės gyve
nimo.”

Autorius toliau pabrė
žia, kad krikščionybė atli
ko pagrindinės reikšmės 
darbą išvystydama sąži
nes, idealus ir žmonijos 
siekimus, ir tas darbas tu
ri būti tęsiamas toliau.
Ar metalas suderina
mas su religija____

Pažymėjęs didelius reli
gijos ir mokslo nuopelnus 
žmonijai, Millikan pabrė
žia: 

j — Savaime aišku, kad ne
juda nesutarimo tarp mokslo

nies kada esame padarę ar 
padarysime visuomeninės 
santvarkos srityje, yra su
teikimas pavyzdžio pasau
liui — kaip tautos religinis 
gyvenimas gali rutuoliuo- 
tis inteligentiškai, pagar
biai, atnešdamas įkvėpimą 
ir būdamas laisvas nuo 
paikysčių, prietarų ir ne
sveiko jausmingumo.”
Muksiąs atskleidžia 
nežinoinybig gelmes 
ir veda prie 
nuolankumo

Mokslininkų - išradėjų: 
Comptono ir Millikano pa
vyzdys dar kartą parodo, 
kaip didieji mintytojai, gi
lieji protai vertina religiją 
ir randa kelią prie Dievo. 
Kodėl taip yra, atsakymą 
iš dalies randame paties 
Millikano žodžiuose:

— Žinojimo, moksle pil
numa visada ir būtinai pa
rodo, kad tas žmogus turi 
kaikokį supratimą apie 
mūsų ignorancijos (neži
nojimo) gelmes, ir tas vi
sada veda prie nuolanku
mo ir palenkia prie reve- 
rencijos (jausmingos pa
garbos, garbinimo)”.

Dr. Juoz. Prunskis.

Greensburg, Ind., Court House, 117 pėdų bok
što viršūnėje auga medis nuo 1870 m. Dabar su
manyta nuvalyti bokštą nuo to medžio ir štai 
žmogelis kerta medžio šakas nuo viršaus bokšto.
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Lietuvos Pranciškonų $v. Antano Vienuolyno Miške, Mount St. Francis, Greene, Maine, Ruošiama

Naujosios Anglijos Lietuvių Diena
Sekmadienį, Rugpjūčio - August

GIRDĖTI LIETUVIU 
, KOLONIJOSE *

nį buvo išvykę į Nantasket 
Beach praleisti dieną. Kleb. 
kun. S. P. Kneižis suteikė jiems 
tą malonumą. Džiaugiasi 
turėję “good time”.

visi'

I LOWE11, MASS.

NASHUA, N. K
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos gegužinė - išvažiavimas į- 
vyks rugpiūčio 25 d. šis išvažia
vimas bus vienintelis. Klebonas 
rūpinasi, kad padaryti pelno ir 
šį metą apmokėti parapijos 
skolą.

Vargonų fondas taip pat au
ga. Draugijos aukoja po $25.00 
ir daugiau, rengia vakarėlius 
tam tikslui. Daug darbuojasi 
varg. Jonas Tamulionis ir jis 
pats aukojo $50.00. Lietuvių 
Piliečių klubas aukojo $100.00. 
Šv. Kazimiero pašalpinė draugi
ja nutarė suruošti išvažiavimą, 
kada bus galima. Iki šiol stam-;

i Vo
kietijos atvyko ponia Izabelė 

krašto, Alytaus. Apie p. Dabi-į

Šiomis dienomis mirė ilgame- Liepos mėn. pradžioje iš 
tis parapijietis, Petras Daukše- -
vičius. Sirgo neilgai, bet sunkiai. Dabilis (Zekevičiūtė) iš Vilniaus 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis. Laidotuvėse patarnavo lienės atvykimą šioje kolonijoje 
laidotuvių 
Mikelionis.

dieną, 1946

i

VVORCESTER, MASS.
/

Sv. Kazimiero Parapijos Metinis

PIKNIKAS11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno 
koplyčioje.

12 vai.—Piknikas ’su programa vienuolyno miške. 

Rugpiūčio 3 <U 1946—7 vaL 
šv. Baltramiejaus salėje, Leuiston, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakarienė
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

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

Lietuvių Dienoje
Tat, laukiame atvykstant malonių svetelių praleisti laiką 

nuostabiai gražioje Maine Valstybės gamtoje.
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Sekmadienį, Rugp.-August 4 d
MAIRONIO PARKE 

Worcester, Massaehusetts 
Važiuokite visi-Seni ir Jauni.

direktorius Juozas greitai pasklydo žinios. Ir aš tu- į 
Dzūkelis, rėjau progą ją aplankyti, susi- 

i pažinti ir pasikalbėti.
p. Dabilienė yra jauna ir inte

ligentiška moteris. Kalbėjomės 
per dvi valandas. Ji yra labai, 

Prieš apie šešis mėnesius mi- užinteresuota Amerikos lietuvių 
rė Povilas Skupas, gyv. Brock- gyvenimu. Jos brolį ir seserį 
ton, Mass. Sukaktuvių proga bolševikai išvežė į Sibirą, o tė-; 
jo nuliūdusi žmona Veronika už- yna nužudė. Ji yra lankiusi Lie-' 
prašė šv. mišias už mirusiojo 
vyro vėlę, kurias atnašaus kleb. 
kun. J. Švagždys, rugp. 5, Šv. 
Roko par. bažnyčioje, p. Veroni
ka Skupienė prašo giminių ir

BROCKTON, MASS.

t

uua galima, aai oiui sugulu- . • * ~
biausią auką pridavė Šv. Onos' pažįstamą pasimelsti už a. a.

pašalpinė moterų draugija nuo 
parengimo, būtent. $300.00; 
antra seka Jaunų Merginų ir 
Moterų klubas.

mirusio vėlę.

NORVOOD, MASS

tuvos universitetą. Kalba lais-! 

vai keletą kalbų, moka ir ang
lų kalbą. Ji nori plačiau susipa
žinti su Amerikos lietuviais.

Pušinas.

Rap. VESTFIELD, MASS.

1

Sv. Kai iero Parapija

Sekmadienį, rugpiūčio 4 d., 
vai. po pietų Moterystės Sakra
mentą priims p. Sofija Aiduko-

-----  _ ...... .w

šeštadienį, liepos 27 d. mirė 
Vladas Sakalauskas, sūnus Leo
kadijos Jackevičienės (Saka
lauskienės), gyv. šioje kolonijo
je.

Palaidotas liepos 30 dieną iš 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi-

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

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

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

Greene —128—R24

i

METINIS PIKNIKAS

šiomis dienomis mūsų klebo
nas kun. Dr. Mykolas Cibulskis1 nytė su p. Leonardu Matuliu iš 
minės savo 25 metų kunigavimo, Worcester, Mass. Šv. Jurgio lie- 
sukaktį. Minėjimas įvyks rug- tuvių parapijos bažnyčioje, 
piūčio 11 dieną. Tą dieną. 9:30 
vai. rytą Jubiliatas atnašaus iš- Runneburg svetainėje, 
kilmingas šv. mišias: pamokslą St. 
pasakys svečias kunigas Edv. ]_ _ 
Gradeckis iš New Haven. Conn. fijos tėveliai, yra LDS organi-

Vakare įvyks vakarienė, para- ■ zacijos nariai ir įžymūs parapi-' 
pi jos svetainėje kleboną pagerb- joj veikėjai, priklauso prie lie- • JAU PERSPAUSDINTAS 
ti. Tą dieną Šv. Vardo draugija 
turės bendrą Šv. Komuniją kle
bono intencija. Taipgi LDS 65 
kp. nariai pageidaujami, kad tą 
dieną priimtų Šv. Komuniją. Pa
geidaujama. kad visi parapijie
čiai tą dieną priimtų Šv. Komu
niją klebono intencija.

Kun. J. Bucevičius buvo su
šaukęs susirinkimą, kuriame iš
rinktas komitetas darbuotis. To 
komiteto garbės pirmininku yra 
kun. J. Bucevičius.

Vestuvių bankietas įvyks jos. bažnyčios. Paliko dideliame 
Wilson 1 - -nuliūdime savo motinėlę, patė

vį, brolį ir seseris ir daug gimi- 
pp. Aidukoniai, jaunosios So- ni1^'

Lai ilsisi amžinoje ramybėje!

RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C

WATERBURY, CONN.
tuvių katalikų organizacijų ir. 
daug darbuojasi Lietuvos gero-’ 
vei. J

Pereitą sekmadienį labai daug uarDininKas 
Norwoodiečių dalyvavo Kęstu
čio klubo piknike, East Dedham, 
kurio dalis pelno buvo skiriama 
Lietuvių Darbininkų radio prog
ramai paremti. Varg. p. V. Se
reika padainavo keletą dainelių.

Altoriaus berniukai, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos, antradie-

SV. RASTAS Pranešame ir Dėkojame
Išlyginus duobes ir duobeles, vyno, 

pasirodo, kad atlieka gražaus 
pelno nuo trijų Conn. apskričių 

dino J. E. Arkivyskupo , išvažiavimo — gegužinės, kuri 
į Juozapo Skvireckio išvers-♦įvyko birželio 30 d. Linden Par
itą Naująjį Testamentą.1

i Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
perspaus-

$100,000Vertes Kailinių 
PARODA

Bernardas Koraitis

I. J. Fox, didžiausia Amerikoje moteriškų kai
linių firma, Rugp.-August 4 d., Vose’s Povilijone, 
Maynard, Mass., Bernardo Koraičio vadovystė
je, rengia milžinišką kailinių PARODĄ, kurioje 
bus 1947 metų mados kailiniai, vertės $100,000. 
Visi yra nuoširdžiai kviečiami į šią kailinių paro
dą atsilankyti, nes tai bus viena iš įdomiausių 
kailinių parodų, kurioje parinktos gražuolės lie
tuvaitės juos publikai demonstruos.

Su šia iškilminga paroda, I. J. Fox atidaro 
taip vadinamą AUGUST SALE. Kailiniai, ku
riuos matysite parodoje, bus parduodami mūsų 
krautuvėje.

Kailinius galite įsigyti labai lengvomis sąly
gomis, pritaikintomis pirkėjų aplinkybėms. Per
kant kailinius išsimokėjimais, nereikia mokėti 
mums jokių nuošimčių;

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
šios krautuvės lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius, sutaupysite 10 nuo
šimčių nuolaidos.Ifr

it u
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žinti su Worcesterio lietuviais 
ir linksmai laiką praleisti puoš
niame Maironio parke. Bus įvai
ri programa. Maironio parkas 
labai lengva surasti. Privažia
vus White City, ten ir Maironio 

f parkas.
kata I Todėl neužmirškime sekma- 

' dienio, rugpiūčio 4 dienos. Daly- 
j vaukime šiame milžiniškame 
mūsų parapijos piknike. Auto
mobiliams vietos yra visiems ir 
dykai.

I

Šv. Kazimiero parapijos meti
nis piknikas įvyks rugpiūčio 4 
dieną, Maironio parke. Parapi
jos išrinktas komitetas ir 1___
likiškos draugijos jau iš anksto 
prisiruošę atsilankusius vaišin-' 
ti skaniais valgiais ir gėrimais. 
Prie to gera proga ir iš tolimes
nių kolonijų lietuviams minėta- / 
me piknike dalyvauti, susipa- 

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

Sheboygan, Wisc. — Švenč.
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 

St., Par-, misijos, rugsėjo 16—22 d.
(8) butelis — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
Covello, 29 į F. M.

Pilgrim avė. Waterbury, Conn.; j Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie- 
(9) 10 svarų cukraus, No. 1007, ro Par-» misijos, rugsėjo 29 — 
Nele Brazauskas, 32 Putnam spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau- 
Hights, Hartford, Conn.; (10) O.F.M. 
pora kojinių — Nylons, No. 315, 
A. Aliezi, 83 Bissell St.,

i

; (7) butelis vyno, No. 2243, J. 
i Leonaitis, 66 Madison I 
Hartford, Conn.;

No. 76, M.

ke, Union City, Conn.
Dėkojame publikai už para

mą ir skaitlingą atsilankymą į chester, Conn. 
gegužinę. Taipgi dėkojame apy-j 
linkės lietuviškų parapijų kuni-i 
gams už garsinimą išvažiavimo' 
bažnyčiose. Reiškiame daug dė-i 
kingumo katalikiškų laikraščių! 

redakcijoms, ypatingai “Darbi-; 
ninko” ir “Garso”, šie du garsi-'
no mūsų išvažiavimą taip, kaip rapijįetis,

Ui
i I

Ali vashington street 
BOSTON, MASS.

Rengimo Komisija.

1

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
Man- Par » Šv. Pranciškaus novena ir 

Tretininkų vizitacija, rugsėjo 
25 — spalių 4 d. — Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, O. F. M. ♦

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis, Greene, Me.

Praeitą šeštadienį palaidotas 
a. a. St. Tatariunas, senas pa- 

pirmutiniųvienas
buvo jų parašyta, nespausdami tvėrėjų parapijos. Šv. Jurgio pa
su atlyginimu. Toliau dėkojame rgpįjog bažnyčioje įvyko iškil- 
Šv. Andriejaus parapijos, New , 
Britain, Conn., chorui ir varg. .
E. Degutienei, už išpildymą mu- 
zikalės programos. Dėkojame 
Sąjungietėms, kurios atsivežė 
tiek daug gražių, įvairių laimė
jimui daiktų; jos labai daug 
i prisidėjo prie pavykimo išva- 
I žiavimo. Dėkojame darbinin
kėms ir darbininkams, kurie 
taip uoliai ir sąžiningai dirbo 
išvažiavime. Dėkojame biznie
riams ir profesijonalams už 
skelbimus. Visiems, kurie kuo. 
nors prisidėjo prie šio išvažiavi-' 
mo tariame nuoširdų ačiū.

Dovanas laimėjo sekanti as
menys: (1) $10.00, No. 1819,' 
M. Pateckis, 597 Ward St.,1 
Hartford, Conn.; (2) $5.00, No. 
457, Delta Valenti, 457 Kelsey 
St., New Britain, Conn.; (3) 
$5.00, No. 953, A. Veprauskas, 1 

iN. Leonard St., Waterbury,t 
'Conn.; (4) $3.00, No. 251, Kari 
1 Roman, 62 Cedar Hill, New Ha- 
(ven, Conn.; (5) $2.00, No. 485, 
P. Zikas, 810 Pine Rock avė., 
Hamden, Conn.; (6) butelis 
degtinės, No. 15, Mrs. Radovicz, 
Alps Road, Branford, Conn.;

mingos šv. mišios už a. a. Tata- 
riuno vėlę. Kadangi priklausė 
prie lietuvių draugijų, tai na
riai patarnavo labai gražiai. A. 
a. Stasys buvo dosnus ir Lietu
vos reikalams, p. Emilija Tata- 
riūnienė, velionio žmona, yra 
veikėja lietuvių draugijose. Ji
nai yra ir Tarybos skyriaus at
stovė iš draugijų ir BALF at
stovė vietiniam skyriuij. Emili
jai Tatariūnienei ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. O.

|Tėvų Pranciškonų 
i Misijos 1946 m.

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

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

Waterhury, Conn. — šv. Juo
zapo par., šv. Pranciškaus no-

♦

Rengimo Komisija.
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“Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith St„ 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 62M

Albert R. Barter ■
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- | 
kitę mums išegzaminuoti akis iri 
pritaikinti akinius. Mes padarome . 

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St,

9 Iš 10 PASKOLOS 
PRAŠYTOJŲ YRA 

PATENKINAMI

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Web<ter, Mm.

i

sveNcam Dtzniui

^ątional

i p Shawmut Bank
South Rosfan Rranrh 474- We«t RmarloravSouth Boston Branch, 474 West Broadway

*

Cash skolinami lengvai 
ir privačiai mūsų 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 
---- sveikam bizniui

Visy Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass. .
—- . .. ........... - ------- — -- - -4
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ZINUTĖS Lankosi Kun. Kap. Jenkus.— 
Šiomis dienomis lankosi po Nau
ją Angliją kun. kapelionas K. 
Jenkus. Jis atlikęs rekolekcijas 
pas Dieviškojo žodžio Tėvus 
Duxbury, Mass. Šiomis dieno-

Kviečia. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos mokyklos vaikučių tėve
liai savanoriai ir savarankiškai 
ruošia Whist Party mokyklai mis lankosi So. Bostone. Jei tik
paremti. Jie labai kviečią visus galės, šeštadienį vakare daly- 
parapijiečius į šį pirmą parapi- vaus Whist party. Sekmadienį 
jos mokyklai paremti parengi- bus Worcestery. Po to jis va
rną, rugp. 3 d., 8 vai. v., 492 E. žiuos į naują paskyrimo vietą. 
7th St., So. Boston, Mass.- J

Jei salėje būtų šilta, bus gali
ma laikyti šį parengimą kieme. 
Yra kviestas kun. Jenkus. Jis 
stengsis dalyvauti.

Kun. Dr. Urbonavi-
ąg.g ____ ____•
CBCI1MS • ITlOlfenlll OKCI1'

čius Auga

Liepos 30 d. “Darbininke” 
lankėsi Klemensas Sabeckis, 

čiai, priežiūroje jų dvasios va- Clem Tavern, 117 A St. savi- 
do kun. Simeono Saulėno, gyve- nįnįag. Atsilankymo proga p. 
na vasarnamy, Waltham, Mass. Sabeckis įstojo į “Vytis ir y-re- 
Ponia Elzbieta Nanartavičienė jjg>» Rėmėjus, aukodamas kny- 
gamina šiems altaristams vai- gos fondan $5.00. 
gius. Vincas Grudzmskas užima 
visų “klapčiukų” vietas šv. mi
šioms tarnaudamas.

Šią savaitę altoriaus bernai-

Mirė Grigaliūnienė

DAKTARAI

Šou 4476 ’

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
So. Boston, Ma*

Oflao Valandos išskyrus 
Trečiadieniai it ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 8-tal 
Mtadleniais Nuo 2 Iki 8-tel.

Rugpiūčio 1 d. mirė Lucija 
Grigaliūnienė, 55 m. amžiaus, 
gyv. 883 East Broadway, So. 
Boston. Paėjo iš Žiežmarių par. 
Amerikoje pragyveno 34 me
tus. Velionė pašarvota savo na
muose.

I Laidojama iškilmingai šešta
dienį, rugpiūčio 3 d., 9 vai. ry
tą iš Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios Šv. Mykolo kapuose.

į Velionė paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozą Grigaliūną, 
keturis sūnus ir vieną dukterį.

D atSHrtNiržS

Jung. Valstybių lieke, C. Kavolis, ET. Kavolis, J. 
Billy Gallagher,

— ■r*

“JINRIKISHA” AMERIKIEČIO 
IŠRADIMAS z

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

OFTOMETRISTAI

447 Broadway
Be. Boeton, Ma*

OFISO VALANDOS: —
Nuo 8 ryto Iki 12 vai. diena.

Seredomto: —
Nuo S ryto Iki 7 vaL vakaro

lKepsmsrM.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas* taman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r

A. J. NAMAKSY
REAL E STATĖ A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
OfflM Tel. Se. Boaton 0648

Res. 37 Oriole Street
Wwt Mabory, Ma* 

T®L P*rkway 1283-W

LANKĖSI
ponia“Darbininke” atsilankė 

Svilienė, kuri įteikė laišką rašy
tą iš Vokietijos p. Marijonai O- 

, levičienei. Laiške reiškiama pa
dėka už prisiųstus drabužius:

“Širdingai tariu ačiū jums, už 
jūsų suaukuotus grabužius, ku
riuos gavau — švarką, per Lie
tuvių R. Kryžių. Džiaugiuosiu 

i jūsų gera širdimi. Labai džiugu, 
į kad mūsų broliai ir sesutės lie
tuviai iš tolimųjų užjūrių, tiesia 

'mums pagalbos ranką nuskriau
stiesiems be Tėvynės. Gyvenu 
Vokietijoj, mieste Miunchen 
lageriuose. Ačiū Dievui, kad 

Į esam Amerikiečių geraširdės 
jUNRRAos globojami, jei ne ji, 
tai mūsų likimas labai sunkioje 
padėtyje atsidurtų... Atleiskit 
man už drąsą Gerbiamoji ponia 
jus trukdyti, bet radęs drabu
žiuose jūsų antrašą, siunčiu 
jums laišką per kurį dėkoju 
jums tardamas nuoširdžiausiai 
ačiū ir linkiu jums ilgiausio am
žiaus ir sveikatos už jūsų gerą 
širdį. Sudiev. A. Matulis.

Antradienį lankėsi Petras ir 
Julija Urbonai iš Dedham, 
Mass. Atsilankymo proga užsi
prenumeravo metams laikraštį 
“Darbininką”.

I

i
i

Liepos 4 d., 
nepriklausomybės šventėje, So. Kapočiūnas, 
Bostone, įvyko tos šventės mi- P. Durbn, M. Zurolis, J. Truscis, 
nėjimas ir pavergtos ? Lietuvos B. Tomas, J. Urbonas, Mrs. Ą. 
kovai dėl nepriklausomybės ir Antaneiienė, Nellie Meškauskas, 
laisvės pasiryžimas kovoti iki Mrs. K. Babinskienė, K. Ruplie- 
pergalės su mūsų tautos prie- nė, J. Petravičius, G. Gabrijolie- 
šais. Mūsų tauta kovojo su na- nė, A. Strigas, A. Slikas, S. 
ciais. Ji labai daug prisidėjo Strazdas, Ant Stenaitienė, S. 
laimėti karą. Tačiau ji pateko O’Halleran, S. Averkienė, D. 
į sovietų Rusijos vergiją, kuri Yanušaitė, Agota Acenskienė, 
taip pat yra žiauri. Lietuva, A. Yuga, P. Kraunelis, F. Krau- 
kaip ir kitos valstybės, kovojo nelis, J. Jonuskis, 
ir kovoja dėl laisvės ir nepri-1 Ambrozaitė, Bemd Paul, 
klausomybės. 1 Krūmelis, K. P. Senkonis,

Bostono Lietuvių Komitetas Sebrin8k“' V' A"”«kas. 
Kovai Dėl Lietuvos nepriklauso-■Dvarecka6’ J- Kriaučiiinas. 
mybės ir laisvės suruošė masinį' JėnuškevUnm, T. Balčiūnienė, 
susirinkimą ir atsišaukė j visus į į Plusta, A Matioska, 
pagelbėti Lietuvį atgaili lais- * 

vę ir nepriklausomybę. Susirin- 
Irimas nuoširdžiai pritarė ir au-‘ 
ko jo sekantieji asmenys:

Kun. P. Virmauskis $25.00; 'steika, J. Venys, A. Šapalis, I. 
S. Minkus $15.00. Po $10.00 au- Į Grabauskas, J. Peškus, B. Pika- 
kojo šie: J. P. Tunila, V. Juzu- ijenė, A. Rakauskienė, 
konis, Mrs. Pauline Volga, Mr. kutienė, J. Balkas, K. Čekanaus- 
& Mrs. P. Baltrųšiūnas, Ant. kaitė, M. Treinavičienė, A. Juo- 
Gailius, Juzefina Gudaitė, Sta- * vantienė, S. Kontautas, Anesta, 

sysy Mockus, Povilas Apšiega, j. Androses, J. Palionis, F. Je- 
B. A. Tumavičiai & I. & G. Yu- jjuvienė, N. N., A. Tocenaikas, 
renaitės, Mr. & Mrs. Razvadaus- (Navickas, Gremis, Bakonus, Ka- 

valauskas, Mrs. Kučinskas,
Merchinkowski, G. 

Švelnys, L. Zaikis, A. Zarkaus- 
kas, M. Varsetskas, J. Palaima, 

‘ -------- ------------------------- J. Va-
N. S. Stac- ’ iantigegus, J. Knopha, V. Gru- 

’zinskas, P. Karbelis, F. Lukšie
nė, J. Venskas, F. Yocius, J. 
Vemauskas.

Sekančios organizacijos ir 
draugijos aukojo:

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija $100.00; , Sandaros 7

K. Inkinaas,
Ant.

A.
J.
D.

O. Shallna, Mrs. J. Matioška, J. 
i Sinkus, S. Kesis, P- Kaika, P. 
'Marcinkus, J. Stukas, E. Mar- 

Mchulaitis, A. Bendorąitis. P. Ru- 
4-^;i_ T A T

! 
!
!

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime H-kas rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. SatiHts:

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

!
I
I 

i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

251 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

• '•«. * >)r
Amerikos karininkai Ki- Virš 70 m. atgal baptistų 

nijoje ir Japonijoje, bea- misijohierius Kip į j o j e, 
bėjo nusistebėtų sužinoję, ’ Rev. Joriathan Goble, iš- 
kad “jinrikisha”, tas ma- mjslino ši vežimą. Buvęs 
Žas dviratis žmogaus tra,u- Jung. Valst. marinas, jis 
Iciamks, kuris rytų šalyse pirmą sykį Japonijoj sfiJ'4 
vartojamas vietoj “taxi”, 
yra amerikiečio išradimas.

J *

payyzdį ir išnaikins šiuos 
vežimėlius, kurie yra taip 
.kenksmingi žmonių jė
goms ir sveikatai.

FLIS.

Charbnov—Kontroliuoja 
Naftos Vartojimu 

Lietuvoje

K. Sta-

EXTRA
EKSKURSIJA 

I Lietuvių Dienų

12šeštadienį, rugpiūčio 3 d., 
vai. vidudienį, iš North Station 
traukiniu išvažiuoja ekskursija 
į Tėvų Pranciškonų rengiamą 
Lietuvių Dieną. Greene, Maine. 
Traukinys atveža į Lewistone, 
Maine. Ekskursijai vadovauja 
pp. Antanas Peldžius, Stasys 
Griganavičius ir Jonas Kumpa.

Traukiniu kelionė kainuoja į 
abi puses $7:48, su taksais. 
Grįžta atgal: sekmadienį 6:55 
vai. vakare. Kas norėtų gali pri
sidėti prie ekskursijos ir 12 vai. 
traukiniu išvyksta. Rap.

kas, P. Monkus.
Juozas Petrauskas $7.00; AJgtanley

Baronas $6.00.
Po $5.00: — Mr. & Mrs. Pet

rauskas, M. Mazgelis, P. Tube-!A. Blonut, Art. Blonut, 
lis, P. Janulevičius, 
kis, K. Vasiliauskas, J. Gailius, 
S. Dirsa, J. Plekavičius, M. Kur- 
kulionis, J. Raudeliunas, T. Ki- 
buris, A. Mizara, A. Nevieraitė,
O. Tilenis, Povilas Valiackas, 
Amelia Galinis, J. Beleckas, J. 
Tarbokas, G. Kropas, V. Jenkus,
Ch. Avaąųjs, Mnj. . Stephaing, kuopa — $25Dd; ^Kazimiero 
Bardzinauskas, Ch. Vileišis, P. R. K. draugija — $12.00: , 
Jenuškevičienė, J. Geznas, A.j po $10.00 — Tremtinių'Bro- 
Ašmenskas, J. Jonuškis, Mr. & n ja; Amerikos Lietuvių Piliečių 
Mrs. Neviera, B. Rimkus, J. j klubas, Norwood, Mass.; Lietu- 
Jankauskas, B. V. Yankus &Į 

Irene Barkauskas, N. Valentas, j 
M. Šąparnis, Kastantas Rapo
las, A. Buliss, kun. Abračinskas, 
V. Balukonis, Juzefina Pivariū- 
nienė, kun. P. Juras, J. Arlaus
kas, adv. J. Gngalus, Dr. A. Ka-j Petro parapijos Sodalicija; Sal- 
pochy, adv. Anthony YoungJ 

adv. Kazys Kalinauskas, Dr. 
Paul Jakmauh, A. J. Namaksy, 
Agota Kalinauskaitė.

Po $3.00: — Mr. & Mrs. 
Kraunelis, Ona Lutkevičienė, 
Shapalis, Mr. & Mrs. Pocius.

Po $2.00: — P. Ciapas, V. Ze- 
ka, Mr. & Mrs. J. Galinis, M. Bi- 
činskas, A. Laurutis, K. Masiu
lis, P. Kleponis, M. Pasakantis, 
A. švagždys, J. Kasmauskas, 
M. Kaliotis, S. K. Griganavičius, 
Pranas Lingis, J. Markelionis, 
A. Kenavičienė, 
Jurgis Razvadauskas, J. Jan- 00; Rev. 
kauskienė, V. T. Savickas, N. Keleivis (spaudos darbai) $25. 
Januška, P. Brazaitis, S. Chau- 25; Darbininkų Radio $15.00 
pa, M. Bakūnaitė, B. KarvBlienė,1 g. Minkus radio —
P. Karoblis, P. Zasimavičius, S.'A. J. Young, sekretoriaus išlai- 
Stanulis, Peter Sank, P. Bratė- dos — $13.55; K. J. Kalinaus- 
naitė, S. Naudžiūnas, V. Lepeš- kui už telegramas — $4.80; 
ka, O. ir M. Gaputis, M. Gendro- (Darbininkui už spaudos darbus 
lis, F. Žukauskas, 
Anna Lutkevich.

Po $1.00: — J. Jakavonis, E. 
Boris, M. Venis, A. Audrius, M. 
Pilskus, Mr. Pazereckis, A. Bei- 
kuą, U. Vienckus, P. Petrutis, 
F. Žakas. K. Supranavičius, A. 
Drainys, Ą. Kazlauskas, J. Šid
lauskas, Jankunavičius, A. Gra- 
bioliūtė, J. Audek. Dr. D. Pilka, 
A. Rasimavičius, S. Janeliūnas,
J. Jakimavičius, A. Lukauskas, 
P. Gelžinis, F. Rumskas, A. Nat- 
kuš, A. Palaima, V. Statkus, K. 
Naudžiūnas. J. Masionis. V. 
Širka, S. Butkus, F. Usevičius, 
S. Barz. V. Paplauskas. S. Pet
rulis, P. Bumša, J. Steponaitis,
K. Neuronis, K. Jankunavičius. 
Ausikaitė, P. Jankus. B. Stra
vinskas, J. Lėkis, J. Glocienis,

' S. Barkus. J. Auskelis. O. Sta-' 
į niulytė, V. Jurgelaitis. M. Kavo-

matė nuo Commodore Ber- 
ry kariško laivo. Kommo- 
dore Perry, kaip žinome, 
atidarė kelią pirmutiniai 

ir prekybinių 
santykių įsteigimui tarp 
Japonijos ir mūsų'krašto.

Išradimas “jinrikisha” 
dvejopai išaiškintas. Pa
gal vieną pasaką, misijo- 
nierius norėjo surasti bū
dą pavažinėti sergančią 
žmoną lauke. Jis tikėjo, 
kad galėjo pakeisti vaiku
čių vežimėlį tam reikalui. 
Todėl prašė japono pada
ryti. Pagal kitą išaiškini
mą, riiisijonierius patarė 
valdžios viršininkui išdir
binėti “jinrikisha”, kad 
sulaikius nedarbą, kuris 
tuo laiku Japonijai grąsi- 
no.

Nežinoma, ar teisybė, 
kad misijonierius įvedė 

; “jinrikisha” į Japoniją. 
Bet pirmas tokis vežimas 
pasirodė Japonijoj 1871 

'm. Tokyo mieste. Vėliau 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
“jinrikishu” atsirado Ki
nijos miestuose. Žodis 
“jinrikisha” paeina iš ki
niečių kalbos. Žodis reiš
kia, “žmogaus - jėgos - ve-

sutarčiai

Išvyko p. Giineckaitč
Šiomis dienomis išvyko pra

leisti savaitę atostogų į Weirs, 
i N. H. p. Regina Glineckaitė, L. 
Vyčių kuopos vice-pirmininkė. 
Kartu su ja išvyko pp. .Ona 
Čaplikaitė ir Lilija Arsikaus- 
kaitė.

p. Regina Gline’ckaitč yra pp.
Jono ir Sofijos Glineckų, gyv. žimas’\ Japonijoj vulga- 

i Thomas Park, ir Bay View;riškai pasivadina “jin* 
Market savininkų, dukrele.

vos Vyčių 17 kp., So. Boston; 
Sandaros 16 kp., Worcester, 
Mass.; Šv. Pranciškaus draugi
ja.

Po $5.00 aukojo — Maldos 
Apaštalavimo draugija; Šv.

tižiausios širdies Jėzaus drau
gija; Lietuvių Darbininkų Są
jungos kuopa; Lietuyos Vyčių 
27 kp., Nonvood, Mass. 
PAJAMOS:

Šv. Petro parapijos bažnytinė
je svetainėje surinkta $100.45; 

J Organizacijų - draugijų aukos 
Į $212.00; S. Boston High School 
■svetainėje surinkta — $622.00. 
j Viso — $934.45.
IŠLAIDOS:

Svetainės nuoma — $34.00; 
Janitoriaus patarnavimas — 

K. Galulis,1 $5.50; Rep. O’Konski — $200.- 
1 _ Venskus — $25.00;

R. 
C.

8. Minkus radio
I

$13.00
7

I
K. Žibikas? $11.50. Visa išlaidų — $348.00.

Balansas — 586.55.
Bostono Lietuvių Komitetas 

Kovai Dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės.

PASTABA. “Darbininko” re
dakcija neatsako už paduotų 
aukotojų vardus, jų aukas ir 
apyskaitą. Talpina taip, kaip 
buvo priduota. Jeigu yra klaidų, 
tai praneškite Komiteto pirmi
ninkui adv. Kaziui Kalinauskui 
arba iždininkui Dr. A. Kapochy.

PAIEŠKOJIMAS

MSG Lietuvių Kuopa Auga
' .K —

Leitpvių ,9-tą Massaehusetts 
Statė Guard kuopa, vadovybėje 
Kapitono Jono J. Romano, turė
jo savo pratimus 101-st Infant- 
ry Armory, East Newton St.. I 
Bostone, antradienio vakare.

Tą vakarą dar būrys antrojo 
pasaulinio karo veteranų prisi
rašė. Jų tarpe buvo p. Alfredas 
Smūgis iš Arlington. Jan Wer- 
bickis iš South Bostono ir kiti.

Kadangi būrys išvyksta sa
vaitei pratyboms į Camp Ed- 
wards, tai sekantį antradienį 
pratimų Armory nebus.

Kuopos vadas, kapitonas Ro
manas pranešė, kad jis kuopo
je turi vietos 15 jaunuolių, ku
rie dar nėra buvę kariuomenėje, 
bet kurie gali būti pašaukti į 
kariuomenę. Tokiems kuopoje 
yra puiki proga pasimokinti 
kariškų pratimų, vadovybėje 
prityrusių veteranų ir, stojus 
kariuomenėn gauti atsakomin- 
gesnes vietas.

Kapitonas Romanas kviečia 
visus antrojo pasaulinio karo 
veteranus stoti į kuopos eiles ir 
padaryti lietuvių kuopą pavyz
dingiausia visoje valstybėje.

Norintieji įstoti ar gauti dau- 
daugiau informacijų yra kvie
čiami ateiti į 101-st Infantry 
Armory, East Newton St., Bos
tone, antradienį, rugpiūčio 13 
d.. 7:30 vai. vakare į kuopos bu
veinę, trečiame aukšte. Rap.

Paieškau giminių Kostancijos 
Bičkienės, kilusios iš Bičkų kai
mo, Apitalauskės parapijos, Kė
dainių apskr. Gyvenusi Worces- 
ter, Mass. Malonėkite atsiliepti: 
Anna Žičkus, 105—56—89 St., 
Ozone Park, N. Y.

New York (LAIC) — 
Vyriausiu Naftos (žibalo) 
Tiekimo Įgaliotiniu Lietu
voje yra Charlanov. Iki 
kovo mėnesio 5 d. jis turė
jo baigti perėmimą iš Lie
tuvos Vartotojų Koopera
cijos Sąjungos septynių 
naftos bazų. Per jas turė
jo vykti pristatymas kuro 
ir tepalų komunistinėms 
įstaigoms Lietuvoje. Apie 
tai praneša “Tarybų Lie
tuva” Nr. 43.

Saugokis draugauti su 
nedorais! Šv. Liudvikas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA prie frosting, 

taipgi ir pagelbininkės dirbti ke
pykloje. Union shop. Atsišauki
te pas Mr. Hudson 8 a. m. iki 4 
vai. p.p. Netelefonuokite.

GRIDLEY BAKING CO.,
67 Rogers St., Cambridge, Mass. 

' (2-6)

iš

kiri”, poniškai vadintas 
“kuruma”, žodis, kuris 
reiškia “ratas”. Svetim
taučiai vadina ją riksha.

Kaikuriuose Tolimų Ry- ’ 
tų miestuose randame mo- j 
derniškus transportacijos j 
įrankius, kaip gatveka-1 
rius, mašinas, dviračius 

i ir tt. ir tų važiavimą jin
rikisha tik trukdo.

Neseniai Shanghai, Ki
nijos svarbiausias preky
binis centras, stengėsi pa
naikinti riksha viešam 
persikėlimui. Vakaruose 
riksha amatas yra senas, 
bet Tolimų Rytų šalyse at
sirado tik neseniai. Tyri
nėjimas riksha biznio 
Shanghai mieste 1934 m.

> nurodė kaip šis amatas 
veikia. Vežėjai užmokėję 
nuomą savininkams gavo 
tik tris dolerius algos mė- 

inesyje. Buvo 70,000 vežė
jų Shanghai mieste. Nebu
vo užtektinai, “šių vežėjų 

. darbas, atnešė didelį pelną 
| riksha savininkams. Rytų 
j miestuose, dieną ir naktį 
girdisi riksha vežėjų šūka
vimais Žiauraus oro su- 

i plakti, pusbadžiai, kar- 
, tais bėgdami 30 arba 40 
: mylių per dieną, jų am
žius trumpas. Žiauram ka-' 
rui užsibaigus Tolimų Ry
tų šalys žengia pirmyn,} 
ypatingai išdirbyščių sri-j 
tyje. Tikima, kad kiti mie
stai seks Shanghai miesto

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mas3. 
Tel. So. Boston 1298.

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

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

Finansų Rašt. —r B. Cūnienė, 
29 Gould St.. W. Roxbury. Masą. -

Tel. Parkvay—18»4-W 
Iždininkė —'Ona Staniulifitė.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, Parapijos sąlėja, 492 E. 
Seventh St.. 80. BoMv*. Ma* -— - ■ 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

Reumtiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą, šilimą., šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1 00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. 0. Box 666, Newark 1, N. J.

Res. Šou 3729 Šou 4S1S

LiHmsiian Furnttut Co.
MOVERS— 
Incured and

Bondad 
Local A Long 

Diatanco 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

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

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubiu.

GRABORIAI

S.BmsevR9KirSūMS
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Grabortau Ir 
Balaamuatojat 

Turi Notaro TutM

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tol. SOUth Romon M00 
BOnaua gyvenamoji vieta — 

638 Dorchester Avė. 
TeL COLumbta 2537

SV JONO EV. 8L. PASALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

PlrmlrJnkAa — Juozas Svagžd/ą
601 6th St, So. Bostcm, Maža.

Vlce-Pirmlnink&d — Pranas TuleUda 
702 E. 5th SL, So. Boston, Ma*

Prot RaSt. — Jonas GUnecfcts,
1 * Thomas ĮTc, So. Boston/ Ma*
nn. Ra&. — Aleksandras IvaSka,

Į ' MO E. Slxth St , So Boatrnv Ma*
Iždininkai—Staaya K. Grigan&vKlua. 

699 E. Seventh St., So. Boston, Ma*
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadway, So. Boston, Ma*
Draugija laiko susirinkimus kas trs 

įįfr Sėkmadicni kiekvieno mtatofo 
2 vai. po pietų. Parapijos salSj 
492 E. 7tb SL. So. Boston, Ma*

r

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorohester Street 

South Boston, Ma* 
Jttcįh W,Ctsper 

(KASPINAS) 
LaMotuvIų Dtrektortaa Ir 

Balsamuotojaa 
NOTART FUBUC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
BOU Boston $860

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalotokas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Batsamuotojal 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia tormonlmo dykai 

NOTART FUBUC
TM. BOU Boston 0816 

BOU Boston 2606



DARBININKAS

>

PUTNAM, CONN
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Piknikas

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

l

Pirmasis Nekalto Prasidėji
mo Seserų Vienuolyne, Putnam. 
Conn. suruoštas piknikas praė
jo su netikėtu pasisekimu. Die
vas davė labai gražų orą tur būt 
norėdamas palaiminti gerų žmo
nių pastangas padėti seselėms.

Piknikas prasidėjo iškilmingo
mis pamaldomis atviram ore. 
Altorius buvo parengtas Vie
nuolyno verandoje, o žmonės 
meldėsi didelių medžių paūks
mėje. Šv. mišias laikė kun. kleb. 
J. Valantiejus, Waterbury. Ct„ 
didelis ir pastovus seselių prie- 
telis nuo pat pirmųjų seselių at
vykimo dienų j Ameriką. Pa
mokslą sakė didelis visų katali
kiškų įstaigų mylėtojas kun. 
Dr. Urbonavičius. Palaiminimą 
Švč. Sakramentu suteikė Pre
latas Am botas. Jis taip pat pa
šventino Marijos statulą, kuri 
tik nesenai išdygo prieš Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyną, ir ku
ri labai puošia Vienuolyną bei 
kelia tikinčiųjų mintis prie Die
vo. Statulą paaukojo NVaterbu- 
rietės moterys. Kongregacijos 
Rėmėjos. Per šv. mišias gražiai 
giedojo seserų choras.

12:00 vai. buvo pietūs, žmo
nių privažiavo netikėtai tiek 
daug, kad nebegalėjo sutilpti 
prie parengtų stalų, turėjo per 
porą eilių valgyti. Tačiau valgių 
seselės tiek daug prigamino, 
kad visiems pakako. Daugelis 
džiaugėsi skaniomis lietuviško
mis dešromis ir pyragais.

dingo darbo ir tikrino, kad tie. 
kurie taps Rėmėjais, tie savo 
dovaną įteiks į geras rankas.

Taip pat Ekscelencija dėkojo 
seserims už pasiaukojimą, kan
trybę bei ištvermę, kurią jos 
parodė dirbdamos Tėvų Marijo
nų įstaigoms. Vėliau Ekscelen
cija suteikė savo palaiminimą 
visiems Seimo dalyviams.

Taip pat kalbėjo Tėvas J. 
Vaitkevičius. Jis čia gyvenęs vi
są liepos mėnesį ir matęs kaip 
seselės mergaites auklėjančios. 
Todėl patarė tėvams siųsti sa
vo mergaites atostogų į Camp 
Immaculata. kad jas apsaugo
jus nuo tų dorinių pavojų, ku
rie grąso šių laikų jaunimui.

Kun. kleb. J. Valantiejus lin-' 
kėjo Kongregacijos Rėmėjams 
plačiai išvystyti savo veikimą. • 
Dar kalbėjo tik ką iš Italijos 
atvykęs Tėvas Petras Baniunas. ‘ 
pranciškonas, sveikino Italijoj 
esančių lietuvių pabėgėlių var
du.

Seimo posėdy' dalyvavo daug 
dvasiškijos i 
kun. Dr. K. Rėklaitis. MIC., 
kun. Dr. Širvaitis iš NVashingto- 
n’o. D. C.. Prelatas J. Ambotas, 
kun. Andriušis iš Argentinos, 
kun. kleb. A. Petraitis. Worces- 
ter. Mass.. kun. kleb. J. Švagž
dys, Brockton. Mass., kun. B. 
Gauronski^, Hartford, Conn., 
Marianapolio Kolegijos rekto
rius kun. Dr. J. Vaškas, 
kleb. K. Vasys, 
Mass.. kun. kleb.
nas, Providence. R. I.. Misijonie- Mergaitės išvykdamos iš 
rius kun. J. Jakaitis. MIC., kun. Camp Immaculata surengė gra- 
S. Saulėnas iš Bostono, ponai žią programą. Programą prave- 
Jurge'ai iš New York, ponai Si- dė Birutė Kungytė, našlaitė iš 
mučiai ir daug kitų.

Kun. Dr. V. Andriuškai, Sei
mo pirmininkui trumpai nušvie- 

prasidėjo tus Nekalto Prasidėjimo Seserų

K
A* ■ ' J1■

■ '

Teko pasikalbėti su semina
ristu Edmundu šambariu. Jis 
manęs klausė kokių tautų žmo-, 
nių yra daugiausia Rusijoje ir 
Vokietijųje, nes jis įsišventinęs 
kunigu misijonierių norėtų vyk-, 
ti į Rusiją. ' * . >

Liepos 26 d. šv. Onos šventė
je užsibaigė Novena. Dalyvavo 
daug žmonių, daugumo 
Kun. J. Kidykas, S. J. 
įspūdingus pamokslus.

*
g

AMERICAN 
RED CROSS

I 
ii

I

-------—*•*?*; .r-------  - =r
bendradarbis. Karo metu, kada, 
daug jaunuolių buvo įstoję karo 
tarnybon, Kazys Vaškas labai 

moterų ,dau^ darbavosi, kad kuopą pa- 
.laikyti. Pastaraisiais mėnesiais 

prieš mirt} jis labai sielojosi 
i kaip padidinti Lietuvos Vyčių 
kuopą. Jo išsiskyrimas paliko 
gilią spragą Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje. Jis išsiskyrė, bet 
jo darbai pasiliks ilgoje atmin
tyje. Jis paliko' gražiausius pa
vyzdžius kitiems.

Britų kariai Jeruzalėje, Palestino je, saugo tam tikrus perėjimus iš žy
diškų sekcijų j arabiškas ir atvirkščiai. Vaizdas parodo, kaip keleiviai 
grąžinami atgal, kur jie priklauso.
kad gauta iš Jo Ekscelen- mergaites tikrai šauniai pašoko ba ves kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 

Vyskupo apie 6 tautinius šokius ir tiek rianapolio Kolegijos Rektorius, 
pat žaidimų. Šokiams pagrojo Nors labai sunku jaunoms mo- 
ponios Ivaškienės sūnus ir smui- tinoms išvažiuoti iš namų, ta- 
kininkė Alena činčiūtė. Visos čiau labai naudinga pasinaudo- 
mergaitės buvo apsirengusios ti tokia reta proga dvasiniai at- 
lietuviškais rūbais.

Programa baigta A. Kešėtai-

nešė
ei jos Hartfordo
O’Brien Nekalto Prasidėjimo

ir ^aukštų s^e^- Seserų Gildai bei Kongregacijos 
Rėmėjams pasveikinimas ir pa
laiminimas.

Baigiant kalbėjo Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyno Vyresnioji 
Motina M. Aloyza dėkodama vi- tės iš Brooklyn. N. Y. atsisvei- 
siems už atjautimą Kongregaci- kinimo kalba su seselėmis ir 
jos sunkios padėties, už aukas draugėmis. Mergaitės sudainavo 
seselių kelionei. Sudiev, sudiev ir visi dalyviai

_________ kartu Lietuvos himną.
kun Camp Immaculata Mergaičių

NVorcester, „
J. Vaitiekų- ProKn.m»

I

sig. avinti ir pasisemti jėgų kil
nioms motinos pareigoms.

I ’žs'rašytl prašom šiuo adre
su: Sister Superior, Immaculate 

i

Liepos 26 d. įvyko Waterbu 
rio Lietuvių Tarybos skyriaus J 
susirinkimas. Dalyvavo daug 1 
atstovų. Kalbėta apie ruošiamą • 
pikniką, kdris įvyks rugpiūčio 
18d., Linden parke, Union City, 
Conn. j A. a. Kazio Vaško šermenyse

Pirm. komp. A. J. Aleksis ir laidotuvėse dalyvavo daug 
pridavė laišką iš centro,. kurį Vyčių iš New Yorko ir Ne’./ 
{jerskaitė p. M. Andrikytė. Iš to Jersey apskričio ir atidavė ja i 
laiško paaiškėjo, kad teisėjas paskutinę pagarbą ir aukojo 
Grigaitis, kuris buvo išvietintos maldas už jo vėlę. Iš tu, kure 
iš Lietuvos ir neseniai atvyko į dalyvavo, buvo ir iš Chicag ų 
šį kraštą, atvyks ir pasakys III. atvykus L. Vyčių buvusi fl- 
kalba. Susirinkime pasakė kai- nansų sekretorė p. Marijona 
bą Tarybos garbės pirmininkas 
kleb. kun. Juozas Valantiejus ir 
kun. Dr. Kazys Širvaitis. Pasta
rasis ragino visus veikti vienin
gai, kad Lietuva atgautų nepri
klausomybę ir laisvę. Nors Lie
tuva yra pavergta ir tūkstan
čiai lietuvių yra išblaškytų po 
visą Europą, bet veikiant vie
ningai mes galime labai daug 
pagelbėti Lietuvai išsilaisvinti 
iš sovietų Rusijos vergijos ir 
atstatyti laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą. Korešp.

Conceptlon Conver.t
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Tremtinėms Seselėms aukas
- -................................ I

NEVARU. N. J

Brazauskaitė. Taipgi buvo at
vykęs p. Juozas -Bulevičitts (B<- 
ley) iš Brooklyno, buvęs L. Vy
čių vice-pirmininkas. Visi dah - 
vaujantieji atkalbėjo rožančių. 
Ant velionio kairiojo ’pet;es bi - 
vo uždėtas L. Vyčių orflr'’n:zac - 
jos 3-čio jo laipsnio ženkle s.

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioje, liepos 25 d. kun. 
Dr. Juozas Vaškas, Marianapo
lio Kolegijos rektorius ir velio
nio giminaitis, atnašavo iškil
mingas šv. mišias prie didžiojo 

■altoriaus. Prie šoninių altorių 
j atnašavo šv. mišias kun. Jonas 
Schamus iš Jersey City ir kle
bonas kun. Ign. Kelmelis. Kun. 
M. Kemežis, Šv. Mykolo lietuvių 
par. klebonas, Bayonne, N. J., 
ir Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskričio dvasios vadas buvo 
sanktuarijoje.

| Palaidotas šv. Kryžiaus ka*

Supiltas Naujas Veikėjo Kapas
Jau buvo rašyta, kad mirė 

. i veikėjas Kazys Vaškas. Jis il- 
, gus metus gyveno šioje koloni- 
i joję, Baigęs St. James parapiji- 
! nę mokyklą ir East Side High
School.

Lietuvos Vyčių 29 kuopa, ku- 'puošė N. Arlington, N. J. Ka-
• *t 4

į rios nariu jis buvo per ilgus me- puošė maldas atkalbėjo kleb. 
Liepos 21 d. iš šios kolonijos tus, niekad neužmirš, nes jis bu-

Po programos dar ilgai sve- malonėkite siųsti šiuo adresu: I 
čiavosi žmonės pas seseles, ban-į 
dė savo laimę bazare ir kitais 
laimėjimais. Kai kuriems ypač 
sekėsi, džiaugsmingi, su savo! 
laimėjimais grįžo namo, lauk-; 
darni kitų metų pikniko. |

Kiek teko girdėti susirinku-! 
šieji seseles parėmė duosniomis 
aukomis. ]

Sister Superior
Irmnaculate Conception 

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

VATERBURY, COHNLietuvos, apsirengusi gražiais 
lietuviškais rūbais.

Mergaitės tikrai 
suvaidino “Mėlynas < 
Bronės Buivydaitės. 
žio pridavė spalvingi

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Naujosios Anglijos

Steigiamasis Seimas
Po pietų 2:00 vai.

posėdis. į kurį susirinko Kon- Gildos tikslą, išrinkta Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos Nau
josios Anglijos Centro Valdyba:

Garbės pirmininkas — Prela- rolę turėjo Rūta Averkaitė iš prasideda mergaitėms rekolek- Varpui pradėjus skambinti, į 
tas J. Ambotas: pirmininkė — Brooklyn, N. Y., kuri turi nea- ei jos ir tęsis iki sekmadienio 3:20 vai. p.p. įvyko procesija,1
M. Karinauskienė. VVaterbury. bejotinai didelius vaidybinius ryto, t. y. rugpiūčio 4 dienos. 3:30 vai. p. p. pamaldos lauke.
Conn.: I vice pirmininkė — Gi- gabumus. Rekolekcijas ves kun. J. Dam- Dalyvavo

Gražų įspūdį visiems paliko brauskas, MIC. Atvykstančias Francis Sj>ellman.
trys lietuvaitės našlaitės paša- mergaites pasitiks busas iš vyskupas Richard J. Cushing ir
kydamos po patriotinį eilėraštį. Putnam stoties ir atveš į Vie-
Kai kurie taip buvo sujaudinti nuolyną. Laukiama daug mer-
šių mergaičių gilia tėvynės mei- gaičių atvykstant, 
le, kad net ašaros ėmė riedėti. ! _________

i - - *Vėliau Camp Immaculata j Jaunoms ištekėjusioms mote-

gregacijos Rėmėjai ir prieteliai 
mintimi įsteigti Kongregacijos 
Rėmėjų Draugiją ir išrinkti 
Centro Valdybą.

Šiam Steigiamajam Seimui 
pirmininkauti buvo pakviestas 
kun. Dr. V. Andriuška, MIC.. 
kuris su visu nuoširdumu tą 
seimą ii- pravedė. Seimo vice 
pirmininku buvo pakviestas K. 
Šimkus ir sekretorė E. Kolan
dienė.

Pirmasis sveikino seimą J. E. 
vyskupas P. Bučys, Marijonų 
Generolas. Savo giliai mylinčia 
ir plačia širdimi Ekscelencija 
džiaugiasi kiekviena žmonių pa
stanga remti šias seseris. Ragi
no visus prisidėti prie šio nau-

artistiškai 
drugelis”— 
Daug gro- 

rūbai bei

j I ^IPpOS 1 U. IS blUb KUKJIUJVd viao, munau lAvuzaiiii o, nuo

Korespondentas, g^pė lietuvių dalyvavo Maryk- vo tos kuopos uoliausias veikė-
--------------------- noll seminarijoje misijonierių jas. Jis buvo kuopos žurnaliuko 

Mergaitėms rekolekcijos rug- išleistuvėse į kitus kraštus —j “The Key” redaktorius ir taip-

kun. L Kelmelis, kun. Dr. 
kas ir

Lai
Kazio

VaS-

drugelių sparneliai. Svarbiausią piūčio 2 dieną, 8:00 vai. vakare Afrika, Kiniją. Hawaii, ir kitur, 'gi lietuvių katalikų laikraščių mybę!

raitienė, NVorcester. Mass.: II 
vice pirmininkė — Zakarienė. 
NVorcester. Mass.; I raštininkė 
E. Kolandienė. Hartford. Conn.; 
II raštininkas — K. Šimkus. 
Hartford. Conn.; iždininkė — 
Sesuo M. Augusta.

Išrinktoji Valdyba tuojau už- mergaičių choras gražiai padai- rims rekolekcijos įvyks taip pat j Kašėtaitė,
ėmė vietas prie prezidiumo sta- navo kelias lietuviškas dainas. Nekalto Prasidėjimo Vienuoly- 
lo. o pirmininkė M. Karinaus- Gale visus nustebino šokiai bei ne, Putnam, Conn. rugpiūčio 16.

jėgomis žaidimai. Žymios tautinių šokių 17 ir 18 dien. Prasidės 16 d. 8 
mokytojos p. O. Ivaškienės pa- vai. vakare ir haigsis'sekmadie- 

Camp Immaculata nj rytą. Rekolekcijas anglų kal-

i
I

kienė pažadėjo visomis 
remti seseles.

Susirinkimo pirmininkas pra- mokytos

I

J. E. Kardinolas
J. E. arki-

dar trys vyskupai, daug prelatų 
ir kunigų.

Iš NVaterburiečių lietuvių da
lyvavo šie: kleb. kun. J. Valan- 

. tie jus, M. Karinauskienė, M. 
O Girdzijauskienė, 

M. Šambarienė, A. šambaris, 
M. Marcelinienė su sūnum ir 
dukrele, A. Augienė, M. Fortier 
su sūnum. J. Makauskas ir P. 
Jokubauskas.

kun. Kemėžis.
Viešpats suteikia
Vaško vėlei amžiną ra-

Rap.
a. a.

Užsisakykite Toniko Pas Mn«
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieiname*

Myofna Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington Mas«

Tel Dedham 1304-W
PRANAS aRRVLSKlS, Nm^ Tnl. Ds/tfuim LVH-R

Marianapolio Kolegijos VII 0[||U| 1C
T. T. Marijonu Jubiliejinis A f Q^|| j Q

Sekmadienį, Rugsejo-September 8 d., 1946
MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN.

1

11 vai. bus atnašaujamos $v. Mišios Liurdo Grotoje, seka Pamokslas; 12 valandą Posėdžiai ir paskaita 
5:30 vai. Palaiminimas Svč. Sakramentu.

UZKVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. DRAUGIJŲ IR RĖMĖJŲ PRAŠOME ATSIŲSTI ATSTOVUS.
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