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Rusijos Spauda Nespausd- 
! no Byrnes Kalbos

Paryžiaus taikos konfe
rencijos komiteto susirin
kime smarkiai susiginčijo 
Jung. Valstybių sekreto
rius Byrnes su Rusijos mi- 
nisteriu Molotovu įvairiais 
klausimais.

Jung. Valstvbių sekreto
rius Byrnes iššaukė Molo
tovą ir pareiškė, kad Rusi
jos spauda netalpins jo 
kalbos, kritikuojančios 
Molotovą. Molotovas tikri
no, kad spausdins. Visa
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Gydytoja, Slaugiusi Sužeistus Lietuvos Partizanus
La Guardia Siūlo UNRRA 

Uždaryti SpaliM 1
Geneva, rugp. 8 — Fiore- 

llo H. La Guardia, UNR
RA direktorius, siūlo, kad 
šalpos agentūra, kuri išlei
do $2,937,000,000 šelpimui

I
1

Maskvos spauda pažadėjo pasaujjo nuvargintų žmo-
savo skaitytojams, kad ii 
talpins “ištisus draugo už
sienio ministerio Molotovo 
ir Mr. Secretary of Statė

nių. būtu uždaryta apie » 
spalių 1 d. š. m. x j 

La Guardia kritikavo ru-
_ , „ {sus dėl žemės užgrobimo ir
®Yrn?S„ka baS rytdlenos žibalo sunaudojimo Aus- 

- trijoj. Jis sakė, kad jis ne- Rytdiena” atėjo ir prae- kelęs pinču da Rusijos n.
jo, bet Maskvos spauda į-: i<upa.cijos jėgų, kad jos už-

laidoje.”

taloino Molotovo kalbos Austrijos žibalo vers- 
dalj, o anie sekretorių I mes pagal potsdamo su- 
Bvrnes tik tiek pasakė: ^arĮj — ieigu taip buvo su- “Po to kalbė jo Byrnes už Urtį «<aš nKežinaC”. bet tas 
U.S.A.” Tai ir visa Byrnes!
“kalba”.

Taigi Molotovo tikrini
mas ir Maskvos spaudos 
prižadėjimas savo skaity
tojams nuėjo vėjais.

Molotovas Nenuosekliau
sias Žmogus

nesuderinama su UNRRA 
tvarka ir taisyklėmis. La 
Guardia taip pat prašęs 
Rusijos delegacijos, kad 
nekeltų nesusinratimu dėl 
maisto naudojimo iš tos 
žemės, kurią Rusija užgro
bė.

Vokiečių belaisviai, kurie buvo Camp Shanks, N. Y., stovykloje, pa
leisti į namus. Jie nešini savo daiktus maišuose ant pečių skuba į trauki
nį, kuris juos nuvež į laivą. Ten jų buvo apie 290,000. Dabar toji vieta bus 
užleista veteranams, kur bus įsteigta kolegija.

-o
— Su 21 centg kišeniuju | New Yorkg. — Kai lie
tuves “pudravę" su DDT. — Kaimietės gelbsti 
alkstančius ligonis. — Savų peršauti rusai* ne
norėjų kariauti Baud. armijoj. — Gailesį sesuo 
pati ragavo maistų* parodyti* kad jis neužnuo
dytas. — Šeši bolševikų nukankinti darbininkai 
ties Panemune* vieno širdis išplėšta. — Džiova 
serganti karininkų iš sanatorijos j Sibiru. — 2M 
kilometrų pėsti per Vokietijų. — Apie lietuviš
kus lašinius ir katilų* kų nešėme, su savimi.

Jung. Valstybių sekreto
rius James F. Byrnes pa
reiškė, kad Molotovas kal
ba apie ministerių tarybos! 
paruoštas taisykles, kurių 
visai nebuvo, jis pats su
galvojo. Ministeriai tik 
nutarė rekomenduoti kon
ferencijai taisykles, bet 
neversti, kad konferencija 
jas priimtų .Tuo tarpų Mo
lotovas nori sudaryti. įspū
dį, kad tos taisyklės yra 
nekeičiamos ir priversti
nos.

Kaip žinoma, Molotovas 
kaltino Byrnes, kad jis y- 
ra nenuoseklus ir nesilai
ko savo žodžio. Taigi Byr
nes, atsakydamas Moloto
vui, pareiškė, kad Moloto
vas yra nenuosekliausias 
žmogus. Jis keturių minis
terių vardu nori primesti 
nutarimus, kurių jie nėra 
padarę.

Nelegaliai įvažiavę Palesti
non Bus Sulaikyti

T
4

Grgsino hez. Trumanui DVIEJŲ TREČDALIŲ B ALSAS -
Nužudymu

Daktarė MIlda pasiekė 
Ckicagų

Sutikti tik vakarykščiai 
iš Europos į Chicagą atvy- 

' kusią lietuvę — yra nema
žas džiaugsmas. Šiuo kar
tu ta naująja mūsų gyven
toja yra daktarė Milda 
Budrienė, baigusi Kauno 
universiteto medicinos fa- 
.kultetą 1940 metais. Jos 
'vyras irgi gydytojas, dar 
paikinai pasilikęs Stutt- 
■garte, o jai, kaip Amerikos! 
1 pilietei pasisekė greičiau 
pasiekti USA.

Prekių vagone per 
Vokietijų

— Kaip gerai sekėsi ke- 
' lionė?

— Blogiausia buvo iš

liai jau aptvarkyti, nor
malūs keleiviniai trauki
niai eina laiku, tik labai 
perkimšti.

Pravažiuojant per Ame
rikiečių zoną vokiečiai at
rodė sotūs, gana patenkin
ti, pakalbėjus skųsdavosi, 
kad vis dėlto trūksta duo
nos, maisto.

Mus “iiaudrava" sa 
DDT

— Atvykus į Bremeną at
važiavo sunkvežimiai ir 
nuvežė į stovyklas: Ame
rikoje gimusius į vieną, o 
imigrantus į kitą. Patikri
no bagažus, o mus pačias 

' “išpudravo” su DDT ir da
vę išsiprausti pakvietę į 
gerą vakarienę.

i Po kelių dienų išplaukė-ĮSAKAS MINISTERIŲ TARYBAI Stottgartoikį Bremenoj-^
—----- ------------------„—, — — sodino į prekinius vago- ^.^. kuriuo į Europą veža
kad ji daugiau V. slaptoji policija prane-! Paryžius, rugp. 8 — Bei- Dėl visų tų priežasčių nūs. Vienas vagonas buvo kareivius o iš Europos

>, gijos delegacijap^pirminm- suerzinti ūkininkai dau- paskirtas dvylikai žmonių, imurrantus Tuo laivu
pasivadinęs Ras Paul Spaak gelyje vietų dfelsė privalo- jame buvo penkios kariš- žmonių

” “ fni varta Iriu 4-«rmn Aa ' r”™”

Washington, D. C., rūgo. 
8 — Britanijos valdžia 
pranešė Jung. Valstybių Washington, D. C. — *J. 
valdžiai, 1 ,_2 r .
nebelaikys nelegaliai įva- ša, kad areštuotas asmuo, 
žievuslų imigrantu į Pa- kuris “save pasivadinęs FtUlI /- 
lestiną. Visi nelegaliai įva- nugalabintojas.” Jis grąsi- pasiūlė Konferencijos tai- mą produktų pristatymą kos brezentinės lovos, jau- (daūs" įsėdo iš Prancūzi-
žiavę bus siunčiami ant nęs Prez. Trumanui nužu- syklių komitetui, kad tai- ir nesiskubino su jų par- nesnės mergaitės gulėjo -os) Dauguma apie 90%
Cyorus salos. dymu. k"“ i—- .. » -

Kaip praneša, pagal šias Areštuotasis asmuo da- trečdaliais balsų priimti pirkimo planas teįvykdy-. Valgyti mums įdėjo kana-
naujas Britanijos taisvk-bar bus teisiamas už grą- pasiūlymai būtų privalomi tas tik 72%. Kaikuriose diškus maisto siuntinius,
• • .................-. Ra(j tag keturjų didžiųjų užsienio vietose supirkimas buvo kokius duodavo belais-

mažas. Pav., viams. Ten buvo mėsos, 
-- žuvies, marmelado, biskvi- 
. -tų — sausas maisto davi- 

jnys. Į vagoną dar įstatė 
“.didelį metalinį indą vande- 
%» niui. Važiavome tris die- 

inas. Vokietijos geležinke-

Anglija Nori Padalinti Pa
lestina | 4 Savivaldybes

kos konferencijoj dviem davimu. Pav. kiaušinių su-pasitaisiusios ant grindų. žvdu mažai lorrlru
4- «11 r* i a 1 i 4-4 r\i»»l/i»v»/\ nlnnnc 4'z^i 1 *tpx r41 irlAin 1/nvin t * **latvių, vengrų, lietuvių — 

’ 16.
į Maistas buvo geras, prie
žiūra, oras — taip pat, tik 
buvo rūpestis, kaip bus iš
lipus į krantą — su savimi 
teturėjau tik 20 centų pini
gų. Išvažiuojant neleido 
nei markių iškeisti į dole
rius, nei pasiimti dolerių. 
Įsėdus į laivą žydų organi
zacija kiekvienam savo 
tautiečiui išdalino po 10 
dolerių, tie tuojau pradėjo 
daryti “biznį”, gaila, kad 
kitų taip niekas neglobojo, 
kaip juos globojo žydiškos 
draugijos.

Laimingi buvome ku
riuos uoste pasitiko gimi
nės ar pažįstami/ kitiems 
būtų buvusios sunkios pir
mosios valandos, jei kon
sulato atstovas p. Simutis 
nebūtų parūpinęs nakvy
nių.

— Kokie buvo pirmieji į- 
spūdžiai Amerikoje?
— Patekau pas savo drau

gę iš Lietuvos. Jaučiausi

les bus sulaikyta apie 7,000 sinimą. Sakoma, kad tas keturių didžiųjų užsienio vietose
žydu, kurie dabar yra ke-tasmuo, kurio vardo nepa- ministerių tarybai. ypatingai mažas. Pav., viams.

Liudvinavo pieninė kiauši- ! 
nių supirkimo planą įvyk-' - 
dė 0.4%, Skaudvilės • Į 
$.6%, Tetervinų 1.5%?JniuL 
Šiaulių 1.7%.

lionėįe laivais ir stovykloj duoda, yra buvęs ir bepro-; J. V. sekretorius James 
se Haifos apylinkėje. čių ligoninėje. F. Byrnes remia tokį

t Spaak pasiūlymą ir paža
dėjo dviem trečdaliais bal
sų priimtus pasiūlymus, 
kada susirinks ministerių 
taryba galutinai paruošti 
sutartis, remti, kad jie bū
tų įtraukti į tas sutartis. 
Tačiau, iš patikėtinų šalti
nių sužinota, kad Britų de
legacija kol kas nenori su
sirišti su tokiu Spaak pa-j ____________ •
siūlymu. Taipgi Rusijos ir! Vienna, Austrija, rugp. kompanijoje Šveicarija tu-

Rusija Slaptai Parduoda Vokiečių 
Ginklus Švedijai

Reikalauja Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Pripažinimo Rusijai

šiomis dienomis Anglijos 
Valdžia paruošė planą, pa
gal kutų Palestiną būtų 
padalinta į 4 savivaldiškas 
dalis. Vieną dalį skiria žy
dams, kitą — arabams, o 
Jeruzalę ir pietinę Pales-! 
tinos sritį pasilieka savo 
kontrolėje.'" 4-••

Žydai prieš tokį Anglijos 
planą smarkiai protestuo
ja. Žydų taryba atsišaukė 
į Prez. Trumaną, kad jis 
oficialiai atmestų Anglijos 
planą ir pareikalautų, kad 
Britai įleistų į Palestiną 
100,000 išvietintų žydų.

Boston Traveler kores
pondentas p. Drew Pear- 
son rugp. 6 d. laidoje rašo, 
kad Paryžiaus taikos kon
ferencijoj vykstą svarbūs 
slapti susirinkimai.

į Sesija No. 1 Byrnes 
gavo raportą iš Britų už
sienio ofiso, kad Rusija 
slaptai parduoda vokiečių 
ginklus Švedijai dėl parda
vimo Argentinai... Byrnes 
planuojąs įteikti formalų 
protestą prieš tai, taipgi 
planuojąs visą reikalą ap
kalbėti asmeniai su Molo
tovu.

Slapta Sesija No. 2 —
t

Pratin miniau k šiandien Molotovas bando kaip nors ryto? pfSf U pat £ James
bus S?at' rP ’ * n«8‘>kad pastoviai ir o- 

poryt pus tas pat._______ ficialiai pripažintų Latvi-
jos, Lietuvos ir Estijos in
korporavimą į Sovietų Ru
siją. Vienoje sesijoje, Mo
lotovas pasakęs ’Jimmie, 
kad Churchill ir Rdosevelt 
abu davę sutikimą, kad tos 
trys Pabaltijo valstybės 
yra Rusijos dąlis. ’ FDR- 
Winston OK, jis sakė, davė
Tehėtane ir Jaltoj. Byrnes,

p. Drew Pearson rašo ir . Prancūzijos < 
apie kitus slaptus pasitari- ‘ kaip atrodo, tokio pasiūly
mus. i

Iš to galima suprasti, 
kad Molotovas atsivežė 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos kvislingus užsienio mi- 
nisterius, kad išgauti pri
pažinimą tos klastos ir 
smurto, kurį padarė sovie
tų Rusija Pabaltijo vals
tybėse. t

Todėl mes, kaipo lietu
viai ir kaipo Jung. Valsty
bių piliečiai negalime užsi
tikrinti, kad dabartinėje 
taikos konferencijoje ne
bus sprendžiamas Pabalti-: ūkis Lietuvoje kenčia ne 
jo valstybių klausimas. 
Molotovas kelia Pabaltijo 
valstybių klausimą ir rei
kalaują jas pripažinti so
vietų Rusijai, kuri jas 1940 
m. užgrobė ir jų gyvento
jus skubiai likviduoja.

Budėkime ir dirbkime, 
kad Lietuva ir kitos Pabal- 
tijos valstybės nebūtų pa
smaugtos ir kad Jung. 
Valstybių principai nebū- 

: tų sumindžioti.

imo nenori priimti.

Skaudvilėj Kiaušiniu Supir
kto Planas įvykdytas 

0.6%

^elegacijos, s — Sovietų Rusija griež- rėš 60 nuoš. kapitalo, o j 
t tai priešinasi Austrijos Rusija 40 nuošimtį, 
^vyriausybės nutarimui na-| Toji kompanija turės 
cionalizuoti (nusavinu) Rumįnijos ^alį monopo.

New York (LAIC) —

cionalizuoti i 
visas industrijas.

Keista, kad Rusija su sa- žibalo versmės yra nomi- 
vo pasipriešinimu atsira- naiiaj amerikiečių 
do tikroje kapitalistų kom- 
ipanijoje. Austrijos komu- carija ne tik turės žibalo

lį Šveicarijoj. Rumunijos

I
savas-

Dabar Rusija ir švei-

sPauda, kaip ir viso monopolį Šveicarijoj, bet 
pasaulio komunistab Pik ir visą to krašto prekybą, darbuotojų vasario 25 d. dy(iami Maskvos įsaky- 

pasitarimo, buvo praneš-mus ___ _____ 1. 1
ta, kad Lietuva karo metu!nr;px.na<,j narinnalijaeiiaF sigalėti ne tik politiniai, ■- 'P AuSriM tari^s“3api- bet ir ekonominiai visuoseĮVisa, gerai lietuviSkoj šei- 

talus įdėjusios ir Ameri- Europos kraštuose. Ji nori.moj. ..........................
kos įstaigos. Socony-Va-! išstumti Amerikos ir An- 
cuum Oil kompanija ap- gHJos prekybą iš Europos.
skaičiuoja, kad jos įdėtas 
turtas yra vertas maždaug 
apie $100,000,000. Kompa
nija kol kas nepareiškė 
formalio protesto dėl na
cionalizavimo.

pasitarimo, buvo praneš-mus ir nurodymus ir gi! Rusija stengiasi į-

■neteko 48% melžiamų kar->
vių. Iš pranešimų paaiškė
jo, kad pieno ir kiaušinių Metėsi į akis didelis A- 

Tęsinys 5-tame pusi.

tačiau, nenorįs ■ pripažinti 
Pabaltijo valstybių.

Saugokis draugauti su 
nedorais! Šv. Liudvikas.

vien dėl karo nuostolių, 
bet ir dėl dabartinės ne
tvarkos: vietomis valstie
čiams laiku neapmokama 
už pristatytus produktus, 
vietomis įmonėse pasireiš
kia nesąžiningumų (svo
rio apgaulingas numuši- 
mas, riebumo procentų 
mažinimas, netiksli doku
mentacija ir tt.). Parduo
tuvės neleistinai blogai 
aprūpina ūkininkus nusta
tytomis premijomis — 
trukdavo žibalo, druskos, 
cukraus ir tt.

Svekariia Susidėjo Su Ru
sija Prieš Jung. Valstybes

I

Paryžius, rugu. 8 — Šio
mis dienomis iškilo viešu
mon, kad Šveicarijos vai

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 10 dieną, 1:15 vai. po pietų 
įvyks Lietuvių Darbininkų radio programa. Prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klau
sytis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir pra
nešimų per visą valandą.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad-

džia sudarė naują kompa- way, So. Boston 27, Maw. Telephonai: SOUth Boston 
niją su Rusija. Naujoje 2680 arba NORwood 1449.
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Maisto Kontrolę

Mashington, D. C., rugp. 
8 — Jung. Tautų Maisto ir 
Agrikultūros organizacija 
praneša, kad jau yra pa
ruoštas planas maisto kon
trolei visame pasaulyj, kad 
būtų užtikrintas ir išdalin
tas maistas visiems žmo
nėms.

Šis paruoštas maisto 
kontrolei planas bus įteik
tas Maisto ir Agrikultūros 
Organizacijos konferenci
jai. kuri Įvyks rugsėjo 2 d., 
Kopenhagoje.

"Pergalės Diena" Rugp. 14
i

IVashington, D. C., — 
Prezidentas Truman pa
skelbė trečiadienį, rugpiū
čio 14 d. kaipo “Pergalės 
Dieną”. Tą dieną įsakė iš
kelti vėliavas prie visų val
džios namų.

Prezidetnas ragino visus 
tą dieną melstis ir daryti 
pasiryžimą, kad “teisingu
mas. laisvė, taika ir tarp
tautinė gera valia” būtų be 
sustojimo vykdoma pir
myn, ir kad nesustotume 
siekę galutino tikslo — tei
singos ir pastovios taikos.

Čekoslovakija Nori 
Pakeisti Sienas

*

♦ i

Atvyko Londono Lietuvių 
Parapijos Klebonas

I

Šiomis dienomis atvyko 
iš Londono, Anglijos, lie
tuvių parapijos klebonas 
ir įžymus vadas kun. Dr. 
K. A. Matulaitis, MIC. Jis 
savo vietoje paliko kun. 
Dr. Joną Sakevičių, MIC.

Sveikiname nuoširdų L. 
D. S. organizacijos rėmėją 
ir “Darbininko” bendra
darbį. kun. Dr. K. A. Matu
laitį. MIC., atvykusį į šį 

• kraštą.

Bostone, “Darbininko” spaus
tuvėje, ką tik išspausdintas 
Naujasis Testamentas, kurį yra 
išvertęs Kauno arkivyskupas 
metropolitas Juozapas Skvirec
kas.

Leidinys turi 765 puslapius ir 
apima Evangelijas, Apaštalų 
Darbus, Laiškus ir šv. Jono Ap
reiškimą. Tai sudaro pilną Nau
jąjį Testamentą.

Šv. Raštas yra kiekvieniems 
katalikų namams būtina knyga. 
Ta mintimi kun. P. Juras ir iš
spausdino šį naują leidinį, jo 
pastangomis, pagrindini tikėji
mo knyga bus prieinama ne tik 
šios šalies lietuviams, bet ir 
tremtiniams.

Lietuviai turėtų kuo daugiau
sia šv. Rašto užsakyti mūsų bro
kams ir seserims tremtiniams. 
Dievo žodis, paskelbtas šv. Raš
to lapuose, bus jiems didelė pa
guoda sunkiame ištremties ke
lyje.

Su užsakymais reikia kreiptis 
į “Darbininką”, 366 W. Broad- 
wav. So. Boston 27, Mass.

Naujasis Testamentas įrištas 
kaštuoja 3 dolerius, o popieri
niais aptaisais 2 dol.

Chief Edward Atkins, išradėjas, parodo jūrei
viui, kairėj, kaip važiuoti “Kurpius Special”, ku
ris padarytas iš orlaivių dalių Alameda, Calif. 
Tas vežimukas pataisytas, kad riedėtų žmogaus 
žingsnio greitumu. Turi šviesas, trūbą, radio ir 
fotografijos aparatą.

Komitetas Nubalsavo Kviesti

Konferencijon

Paryžius, rugp. 8 — Če
koslovakijos valdžia nori 
apsimainyti teritorijomis’ my bą. 
su Vengrija ir Austrija.

Kaip žinoma, Čekoslova- SUnkiai. 
k i jos valdžia buvo užsimo
jus ištremti vengrus iš tų 
teritorijų, kurias ji dabar 
nori išmainyti. Jung. Vals
tybės griežtai užprotesta
vo. Tuoj po to čekų komu
nistas premjeras buvo nu
vykęs į Maskvą, ir gal būti 
gavo instrukcijų, kad pasi
keistų teritorijomis.

Sunku Atsistatyti "Metalo" 
Fabrikui Kaune

; cinkavimo ir pieno bidonų 
gamybos skyrius. Be to, 

: numatoma praplėsti ir kal
vių skyrių. Fabrikas jau 
atnaujino cinkuotų kibirų, 
plūgų, akėčių, grandinių, 
duonai kepti formų, laidy- 
tuvų, mėsai malti mašinė
lių ir kitų smulkmenų ga- 

Tačiau, atstatymo 
ir gamybos darbai vyksta 
______  Pav. per vasario 
mėnesį fabrikas per 32 
darbo valandas neturėjo 
elektros. Taip pat neretai 
pritrūksta žaliavos, la
biausiai cinko. Labai nusi
skundžiama darbo draus
mes stoka. Pav. “Tarybų 
Lietuva” Nr. 51 prane
ša, kad per vasario mėn., 
be pateisinamų priežasčių 
buvo praleista 51 darbo 
diena, 131 darbo diena bu
vo praleista dėl susirgimų, 
o bendras pavėlavimų 
skaičius siekė 9%. Šie šlu
bavimai darbe aiškinami

Atsiliepimai Apie Lithua
nian BuŪetin

KATALIKAI KARO VETERA
NAI PAREIŠKĖ PROTESTĄ 

DĖL 230 KUNIGŲ NUŽUDYMO

New Y’ork (LAIC) —Na
ciai iš pagrindų apiplėšė bendru santvarkos pakri- 
Kauno “Metalo” fabriką, kimu, svarbiausia, susisie- 
Dabar bandoma jį atstaty- kimo paįrimu ir nepakan
ti, jame įrengiant skardos, karna mityba.

(Pavasario Laida)
N?w York (LAIC) — 

Vienas britų skaitytojas' 
mums rašo iš Londono: — 

• “Without flattery, this issae 
is one of the best of thesetJuCK. 
I am particularly impreraed by 
the really eacellent translation 
into English of those abomin- 
able instructions “To All Oper- 
ative Triumviratas of Country 
Branches and Subdivisions of 
NKVD of Lithuanian SSSR”. 
Your additional installment 
upon an even wider scale should 
do something to' bring belated 
enlightment to the fuddled 
brains of the complaeent, indif- 
ferent and all too often smug 
individuab rather prone to de- 
fend Sovietism and a poficy of 
“appeasement” who, unfortun- 
ately seem to abound m both 
the eastern and westem hemi- 
spheres...”

New York — Max H. So- 
rensen, vyriausias Katali
kų Karo Veteranų Organi
zacijos komandierius, sa
vo laišku Prezidentui Tru- 
man, davė* smulkmenišką 
raportą apie baisią religi
jos persekiojimą Jugosla
vijoje, ir klausė Preziden
to “ar Jungtinių Valstybių 
valdžia neužprotestavo dėl 
tokio religijos persekioji
mo”, nes Jungtinės Vals
tybės pripažįsta Tito val
džią.

Cianfarra, Romos kores
pondentas, . New York 
Times laikraštyj, pareiš
kia, kad “230 kunigų nu-

Ai

žudyta, iš jų 198 sušaudy
ti be jokio teismo, nuo ba- 

1944 m. lik gegu- 
. 1946 m., ir 11 se

selių ir 10 klierikų nužu
dyta.” ; . ... .

“Šis prieš - katalikinis 
teroras,” Cianfarra rašo, 
“labai panašus į Hitlerio 
prieš-tikybinį terorą prieš 
ir karo metu Vokietijoje, 
Austrijoje ir Jugoslavijo
je.”

Kongresmanas McCor- 
mack iš Massachusetts, 
užklausė Kongresą: “Ar 
mes bejėgiai tik žiūrėsime, 
kai Tito sėja mirties sėk
lą?”

SOVIETAI PASISAVINO KATA
LIKŲ NUOSAVYBĘ KORĖJOJE

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
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 galimu laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

T

Kaip Sadame Tvaria 
Lietuves Kooperacija

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė ...................... ........................
Gatvė ....................  -.........—.
Miestas ir Valstija ................. ....... .....................

knyga(s)

New York (LAIC) — 
Tūlas Sacharov buvo pate
kęs kaip musė į grietinę— 
okupantai jį paskyrė Kau
no apskrities kooperatyvų 
sąjungos pirmininku. Taip 
tas maskolius ir ėmė ‘tvar
kyti’. Praslinko kiek laiko 
ir revizija surado, kad šis 
vadovas sugebėjo sau at
sidėti chromo ir juchtos 
medžiagų net 5O-čiai porų 
batų, medžiagos dviem 
vyriškiem kosti ūmam, 
59.5 metrų batisto, 11.9 
metrų vilnonės ir 10 metrų 
medvilnės medžiagos, 100 
kg. mielių, 20 kg. pipirų^ 
po 10 kg. cukraus, žuvies, 
sviesto ir kitų produktų.

Apie tai praneša sovietų 
laikraštis — “Tarybų Lie
tuva” Nr. 55. Tai tik vie
nas viešumon iškilęs pa
vyzdys, kaip visokio Plan
ko maskoliai supranta ko- 
operatyvinį sąjūdį ir do
rumą darbe. Jau labai lai
kas, kad jie, drauge su o- 
kupacinės raudonosios ar
mijos pulkais,; dangintųsi 
ten, is kur atėję, palikda
mi Lietuvos žmonėms lais
vę patiems tvarkytis.

Rome — Vatikano radio vado, Chan En-Lai, senes- 
praneša nugirstą žinią, 
kad Sovietai pasisavino 
Katalikų Bažnyčios nuo
savybę Šiaurės Korėjoje.

Kai bus patikrinta ši ži
nia, tai bus įteiktas protes
tas U. N. tarybai.

v •

Bostono Misijų Draugijai 
Paliko 5275,000

nesias seseles ir novicija- 
tes nuvežti į saugesnių vie
tą.

Dar 30 svetimtaučių se
selių savanoriai pasiliko 
aprūpinti katalikiškas mo
kyklas komunistų tvirto
vėje.

Pakeitė “Keturių Didžiųjų” Taisykles
Paryžius, rugp. 8 — Dvi-i susirinko priimti komiteto 

dešimt vienos tautos kon-' paruoštas taisykles, 
ferencijos taisyklių paruo- ‘ 
Šimui komitetas užbaigė 
svarbų darbą, būtent, pa
ruošė taisykles konferen
cijai.

Daugiausia ginčų sukėlė 
dėl konferencijos atstovų 
balsavimo proceso. Minis- 
terių taryba buvo nutariu- 
si reikalauti dviejų trečda
lių daugumos balsavimo, 
kad duotų visiems tari
mams galią. Mažosios tau
tos, Australijos atstovo 
vadovaujamos, norėjo tik 
paprastos daugumos bal
savimo. f.

Anglijos atstovas padarė 
kompromisą, 
pasiūlė, kad konferencija 
gali daryti 
dvejaip — paprasta dau
guma balsų ir dviem treč
daliais. Sovietų Rusijos 
atstovas Molotovas griež
tai priešinosi tokiam pa
siūlymui. Jis griežtai 
smerkė Jung. Valstybių 
valstybės sekretorių Byr- 
nes, kad jis keičiąs savo 
žodį, kurį jis davęs minis- 
terių tarybai. Sekretorius 
Byrnes smarkiai atsakė 
Molotovui, kad jis prie mi- 
nisterių tarybos tarimų 
pridėjęs pastabas, kad tai
kos konferencijoj jis galė
siąs siūlyti pakeitimus.

Konferencijos komitetas 
priėmė kompromisinį pa
siūlymą, kad atstovai 
svarbiuosius klausimus, 
kuriais jau yra susitarę 
keturių didžiųjų ministe- 
riai arba susitars, galės 
užgirti arba atmesti tik 
dviem trečdaliais balsų, o 
visus kitus klausimus pa
prasta dauguma.

Komitetas nubalsavo siū
lyti konferencijai, kad ji 
tuojau pakviestų tariamas 
5 priešų valstybes į konfe
renciją: Italiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengriją ir Suo
miją. Kaip žinoma, minė
toms valstybėms ministe- 
rių taryba paruošė taikos 
sutartis. Taigi dabar minė
tų tautų atstovai galės tar
ti savo žodį apie joms pa
ruoštas sutartis.

Šiandien konferencija

v •

būtent, jis

balsavimus

Grįžo Amerikos Vyskupai Iš 
Japonijos

v •Tokio — Virš du šimtai 
įžymiausių Japonijos vadų 
susirinko atsisveikinti ir 
palinkėti laimingos kelio
nės Vyskupams O’Hara iš 
Buffalo ir Michael Ready 
iš Columbus. Japoniečiai, 
katalikai ir nekatalikai la
bai maloniai ir su didžiu 
džiaugsmu priėmė Ameri
kos Katalikų Bažnyčios 
atstovus.

Vyskupai aplankė Japo
nijos didmiesčius, susipa
žino su minia kunigų, vie
nuolių ir tikinčiųjų, ir pa
tys matė kiek žalos ir nuo
stolių padarė atomnė bom
ba ir baisusis karas. Vys
kupus 
mintis, 
jiems 
kuogreičiausia 
rių ir medžiaginės para
mos.

imponavo viena 
kad reikia siųsti 
kuodaugiausia ir 

misijonie-

Lietuvoje Įsakymai Skelbia
mi Kompartijos Vardu

New York (LAIC) — 
Ankščiau, jau buvo skel
biama, kad visą dabarti
nės Lietuvos administra
cinį aparatą suka kompar
tija. Savo ruožtu kompar- • 
tija klauso Maskvos. Pav., 
daugelis valstybinių pa
tvarkymų skelbiama ben
drai Komisarų Tarybos ir 
Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto var
du; taip “Tarybų Lietu
vos” Nr. 43 buvo paskelb
tas nutarimas dėl priemo
nių pavasario sėjai pasi
rengti. Kaip žinoma, ko
munistų partija Lietuvo
je buvo pati mažiausia, jos 
narių skaičius nesiekė net’ 
3,000, tačiau, ir Lietuvoje 
viskas eina pagal žinomą 
bolševikų šūkį: komunistų 
partija valdžioje, o kitos— 
kalėjime, trėmime ar ka
puose.

Paterson, N. J. — Char
les L. Greene, buvęs rakan
dų dirbtuvės savininkas, 
savo paskutiniame testa
mente Bostono Tikėjimo 
Praplatinimo Draugijai 
(Society for the Propaga- 
tion of the Faith), kuri 
renka piniginę pagalbą mi- 
sijonieriams visame pa
saulyje, paliko 250,000 do
lerių, ir dar 25,000 dolerių 
raupsuotoj ų sušelpimui.

!

Prašo Onhi Apie fmigrad- 
Galimumus

Šveicarija (LAIC) —Šio
mis * dienomis lietuvių 
tremtinių spaudoje pasi
rodė Lietuvių Tautinės 
Bendruomenės Vyriausio
jo Komiteto atsišaukimai, 
kuriuose prašoma kiek ga
lima tiksliau ir plačiau in
formuoti apie emigracijos 
ir įkurdinimo galimumus. 
Tuo pačiu prašoma kiek 
galima daugiau žinių iš

Išgelbėjo 25 Seseles

i

užsienio. “Bendru darbu ir 
pasitikėjimu surinkime 

į daug vertingos, medžiagos,
Shanghai — Liepos 24 d., kuri patarnaus mums, kai 

Jungtinių Valstybių ka- turėsime pasirinkti ir da
riai pagelbėjo 25; .svetim- ryti galutinius sprendimus 
tautėms ir kinietėms Pran-!mūsų pačių apgyvendini- 
ciškietėms seselėms persi-i mo reikalu”__ ______ _______ w __  __  _____ sakoma 
kelti iš komunistų laikomo j pranešime. Tačiau, tai nie- 
Chefoo nuėsto į Tsingtąo,jko bendro neturi su trem- 
kur yra J. V. Marinų ąto-jtinių didžiuliu ir karščiau- 
vykla.

Generolas Marshall išga- Tėvų Žemę, 
vo leidimą iš komunistų išlaisvinta.

siu noru bei viltimi grįžti į 
kai tik ji bus

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

MALONUS LIETUVI,
Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

p ■ i ■ ■ i t ■ i i_<£— ' nu-1-- uminri 9 <

STATYBOS
Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIEM OLYNO CĖLĖS FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Didysis altorius Stacijos Monstrancija
Du šoniniai altoriai Sakykla Keturi kielikai
Vargonai Suolai Bažnytinių rūbų
Dvi klausyklos .?r.

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

FRANCISCAN FATHERS 
Maunt St. Francis Greene, Maine
_______________________________________ __________-4

I
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DARBININKAS
(THE WORKER)'

Pabitehed Taesday and FHday aaeept Holidaya auch aa 
Naw Year, Good Friday, Maaorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa 
baint joacmra lithuanian^r. c. AaaociATioN of labor

Merad m —nond rW— natter 8ept 13, 1915 at tte otOc* at Boataa, 
Mmb. uote the Act« Karate 8,1170.

aaoaBtaaM for Bailia* et epecUl rato at poetaąe provlded for in Sectioo UOS 
Act at Octiobar 1,1817, autbortsed <m July 12, 1018

BUBBCMI*7ON RATRB: PRKNUMERATO8 KAINA
Otanetle yeariy___________ 84-00 Amerikoje metama----------------84.00

Domeatic once per week yeariy 82-00 Vieną kart Mvaitije metama— 82.00 
Vorri*a yeariy ...........  - 85.00 Utaieny metama------------------- 85.00
Voreiga once per *eek yeariy 82.50 Uiaieny 1 kart aa-t*j metama 8240

LIETUVIO TREMTINIO LAK 
KAS K EUROPOS

Linz, 1946. VII. 14. vonus, tuo reikšdami nenugali-
MIELAS NEPAŽĮSTAMAS ““ mta) UUt°* 

LIETUVI! •

Gavęs jūsų adresą ryžausi su 
jumis pasidalinti mintimis ir 
mano išgyventais momentais.

Atsišaukimas Į Lietuvius Ir

DARBININKAS
•M Weat Broadray, 1

Triephone SOUth Boston 2680

Vargo Konferencija

K 

Mylimieji broliai ir sesės! įsakomybė grius ant šio*. 
Kieno tik širdyje bent .krašto valdžios, nes ji gali,' 

kiek dar plaka Tėvynės,jei nori, Lietuvą išgelbėti, 
meilė, stokite į darbą. Dar ar bent nepripažinti Rusi- 
nevėlu. Mūsų mylima Lie-'jai. 
tuva sukaustyta, pasodin
ta žiauriame kalėjime, bet panašaus, gali būti maž- 
dar lemiamoji valanda ne-'daug šitaip suredaguotas, 
išmušo, dar yra vilties, 'žinoma angliškai. (Čia tik 
Dar sprendimas neper- pavyzdys, kiekvienas gali 
skaitytas. ! parašyti savo nuožiūra, ir

jo siekiama kultūra yra visai 
kitokia, kad jo teisybė turi tik
tai vieną vienintelę prasmę — 
melą ir apgaulę. 

Mielas lietuvi, šiandien jau du 
metai D.P. vardu paženklinti 
mes bastomės kruvina širdimi

| Dabar besitęsianti tragedija jP° Europos griuvėsius, palikti 

yra didžiausia mūsų istorijoje. • svetimų malonei ar nemalonei. 
Keletos metų laikotarpyje mes Toli likę namai pasidarė tūks- 
buvome ne vieną kartą laisvin- tantį kartų brangesni, negu 
ti. lietuvi, graudu dabar sveikata, ir mes sielvarto pri-

Vargiai ar yra dar pasaulyje minėti, jums ten Amerikoje, tą spausti, ieškome kelių tarnauti 
Paskutiniu metu

tėti dėl savo “būti ar nebūti”, ris pikto žmogaus buvo panau- sušvytejęs pasiryžimas eit kul- _ . .
kaip mūsų tauta. Amžiais mūsų dotas šlykščiai priespaudai ir tūrinio ir meninio darbo krypti-1 _ Kiek teko sužinoti, Pary- dar geriau).

tauta, kuri tiek daug turėjo ken- šventos prasmės laisvės žodį, ku- Žemei.

Jūsų prašymas, ar kas

South Boston, Maaa mažame žemės sklypelyje pūtė tautos sunaikinimui pridengti. mi leidžia tikėti, kad tauta ir žiuje nėra sklandumo, su- Ponui Truman’ui,
‘ ........................ ------ J. A. V. Prezidentui,

VVashington’e,
tartinumo.

Kuris lietuvis nebėgs į
žvarbūs vėjai, siautėjo viską žodis “išlaisvinti” man ir mfi- šioje audroje nežus, 
naikinan ’ios audros. Iš prigim- gų tautiečiams, skaudžiausiu pa- į Mes Lietuvos akademinis 
ties taikinga žemdirbių tauta tyrimu dabar turėtų reikšti: —; (studijuojantis) jaunimas, tu-•pagalbą skęstančiai Tėvy- 
savo ribas turėjo nuolat dangs- apgrobti, apvogti, apgauti, iš- ™11 didelės įtakos plačioje mū- nei, Žiūrės r _
tyti savo sūnų krūtinėmis. Kas niekinti, į kalėjimą įkišti, iš- visuomenėje, kuri ankščiau r^”_ _
beišmatuos, kiek kraujo ir ener- tremti, galiančiai be jokios kal-;ar vėliau pašauks mumis kurti išdaviku, pasmerkė j u.
tyti savo sūnų krūtinėmis. Kas niekinti, j kalėjimą įkišti, iš- visuomenėje, kuri ankščiau

Taip vadinama Taikos Konferencija sudaro kaž
kokį galvosūkį. Iš viso, kam ji reikalinga? Nebent tam, 
kad palaipsniui, pamažėli būtų viešai atskleista kas 
buvo susitarta pirmiau tarp Roosevelto, Stalino ir 
Churchillio, visoj eilėj konferencijų: Atlanto vandeny
ne, Casablankoj, Teherane, Maskvoj, Jaltoj, Potsdame. 
Tose derybose trys galingiausi pasaulio pareigūnai, i 
išsprendė tautų likimą. Nejauku dabar pasisakyti, kad faktas:-aDte buVusią Alijantu talkininkę Lenkiją 
viskas jau padaryta. Reikia gi visą tą svetimų kraštų nė neprisiminta. Tur būt Alijantu vadai mano,
mugę (jomarką) sarmatlyvai pridengti kokia nors kad dabartinė Lenkijos vyriausybė lenkų tautai yra 
"demokratine” iškaba ir suversti visą atsakomybę ant priimtina. Tuo tarpu Alijantams negali būt nežinoma, 
keliolikos ar kelių desimtų tautų-atstovų . Jei šioje kad Lenkiją kontroliuoja Maskvos komunistai, apie-------

konferencijoje kyla aštrių ginčų, tai vien dėlto, kad 300,000 raudonarmiečių ir nemažiau slaptos policijos i sąlygų. 
Rusijos apetitas didėja bevalgant. Ji nori kur kas dau- - - - - ------- r r •
giau, negu jai buvo žadėta anose konferencijose. Jos 
užsimojimai siekia taip toli, kad susikerta su tiesiogi- taf k7iti^B^to~-“6sub^^ mums padės lengviau
a* M a------ A AVA x-« « r. 4- x« « 1 v XX. 1 O XX XX X. 4- « « WX x4 XX r»vt XA 1 _ __

gijos visa tai kainavo? Tauta tės sušaudyti. Ir tik dėl to, kadtnauj^ mūsų valstybinį gyveni- 
betgi nemirė. Po kiekvienos au
dros ugnimi nusiaubtame kraš- norėjo, kad jam 
te mes vėl atkakliai kibdavome naujų “pranašų” idėjos, 
į darbą, vėl statydavome naujas jam svetimos yra kalbos, 
sodybas, ardavom užleistus dir- jam svetimos yra kultūros,

t su abejotišku-
mu, tas bus pavadintas jos

PRAŠYMAS
i Vardan šios X. Draugi
jos narių prašome Jungti- 

Kur tik yra kokia nors nių Amerikos Valstybių •_
• lietuvis visuomet lietuviu likt|m** sąmoningai supras-^įe^uvįų draugija, ar šiaip Prezidentą apginti Lietu
i- norėjo, kad jam svetimos yra danu veikliomis pastangomis , daugiau susipratusiu lietu- va, l’ą išlaisvinti iš žiauJ I

kad P”e ši° darbo prisidėsime, ir vi-1 
ya H sa savo siela tikėdami, geriau- 

' šiai tarnausime savo tėvynei.
J tokį rimtą pasiruošimą ir 

visokeriopą lavinimąsi yra įsi
jungęs didelis procentas, o jų 
tarpe ir aš. Nežiūrint aplinkos 
kliūčių, (kurios Austrijoj tikrai 
sunkios), kai kur medžiaginių 

, išlaikomi šalti nervai, 
,— čekistų; kad lenkai tik laukia pirmos patogesnės,žiūrima į reikalą rimtai ir stip- 
progos masiniai sukilti; kad jų slaptoji spauda griež-(riai8 šuoliais iriamasi į priekį.
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į® i daugiau susipratusiu lietu- va, ją išlaisvinti iš žiau-; 
tuojau, neatidėlioti-rios vergijos.

Lietuvių tauta nori ture-., 
su Ko-'ti laisvą savo tėvų žemę ir

..—. .. .7 • a! • i j-i ■ / . j v ■ K-aiuna. Beirutu - usuukus h rutUKeviuiaus
ntais britų interesais. Štai kodėl Bevinas taip dažnai tiksliu užsimojimu sunaikinti ne tik krašto ekonomiją išlaikyti varžybas čia tarp sve-

IVAdLA- 
viu, 
nai, privalo rašyti prašy-Į 
mą, ar telegramą, 
miteto parašais ir siųst po- laisvai joje gyventi, kaip 
nui Truman’ui. Amerikos ir kiekviena kita tauta. 
Prezidentui. Turime mesi Lietuviai davė savo sū- 
jį apversti laiškais, tele- nūs Amerikai, kad kariau- 
gramomis, prašymais, pro- tų už savo krašto ir Lietu- - 
testais, kad žinotų, jog vos laisvę. Daug jų krito. 
Lietuva nori ir reikalauja šiame kare, garbingai ap- 
būti laisva, nepriklauso- gindami Amerikos vėliavą, 
ma, kaip ir kiekviena kita

1 tauta.
su Molotovu susiginčyja Bet, nežiūrint Alijantu pasi-bet ir visą lenkų tautą. Apie Lietuvą, Latviją ir Estiją 
žadėjimo, kad nuo šio laiko griežtai su bolševikais kai- taip pat neprisiminta. Tur būt Atlanto čarterio auto- 
besis, Rusija galų gale gauna ką nori. Jei kai kūnuose rįa, pamiršo ir gailisi jį parašų. Vis dėlto jis negali ne- 
mažmožiuose ji kiek nusileidžia, tai Alijantai dziugau- svilinti jų garbės pojūčio
ja laimėję ir iš to džiaugsmo nepasijunta prakišę esmi-i Jungtinės Valstybės nenori svetimų žemių. Joms 
niuose dalykuose, žodžiu, Alijantu progresas ^u°-,užtenka pasitenkinimo, kad “išlaisvino” pavergtąsias 
dasi apibudinamas šituo Lenino posakiu: viens zings- tautas ir rūpestingai tvarko jų dabartinį likimą....
ms pirmyn, du žingsniai atgal . Tų keistų manievnj Britanija nori tik išlaikyti savo imperiją. Bet — 
yra tokios pasekmes, kad Rusija išeina is tų derybų lyg netyčia jj pareiškia, kad ne pro šalį būtų jai dali- 
milzmiska laimėtoja. nai paVeldėti ir dalinai kontroliuoti buvusias Afrikoj

timųjų, o Lietuvoje gi bus ge
riausiu draugu atstatymo darbe. 

Tai keletas žodžių apie mūsų 
vargus jums, brangūs lietuviai 
Amerikoje. Aš norėčiau, kad tie 
žodžiai rastų atgarsį ir suprati
mą. Nes nuo Jūs, mieli lietuviai, 
pareina (beveik visu šimtu pro
centų) mūsų tėvynės likimas ir 

________ _________ egzistavimas, taip pat ir mes 
Anot žurnalo “World Report” štai kaip pradeda italų kolonijas. Bet kaip tiktai tų pačių kolonijų pagei- tremtiniai. Galų gale, kiekvie

nas mūsų, kuris palikęs savo 
žemę į ją negrįš iki ten siaus 
raudonasis slibinas. Tiktai 
krikščionybė laimės kovą prieš 

* materializmą ir žmogaus nuver

tinimą. Tai yra mano giliausias 
įsitikinimas. Taigi mieli, lietu- 
vai visos mūsų 
kėjimas į Jūs!

Tėvynės mes 
tėvynės meilės 
niekur negali iš mūsų lietuviškų 
širdžių išplėšti. Pirmieji sava
noriai Lietuvos tebūnie mums 
pavyzdžiu, o Jums (Amerikoj 
gyvenantiems) pasididžiavimu 
telieka: Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt.

taip pat neprisiminta. Tur būt Atlanto Čarterio auto
riai pamiršo ir gailisi jį parašę. Vis dėlto jis negali ne

reikštis busimųjų Europos “valstybių” vaizdas: !dauja ir Rusija. Čia tai jau ne Pabaltės klausimi Už
Rusija, turėjusi daugiausia fizinių nuostolių, gau- Afrikos juodukus bus rimtai susikirsta: Gi keletas mi

na daugiausia fizinio atlyginimo. Teritorijos atžvilgiu, lijonų lietuvių, latvių ir estų tebūnie parduoti į barba- 
Rusija atima nuo Suomijos Kareliją, Petsamo uostą, rų vergiją. Kuomet Afrikai norima suteikti kiek švie
su nikelio kasyklomis jo apylinkėj, ir išreikalavo sau sos ir gerbūvio, į Europą gabenama faraonų nelaisvė... 
teisę turėti laivų bazę Helsinkuose (suomių sostinėj).) Prancūzija gauna kiek Italijos atkarpų. Jokio kito 
Nuo Rumunijos Rusija atsiima Besarabiją ir Bukovi- atlyginimo nenorinti. Italija daugiausiai nukentėjo, 
ną. Ekonominiu atžvilgiu, Rusija gauna 900 milijonų Praranda Afrikos kolonijas, Trijestą su apylinkėmis, 
dol. “atlyginimo”, pinigais, arba žaliava: iš Rumunijos Brigą ir Trendą Prancūzijos pasieny. Be to, iš jos dar 
ir Suomijos po 300 milijonų dolerių, iš Vengrijos 200 reikalaujama atlyginimo pinigais: Rusija ir Jugosla- 
milijonų ir iš Italijos 100 milijonų dol. Čia neįskaitoma vija po 100 milijonų dol. Daug nepasitenkinimo Itali- 
karo grobis, kurio raudonoji armija ištisus kalnus pri- joj. Perskaudi našta. Juk ji būk tai 20 mėnesių kovoju- 
siplėšė, nė gi vergiškas darbas, kurį šimtai tūkstančių si Alijantu pusėj...
belaisvių Rusijoj atliko. Politiniai Rusija pilnai kon-j Daug, daug nepasitenkinimų kils komunistiniais 
traliuoja komunistines vyriausybes Jugoslavijoj, skarmalais sulopintoje Europoje. Vargšas tas Atlanto 
Bulgarijoj ir Rumunijoj. Gi Italijos, Suomijos ir Ven- čarteris. Kaip jis paneigtas, išjuoktas, sužalotas... Ne 
grijos vyriausybės tiek yra sukairėjusios, kad ir jas į tą pasaulį jo idėjos pakliuvo. Kad jis būtų žmogus, 
Rusija tikisi ateity kontroliuoti. Pastebėtinas šis keis- tai karčiu balsu sušuktų: “verčiau būčiau negimęs”. K.

viltys ir pasiti-

netekome, bet 
mums niekas ir

Mes protestuojame prieš 
Tas pačias teises neteisingus pasikėsinimus 

turi ir ji, kaip ir kiekviena bei sprendimus Lietuvos 
kita valstybė, ar ji maža ar 
didelė būtų.

Gal kas pasakys: ką tai 
gelbės?

Atsiminkime, mylimieji, j 
kad gyvenimas yra kova.' 
Jei neveiksi, sėdėsi rankas : 
sudėjęs, tai nieks ir nelai-' dien neriama virvė pakori- 
mėsi. Tik per kovą į laisvę, mui, arba gabenama į Si- 
į šviesesnį gyvenimą.

Pirmiausia suraminsime 
mūsų motiną Tėvynę, pa- kuriems rūpi mūsų krašto 
rodydami, kad dedame vi- ir Lietuvos ateitis, reika- 
sas pastangas ją gelbėti. 
Antra, neabejotinai šį tą 
laimėsime. Trečia, 
visas pasaulis, kad lietu
viai didelį patrijotai. Ket
virta, neturėsime ant sąži
nės mažiausio išmetinėji
mo. Penkta, didžiausia at-

pražūčiai ir šaukiamės pa
galbos.

Lietuva amžiais garbin
ga tauta, tikrai demokra
tiška, nieko bendro netu-, 
rinti su Rusija, nori gy
venti, o nemirti. Jai šian-

bira.
Mes lietuviai piliečiai,

žinos

Tik šiuo keliu eidami neprara
sime savęs, neprarasime tėviš
kės, išsaugosime prie Laisvės 
Aukuro degančią ugnį ir pir
mu pavasario gėlių vainiku pa
puošim Nežinomojo Kareivio 
kapą. Ž.

laujame, kad istorija galė
tu pasakyti, jog Amerika 
dėjo visas pastangas tei
singai ir pastoviai taikai 
visoms tautoms be skirtu
mo.

Paliekame Tamstos, Pre
zidente, rankose Lietuvos 
likimą, kuriai neprivalo 
būti atimta gyvybė, bet 
priešingai, turi būti paduo
ta pagalbos ranka ir išves
ta į laisvą gyvenimą.

Parašai
T. B. Mikalauskas.

Padangės Aras

ŠV.0NA1ŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

1, ŠV. ONA ACADIJOJE
Nors šios visos duomenys, datos galėjo 

atsitiktinai įvykti, bet paėmus domėn, kad be 
Dievo žinios niekas neįvyksta šiame pasauly
je, tat kodėl gi jų nepriskaityti nuolatinei Šv. 
Onos globai šiuo jos širdžiai numylėtu kraš
tu, ypač kad liepos 26 diena visame pasaulyje 
yra gerbiama ir švenčiama jos garbei, kaipo 
“Šv. Onos šventė”. Daug daugiau dar galima 
būtų paduoti faktų su žmonių vardais ir dato
mis, bet pasitenkinsime tik keliais, garses
niais šio krašto istorijoje.

Kada Acadijos gyventojai, pirmieji visame 
Kanados krašte apsigyvenę, sužinojo apie 
Šv. Onos vardą? Dangiškoji Kanados Globė
ja pati asmeniškai pasirinko šį menkutį že
myno kampelį, kuris neužilgo tapo išimtinai 
prancūziškas visoje Amerikoj. Čia yra jos že
miškoji sostinė, čia ji yra labai mylima, iš 
čia ji siunčia tūkstančius nužemintų žmonijos 
maldų į dangų ir iš šios vietos ji dalina gau
sias V. Dievo malones žmonėms.

Istorija aiškiai yra pažymėjusi šv. Onos 
heraldiką šiame krašte, būtent, per vienuo
lius Tėvus Jėzuitus ir Rekolėtus. Du garbin
gi tėvai jėzuitai, kun. Briard ir kun. Masse, 
geguž. 22 d., 1611 m., Sekminių dienoje, pri
plaukę Kanados pakraščius, apsistojo Port 
Royal, arba dabartiniame Annapolis mieste, 
atsiveždami su savim Popiežiaus palaimini
mą ir be abejonės, Austrijos karalienės Onos 
įsakymą pastatyti čia pirmąją koplyčią Šv. 
Onos garbei. Panašiai ir tėvai Rekolėtai čia

atvykę 1619 metais. Jie priklausė prie to Or- 
deno, kuris pasižymėjo didele pagarba prie 
šv. Onos ir kuriuos už tą uolumą laimino po- ■ 
piežius Sikstas V savo buloje, iš rugsėjo 16 
d., 1586 m. Tačiau tie žmonės buvo tik pirm- 
takūnai ir jų tikslas buvo įvesdinti Šv. Onos 
garbinimą į nepraeinamus Akadijos miškų 
plotus tarpe tikinčiųjų. Jiems pasišalinus, ki
ti Kristaus kareiviai stojo į jų vietas ir galu
tinai užbaigė tą Apvaizdos pradėtąjį darbą.

Kuomet 1629 met. svarbų ir strateginį 
Quebec’e vietą užkariavo narsus karvedys 
Kertk’as, ir kuomet pats Champlain, nesutik
damas su šalį išnaudojančiomis atėjūnų kom
panijomis, turėjo pasitraukti iš šios apylin
kės, ir ją užleisti anglams protestonams ir 
kuomet visi prancūzai, išėmus 3 šeimas, pasi
ryžo grįžti Prancūzijon, — katalikybės lop
šys dar nežuvo Kanadoje, nes Šv. Ona pasi
liko čia katalikybės sargyboje! Narsus kapi
tonas Daniel ir drąsieji tėvai jėzuitai: Vi- 
mont, Lallemant, Noyrot ir de Vieux Pont, 
pergalėję visas milžiniškas kliūtis, pastatė 
čia prie Grand Cibou puikią Šv. Onos koply
čią ir išgelbėjo jos garsųjį paveikslą, stebuk
lingu būdu išgelbėtą, laivui sudužus. Paga
liau, kuomet Champlain’as sugrįžo į šią šalį, 
jis visgi atrado šv. Oną, beesančią šalies ka
talikybės sargyboje! Ir šiandien jos garbė 
plačiai skambą visoje toje provincijoje.

2, ŠV. ONA QUEBEC’E
Neužginčijamas yra faktas, kad narsusis 

Champlain, vedamas pasitikėjimo ir didžios 
vilties į Šv. Onos pagalbą, kurio siela ir akys 
dar tebespindėjo begaliniu džiaugsmu, patir
tu gimtoje Prancūzijos šalyje, būtent, Ker- 
Anna šventovėje, skubėjo į šią šalį atstatyti 
perblokštos prancūzų kolonijos, nes jis buvo 
savo valdžios paskirtas šios šalies Valdytoju- 
Gubernatoriu.

Palaimintoji Motina! Anais laikais, dabar
tinio Quebec miesto vietoje, tebuvo vos 30 
ateivių šeimų, iš kurių 20-je motina ir duktė 
nešiojo Onos vardą. Vėliau čia įsikūrus Uršu- 
liečių mergaičių vienuolynui, penkios iš vie
nuolikos vienuolių vadinosi Ona. Senuose me
trikuose iš 1635 m., Beaupre sodyboje, iš 21 
krikštų, — 9 buvo pakrikštyta Onos vardu, 
ir 12 — Marijos!

Širdingos meilės Motina! Ankščiausiais 
laikais krikščionijos atsiradimo šioje šalyje, 
jau randame Šv. Onos paveikslą Notre Dame 
de Recouvrance bažnytėlėje, tuoj po prancū
zų sugrįžimo nuolatiniam apsigyvenimui į šį 
kraštą. Seserų Uršuliečių vienuolyno koply
čia, statyta 1642 met., Austrijos karalienės 
Onos įsakymu, irgi turėjo Šv. Onos vardą. 
Pirmoje Kanados bažnyčioje, Notre Dame de 
Quebec, statytoje 1647 met., Sale Marijos al
toriaus buvo taipgi pastatyta ir šv. Onos ko
plyčia. žodžiu tariant, visų prancūzų, ypač 
kanadiečių, katalikų širdyse Dievo Motina 
Marija ir jos brangi motinėlė šv. Ona užima 
beveik tą pačią pagarbos vietą, kadangi jos 
abi yra neišskiriamos galingos žmonių Užta
rėjos pas Dievą!

Brangiausioji Motina! Skaitlingos draugi
jos ir įvairios brolijos visur prasidėjo steigtis 
irgi Šv. Onos vardu. Visi dailydės, dailininkai, 
piešėjai — jungėsi po šv. Onos globa. Čia jie 
pirmieji pradėjo dirbti ir piešti paveikslus ir 
stovylas, išreiškiančias Šv. Panelę Mariją ir 
Šv. Oną kartu. Taigi nuo Quebec’o, viso šio 
krašto širdies, ir prasidėjo Šv. Onos garbini
mas iki visų jo rubežių, kol pagaliau švento
vės centras apsistojo Beaupre’s vietoje, kuri 
anais laikais senovėje buvo vadinama “Petit 
Cap” — mažoji kalva.

Seserų Uršuliečių vienuolyno įsteigėja 
Quebec'e, gerb. Motina Marija nuo Jėzaus Į-

sikūnijusio, labai gražiai rašo 1665 metais: 
“21 mylia nuo čia yra mažas kaimelis, vardu 
“Petit Cap” — dabartinis Beaupre, — kame 
yra pastatyta bažnytėlė Šv. Onos vardu. Ten 
Dievas daro didelius dalykus jai užtariant: 
paraližuotasis išgijo ir sveikai vaikšto, akla
sis atgavo regėjimą ir ligoniai savo pirmykš
te sveikata ”

B. KRAŠTO AUGIMO GLOBĖJA
Gruodžio mėn. 3 dieną, 1667 met., pirmas 

garbingasis Kanados vyskupas de Lavai, sa
vo ganytojiškame laiške aiškiai pažymi, kad 
“šio kūdikystės amžiaus Katalikų Bažnyčios 
tikintieji ypatingu savo garbinimu išskiria 
Šv. Oną iš kitų šventųjų tarpo ir tas jai rodo
mas dievotumas aiškiai yra išreiškiamas kar
štomis maldomis, gyvenimu ir ypač giliu pa
sitikėjimu prie jos”. Tat ir nestebėtina, kad 
metams slenkant ir jos garbei plintant visa
me krašte, Šv. Ona, Pijaus IX, 1876 metais 
tapo paskirta viso Kanados krašto ypatinga 
globėja.

Labai gražus, sykiu ir teisingas, yra pasa
kymas: “Užkariauk sielas, tai užkariausi ir 
visą kraštą”. Plačiųjų, nepraeinamų miškų 
gyventojų sielų tamsybės, labai greit pasi
davė Šv. Evangelijos šviesai per šv. Onos už
tarymą ir Kristaus Bažnyčia smarkiai pradė- 
jo augti ir plėstis visame krašte. Šv. Onai už
tariant ir gelbstint pasišventę misijonieriai 
narsiai skynė takus žmonių širdyse pačiam 
Kristui ir jo Šv. Evangelijai. Garbingos at
minties misijonierius, kun. Denis Jamet. jau 
laikė pirmas šv. mišias dabartinėje Three- 
Rivers vietoje Šv. Onos dienoje, liepos 26 d., 
1615 metais. Kaip galinga buvo Šv. Ona ka
nadiečiu gyvenime, gražiai mums nupiešia 
vaizdą šie keli plačiai žinomi ir vartojami po
sakiai :

(Bus daugiau)



Penktadienis. Rugpiuėio 9. 1940 % 1
Kun. J. Vaitkevičius, MIC.

GIMTOJI NUODĖMĖ

žmonės nepaklausysią Jo 
įsakymo: “Kurioje valan
doje suvalgysi uždrausto 
medžio vaisių, mirtimi nu- 

' mirsi”. Gen. 2, 17. Operaci
ja toji, tiesa, yra ilga, bet 
neskaudi. nes kūnas, gulė
damas kapuose ir byrėda
mas į dulkes nieko nejau
čia. kaip kad gydytojo ap
marintas ligonis ir piaus- 
tomas ant stalo nejaučia 
piaustymo.

Kad prisikėlimo dienoje 
žmogus gautų tą sveiką ir 
šventą kūną, reikia pradė
ti jo gydymą jau čia ant 
žemės, pradedant nuo šv. 
krikšto ir kovojant piktus 
palinkimus, gimtąja nuo
dėme įdiegtus, visą gyve
nimą, 
auga, užvaldo visą žmogų nuodėmė yra ne kas kita, 
ir nuveda jį į prapultį. Tai- o tik visos žmogiškosios 
gi ne visi žmonės prisikėli- prigimties nusigrįžimas 
mo dienoje bus pilnai pa- nuo Dievo ir atsigrįžimas į 
gydyti, o tik tie, kurie bus 
kovoję su savo nuodėmin
gais palinkimais ir bus iš
laikę liki mirčiai pašven
čiamąją malonę, gautą šv. 
krikšte ir kituose sakra
mentuose. nes reikia gyve
nimo eigoje prisirinkti tų 
šventų dulkių, iš kurių 
bus sudarytas naujas kū
nas. Ypatingai šv. Komu
nija padeda mums jas 
rinktis, todėl Išganytojas 
mums tai pareiškia, saky
damas: “Kas valgo mano 
kūną ir geria mano krau
ją, tas turi amžinąjį gyve
nimą. ir aš prikelsiu jį pa
skutinėje dienoje”. Jono. 
6, 55.

4. LIGŲ KRYPTIS
Pravartu dabar susekti, sūijimas, Girtybė" Piktis

' t»XtifNINRX8
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(Tęsinys)
Kada dabar mes galėsi

me pilnai pasigydyti ir 
prašalinti visiškai dvasios 
ligas iš savo prigimties?’ 
Nejaugi mums yra lemta 
sirgti amžinai, amžinai ko
voti su piktais palinki
mais. amžinai save vargin
ti ir imti į nelaisvę, kad 
pikti palinkimai neatsi- 
gautų. mūs neužvaldytų ir 
neatskirtų nuo Dievo ir 
amžinosios laimės? Nejau
gi ir dangaus gyventojai 
turi amžinai kovot su gim
tosios nuodėmės užsiliku
siais palinkimais?

1 MIRTIES OPERA
CIJA

Būsime nemažai nuste
bę. kai sužinosime, kad 
mirtis išves mus iš tos ne
laisvės ir sugrąžins mums 
pilniausią sveikatą, ir tai 
daug aukštesniame laips
ny. negu kad pirmieji mūs 
tėvai ją buvo turėję.

Kai žmogui pagenda 
koks sąnarys jo viduje, sa
kysime akloji žarna, gydy
tojas daro operaciją: pa
guldo ligonį ant stalo, už
migdo. atidaro vidurius, 
išpiauja pagedusi sąnarį ir 
vėl ligonį atgaivina.

Panašiai daro ir Dievas.
Užmigdo žmogų mirtimi, 
leidžia jam subyrėti į dul
kes kapuose, išskiria page
dusias dulkes iš sveikų, 
nes pagedusios gaivino 
piktus palinkimus, prisi
kėlimo dienoje sugrąžins 
jam gyvybę, bet jau visiš
kai sveiką ir laisvą nuo 
bet kokių piktų geidulių ir 
palinkimų. Tą tad tiesą ir 
reiškia Bažnyčia mišių 
prefacijoje už mirusius: 
“Viešpatie, nors nuliūdi
mas mus apima, kada pri
simename, kad neabejoti
nai turėsime mirt, tačiau 
busimojo nemarumo paža- visos meilės, kurios tik ap- 
das mus suramina, nes ne- lanko žmogaus širdį, susi- 
atimi mums gyvybės, o tik veda prie dviejų: arba Die- ’ pagydyti 
ją pakeiti, ir sugriovęs vo arba savęs. Dievo meilė■ nuodėmingų nusiteikimų? tų nuodėmingų ligų, o tik kitą kovoja.

nę mums danguje ruoši”.
Taigi mirtis šioje švieso

je yra tiesa, bausmė už 
nuodėmę, bet kartu ir Gai
lestingo Gydytojo neiš
vengiama operacija, kurią me tai bedievių ir piktųjų 
jis pažadėjo dar rojuje, jei dvasių gyvenime. Kadangi

Kinijos valdžios generolai inspektuoja atimtus ginklus nuo komunistų 
kariuomenės. Šie ginklai buvo sučiupti laike kovų Kirine, Mandžiūrijoj.

1

nuodėmė yra ne kas kita, PARADAS 
o tik nusigrįžimas nuo 

nes nekovojami jie Dievo, todėl ir gimtoji
• v •

I

Kas lošia karus dėl Imperijų 
Dėl garbės, dėl valdžios, dėl 

naudos
Kai vienintelis mūšis dėl laimės 
Yra vertas netekti galvos.

Pažinti tiktai vieną ambiciją, 
Išvystyt nemirštančią sielą

apsaugoti, pastatė ją ant ne gerą, kurio noriu, aš 
uolos, suteikė jai neklai- darau, bet darau piktą, ku- 
dingumo dovaną, kad pra-'rio nekenčiu... Dabargi tai 
garo vartai, atseit melo ir darau jau nebe aš, bet gy- 
klaidos jos nenugalėtų. To- venanti manyje nuodėmė.” 
ji įstaiga yra Katalikų ■ Rom. 7, 15-17. Kai koja su- 
Bažnyčia. Antras tūkstan-; žeista neleidžia žmogui tie

kiai vaikščioti, nors ir la
bai norėtų, taip ir valia su
žeista neleidžia jam daryti 
(gerą pasirinkimą.

C. D. Trečioji ir ketvirto
ji žaizda yra žmogaus jau
smuose - geiduliuose. Gei
duliai turi didelę įtaką į 
žmogaus valią. Jeigu jie 
būtų sveiki, didelę suteik
tų valiai pagalbą daryti 
gerą pasirinkimą. Ten, kur 
(protas nei valia neatskiria 
gera nuo blogo, jausmai 
jausdami džiaugsmą gera
me ir skausmą blogame, 
(apsaugotų žmogų nuo blo-

tis metų jau baigiasi, kaip| 
ji eina savo pareigą, sau
godama ir neklaidingai 
'skelbdama Dievo žodį, bet 
j už tai turi kentėti ir atlai
kyti žiauriausius persekio
jimus, išniekinimus, už
puolimus, nes norime būti
nai Dievo tiesą nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Jei
gu žmogaus protas būtų’ 

į sveikas, turėtų versti žmo-
niją džiaugtis Dievo tiesa, 
o ne ją persekioti, nes tie
sa taip yra protui reikalin
ga, kaip kad sveikas oras 
plaučiams, nieks nesibodi 

Į sveiku oru, bet visi juo .go pasirinkimo. Juk gyvu- 
sas septynias didžiąsias džiaugiasi. liai neturi proto, jie. vien
nuodėmes, išvystytas ir iš- į Atsižvelgę į visą tai, tu- jausmais daro pasirinki- 
augintas iki aukščiausiam rime prieiti išvadą, kad mus ir neklaidingai 
laipsniui. Visur •pastebėsi- “ 
me melą, suktybes, plėši
mus, žiaurumus, neapy- 
kantas, paleistuvystes, pa
vydus, nuo kurių kenčia ir 
žūva milijonai žmonių, ir 
ištisos tautos. Jeigu pagal 
mūs Išganytojo pamoky
mą medį reikia pažint iš jo 
vaisių, tai šių laikų bedie
viškoji kultūra turi būt be 
galo blogas medis, jeigu 
išdavė tiek daug ir taip 
blogų vaišių.

6. PRIGIMTIES 
ŽAIZDOS

Šalę tų septynių didžiųjų 
nuodėmių gimtoji nuodė
mė padarė mus prigimty ir 
dar keturias žaizdas, ku
rios ypatingu būdu sunki
na mūsų kelionę pas Die-' tas ir parodo, kas reikėtų 
vą. 'pasirinkti, bet valia neno-.

A. Pirmoji žaizda yra ’ ri ir prieštarauja. Girtuok- 
mūsų prote, todėl mums, 
sunku yra surasti tas tie-! 
sas, kurios veda mus prie 
Dievo. Vienas yra Dievas, 

į viena tiesa, vienas turėtų 
būt ir tikėjimas ant žemės, 
o tuo tarpu pasaulis pil
nas yra įvairių įvairiausių mus,

I 
I davas, į tarptautinius san
tykius, o surasime jose vi-

suse- 
žmogaus protas nėra svei- ka, kas jiems yra gera, o 
kas. Kai sužeista koja 
kliudo žmogui tiesiai eiti 
ir verste verčia jį šlubuoti, 
taip žmogaus protas nepa
jėgia teisingai protauti ir 
verste verčia jį klaidžioti, 
ir tai taip svarbiame rei
kale, kaip kad yra jo amži
nas likimas. Toks protas 
negalėjo išeiti iš Dievo 
rankų.

B. Antroji žaizda yra 
žmogaus valioje. Valia y- 
ra toji dvasios galia, kuria 
ž/nogus pasirenka iš dau
gelio gėrybių tąsias, ku
rios šiuo momentu ir šiose 
aplinkybėse jam atrodo 

(geriausios. Ir čia jis daž- 
į nai klysta ir pasirenka tai, ! 
Įkas yra bloga. Nors pro-

kas bloga, nuo vieno šali
nasi, kitą pasirenka. Bitė, 
pav. nėjo gamtos mokslų, 

! o teisingai atskiria gerus 
'žiedus nuo blogų, nuodin
gus nuo naudingų. Paukš
čiai nesimokė geografijos, 
'vedini vien tik jausmais, 
suranda šiltus kraštus, 
juose praleidžia žiemą ir 

i vėl grįžta ten, iš kur išlė
kė ir nepaklysta. Avis, ku
ri niekad nėra mačiusi vil
ko ir nieko bloga nėra nuo 
jo prityrusi, pirmą kartą 
jį pamačiusi, bėga nuo jo 
visomis jėgomis, nes jau
čia jame savo žūtbūtinį 
priešą, plėšiką ir žudytoją.

(Bus daugiau)

save, savymyla tad arba 
egoizmas yra gimtosios 
nuodėmės esmė, ji yra per- Per spalvų mirgėjimą, tonų 
sunkusi visą žmogaus gy
venimą, visus

skambėjimą 
jo darbus. Suvokti gyvenimą mielą.

■ Kai laukinis gyvulys, gi- prieš save likimą tik kartą
,męs ir augęs miškuose, ne- { mūšį lėkte pasinešus 
mėgsta žmogiškosios pa-Piritis Uimę gyvenimo kaina 
stogės, bet veržiasi atgal i širdžiai į širdį* prašnekus.

* mialro mm nrifrimtic

I

Į mūšį lėkte pasinešus

mišką, nes jojo prigimtis; 
jį ten traukia, taip žmo-! Jeigu Fėja juoką mylėjo 
gus, gimtosios nuodėmės Ir laimė tebuvo miražas 
paliestas, jaučia įgimtą Beklausysi kai šokia lakštinga- 
patraukimą šalintis nuo Į l°s
Dievo ir mylėti vien save. ! Atminimų marguose vitražuos. 

Toji savymyla pasireiš-' gijas aukso siūlų kia žmogaus gyvenime Raštus kokius nori išausi septyniais būdais, kuriuos 
tikėjimo mokslas vadinaĮ 
septyniomis dide s ė m i s 

1 nuodėmėmis: Puikybė, Go
dui y st ė, Paleistuvystė, Ap-
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kuria kryptimi žmogiškoji Pavydas, Tingėjimas Die- 
prigimtis yra_ traukiama vo Tarnystoje. Šiomis tad 
gimtąja nuodėme, kokio- septyniomis kryptimis ir 
mis jėgomis ir priemonė- nuteikia kiekvieną žmogų 
mis jis gali jai atsispirti ir Į gimtoji nuodėmė, 
naikinti jos įtaką.

Šv. Augustinas sako, kad

i

Kol rankos nesurištos, mintys 
laisvos

Artimų sielų dovanos gausios.
.Už tai tegul žūva Imperijos

i Tegul pergalės trimitai miega 
Jeigu praloštas mūšis dėl laimės 
Ne spalvoti fontanai miela.

S. Prapuolenytė,I

5. DIEVIŠKOJI 
KULTŪRA

Kas dabar gali žmogų 
iš tų septynių

veda žmogų prie savęs ne-į Jau šv. 
apkentimo. Matome tai 
šventųjų gyvenime. Meilė 
savęs — savymyla arba 
egoizmas veda žmogų prie 
Dievo neapkentimo. Mato-

liui protas aiškiai sako,’ 
kad reikia susivaldyti, nes 
jau baigia nykti ir sveika-j 
ta ir turtas, o visgi valia' 
neklauso to patarimo ir.; 
renkasi girtybę. Pažvelki-' 

;me tik į valstybių kalėji- 
o pamatysime, kiek 

filosofijomis tikėjimų, kurie vienas ki- ten yra žmonių, kurie ken- 
"J"~-----------------:x . • ----------------- vienas čia už blogą pasirinkimą.

. Net paties Net tikintieji, turėdami i 
Dievo apreikštasai tikėji-šviesą, ir Dievo malonę! 
mas būna dažnai klaidin- dažnai daro blogą pasirin- 
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pažangos mašinų srityje, 
ne partijų politikos, ne 
parlamentų nutarimai, ne 
(filosofijos, nei kokios kul
tūros tomis f" 
paremtos pagydys mus iš tam prieštarauja,

I

W. J. Chishohn
GRABCRIUS 

“Asmeniškas Patamavlma< 

331 Smith St.. 
PROVIDENCE, R. i.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Povilas kėlė šįi Dievo malonė, todėl visos 
klausimą, sakydamas: — kultūros, kurios neveda 
“Nelaimingas aš žmogus! į prie Dievo ir Jo malonės, gai suprastas, iškraipytas kimą, už kurį turi paskui 
Kas mane išlavins iš to Į yra pražūtingos, jos dar ir tai taip biauriai, kad nei i gailėtis ir prisipažinti per 
Kas mane išlavins iš to labiau sirgdina žmonių; kibirkštėlės nebelieka ja- ■ išpažintį blogai padarę,
sako: “Dievo malonė per dvasią 
mūsų Viešpatį Jėzų Kris- palinkimus.

__ ir tai taip biauriai, kad nei gailėtis ir prisipažinti per 
žmonių; kibirkštėlės nebelieka ja- ■ išpažintį blogai padarę, 

ir kursto piktus i me dieviškosios tiesos. Ži-Šią tiesą ir reiškia šv. Po- 
___ _____ ____________ Pažvelkime no jo tai mūs Išganytojas, vilas, sakydamas: “Ką aš 
tų.” Rom. 7, 25. Tai gi ne tik į šių laikų kultūrų iš-1 todėl įkūrė įstaigą tiesai darau aš neišmanau, nes

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- , 
kitę mums išegzaminuoti akis ir ■ 

i pritaikinti akinius. Mes padarome ' 
dirbtinas akis

Room 206
Tel. 6-1944

397 Main St.,
WORCESTER, MASS.

j 275 Main St., Webster, Mass. |

Padėtis Lietuvoje
1945-1946 Metų Žiemos Gale

(LAIC)
IV. LIETUVOS PRAMONĖ IR PREKY BA

Pramonė smarkiai nukentėjo. Besitrau
kiantieji vokiečiai daug fabrikų išsprogdino, 
daug įrengimų išsivežė. Tuom tarpu, Lietu
voje veikia: Cukraus fabrikas Panevėžyje 
(Pavenčio ir Marijampolės cukraus fabrikai 
taisomi). Kauno “Audiniai”. Kauno alaus 
bravoras “Ragutis”, likerių fabrikas “Stum
bras”. Vilniaus alaus bravoras “Tauras”, Vil
niaus papirosų fabrikas, Kauno mielių fabri
kas.

Visur jaučiamas didelis trūkusias inžinie
rių, technikų, kvalifikuotų darbininkų.

— Prekyba: suvalstybinta - nacionalizuo
ta. Prekės parduodamos pagal orderius, vals
tybinėse parduotuvėse (Rusijoje vadinami 
raspredieliteliais). Šalia valstybinės preky
bos leista smulki privati prekyba. Atsiranda 
privačios krautuvės, daugiausia maisto pro
duktų. Tų krautuvių skaičius, bei jų pajėgu
mas reguliuojamas mokesčiais ta prasme, 
kad jei kuri privati krautuvėlė perdaug išky
la. ją stengiamasi sužlugdyti mokesčiais. Vei
kia prekyvietės — “tolkučkos”. Jose galima 
gauti visko, imamai iki amerikoniškų batu, 
konservui ir t.t. (pristato rusų kareiviai). Iš 
viso, turguje pasiūla didelė, paklausa maža. 
Mat. mažas pinigų kiekis apyvartoje.

Bolševikams Lietuvą užėmus, buvo išleis
tas įsakymas visas markes sunešti į bankus.

Jokių kompensacijų rusiškais pinigais išmo
kama nebuvo. Dabartinės algos vidutiniškai 
išneša 300-500 rublių mėnesiui. Labai dideli 
išskaitymai. Bankai žmonėms paskolų ne
duoda. Bet mokeščiams išreikalauti vartoja 
visokių priemonių.
Juodosios (rusų terminologija “laisvosios”) 

prekyvietės kainos 1946 metų sausio galo 
duomenimis (1 kg. lygos 2,2 Ib.)

1 kg. sviesto................................  140-160 rb.
1 kg. lašinių .........  100-120 rb.
1 kg. dešros...........................................70-120 rb.
1 kg. cukraus...............................................90 rb.
1 kg. juodos duonos ............................. 15 rb.
10 kiaušinių ....................................  40-50 rb.
1 litras pieno...............................................20 rb.
1 kg. grietinės ................................  50-70 rb.
20 štukų cigarečių....................................... 10 rb.
1 litras degtinės ................................  250 rb.

(valdiška waina:........112 rb.)
V4 likerio..............................................90 rb.
1 kub. metras malkų ......................... 300 rb.
Vyriška eilutė............... nuo 2000 iki 7000 rb.
1 pora vyriškų pusbačių nuo 1000 iki 1500 rb. 
1 metras pamušalo............................. 300 rb.

Vilniuje yra dvi reprezentacinės valstybi
nės krautuvės, kur prekės parduodamos spe
kuliatyvinėmis (juodojo turgaus) kainomis. 
Tokias krautuves sovietų sąjungoje gali tu
rėti tik respublikų sostinės. Viena krautuvo 
laiko maisto produktus, kita — manufaktū
rą. Ten prekių pasirinkimas didelis.

Apskritai imant, dviem kainų mastams 
egzistuojant, (valdiškas ir juodos prekyvie
tės), galimybės įvairios rūšies suktybėms ir 
spekuliacijai labai didelės.

Tos progos visur plačiai naudojamos.

V. LIETUVOS GYVENTOJAI
Gyventojų skaičius Lietuvoje žymiai su

mažėjęs. Be to, ir santykis tautybėmis žy
miai pasikeitęs: daug išbėgo, daug išvežė, 
daug mobilizavo, kiti miškuose, daug nušluo
tų nuo žemės paviršiaus.
— Kiniški lietuviai. Taip vadinami į Vilnių 

ir Kauną atgabenti rusai. Vilniuje jų esą apie 
70—89,000. Kaune apie 30,000. Vyresniems 
pareigūnams duodamos lietuviškos pavardės. 
Lietuvos kaimo kol kas dar neliečia. Mat, bi
jo Lietuvos požemio - partizanų.

Rytprūsiuose, Tilžės - Karaliaučiaus rajo
nuose, apgyvendinta daug iš Rusijos atsiųstų 
kolchoznykų. Per tas vietoves važiuojant, 
dažnai tenka matyti lentos su parašais: “cho- 
ziajstvo tovarišča Pavlovą” (draugo Pavlovo 
ūkis) ar kokio-nors kito “ova”. Tokių parašų 
pasitaiko gana daug.

Į Latvijos miestus dar daugiau privažiavu
sių. Keršydami už latviškus SS Legijonus, 
rusai Latvijoje taiko dar griežtesnes priemo
nes.

Iš Vilniaus ir Vilnijos lenkai evakuojami į 
Lenkiją. Iki š. m. sausio galo buvo išvežę 62 
ešelonus (apie 60,000). Jokios prievartos eva
kuotis nėra. Lenkai važiuoja savo noru. Mat, 
tikisi, turėsią daugiau šansų. Lenkams mies
tiečiams leidžiama pasiimti baldus, ūkinin
kams — grūdus, gyvulius.

— Žydai: Liko tik miestuose, provincijoje 
jų, iš viso, nėra. Kaune priskaitoma 4-5,000, 
Vilniuje 16-18,000. Pastarųjų tarpe yra atbė
gusių iš Latvijos, Estijos ir Rusijos. Daugu
ma bando sprukti Lenkijon ir iš ten toliaus.

Rusų kariškių tarpe dažnai girdisi antise
mitiniai posakiai. Politiniame gyvenime ir

administracijoje žydai dalyvauti privengia. 
Noriau eina į prekybą (tiek valstybinę, tiek 
privačią).
— Rusijos ubagai Lietuvoje: Nuo Leningra

do, Vitebsko, Kalugos, net Orio, į Lietuvą ir 
Rytprūsius atvažiuoja apiplyšę 12-14 metų 
jaunuoliai ir suvargusios moterėlės su mai
šais ubagauti. Į keleivinius vagonus jų neįsi
leidžia. Jie dažniausiai važiuoja tarp vagonų, 
arba ant laiptų, žiemos metu nušalę. Paklaus
ti kur važiuojate? — atsako į Lietuvą arba į 
Rytprūsius ieškoti duonos.

Jie Lietuvą, dar ir dabar, vadina “Mažąja 
Amerika”.’Atvažiuoja, sustoja pas kokį ūki
ninką, ir paskui, kelių kilometrų spinduliu, 
lanko vienkiemius, prašydami išmaldos. To
kiu būdu, vieną-kitą maišą grūdų surinkę, 
leidžiasi atgal namo.

VI. M. I. KALININO STRAIPSNIS 
APIE LIETUVIUS

(Buvęs Aukščiausiojo Sovietų Sąjungos Prezidiumo 
Pirmininkas, nejierseniai miręs)

Pavadintas “Lietuvių Tauta Naujuoju Ke
liu”, tilpęs Pravdoje, vėliaus perspausdintas 
visuose Lietuvos laikraščiuose. Straipsnis ra
šytas 1945 metų rudenyje. Anot autoriaus, 
nėra kitos tokios tautos, kuri būtų taip pla
čiai po pasaulį išbarstyta, kaip lietuvių tau
ta. Toliaus, Kalininas įrodinėja, kad lietuvių 
tauta niekad neturėjusi nepriklausomybės, 
kad prieškariniais laikais Lietuva buvo vien 
Vokietijos tramplynas pulti Sovietų Sąjun
gai, kad ji buvo visiškoj vakarų kapitalistų 
priklausomybėje. Tuo tarpu, kaip dabar, lie
tuvių tauta pati pasirinko sau kelią, patį tei
singiausią, patį geriausį ir t.t.

(Bus daugiau)
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Gydytoja, Slaugiusi Sulasius 
Lietuvos Partizanus

Pradžia 1-įname puslapy] 
merikos miestų judrumas, 
spalvingumas ir sotumas. 
Amerika atrodė graži, di
dinga, nors labai šalta.
Persiskyrimas su trejų 

metų dukrele
— Kokiomis nuotaikomis 

palikote lietuvius Vokieti
joje?

— Asmeniškai man buvo 
sunkus išvažiavimas, nes 
turėjau palikti savo moti
ną, vyrą ir trejų metų mer
gaitę. Nei mažytės neleido 
su savimi paimti. Kiek 
mūsų ištekėjusių važiavo, 
šeimos buvo išardytos, nes 
neleido imtis vaikų gimu
sių po 1940 metų. Skau- 
džiausis momentas, kai 
vaikas kabinasi ant kaklo, 
sako važiuosiu su tavimi, 
ir jo negali paimti. Rames
ni, rimtesni lietuviai Vo
kietijoje labai prislėgti — 
negali savo ateities pla
nuoti. Dauguma nori va
žiuoti į Kanadą, Ameriką, 
Australiją, — mažai norin
čių vykti į Pietų Ameriką.
Airės dovanotoji gėlių 

puokštė
Man teko dirbti kaip gy

dytojai ambulatorijoje. 
Sveikatos reikalais atei
davo tie pabėgėliai, iš trijų 
Baltijos tautų. Daugelis 
vaikų — mažakraujai, jau
čiama stoka vitaminų, 
maistas — tik konservuo
tas. Vaikai negauna nieko 
šviežio, nei daržovių, nei 
šviežio pieno, nei šviežio 
sviesto. Džiova naujų su
sirgimų mūsų stovykloje 
nepasitaikė.

Toje stovykloje žmonės 
gyveno privačiuose butuo
se, gana erdviai. Žiemą 
šalčio nekentėjome, atvežė 
malkų Tačiau apskritai at
rodo, kad aprūpinimas, y- 
pač maistas palaipsniui 
menkėja.

UNRRA-je teko dirbti 
drauge su visokių tautų 
žmonėmis. Ypatingą atmi
nimą man paliko viena ai
rė gailestingoji sesuo, ku
ri išlydėdama įteikė stoty
je gėlių puokštę su užrašė
liu:
.— Tegu šios gėlės teikia 
malonią kelionę ir Dievo 
palaimą ateityje”.

Kitą atminimą, kurį gy
dytoja atsivežė — mažas 
lietuvio kunigo palaimin
tas kryželis ant jos kaklo.

Kaip praleido karo 
metus Lietuvoje

— Dirbau Raudonojo Kry
žiaus sanatorijoje Pane
munėje. Kai 1941 m. prasi
dėjo rusų - vokiečių karas,! 
gavome iš R. Kryžiaus įsa-1 
kymą paruošti du aukštu 
sužeistiesiems. Ligonis 
perkėlėme į apatinį aukš
tą. Kautynėms prasidėjus 
sugriovė Panemunės tiltą, 
nukirto telefono laidus ir 
mes atsidūrėm atskirti 
nuo pasaulio. Gerai, kad 
sanatorija turėjo didelius 
maisto sandėlius. Paskiau 
moterys iš kaimų, žinoda- 
mos, kad mes negalime 
gauti maisto, atnešdavo, 
parodydamos savo gerą 
širdį.

Pradėjo gabenti sužeis
tuosius. Pirmieji buvo lie
tuvių partizanai. Vienas 
jaunas 19 metų vyrukas, 
vasarvietės patarnautojas 
buvo peršautas per plau
čius.

Atvežė vieną moterį su
žeistą į vidurius, kuri mi
rė po operacijos, kitas vy
ras baisiai sužeistas į gal
vą, net akys, veidas šūvio 
apiplikytos. Tai vis iš tų 
civilių, kurie buvo pasislė-! 
pę kaime ir pateko tarp; 
kryžminės vokiečių rusų i 
ugnies. Vienam vaikui bu
vo įskelta kaukuolė, bet 
tas pagijo.
Peršauti raudonarmie

čiai Panemunės 
sanatorijoj

Atgabeno keletą sužeistų 
rusų. Kaikurie buvo per
šauti pačių rusų, nes jie 
nenorėjo bekariauti Rau
donosios armijos eilėse. 
Vieną taip rado begulintį 
Nemuno krante, peršautą 
inkstų srityje. Tie rusai 

i buvo labai išvargę, išbadė
ję, apiplyšę. Beveik kiek
vieno kišenėje buvo duo
nos pluta, cukraus gaba
lėlis. Ant kaklo turėjo po- 

;pierines plokšteles, su nu
meriu. Jų nė vardai čia 
nebuvo išrašyti — Rusija 

j buvo nepasiruošusi karui 
ir tokių dalykų nesuspėjo 
padaryti.

Rusai buvo baukštūs, 
nepasitikėjo, • manydavo, 

į kad viskas užnuodyta ir 
■atnešusi seselė pirma pati 
i turėdavo paragauti maiš
ytą, ar vandenį, parodyda
ma, kad nėra pavojaus.

i Rusai buvo taip išvargę 
iir išbadėję (sakėsi tris 
[dienas buvę kelionėje), 
j kad ant operacinio stalo 
I galėjome juos operuoti, 
tvarstyti neužmarinę — iš 

| nuovargio jie buvo kaip po 
' narkoze.
i Užėję vokiečiai juos at- 
; siėmė į rusų belaisvių ligo- 
įninę.
i Tėvas atranda sūnaus 

lavoną
Besitraukdami rusai pra

eidavo dažnai pro sanato- 
| riją. Vienas tarnautojas 
i komunistas įskundė, kad 
j iš sanatorijos kas šovęs. 
Atėjo rusų leitenantas, 
paėmė šešis vyrus — visus 
paprastus sanatorijos dar
bininkus ir pranešė, kad 
jie yra įkaitai. Taip jie ir 
dingo. Ypatingai jų ieško
jo vienas tėvas, kurio sū- 

| nūs technikas buvo tik 
i prieš vieną dieną vedęs. Po
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Kun. Dr. K. Urbonavičiaus
Didysis veikalas - 

VYTIS IR ERELIS” 
jau baigtas spausdinti

' 260 Rėmėjų
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Karštomis vasaros dienomis maži biznieriai - vaikai įsisteigė šaltų 
gėrimų pardavimo stotelę New Yorkmiesto Times Sąuare. Nežiūrint kom- 
peticijos iš ten esančių pardavėjų, jie pirmą dieną gavo įplaukų $2.35 ir 
sekančią $1.35. Vaizdas parodo girdant vieną pravažiuojantį su “taksi”.

dviejų savaičių tėvas ir at
rado anoj pusėj Nemuno 
visus negiliai užkastus. 
Viršuje gulėjo jo sūnus. 
Buvau nuėjusi pažiūrėti. 
To jauno techniko buvo 
išbadytos akys, nupiaus- 
tytos ausys ir nosis, ir šo
ne buvo įsmeigtos žirklės.

Antras po jo — buvo peč- 
kurio lavonas, su iškaltu 
krūtinkauliu, buvo išplėš

yta širdis ir plaučiai. Visi 
;buvo basi, kaikurių buvo 
: rankos apdegintos — pirš
tai, akys išbadytos — taip 
žiauriai bolševikų nukan
kinti, skalpai nuimti.

Juos visus, kaip rusų 
nužudytus tautos kanki
nius vėliau palaidojo ben
droje duobėje Aukštosios 
Panemunės kapinėse.
Iš sanatorijos | Sibirą
Visas rusų okupacijos 

laikotarpis buvo taip žiau
rus, kad atrodė, kaip ta 
laidotuvių. Kai pradėjo 
vežti į Sibirą, mes turėjo
me supakavusios savo 
daiktus, pasakėme drau
gėms — jei mane išveš, a- 
tiduokite mano daiktus 
tam ir tam. Atvažiavę če
kistai išvežė mūsų vieną li
gonį, džiovininką tik todėl, 
kad jis buvo karininkas. 
Kita lietuvaitė — studentė 
medikė — buvo išvežta, 
kai vežė jos tėvus (tėvas 
buvo mokytojas). Išvežė 
sanatorijos sekretorių, 
kurs seniau buvo Vidaus 
Reikalų Ministerijos valdi
ninkas (referentas), išve
žė jo žmoną — gydytoją, 
jo senus tėvus — motiną 
paraližuotą, tėvas sirgęs 
cukraus liga.

Bolieviką sekama
Jau tada pradėjau rū

pintis pilietybės dokumen
tais. Parašiau į USA pa
siuntinybę Maskvoje laiš
ką ir gavau atsakymą, kad 
turiu pati asmeniškai į 
Maskvą atvažiuoti. Va
žiuoti, žinoma, neišleido 
bolševikai, net nuo to lai
ko kiekvieną mano laišką 
atplėšdavo ir NKVD valdi
ninkai dažnai patikrinda
vo, ar aš tebesu ligoninėje.

Pabėgimas
Tokie bolševikų žiauru

mai mus įtikino,%kad nega
lime pasilikti antrą kartą 
jiems atėjus. 1944 metais 
liepos mėnesyje jau bolše
vikai užėmė Vilnių, artėjo 
į Kauną. Pasiekę Kudirkos 
Naumiestį aštuoniol i k a 
žmonių sudėjome savo

v •

Kun. Dr. Urbonavičiaus - Kmito veikalas — “VY
TIS IR ERELIS”, kuris turės netoli 600 puslapių jau 
beveik atspausdintas — beliko tik paskutinis lankas ■ 
spausdinti. Kun. Dr. Urbonavičiaus prieteliai ir drau
gai dar galite prisidėti prie šios knygos išleidimo. Visų 
šios knygos rėmėjų vardai ir pavardės bus atspausdin
ti pačioje knygoje.

Šiomis dienomis į “Vytis ir Erelis” rėmėjus įstojo
' sekantieji:
į Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III................. ?.......... $10.00
S. Barasevičius, laidotuvių direktorius, S. Boston 10.00 
John Waliackas, So. Boston, Mass......................... 10.00
Mr. & Mrs. Wm. Tarushka, So. Boston, Mass..... 10.00
Kun. P. Lunskis, Pittsbųrgh, Pa...............................5.00
Pranas Janulevičius, So. Boston, Mass.....................5.00
Jurgis Česnulevičius, Brockton, Mass.................... 3.00
C. J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y........................3.’00 ’
Padangės Aras—Kun, S. Vembrė, Athol, Mass.....3.00
P. P. Karoblis, Sb. Boston 27, Mass......................... 3.00
Mrs. Emilija Lober, N. Easton, Mass......................2.00
Ag. Darkintienė, So. Boston, Mass........................... 1.00

Visiems nuoširdžiai dėkojame už paramą.

prieš sovietų į pastangas 
juos sukomunistinti?
— Bolševikų vyriausioji 

priemonė — jėga, teroras,; 
o prieš tą žmonės labai kie-! 
tai laikosi. Aš abejoju, ar

daiktus į vieną, vežimą ir 
patraukėm tolyn nuo atū
žiančio raudonojo siaubo. 
Vyrai pasikeisdami dvira
čiais; gavę dar vieną men
ką aklą arklį pasiekėme ________ „ „ ,
per savaitę Insterburgą. Į iš viso jiems kada pasisek-! 
Kai tik lėktuvai atskren- ----t

da, suguldavome ant že
mės, saugodamiesi pavo
jaus.

Kaip gydytojai — gavo
me darbą, bet ties Karls- 
badu mus užėmė rusai 
1945 m. gegužės 9 dieną. 
Buvo užėjęs rusas į mūsųj 
butą, paklausė ar ne vokie- ■ žiūri, kaip į neištikimą, 
čiai, pasakėme — ne, jis!Lietuviai ten pagalbos la- 
ir išėjo. Tada mes, sudėję bai reikalingi, bet tam nė- 
daiktus ant dviračio, mer-įra sąlygų, kol bolševikai 
gaitę įsodinome į vaikų, šeimininkauja, 
vežimėlį ir išėjome per j __ , _
laukus, per daržus su vy- Naujos vilties spindu-
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PENNSYLVANIJOS INOS
HHABELPMA, f k. apsistojo pas kleb. kun. J. Cepu- 

kaitį, Šv. Andriejaus parapijoj, 
kur jis turi giminių. Jis lankėsi 

j pas J. E. Philadelphijos kardi- , 
j-'nolą, kuris jam suteikė visus , 

kunigiškus įgaliojimus. Jis lan
kėsi pas Seseris

Kun. J. Kučinskas mokėsi Lie-.yįioje jr padarė pranešimą, 
tuvoje ir Milano Jėzaus Širdies] Kleb. kun. J. Cepukaitis no-

Liepos 27 d. iš Vokietijos ‘Ma
tų perdirbti Lietuvių įsiti-(rine Perch’ laivu atvyko kun. 
kinimus, tačiau tas naiki- Jonas Kučinskas, kilimu 
nimas, tas teroras, trėmi- šviekšnos. 
mas — jei tęsis penketą 
metų, kas gi liks iš Lietu-! 
vos?! .

Kazimierietes

Lietuva dabar už geleži- “ ?
nės uždangos. Net ir siun-J*_zJL_ 
čiama Lietuvon pagalba^ . -- - -
kažin ar teigiama, nes ru
sai į kiekvieną, kurs palai
ko kokį ryšį su užsieniu

ru ir mama. Didžiaisiais 
keliais jau ėjo rusų kariuo
menė.

Miegodavome tvar
tuose ir miške

Pėsti ėjome 250 kilomet
rų, per Sudetų kraštą, Sak- 
sus ir Bavariją, perėjome 
per kilometro aukščio kal
nyną ir ą^sidūrėme Ame
rikonų zonoje. Gerai dar 
kad turėjome kiek iš Lie
tuvos atsivežtų lašinių 
(man atrodo, kad dar da
bar išvažiuodama palikau 
truputėlį lietuviškų lašinių 
— juodai dienai taupytų). 
Užeidami pas vokiečius 
prašydavom; duodavo bul
vių, duonos, pieno mergai
tei, kiti imdavo pinigų, ki
ti ne. Su savimi puodą neš- 
davomės, kaikada viduj 
pas ūkininką išsivirdavo- 
me, kaikada lauke. Miego-, 
davome daržinėse, kluo-' 
nuošė, tvartuose ar net 
miške.

Kai mes pradėjome ant
ru kartu bėgti, drauge bė- 
go daugybė užsieniečių, 
vokiečių. Mūsų grupė buvo 
14 žmonių, trys šeimynos. 
Mus pralenkė arkliais ve
žama platforma ant kurios 
japie 60 lietuvių buvo sudė- 
jję daiktus, o patys ėjo 
pėsti.

Prie sienos buvo sargy
bos, tai perėjome miškais, 
takais.

Ar ilgai ištesės

— Po to, kai jūs matėte 
bolševikų okupaciją Lietu
voje, kaip atrodo — ar lie
tuviai ilgai įstengs spirtis

lėlis vargo dienoms
Užsienin atsidūrę lietu

viai bus begalo dėkingi, jei 
USA vientaučiai padės 
jiems įsikurti. Nereikia 
bijoti pasirašyti afidavi- 
tus. Lietuviai matę labai 
daug vargo, jų reikalavi
mai labai mažyčiai. Jie bus

! 
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į
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Lietuvoje buvo ’siliktų jo vadovaujamoj parapi- 
i gimnazijos kapelionas ir moky-’joj įr jį pavaduotų, nes jis. be- 

, to jas. Vokietijoje buvo lietuvių sidarbuodamas bažnyčios pa- 
; kolonijos ir Nasgenstadto vo-. grąžinimui, nusilaužė koją. Ta- 
kiečių parapijos klebonu ir kurį 'čiau tas priklauso nuo Prelato 
laiką r ” ~ - --
kolonijos dekanu.

Kun. Kučinskio atvykimu rū-. 
pinosi ir afidavitą suteikė J. E. 
Los Angeles arkivyskupas, tar
pininkaujant prelatui J. Macie- 
jauskui.

Kun. J. Kučinskas laikinai j

r
I

Grozs-Hesseno lietuvių J. Maciejausko ir Los Angeles 
vyskupo, jeigu jie sutiks, kad 
kun. J. Kučinskas pasiliktų Phi- 

lladelphijos arkivyskupijoje, tai 
į jis galės pasilikti. Rap. ,

patenkinti, bet kokiomis 
sąlygomis, o padėti jiems 
susirasti pastovaus gyve
nimo vietelę tai įnešti nau
jos vilties spindulėlį į jų 
vargo dienas.

Dr. Jooz. Pnmskis;

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

UI mosi nai <HI visokių reikalų 
RMamavimae Dieną ir Naktį

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą-Naująjį

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

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

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

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

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

$2.00. Už

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

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

Adresas

v



Penktadienis. RugplūCię 9. 1946 DARBININKAS 8

tY ❖
XYYYY
XYYYYYYYY «•

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Vienuolyno Rėmėjų Ruošiama
IŠVAŽIAVIMAS

Pirmadienį, Labor Day, Rugsėjo - September 2 d., 1946 
THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.«

♦
YYYY❖

DIENOS PROGRAMA: 10:30 vai. rytą iškilmingos šv. mišios prie vienuolyno namo. Šv. mišias atnašaus kun. Jonas S. 
Švagždys, kapelionas ir vietinis klebonas. Pamokslą pasakys kun. Pranas M. Juras, vienuolyno rėmėjų pirmininkas. Po pa
maldų svečių ir viešnių priėmimas - pietūs. Bus šauni programa - dainos, tautiniai šokiai, kalbos. Dalyvaus ir J. E. ARKI
VYSKUPAS RICHARD J. CUSHING, D. D. ir pasakys kalbą. 5 vai. po pietų atvirame ore palaiminimas Švenčiau
siu Sakramentu.

Kviečia visus dalyvauti - JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERYS IR SESERŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJA.

MINĖS SIDABRINI JUBILIEJŲ HOfflrOOD. MASS !mi į namus, buvo sustoję pas gio par. bažnyčioje, kur atna- 
pp. Mitchell.

GZRDEI7 JUBTtnm 
KOLONIJOSE ‘

Pirmoji Naujosios Anglijos Lietuvių 
Diena Greene, Maine

■savo trejas mišias.
Į Paliko dideliame nuliūdime sa- 

Pereitą sekmadienį, rugp. 4 vo vyrą ir du jaunus sūnus, 
d., Šv. Jurgio lietuvių parapi- daug giminių ir pažįstamų. Ta- 
jos bažnyčioje Moterystės Sa- riame užuojautos žodžius jų vi- 
kramentą priėmė p. Sofija Ai- sai šeimai. Lai jai būna lengva 
dukonytė su p. Leonardu Matu
liu iš Worcester, Mass. Sakra
mentą suteikė kleb. kun. S. P. 
Kneižis.

| Vestuvių

BALF 22 Skyrius Paskyrė 
$200 Tremtinių šelpimui

Ketvirtadienį, rugpiūčio 1 d.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko Bendro Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo 22 
skyriaus susirinkimas. Nežiū
rint, kad tą vakarą smarkiai ly- 
jo lietus, bet į susirinkimą atė
jo apie 40 narių. | Vestuvių bankietas įvyko

Susirinkimas nutarė ruošti Runneberg svetainėje. Dalyva- 
prakalbas ir narių vajų. Kvies- vo daug svečių ir viešnių iš 
ti kalbėtojus iš atvykusių į šį Worcester ir kitų kolonijų. Jau- 
kraštą lietuvių. Valdyba įparei- navedžiai gavo daug sveikini- 
gota gauti kalbėtojus susirinki- mų, linkėjimų ir dovanų, 
mui ir prakalboms.

Iždininkui p. Juozui Versiac- ir Sofija (Aidukonytė) 
kui išdavus finansinį raportą ir liai vestuvines atostogas pra- 
paaiškėjus, kad skyriaus ižde leidžia Kanadoje. Sveikiname ir 
yra $225.10, susirinkimas vien- linkime jaunavedžiam malonaus 
balsiai nutarė paskirti ir pasiųs- ir laimingo vedybinio gyveni- 
ti BALF Centrui $200.00, kad mo!

Šv. Kazimiero lietuvių par. kle-r 
bonas, Nashua, N. H., sekma
dienį, rugpiūčio - August 11 d. 
š. m. minės savo dvidešimt pen
kių metų kunigavimo sukaktį, 

j šio Sidabrinio Jubiliejaus pro
ga, Šv. Kazimiero lietuvių par. 
parapijiečiai, vadovaujant kun. 
Juozui Bucevičiui, M. S., ruošia 
šaunų bankietą savo mylimą 
kleboną pagerbti, kuris įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio - August 
11 d., 6:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje, 119 Temple St. 
Bus graži programa. Dalyvaus 
įžymūs svečiai kunigai ir pašau-. 
lionys.

Tą pačią dieną, 9:30 vai. rytą, 
parapijos bažnyčioje įvyks iškil-

Rugpiūčio mėn. 4 d. pas lietu
vius pranciškonus 
Maine labai jaukioje nuotaiko- ' 
je praėjo Naujosios Anglijos 1 
Lietuvių Diena. Šioje šventėje, i 
kuri Pranciškonų vienuolyno į- i 
kūrimo Greene dviejų metų su- ' 
kakčiai paminėti įvyksta pirmą 
kartą, dalyvavo net tolimų apy-Į 
linkių lietuviai. Didesnės eks
kursijos atvažiavo iš So. Bosto
no. Lawrence, Rumfordo, Lo
veli, Norwood, Brockton, ir 
Lynn. Be to, netrūko svečių iš 
New Yorko, tarp kurių pažy
mėtini Lietuvos Vice-konsulas 
p. A. Simutis su šeima ir dail. 
J. Subačius. Gausiausiai, žino
ma. šventėje dalyvavo Lewisto- 
no lietuviai, kurie yra arčiausiai 
prie Greeno.

Rugpiūčio 3 d. vakare, Lewis-'
tono lietuvių šv. Baltramiejaus graži. Jau anksti rytą svečiai 
draugijos salėje, buvo vakarie- pradėjo rinktis į Greene, Maine 
nė. Ją suruošė šv. Panelės Ma- Pranciškonų vienuolyną pamal- 
rijos Neperstojančios Pagalbos doms. Visiems malonią staigme- 
moterų draugija, kuriai vado- ną padarė p. Dube, kandidates į piančiame miškelyje buvo gra- 
vauja p. Rudokienė. Prie šito Maine valstybės senatorius, ku- žiai pažaista ir padainuota, 
darbo labai nuoširdžiai prisidė- ris savo lėktuvu virš vienuolyno 
jo ir kitos Lewistono moterys, parodė įvairiausių pratimų.
Per vakarienę tikrai malonu 
buvo iš įvairių vietų susirinku- šv. mišias atlaikė ir pamokslą 
siems lietuviams susipažinti, pa-,pasakė Tėv. Dr. Leonardas An- 
sišnekėti ir paklausyti įdomių driekus, nušviesdamas lietuvių 
kalbų. ■ pranciškonų kūrimosi tikslus

Ją atidarė p. Rudokienė. Po Amerikoje. Per šv. mišias gra
fo Pranciškonų Provincijolas žiai pagiedojo patys šventės da- 
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. lyviai ir solistė p. Rymaitė iš 
nuoširdžiai pasveikino šventės 
dalyvius ir tuojau buvo sugie
dotas Amerikos himnas. Paskui je, įvyko lietuviškas pasilinks- 
kalbėjo Lietuvos vice-konsulas minimas arba piknikas, kurio

i MŪSŲ

\

Greene,
New Yorke p. A. Simutis, iškel
damas dabartinę kritišką Lietu
vos padėtį, ragindamas netikėti 
komunistų melams ir kviesda
mas visus prie tėvynės gelbėji
mo darbo.
buvo palydėta ugningomis ova
cijomis.

Po jo tarė žodį neseniai iš Vo- mingos šv. mišios, kurias atna- 
kietijos atvykęs p. inž. šabanas, šaus pat Jubiliatas kun. Dr. My- 
kuris, pats pergyvenęs Lietuvos kolas Cibulskis, M. S. Giedos

Vice-konsulo kalba

KUN. DR. MYKOLAS
CIBULSKIS, M. S.,

1

k«>

Jaunavedžiai pp. Leonardas
Matu*

užėmimą, juokingus balsavimus parapijos choras ir solistei, va- ford Birželio mėn„ 1913 už tuos pinigus nupirktų reika-į
ir vokiečių nedorą elgesį mūsų dovaujant ir vargonais prite-! m. u^gį Seminariją ir teis lingu daiktų Lietuvos žmonėms,1
krašte. Neseniai iš Italijos at- riant muzikui Jonui Tamulio-* 
vykęs Tėv. Petras Baniūnas, niui.
O.F.M. sveikino lietuvių tremti
nių vardu Italijoje. Paskui sekė 
lietuviškos dainos. Galop Pran
ciškonų Provincijolas padėkojo 
svečiams ir vakarienė 
baigta Lietuvos himnu.

Rugpiūčio 4 d.' išaušo

buvo

labai

Jubiliates kun. Dr. Mykolas 
Cibulskis gimęs Glasco, N. Y. Į 
gruodžio 21 d., 1894? Užbaigęs* 
pradžios mokyklą, kovo 5 d., 
1908 m. įstojo į La Salette Pri
ruošiamąją Seminariją, Hart-

metu dar kalbėjo Pranciškonų' 
Provincijolas, vice-konsulas p. 
A. Simutis ir Tėv. Dr. Viktoras 
Gidžiūnas, O. F. M. Po to kve-

4
11 vai. vienuolyno koplyčioje

Lawrence.
Po pietų, vienuolyno miškely*

✓

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.

šios šalies žemelė. Graborius C. 
Steponauskas gražiai patarnavo 
laidotuvėse.

Gerai žinomų veikėjų, A. B. 
Petkų sūnus Alekas išvyko rug
piūčio 3 d., lėktuvu į Šv. Bone- 
ventūro vienuolyną, Paterson, 

. New Jersey, mokytis. Jis mano 
i būti vienuoliu. Lai jaunam Pet
kui Dievas padeda atsiekti tiks
lą.

PADĖKA

Perrinkta skyriaus valdyba, į 
Garbės pirmi

ninkas kun. S. P. Kneižis; pirm. 
Antenas F. Kneižys; vice-pir- 
mininkai — P. Blažys, Jurgis 
Versiackas ir Vincas J. Kudir-

Antradienį, rugp. 6 d. kaiku
rie Šv. Jurgio lietuvių par. Alto
riaus berniukai, ponios Akvilės 
Lyons vadovybėje, dviračiais 
buvo nuvykę praleisti 
Blue Hills.

dieną į

Moterų Sąjungos 45 kuopa dė
koja visiems už atsilankymą į 
mūsų pikniką, kuris gerai pavy
ko. Daugiausia dėkojame mūsų 
šeimininkėms: R. Stankienei, O. 
Miknaitienei, E. Mikelionienei, 
R. Valatkevičienei, O. Jakubi- 
nienei, O. Škulienei, V. Čepelio- 
nytei; gaspadoriams: Valiuko- 
niui, J. Beleckui, A. Petkui, J. 

j Mediniui, Petrauskui, ir visoms 
■ aukotojoms, kas tik kuo prisi-

pačiais meteis, liepos mėn. įsto- kurie yra išblaškyti po visą Eu- 
jo į Noviciatą. Išbuvęs metus ropą ir kuriems pašalpa labai 
Noviciate, pirmuosius įžadus pa- reikalinga.
darė liepos 16 d., 1914 m. Po to
per du metu studijavo ir kitus kurią įeina šie: 
mokė La Salette Seminarijoj. 
Rugpiūčio mėn., 1916 m. buvo 
paskirtas vykti į Romą, Italiją, 
studijuoti svarbiuosius filoso
fijos ir teologijos mokslus. Ku- ka; prot rašt. Petras Rakaus- 
nigu įšventintas Nocera, Itali
joj, rugp. 15 d., 1921 m.

Užbaigęs mokslus Gregorianų 
Universitete, Romoj, liepos 4, 
1922 m., tais pačiais metais, 

.rugpiūčio mėnesio 'pabaigoje 
'grįžo į Jung. Valstybes ir buvo 
paskirtas profesoriauti La Sa-

Kun. Dr. Mykolas Cibulskis

Šventės dalyviai savo auko
mis nuoširdžiai parėmė naujojo 
pranciškonų statybos vajų. Lo
terijoje pirmąją premiją laimė- lette Seminarijoj, Hartford, Ct 
jo p. Drigotas, antrąją Mr. Mur-
phy — abu iš Levistono ir tre- buvo išrinktas La Salette Rezi- 
čiąją Mrs. Scatt iš Sabattus, Me. dencijos viršininku ir išbuvo

Prieš vakarą iš tolimo Law- nuo 1932 iki 1938 m. Po to buvo 
rence, kunigų Kenstavičiaus ir paskirtas La Salette Noviciato, 
Bernatonio lydimas, atvyko į- Bloomfield, Conn., viršininku 
žymus Amerikos Lietuvių vei- 1939 m. 
kėjas ir didelis pranciškonų ge
radaris kleb. kun. Pr. Juras. Cibulskis perkeltas vikaru į Šv. 
Šventės dalyviams, nors ir' Kazimiero lietuvių par., Nashua, 
trumpą valandėlę, labai malonu N. H.,

kas; fin. rašt. J. Pečiulis; ižd. 
Juozas Versiackas; iždo globė
jai — Jonas Kavaliauskas ir G. 
Kakanauskas. Spaudos — V. J. 
Kudirka, J. Peža ir P. Kručas. 
Drabužių ir kitų reikmenų rin
kimo komisijos valdyboje yra 
šios: p. Marijona Balutienė, 
pirm.; pp. Dirsienė ir Pečiulie
nė, vice-pirm. Kitos narės. Ta
čiau į šią komisiją bus išrinkta 
ir daugiau narių.

Sužeidė Koją
Pereitos savaitės pradžioje, dėjo prie šio parengimo, 

dirbant knygrišykloje, p. Jur-j - — - - -
giui Versiackui, gyv. Chapel St.'sjog vaduj kun' J. B. Ciža’uskui 

sužeidė kairiosios kojos mažąjį pagelbėjimą. J. H. M.
pirštuką. Gydytojo priežiūroje 
padaryta žaizda gyja. p. Uršu-Į 
lė Versiackienė, p. Jurgio žmo-j 
na, trečiadienį, rugp. 7 d., buvo 
nuėjus į Norwood ligoninę pa-! 

tikrinti savo sveikatą, nes ji į 
jau kiek laiko kaip sirguliuoja 
širdies liga. Linkime pp. Ver- 
siackam veikiai pasveikti!

Taip gi dėkojame mūsų dva-

1

Jonas' DETMHT. MKH.
Rugpiūčio 4 d. mirė

Medvaskas, 76 m. amžiaus, gyv. • Liepos 21 d. staiga mirė Mote
li 32 Washington St. Pašarvo- rų Sąjungos 54 kuopos narė a.a. 
tas buvo laidotuvių direkto- Jenny Barkas. Ji buvo visiems 
riaus Edv. Warabow name, gerai žinoma, nes nuo mažų die- 
1156 Washington St Palaidotas nų gyveno terpe lietuvių ir vei- 

trumpą valandėlę, labai malonu N. H., o tos parapijos klebonu iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž- kė sykiu su savo mamyte A. 
buvo savo terpe matyti šiuos' paskirtas liepos 20,1943 m., kur nyčios Highland kapuose tre- (Blaževičiene. Dar labai jauna 
svečius.

I Naujosios Anglijos Lietuvių 
diena visiems paliko gražų į- 
spūdį. Tai buvo pirmas toks di
delis lietuvių sąskrydis Maino 
valstybėje. Jis ir toliau bus da
romas kasmet.

į ši šventė, be abejo, labai daug, 
prisidėjo prie lietuvių suartėji-į

J mo ir jų tarpusavės vienybės 
palaikymo šioje apylinkėje. O

Liepos 20, 1942 m. kun. Dr.

II

i 
i
•

uar tanai jaunai • j į
ir iki šiol garbingai klebonauja, čiadienio rytą, rugp. 7 d. būdama turėjo atsiskirti iš mū-i

Parapijos vikaru yra kun. Velionis paliko dideliame nu- sų tarpo. Gedulo pamaldos įvy-' 
Juozas Bucevičius, M. S. liūdime žmoną Anastaziją, tris ko Šv. Jurgio parapijos bažny-'

Kaip klebonas, taip ir vika- dukteris — Ameliją Civilinskie- čioje. Atnašavo trejas mišias už ( 
ras yra visų mylimi ir gerbiami nę, gyv. So. Walpole, Mrs. Min- velionės vėlę. Kun. J. B. Gižaus-: 

- - - ......... - Prapacius ir Mrs. Aleną kas pasakė liūdną pamokslą, ir'
Gagle, gyv. Norvoode, ir vieną 
sūnų Mykolą, gyv. Walpole.

tai yra be galo svarbu! Nes tik 
būdami vieningi, Amerikos lie
tuviai galės išlaikyti savo gim
tąją kalbą ir savo tautos pa
pročius; tik vieningai dirbdami, 
jie išgelbės savo tėvynę. Taigi, 
visuomet “Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”!

Kazys Vingis.

vadai. Parapijiečiai tikisi labai nie 
daug svečių ir viešnių bankiete, 
kuris yra ruošiamas kleboną 
Jubiliatą pagerbti, jo 25 metų 
kunigavimo sukakties proga.

Sveikiname Jubiliatą kun. Dr. 
Mykolą Cibulskį ir linkime Auk
ščiausiojo palaimos ganyto javi
nio darbe! Rap.

Pereitą savaitę viešėjo pas pp. 
Kneižius p. Alenos Kneižienės 
sesutė Genovaitė Lyons ir jos 
dukrelė Genovaitė, kurios yražįstamų. 
atvykusius iš Washington, D. C.
Trečiadienį, liepos 31 d. visi bu- narės taria gilią užuojautą jos 
vo nuvykę į Meridith, N. H. ir likusiai šeimai.

( r r r r,
tarė užuojautos žodį jos nuliū- 
dusei motinai. Giedojo solo A. Į 
Juodsnukytė. Palaidota Mount 
Olive kapuose. Paliko dideliame 
nuliūdime savo vyrą, mamytę, 
sesutę ir daug giminių bei pa-

Moterų Sąjungos 54 kuopos

Kaip nelaimingas tas, kurs, , -.............................
tebus mylėjęs tik kfiiras, formas aplankė savo sūnų Antaną P. 
ir išvaizdas! Visa tai jam atims Kneižį, kuris dabar yra kartu 
mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi-’su kitais seminaristais šv. Jono 
sada surasite. ” ”

Po sunkios ligos mirė Ona 
Bartuškienė, liepos 27 d. Gedu-Į 

V. Hugo. Į Seminarijos stovykloje. Grįžda- lingos pamaldos įvyko šv. Jur-.

AUGUST 11 thru 17 
Pari-Mvtuel 

H0R5E 
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VIETINES ŽINIOS
š

T M T T T C Q I vaiku6il) tėveliai aukavo mokyk- Z/1L1U 1 DO Ui $150> pirmiau, $50. A^iį.

Aukos. Maldos Apaštalavimo 
draugija aukavo vasarinei mo
kyklai $15, Tretininkų Brolija 
$10.

Ponia Krasauskienė aukavo 
$4 salės taisai, Kazimieras Neu- 
ronis $10. Parapijos mokyklos

DAKTARAI

Šou 4476

Be IacmJi F AnŽMRtiKc
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

' Ofiso Valandos UskynM 
Trečiadieniais ir Penktadieniai* 

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal
•ettadieniais Nuo 2 Iki 8-taL

j Ieško prieteiių. Antanas Nor
vaiša, sūnus Antano ir Jadvy
gos (Sudentaitės), ieško savo 
giminių bei prieteiių. Jis yra 
gimęs So. Bostone, 1908 m. Jo 
teta Olga Sudentaitė ir jo senu
čiai Sudentai yra gyvenę Bos
tone. Jo tėvai grįžo su juo ir jo 
broliu Viktoru Lietuvon, 1914 

‘ m. Jis taip pat norėtų susisiekti 
su savo prieteliais Fruze Rupei
ka ir Feliksu Rupeika (Rūpėk), 
kurie gyvena New Yorke. Gimi
nės gali atsišaukti informacijų 
“Darbininko” ofise..

i 
! 
i
I

TU. ŠOU 2805

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

OPTOMETRLSTAI
447 Broadway
to. Bocton, Ma**.

OFISO VALANDO8: —
Nuo 9 ryto Iki 12 vaL dioM.

Soredomi*: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*

L -...........-

TsL TROwbridge 0330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
272 HARVARD STREET

Kampas Inraan arti Centrai •
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 3—4 ir •—8.

Parapijiečiai myli mokyklą. 
Kun. Virmauskis paprašė vyrų, 
kad jie mokyklos suolelius vai-1 
kams tinkamai patvarkytų. Ant 
rytojaus, suėjo parapijiečiai — 
Slanina, Valungevičius, Žukevi- 
čius, Paulauskas ir kiti. Šie pa
rapijiečiai lieja, šią savaitę, pra
kaitą dirbdami mokykloje dėl 
to, kad jie myli šią gražią lietu
vių mokyklą.

Patartina visiems, kurie nėra 
matę šios mokyklos, pereiti ją, 
šią savaitę.

Šiomis dienomis grįžo namon, 
iš USN., kapelionas kun. Jonas 
Vosylius, MIC., paaukštintas 
majoro rangu. Jis dabar ilsis 
pas tėvelius, So. Bostone. Prie 
progos, gelbsti vietiniams kuni
gams bažnytiniame darbe.

LANKĖSI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.
Offlo* Tel. to. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, Mane.
TeL Farkvray 1383-W

Į baisi plieriynė užtvara- Broli, 

■Tautieti, jei galite padaryti tar
bininką” metams ir “Darbinin-1 
ko” darbininkus apdovanojo I
vaisiais. < ’ . . I ..

Antradienį lankėsi Mrs. Bal
trušaitis iš Lewisū>n, Me. Vieš-J 
nia yra ilgametė “Darbininko” į 
sk"tyto* Bnu.su, Broli Tautiet.,

Treciacįienj lankėsi Andrius
Daugirdas, kuris atvyko į Nau-' Šiomis dienomis gavau Jūsų 
jąją Angliją platinti katalikišką laišką, už kurį tariu Jums nuo- 
laikrasėių: “Draugą”, J‘Ameri- širdų ačiū- Jūsų laiškas buvo 
ką” ir .“Darbininką”. P-nas A. man netikėtumas, nes juk mes 
Daugirdas pradės savo misiją visai nepasižįstame. Nesvarbu, 
Lawrence, Mass., kur klebonau- lietuviai, ir P° visą pasaulį išsi- 
ja kun. Pr., M. Juras, LDS Cent- blaškę, yra visados artimi vieni dįeniškas nusiminimas irį nųsii Kas daloma pas Jus, lietuvius, 
ro pirmininkas. Linkime p. Dau- kitiems. Šis mano laiškas Jums vylimas. Jau daugiau kaip dve- amerikiečius Tėvynės išlaisvini-. nešinąs Unios sąlygos
girdui gero pasisekimo. praneš, kas aš per vienas lietu- jetas metų, kaip nebesulaukiu mo atžvilgiu? Ar yra susidaręs Mnnlafinis a^rhas George Co-

------------------------ i vis esu ir kaip atsidūriau čia jokių žinių iš saviškių. Atrodo, išlaisvinimo Komitetas? Keista, L»~,nn
Priėmė Kunigo Šventimus ,Itohjoje. !»--• ~ -- «- -- >=i - ----- -

n Juzė Pivariūnienė 14' Broli T*utieti’ ger&1 ZlnO':kupantų aukomis. Iš laikraščių neužsiimama.
George St., Matfapan, ’ gavo ži- mQ®U Į tenka sužinoti vieną kitą žinelę Valstybes!
nia kad ids artimas giminaitis^lsslblaskę P0 vw* P“*111! Dau* ir apie Tėvynę. Tenai dalykai— menkos s{ 
mą, Kau jos artimas gumnaim a Ubai Var-iiabai iiūdni < ’
Stepas Matulis, liepos 21 d., nadėtvie Itaižiausias iu t- ‘ ■ i* •Ą • • i k • ■ ’i-
1946, Romoje, Šv. Juozapo baž-' . T J. paaeę<je' .^77 _ kad mus4 261116 permirkus; me tuomi labai susirfipinęr! 

nyčioje, priėmė kunigo šventi
mus, o liepos 22 d. laikė savo 
pirmąsias šv. mišias. . r 1

Prieš tai p-nia Pivariūnienė i 
jam buvo pasiuntus kunigui rei-j 

kalingų rūbų, kuriuos jis gavo 
prieš pat djakonato šventimus. 
Naujasis kunigas yra Marijo
nas.

»»

GRIŽO IŠ SEIMO

Adv. Jonas J. Grigalus

.Lietuvio Laiškas Iš Italijos
.in ■■ , ■

(Šį laišką prisiuntė ‘Dar
bininko” bendradarbis^ iš 
Brockton. Red.)

f ■ ■ V w -----

nors mano namiškių ieikojimo 
rą prieš žiauriuosius mūsų pri- atžvilgiu, prašau, prisidėti prie 
spaudė jus. -šio didėlio artimo meilės ir tau-

Pora žodžių apie save. Aš esu Aiškumo darbo
grynas žemaites. Mano laimei, Jums labai dėkingas. Gyveno 
patekau į Italiją dar prieš karą Amerikoje vienas mano dėdė, 
Čia atvažiavau mokslo reika- rodos, Brooklyn, ar kame tai ki- 
lais. Mano gyvenimas medžiagi- tur. Jis jau nuo senai nieko ne- 
niu atžvilgiu — neblogas: Bet' bdparašo. Manau, kad per laik- 
mano dvasia labai prislėgta: raščius būtų galipia jlUzinoti, 
Tėvynės nelaisvė ir namiškių kame Jis dabar gyvena. Jis va- 
liūdnas likimas tai manę kas-.' dinasi: Antanas Ontulis.

t
Ut tai būsiu

"Motinėlės" Seimas
“Motinėlės” metinė Kon

ferencija šįmet įvyksta 
rugpiūčio 20 dieną, 5 vai. 
popiet, Marianapoly, Tėvų 
Marijonų Kol e g i j o j e, 
Thompson, Conn.

“Motinėlės” Valdyba 
Kun. P. A. Lekešis.'

ĮVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA Book binders, 

vyrai operuoti rounding & back-

į skaičius randasi Vokietijoje. 
Tenai gyvena iš UNRRA teikia
mos pagalbos. Italijoje gyvena 
apie 1000 lietuvių. Ir čia gyveni
mas sunkus. Dauguma dar iš jų 
randasi koncentracinėse stovyk
lose. Gyvena įvairiose kolonijo
se, tolokai vieni nu<^ kitų, todėl jį^ms yra lengviau, nę-

' kad ir jie bus likę žiauriųjų o- kodėl niekados' Konferencijose 
app« Pabaltijo^ 

! Ką apie tai rašo A- 
jmerįkos spauda? Mes, lietusiai, 

Galima pasakyti,‘išsisklaidę po visą Europą, esa-

1 ' v r
mūsų tautiečių krauju. Daugu- Baigsiu šį savo laišką. Prane- 
ma jų išvežta į Sibirą, kame šu, kad aš gyvenu vienas lietil- 
miršta nuo šalčio ir nuo bado, j vis tarp italų, kiti mano tautie- 

Buvau parašęs j “Lithuanian čiaj randasi tolokai nuo manęs. 
Ameriean Information Center”:Gyvenu labai gražioje vietoje: 
prašydamas, kad užsiimtų ma- ; 
no giminių ieškojimu. Tikiu.

470 Atlantic Avė.,
Boston. (—23)

REIKALINGA pagelbininkės 
dirbti knygrišykloje! Rankiniai 
siuvėjai. Taipgi patyrusieji dar
bininkai reikalingi dirbti įvai
riuose departmentuose. Atsi
šaukite: George Coleman Co., 
470 Atlantic Avė., Boston. LIB 
4060. (—23).

Rap.

grįžo

Šiomis dienomis lankėsi Pra
nas Janulevičius, ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas. Atsilankymo proga įsto
jo j “Vytis ir Erelis” Rėmėjus, 
aukodamas $5.00.

Lankėsi P. P. Karoblis. Atsi
lankymo proga užsiprenumera
vo kun. Dr. Urbonavičiaus kny
gą — “Vytis ir Erelis”.

Taipgi knygos fondui aukojo 
$1.00 Aug. Darkintienė.

Rugp. 6 d. lankėsi didysis lab
darys Matas Norbutas iš Cam
bridge, Mass. Atsilankymo pro
ga užsakė vienai šeimai “Dar-

iš Cleveland, Ohio, kur jis daly- iaįsvėg įr 
vavo Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymo Amerikoje 55-me 
seime. Adv. Grigalus, atstovau
damas So. Bostono 
kuopą, pakvietė 56-tą 
nymo seimą į Bostoną, 
vienbalsiai kvietimą 
Taigi 1948 m. LRKSA seimas 
įvyks Bostone.

Adv. Grigalus seime buvo re
zoliucijų komisijos pirmininku 
ir išrinktas Kontrolės Komisijos 
pirmininku. Jis yra LRKSA 94 
kuopos pirmininku. Ši kuopa y- 
ra vienintelė jaunimo kuopa Su- 
sivienyme.

Kartu su adv. Jonu J. Griga
lių buvo nuvykus į Clevelandą 
ir jo žmonelė ponia Cecilija. 
Grįžę į namus, adv. ir ponia 
Grigaliai buvo nuvykę į Pocas- 
set, Cape Cod praleisti trumpas 
atostogas.

jaunimo 
Susivie- 
Seimas 
priėmė.

nelabai lengva juos aplankyti. 
Čia lietuviai pasirodo esą verti 
Lietuvos, vardo, neą savo kultū
riniu darbu ir nuoširdumu paro
do visiems kitataučiams, kad 
Lietuva yra tikrai verta savo 
_______ ___ l mes visi esame 
pasiryžę, išmušus lemiamai va
landai, stoti po savo trispalve 
vėliava ir žygiuoti į šventą ka-

prie Viduržemio jūros.
Sudiev Mylimas Broli Tautieti!

Nuliūdęs Tautietis.

Laukėsi

I

Ketvirtadienį “Darbininke’ 
lankėsi Uršulė Gudienė (Gur- 
kliūtė) su savo dukrele Augus
ta. P-nia Gudienė yra Prano
Gudo, buvusio “Darbininko” re
daktoriaus, žmona. Jau kelioli
ka metų kaip gp. Gūdai apsigy
veno Chicagoje. ■JoFtdhbar lan
kosi pas sato gimines Bostone ir 
jo apylinkėje. Atsilankymo pro
ga, p. Gudienė iš “Darbininko” 
administracijos užsakė išvietin- 
tiems lietuviams — “šventųjų 
Gyvenimai” ir Naująjį Testa
mentą.

gu man, nes čia su URSS susi
siekimas beveik neįmanomas; 
tarp jų ir vakarų Europos —

Tik tas yra laisvas, kas 
moka valdytis. ■

REIKALINGA dėl frosting ir 

pagelbininkai prie kepimo. 

Union Shop. Atsišaukite pas 

Mr. Hudson, tarp 8 A.M. ir 4 v. 

P. M. Netelefonuokite.— , 1 --------

9 Iš 10 PASKOLOS PRAŠYTOJŲ PATENKINAMI

Dėl Paskolos
Mažais nuošimčiais bankas skol- 

i ina astneniams reikalams skubiai 
ir privačiai savo 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams.

-f-'š- •ė'i-

The 2\ątional

f Shawmut Banfc
South Boston Branch, 474 West Broadway

Išsikėlė Iš So. Bostono

GRIDLEY BAKING CO.

67 Rogers St., Cambridge, Mass. 
(9-13)

Reumtiški Skdusnai
Deksnio Galinga Mootia, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalt}. 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-os. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė lC-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa MC, Nemark 1, N. J.

9assascsn00š00CKS0B00ns0a000nmN90a00O0so0D0s»0assssnEK

ATVYKO ATOSTOGOMS
Pirmadienį, rugpiūčio 5 d. at

vyko iš Chicagos p. Uršulė Gu
dienė ir jos dukrelė Augustina 
pas seserį ir švogerį pp. Joną ir 
Sofiją Glineckius, gyv. 5 Tho
mas Park, So. Bostone, praleis
ti atostogas.

p. Uršulė Gudienė yra p. Pra
no Gudo, buvusio “Darbininko” 
redaktoriaus, žmona ir ilgus 
metus gyvenę So. Bostone.

Linkime p. Uršulei Gudienei ir 
p-lei Augustinai malonių atos
togų! . .

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
Sentii Būtim, Mus.

?4E«««C«to«ftS«MCWCmE«««!IE«tNGK*KKK<K«KKK«««WC««W«K«««E«6*<

UMsakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

- Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prioiiMiinos.

Myopia Club Beverage Co.z
GraftonAvo^ Islington Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS,Namų TeL Dedham ĮSO^R

I

J. WALIACKAS ir Wm. TA-
REŠKA GARBES RĖMĖJAI

Pastaruoju laiku iš South 
Bostono išsikėlė Pranas ir Bi
rutė Martinkai su savo šeima į 
savo nesenai nupirktą trijų šei
mų namą, 98 Forest Hills St., 
Jamaica Plain. Su jais kartu iš
sikėlė ir Birutės mamytė Petro
nėlė Svilienė, pasižymėjusi dar
buotoja BALF skyriuje.

Kadangi pp. Martinkų šeima 
yra šviesi ir patriotinga, kata
likiškų laikraščių skaitytoja, 
lietuviškų organizacijų ir įstai
gų veikli rėmėja, tai reikia ti
kėtis, kad to prakilnaus darbo 
nenutrauks, kad ir toliau nuo 
lietuviško centro — South Bos
tono

f
&

išsikėlę: Rap.
Šią savaitę ‘Darbininke’ lankė

si Jonas Waliackas, turįs ant G 
St. gražią bučernę ir Wm. Ta- 
ruška, Bill’s Tavern, savininkas. 
Abu svečiai atsilankymo proga 
įstojo į kun. Dr. Urbonavičiaus 
knygos Garbės Rėmėjus, auko
dami knygos fondan po $10,00. 

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
■■ ■ ■ ——— I. I .

Draugijų Valdybų Adresai

SVEIKSTA

šiomis dienomis, taisydamas 
savo namą, susižeidė p. Petras 
Džiarvis, Peter & Diek Taver- 
no, 208 W. Broadway, So. Bos
ton, vienas savininkų. Sveiksta. 
Linkime kogreičiausiai pasveik
ti. Raę.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienl, 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė.

440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 
. 8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt, — B. Cūnienė.

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvay—1864-W

Iždininkė — Oną Štaniųliūtė.
177 West 7th SL, So. Boston. Maaa. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. 81— PAIALPINK8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 «th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Plrmlnlnkaa — Pranas TuleUds
702 E. Sth SL, So. Booton, Masu.

Prot. Rast — Jonas GlinecMa,
6 Thomas Pk., So. Boston. Maso

Eta. Rašt. — Aleksandra* įvelka, 
440 E. SUth SL, So. Booton, Masą

Iždininkas—Stasys K. Grigaaavičlus, 
•99 E. Seventh St., So. Boston, Mase

Maršalka — Jonas Zalkls,
787 E. Broadvvay. So. Booton, Mara

Draugija laiko susirinkimus ka* tn 
Mą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saM; 
492 K. 7th SL, So. Boston. Mara.

■<į
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August 1-st Sale
Platus Pasirinkimas

Pereitą savai
tę I. J. Fox, di
džiausia mote
riškų kailinių 
firma, Ameriko
je, pradėjo savo 
krautuvėje taip vadinamą — AUGUST SALE 
— Didelį Kailinių Išpardavimą. Šiame išpar
davime mūsų krautuvėje yra plačiausias kaili
nių pasirinkimas: čia rasite visokio dydžio ir 
įvairiausių kainų. Taigi dabar laikas kailinius 
įsigyti, nes platus pasirinkimas, prieinamos 
kainos ir pirkimo išlygos pritaikintos kiekvie
nai. , '

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums 
patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos sutaupy
site 10 nuošimtį.

Nusipįrkusios kailinius galėsite padėti į 
mūsų Storage. Už tai nereikės mums mokėti. 
Storage bus veltui.

S«. Bestai Famitare C*.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380Vfe West Broadw*y,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai akabus.

GRABOBIAI

3
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MAią

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Batoamuotejnl 

FMamavUna* diena ir naktį 
KaptyMa •ermenhns dykai 

NOTARY PUBUC 
Tai. BOU Boaton 8819

BOU Booton 2909

Veltui Kelionė
Ponios ar panelės, norinčios' iš bile kokio 

Naujosios Anglijos miesto atvykti į I. J. Fox 
krautuvę, parašykite Bernardui Koraičiūi, 411 
Washington St., Boston, Mass. laišką ar atvi
rutę, prašydamos, kad jis Jums prisiųstų ku
poną už kurį paskui iš I. J. Fox iškolektuosite 
už round trip kelionę, nežiūrint ar kailinius 
pirksite ar ne.

Šis pasiūlijimas bus geras tiktai iki August 
31 dienai.

411 VASHINCTON STREET. -
BOSTON, MASS.

S. BaraKvite ir Sūbbs
MOTERIS FAGELBININKE 

Lietuvių Gratoriu* Ir 
BalMmuotujM 

Turi Notaro T«tM

254 W. Broadvvay
80. BOSTON, MASS. 

T»l. BOUth Boaton 2SB8 
BOnau* gyvenamoji vieta — 

S3S Oorctootor Aw. 
TeL COLumMa 3K7

CASPER
FUNERAL HOME
187 Doreherter Street

J^SCJrI W. 
(KAtFERAB) 

LaMotuvIų Direktorių* 
BolMmuotoja* 

NOTARY PUBUC 
Patarnavima* Diena ir. Naktį

Bnu.su
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RYTINIU ==—
VALSTYBIŲ ŽINIOS
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tuokė rugpiūčio 3 dieną Dievo 
Motincs Sopulingos par. bažny
čioj. I

Kun. L. Vaicekauskas suteikė 
; Moterystės Sakramentą, p. Ma
rijona Velivienė giedojo solo. 
Vestuvių puota įvyko H.otel Ri
viera, Nev/ark, N. J. A.E.S.

*

PUTNAM, CONN.
PADĖKA

, Pradėtosios Marijos užtarymą 
'gausiai atlygins.

N’.Pr. švč. P. Marijos
Seservs.

HARTFORD, CONN.
LRKSA seimo - negrįžomeIš

tiesiai į namus. Buvome susto
jusios P ttsburvhe. Taigi nors

c
Gilų bei nuoširdų padėkos žo-' 

dį tariame: J. E. Vyskupui P J 
Bučiui. Marijonų Generolui už 
dalyvavimą Steigiamajam Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
Seime ir už pasakytą kalbą. 
Tėvui J. Vaitkevičiui. MIC. už 
kalbą ir visokeriopą pageibą. 
kunigui klebonui J. .Valantiejui 
už šv. mišių atlaikymą, kun. 
Dr. Urbonavičiui i 
reikšmingą pamokslą. Prelatui 
J. Ambotui už Marijos statulos 
pašventinimą ir palaiminimą 
Švč. Sakramentu, visiems kal
bėtojams. gerbiamiems klebo
nams bei kunigams 
vavimu bei aukomis 
musiems.

Labai nuoširdžiai 
kun. Dr. V. Andriuškai, MIC.. 
kuris su dideliu pasiaukojimu jaukį jr graži poilsio vieta, 
vadovavo I-jam mūsų piknikui 
ir Steigiamajam Seimui, 
pat dėkojame kun. A. Andriu- 
šiui. MIC. ir visiems, kurie vie
nu ar kitu būdu pagelbėjo.

Taip pat tariame nuoširdų 
ačiū “Darbininkui" už gražią 
pikniko reklamą. Tas be abejo 
daug prisidėjo prie pikniko pa
sisekimo ir skaitlingo svečių 
dalyvavimo.

Labai dėkojame p. O. Ivaškie- 
nei. kuri kasmet pamoko mūsų 
stovyklos metu jaunąsias lietu- dienos 
vaites tautinių šokių bei žaidi-i _____________
mų. Taip pat dėkojame p. Ivaš- „ABUV U t
kai ir p. A. Cinčiūtei, gražiai llAnnljUn'KLAnnT, n. J. 
pagrojusiems šokių metu. į - ■ -

Dėkui iš visos širdies šeimi- 1
ninkėms. ypač Bostonietėms, Onos Noveną mūsų par. bažny-! svarbiais Tautos reikalais, Man- Br. L. Tarybos pirmininkas P. 
kurios tikrai nesigailėjo vargo, čioje kas vakarą nuo liepos 17 datų Komisija paskelbė, jog Bulaitis ir Tarybos kasininkė 
kad tik daugiau pagelbėti sese- iki 25 dienos. Taip pat laikė tri- Kongrese dalyvavo 37 pilnatei-.O. Liudžiuvienė davė savo veik

slai atstovai. Svečių gi Londo- los apyskaitas. Kongresas prie
mėčių Lietuvių ir kitų turėjome mė tas apyskaitas su didele pa- 
per porą šimtų. Kongresą svei-'dėka. Gražiai ir jautriai kalbėjo 
kino telegrama Amerikos Lietu- p. Ministeris, primindamas dai- 
vių Taryba, Italijos lietuviai 
studentai, lietuviai karo belais
viai, esantieji D. Britanijoje.

Kongresui vadovauti buvo iš
rinktas trijų prezidiumas: kun. 
K. A. Matulaitis, Joana Sarafi- 
naitė ir Jonas Muraška. Garbės 
Prezidijumą sudarė: Jo Eksce
lencija p. B. K. Balutis, Lietu
vos įg. Ministeris, kun. J. Gu
tauskas ir p. Vincentas Balic
kas, Atstovybės Tarėjas. Kon
greso darbams sekretoriavo: M. 
Bajorynas ir Rozalija Bulaitytė. 

Iš keliamųjų klausimų, kalbų 
ir atstovų pasiūlymų rezoliuci
jas gamino: P. Varkala, kun.

Moterims rekolekcijos įvyks
\ illa Maria. Thompson. Conn. j pavėluotai tariame ačiū pp. Si- 
rugsėjo 6, 7 ir 8 dieną. Prasidės maičiam. kurie mus priėmė ir 
penktadienį 8:00 vai. vakare ir davė nakvynę; ačiū pp. Venclo- 
baigsis sekmadienio rytą. Kas 
norės, galės spėti dar ir Tėvų mus pavežiojo
Marijonų Seime dalyvauti. Re- mesnes vietas. Tikrai buvo ma-

■ j kolekcijos bus vedamos lietuvis- Jonu svečiuotis pas tokią lietu- 
Lk m kai. Jas ves Tėvai Pranciškonai, viską ir inteligentišką šeimą,
už pasakytą ^ienū metuose bent vieną Džiaugiamės, kad tokis žmogus

vam, kurie savo automobiliu 
ir parodė įdo-

pilną dieną paskirkime giles- pateko į Susivienymo centro 
niam susikaupimui bei susivie- valdybą.
nijimui su Dievu, tada ir mūsų 
darbai bus vaisingesni ir gyve
nimas ramesnis.

Tuo jaus po rekolekcijų bus mą.
Šv. Juozapo namo pašventini-į pittsburghe sustojome pas ša
mas, kurį prieš kelis metus se- vo dukterį. Kadangi aš esu že- 

dėkniamp Padovan°j° Jur^ Ru’ maitė. ir ten tiek daug žemai-
'd°kaS- ° ŠiaiS metais Ji.čių ir net iš Varnių, tai tikrai

Jaučiaus kaip namie. Šia proga 
• tariame nuoširdų ačiū kun. Mi- 

siui, kuris savo automobiliu nu
vežė į Pranciškiečių Seserų Vie- 

Pamatėme lietuvių 
' kambarį ir kitas svarbesnes vie-

Taip pat tariame ačiū p. Glu- 
, godienei ir visai komisijai už 
!tokį malonų ir svetingą priėmi-

1 ‘ . -i* F
f ’ 

u 1
i IL

B

savo dalv- 
mus parė-

i

atremontavo, perstatė. Tai la- • * - 
l. k •

Traukiniai į Putnam stotį iš - • • 
Ta*P Bostono ir Hartfordo ateina , -- - - 

7:45 vai. Rekolektantes stotyje nuo]yną 
pasitiks seselės. - -

Į rekolekcijas užsirašyti pra-tas 
šom šiuo adresu:

Sister Superior 
Immaculate Conception 

Convent
R. F. D. 2 

Putnam, Conn. 
arba telefonu 1451.

Užsirašyti reikia iki rugsėjo

Kun. Misius parodė labai daug 
svetingumo, už ką mes tariame 
ačiū. Lai Dievas užlaiko ilgiau
sius metus! J. ir O.

Londono Žinios
i

Vaizdas parodo lyg būtų krūvos griuvėsiu, bet ne. Tai tik tūlas namų 
savininkas Cleveland, O., ant syk iškraustė keturias šeimynas iš savo 
namo ir tų šeimų rakandai riogso ant šaiygatvio.*

Gutauskas, S. Masiukevičius. 
Sveikinimų Komisijoje dirbo: 
M. Kalinauskaitė, B. Dauman
tas, kun. J. Sakevičius, A. Ru
dzevičius, o Spaudos Komisijo
je buvo V. Astrauskas, V. Liu- 
džiūtė, ir J. Degėsis.

Kongresas prasidėjo paskelb
tu laiku. Jį atidarė Didž. Brit. 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
P. Balaitis. Choras sugiedojo 
“Marija, Marija”, buvo sukal
bėta malda ir sugiedotas Tautos 

; Himnas. Kongreso Rengimo Ko- 
: misijos vardu gražų žodį tarė, 
pasveikindamas atstovus ir sve
čius Al. Rudzevičius. Komisija

I

ISTORINIS KONGRESAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių pasiūlė, pirmiau susitarusis su 

'Draugijų ir kolonijų atstovai iš Kolonijų atstovais, Kongresui 
1 Škotijos, iš Šiaurinės Anglijos, ir Komisijas ir vadovybę. Po 
Londono, susirinko* liepos 13 ir trumpos pertraukos prasidėjo
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monės ramsčius”. Visi dėjosi riene, kurią su nepaprastu atsi- 
širdin jos praktiškus patari- dėjimu ir uolumu paruošė sve- 
mus: kaip lietuviška šeima yra tingos londonietės. 
tautinės sąmonės augintoja, ! ' 
kaip elgtis su perilgomis lietu
viškomis, suslavintomis pavar
dėmis: kad reikia remti koloni
jų Draugijos, Chorai. Sportas, 
Knygynai ii- tt. Kun. J. Gutaus
kas pasiūlė savo apgalvotus vei
klos “receptus” kolonijoms, kad 
visrs lietuviškas veikimas pato- 
bulčtų. Londonui patarė įsigyti 
savo salę, Šiaurės Anglijai davė 
du metu, kad pasistengtų gauti 
lietuvį kunigą, o Škotijai —kad 
padėtų “Juozapiečiams” page-, 
rinti savo spaustuvę, kurioje 
per 20 metų buvo spaudžiamas 
“Išeivių Draugas”.

• * 1- ■ *

y Ivių Tarybos reikalams naudin- 
'ga būtų apsidėti savaitinių 1 pe- 
Įno mokesčiu ar pan. Reikalinga 

j ir Dievo palaima, kuri gaunama 
I visų sutartina ir nuolatine mal
da' * '

Vakarienė paįvairinama dai
nomis. Gražiai solo pagieda kun. 
Gutauskas ir p. J. Sarafinaitė. 
Kun. Gutauskui vadovaujant, 
visi padainuoja porą gražių dai
nelių.

Pasinaudoję gera proga, daly
vaujant visos Didž, Britanijos 
lietuvių atstovams, pareiškiama 
nuoširdi padėka kun. Dr. K. A. 
Matulaičiui, MIC., kuris ruošia
si išvykti Amerikon. Atsisvei
kinimo ir padėkos žodį D. Br. 
lietuvių vardu taria kun. Gu
tauskas. Londoniečių vardu kal
ba Aleks. Rudzevičius, paminė
damas kun. Matulaičio didelius 
nuopelnus, Londono lietuvių ko
lonijai. Kalbėtojas pažymi du 
dalyku, būtent, labai vertingą 
jo parašytą knygą “Londono 
lietuviai” ir.bažnyčios remontas 
jo paties darbu ir rūpesčiu. Vi i 
nuoširdžiai sugieda “Ilgiausi ą 
Metų”. <

Vakarienė tęsėsi beveik dvi 
valandas. Visi su dideliu pas- 
tenkinimu ir pasiryžimu skirr- 
tėsi dirbti savo tautos ir liet’ - 
višku kolonijų labui, hi’^nt's 
glaudžįps vienybės. Dalyvi-;.

.. . I *

Kun. A. Mešlis, S. J. laikė šv. .14 d. Londone pasitarti labai svarbiausioji Kongreso dalis. D.

kad tik daugiau pagelbėti sese- iki 25 dienos. Taip pat laikė tri- 
lėms. visoms įvairiuose darbuo
se pagelbėjusioms. dirbusioms 
prie bazaro. visiems biznieriams, 
aukotojams bazarui bei laimė
jimams. tikietų platintojams, 
organizavusiems ekskursijas, 
visiems nuoširdiesiems aukoto
jams bei pikniko dalyviams. 
Jūsų aukų ir darbo dėka su
rinkta nemaža suma seselių ke
lionei iš Vokietijos.

Dar priklauso mūsų nuoširdi 
padėka Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Centro Valdybai 
ansiėmusiai minti pirmuosius 
Kongregacijos Rėmėjų organi
zavimo takus Rytuose.

Pilnos gilaus dėkingumo lai
kome Jūsų intencija noveną ir 
tikimės, kad kiekvienam Jūsų 
Gerasis Dievas per Nekaltai

dium anglų kalba.

Liepos 25. kun. L. Vaicekaus
kas ir kun. V. Svirnelis pa
šventino stacijas, kurias daili
ninkas Jonas Subačius gražiai 
atnaujino.

i

Marijona ir Petras Velevai 
surengė “birthday party” dėl 
savo dukters

.tuonių metų
i liepos 31 d. 
Kearny. N. J.

i Buvo atsilankę apie
į kučiai ir visi linksmai praleido 
i laiką.

Katrinos, 
sukakties 
L.A.P.C.

jos aš- 
proga, 
salėje,

25 vai-

Stella Juknelienė iš No. Ar- 
lington, N. J. ir Antanas Ka
na iskaitis iš Kearny, N. J. susi-

nos žodį: “Ką aš bečiulbėsiu 
dieną, vakarėlį, piemens išdras
kė mano lizdelį.” Daug trum
piau kalbėjo kun. Gutauskas ir 
V. Balickas, sveikindami Kon
gresą.

Petro Varkalos paskaita: 
Kaip “išlaisvinti Lietuvą” buvo

. Nežiūrint 
karo sunkenybių, stalai buvo 
apkrauti gerais užkandžiais ir 
skaniu vynu.

Čia vėl kongreso dalyviai ga
lėjo-tęsti savo kalbas kuomet 
laike posėdžių dėl laiko stokos 
negalėjo visi laisvai, kiek norė
jo, išsikalbėti. Tat vakarienės 
metu kalbėjo kun. Gutauskas, 
kun. Matulaitis, kun. Sakevičius, “Darbininkas” 
p. Bajorynas, p. Šveikauskas, P. dino J. E. Arkivyskupo 
Bulaitis, A. Rudzevičius, stud. Juozapo Skvireckio išvers- 
Nenertas. į tą Naująjį Testamentą.

Visų didžiausias noras buvo, Stipriais audeklo viršeliais 
kad sujungtomis jėgomis kuo- kaina $3.00 
greičiausiai atgautame paverg- ■ viršeliais —

■ tą mūsų Lietuvą. Dar kartą iš- UŽSatylBUS siųskite: ‘Dar- 
Prie pastarosios paskaitos ii- keliama mintis, p. Min. Balučio «i66 W. Broad-

gokai kalbėjo J. Muraška, atpa- pasiūlyta, būtent, D. Br. Lietu- way, Ša, Boston 27, Mass. 
šakodamas Šiaurinės Anglijos ■ — - - ---- - • - -r - ' r . ■ ■' ■
lietuvių vargus su pas juos vei
kusiais Dvasios Vadais; jie ap-* 
sistodavo ten vien trumpam lai
kui, o dabar ir visai neturi lietu
vio kunigo. Jisai pareiškė vil
ties, kad Manchesterio lietuviai

MU rEKPAliSNNTAS
SV.RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
perspaus-

; - popieriniais
- 'kaina $2.00.

AM. LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBES SEIMAS

■I.———

Am. Lietuvių Kunigų Vienybės seimas šiais metais

nai Londoniečių Choras..
Į Naują Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Tarybą buvo išrinkti 
---- r ----------------------- , ----- i sekantieji Atstovai: 
gerai apgalvota, suglaustai ir 
suprantamai patiekta. Per 20 
minučių sugebėjo duoti esamos 
padėties ir numatomos ateities 
vaizdą ir kas daryti, kad išlais
vinus Lietuvą. Jo mintys buvo 
pertiektos Rezoliucijų Komisi
jai. Mokytoja St. Prapuolenytė 
gyvai kalbėjo apie “Tautinės są-

gaus kunigą greičiau negu į du įvyksta rugpiūčio - August 20 dieną Marianapolio Ko
letu. i legijoje, Thompson, Conn. Šiemet pokarinis Kunigų

Ilgokos pertraukos metu dai- Vienybės seimas bus nepaprastai svarbus ir reikšmin- 
navo gražiai ir darniai - sutarti- Todėl tėvelio asmeninis dalyvavimas seime yra 

labai pageidaujamas.
, SEIMUI DIENOTVARKE^.

1. Šv. Mišios 9:00 A. M. ui Lietuvos išlaisvinimą.
2. Seimo atidarymas — malda 11:00 A. M.
3. Prezidiumo ir komisijų rinkimai.
4. Centro valdybos raportai: a) pirmininko, b) raš

tininko, c) iždininko ir Provincijų pirmininkų^
5. Centralinių organizacijų dvasios vadų raoortai: 

Federacijos, LRKSA, Moterų Sąjungos, Darbininkų 
Sąjungos, Vyčių, Vargonininkų Sąjungos, Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos.

6. K. V. Pašalpos Komisijos raportas.
7. Katalikiškų įstaigų Amerikoje išlaikymo klau-

Jei Jus Norite “Treat”
Vietoje “Treatment...V

e

Rūkyk H

►

KAIP Jūs nepaisote “labo
ratorijos bandymų" ir me
dgalių nuosavybių, kurie įeina 

į cigaretus? Jūs mielai priimsite 
malonų rūkymą?

žingsnio, kad užtikrinus malonų 
skonį cigaretuose, kokio esate 
neragavęs! ž-

Tuomet Old Golds yra pada
ryti JUMS! Old Golds NĖRA 
vaistai. Jie yra padaryti pagal 
mokslo paskutiniais išradimais, 
atsargiai prisilaikant kiekvieno

Ar interesuotas esate tokiu 
rūkymu? Tuomet užsidekite 
Old Gold... gaukite pilną malo
numą tabakos aukščiausios rū
šies, tobulai padarytos tikram 
MALONUMUI — ir niekam ki
tam !

M
,<jį

populiaraus vardo 
tabako išdirbystėje 
per arti 200 metų.

I 
Tarybos 

pirmininku Petras Bulaitis. Du 
vice-pirmininkai — Jonas Mu
raška ir Joana Sarafinaitė.

Kasininkė Ona Liudžiuvienė. 
Du Tarybos sekretoriai: 1) M. 
Bajorynas ir 2) Simas Misiuke- 
vičius ir Tarybos Nariai: Jurgi- 
las, Glušauskas ir Puodžiūnaitė.

Naujai D. Br. Lietuvių Tary- , 
bai linkime didžiausio pasiseki- girnas 
mo ateities darbuose.

Pirmininkas, kun. Matulaitis, 
padėkojęs Kongresui, visoms 
Komisijoms, visoms kolonijoms 
ir visiems atskiriems žmonėms, j 
padėjusiems surengti ir gražiai 
pravesti šį istorinį Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Kongresą 
paskelbė jį pasibaigusį.

Kongreso Atstovai ir mieli; 
svečiai suėjo į aukštutinę salę,, 
kur prie trijų ilgų stalų susėdo ■ 
per 70 žmonių vakarieniauti ir £ams patalpas savo kolegijoje. Galite atvykti jau is 
toliau pasikalbėti. Besišnekant, i va-k&ro prieš seimą. ______ _____________ _______

8. Išlaikymas klierikų ir kunigų-studentų Romoje.
9. Religinių reikmenų vajus.

10. Jaunimo, spaudos ir organizacijos reikalai.
11. Nauji sumanymai.
12. Maldos vajus už Lietuvą.
13. Rezoliucijos ir sveikinimai.
14. Valdybos rinkimai.
15. Seimo užbaigimo malda.

Kun. J. F. Boll,
K. V. Pirmininkas.

N. B. Tėvai Marijonai užtikrina broliams kurii-

viešai tapo žinoma, kad tai yra' 
kartu ir kun. K. A. Matulaičio' 
išleistuvės Amerikon. Savo vie-i 
toje palieka kun. Dr. Joną Sa-! 
kevičių, MIC.

f

KONGRESO SVEČIŲ PAGER
BIMAS IR KUN. DR. K. MA
TULAIČIO IŠLEISTUVĖS 
Pasibaigus kongreso posė

džiams, liepos 14 d. 7 vai. vaka
ro, visi kongreso svečiai, atvy
kę iš Škotijos ir Vidurinės Ang
lijos, perėjo j viršutinę šv. Mo
nikos salę, kur londoniečiai, da
lyvaujant p. Min. Br. Balučiui, 
svečius pavaišino šaunia vaka- £■

-----’--------------------------------- 1,---------- ----------------------------------- ----------------------------------------------------------- --------------- ----------------------- T-
. .X - •.* -4- * ... ■>.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierlus

Tėvas Jonas Bružikas i 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystes!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite '(ŽVAIGŽDĮ" uisisakytl! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

I




