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New York (LAIC)—Ka
rui užsibaigus, atliko ne
mažas kiekis USA kariuo
menei paruoštų maisto 
produktų. Eidama į pagal
bą badaujantiems Euro
pos žmonėms, USA vyriau
sybė, palengvintoms sąly
goms, sutiko tas maisto 
porcijas pardavinėti priva
tiems žmonėms. CARE 
vardu pasivadinus, toji or
ganizacija išrūpino leidi
mą į Belgiją, Čekoslovaki
ja, Prancūziją, Suomiją, 
Vokietiją (US ir britų zo
nas), Austriją, Graikija,. 
Italija. Olandiją, Norvegi-i?usl"™t,mus spręstų tai- 
ją ir Lenkiją — šie 
kraštai sutiko siuntinius j 
įsileisti be muito.

Siuntinys yra pakanka
mas vienam žmogui pragy
venti visą mėnesį ir kaš
tuoja tik 15 dolerių. Siun
tiniais susidomėjimas tiek 
didelis, kad ju išsiunčiama 
po 750—1,000 kasdien. Jų 
atsargos yra didelės 
Smulkesniu nur o d v m u 
gauti kreipkitės į LAIC 
Sočiai Service Bureau — 
(233 Broadway, New York . 
7, N .Y.).

Popiežius Pasmerirc Tero
rizmu Palestinoje

Roma, rugp. 15 — Jo ■ 
Šventenybė Popiežiui Pi
jus XII įsake, kad jo kal
bą, kurią pasakė rugp. 3 d. 
Palestinos arabų vyriau
siam komitetui. įtalpintų į 
“l’Osservatore Romano”.

Popiežius Pijus XII stip
riais žodžiais pasmerkė te- 
Įrorizma Palestinoje ir at-! 

įsišaukė i arabus, žydus ir 
'visus kitus, kad visus ne-1

v • visi !kiu būdu.
j-------------—

Bulgarija Reikalauja Ihrace 
Teritorijos

HaturalizuoH Lietuviai USA

Paryžius, rugp. 15 —Bul
garijos užsienio ministeris 
Kulishev reikalauja, kad 
taikos konferencija pripa
žintu jo tautą kariavusia' 
prieš aši ir kad iš jos visai 
nereikalautu reparacijų. I 

Be to, ministeris Kuli
shev atsišaukė į “4 di
džiuosius”, kad jie parei
kalautų. iš Graikijos duoti 
vakarinę Thrace teritoriją 
Bulgarijai.

! Sovietu Rusija ir jos blo- 
Bulgarijos

r ' ~
Washington (LAIC) — k^’įTitaVia ' 

Liepos 29 Congressional reikalavimams. 
Record duomenimis pasi
remiant (Appe n d i x A ■ 
4796), sužinome,v •

Įdomios Istorijos Apie Darbininkų Kunigus
4-

Adrian, Mich., susirinkę ūkininkai ir atvežę seniau ir dabar vartojamus der
liui nuimti įrankius, paskelbė Evangelišką Kviečių Dieną. Pažymėtina, kad pir- 
miaus derlių nuimdavo su arklių jėgos pagalba, gi‘dabar su modemiškais mo
toriniais traktoriais. Tai buvo ūkininkų šventė, kuri apėmė 2,666 akrų plotą.

_________________________________

Susitikimas Karaliaučiuje. — Išpažintis au
tomobilyje- — Mokslininko Einšteino prisipaži
nimas. — Slapta darbininkais persirengę kuni
gai Vokietijos stovyklose. — Lietuviai tabako 

| plantacijose Kanadoje. — Vyras rėžė kumštimi 
j stalą ir užlėkė: "Nutilk, boba, aš bosas namuo
se".— Miškuose, pas popiermalkių kirtėjus USA 

I Šiaurėje. — jų lūšnelėj vidury girios. — Pamoks
las nuo_ kelmo ir išpažintis prie sienojams. — 
“Gal kipšas mane atvedė j bažnyčią!" — Meš
kos lietuvių mėšlyne. — Karininkas atsiklaupė 
vagone ir paprašė: tėve, palaimink mane.

Mišios paprastą namą kambaryje. Aš visada su 
savimi vežuosi lagaminą, 
kur sudėtą visi reikalingi 
drabužiai mišioms laikyti. 
Paprastas stalas — tar
nauja mums altoriumi...”

Mokslininko žodis
Šitokiomis priemonėmis

Žydai Šaukia Generali Sukilimą Čia Švedijos Ramybę 'r^^d’nnt^Hraiio-P ir

Palestinoje Prieš Britus
Graikijos Dremieras 

Tsaldaris labai nustebo dėl *

-.noc 1 • 4- kad nu° tokių Bulgarijos reikalavi-
1936 iki 1945 metų imamai mu jjs pacitavo vokiečių 

naturaliza v o s i įr bulgaru slaptą protoko- 
(priėmė US pilietybę) 40,- pasirašytą vasario 8 d., 
-— 1941 m., kuriame,
f sa^°» Bulgarija pasižadėjo
1,369. ,

Daugiausia naturaliza- 
vosi išeiviu iš Britu Impe
rijos (625,707), toliaus ita
lu (380,908), vokiečių 
(kartu su austrais) 275,- 
587 ir lenkų 274,814.

Nauji Susirėmimai Haifoj

lietuvių naturaliza v o s i

222.
ir bulgaru slaptą protoko-

1941 m., kuriame, kaip jis
!u™?zavosi 5,841 ir estų juotj pagalbą Vokietijai 

puolant Graikiją ir Turki
ją. Anot jo, Bulgarija bu
vo ne talkininkė, bet už
puolike.

South Bostonieth Stigma tu 
Provincijolas

Stockholm, Švedija — 
Jau nuo liepos 1 d. Švedi- džią. 
jos spauda rašo apie rakie- 
tines bombas, 1 
veik kasdien iš kur tai at
lekia virš Švedijos.

Kaikurie sako, kad Ru
sija daro bandymus su ra-

kambaryje
Kartą keletui dienų bu

vau sustojęs Karaliaučiu
je. Giliausią įspūdį paliko 
turėtas tenai pasikalbėji
mas su .vienu katalikų ku
nigu, darbininkų kapelio- 
Inu. Jisai pasakojo, kaip Į stiprindami savųjų dvasią, 
i daug jaunų vyrų tuo laiku į katalikai atsilaikė prieš 
naciai suveždavo į jų pla-1 triuškinančią nacių prie- 
čiai steigiamas darbo sto-jSpaudą. Kaip tas garsusis 

'masi duoti_drauge ir savo-jnas, žydas, kad yra pareiš- 
tišką auklėjimą. Katalikai, kęs Cambridge universite- 
vistiek savo vyrų neaplei- te:

Jeruzalė, Palestina, rugp. | Kaip žinoma, Anglijos
15 — Slaptas radio balsas, valdžia išleido patvarky-
neteisėtos žydų orgamza- mą daugiau nebeįsilemtl bombomis. Tai-
cijos — Iegun ZVR Leusu, nelegaliai važnsMjneių žy- # ^dijos vado_
atsišaukė j visus žydus Pa- dų į Palestiną. e ega lai pasiuntė tyrinėtojus
lestinoje sukilti pnes ang-atvykusius nutarė |
lūs. Žydai raginami mobili- vežti į Cyprus salą. Vien, 
zuoti visų kitų žydų orga- tik Haifos uoste buvo. 1,300 į 
nizacijų pasipriešinimą į žydų, ir visus juos suvarė > 
vieną armiją. į laivus ir vežė į salą. Tuol

įmetu žydai sukėlė demon- 
Istracijas ir riaušes. Britu 
! kareiviai, malš i n d a m i 
riaušininkus, užmušė tris 
Ižvdus ir 9 sužeidė. Tarp 
! užmuštųjų buvo 18 metų 

rugp. 15 — j lūs. Ir kas po to atsitiko, žydalkaitė.

— Hitleriui paėmus val-
— Aš važiuoju nuo vienos'džią Vokietijoje, aš tikė- 

kurios be- stovyklos, — pasakojo ta- jausi, kad universitetai 
i gaj kunigas, — prie kitos. gįns laisvę, nes jie tiesos

Aplankau savuosius. Būna mylėtojai. Bet ne — uni- 
sunkumų iš naciškos vy-|Versitetai tylėjo. Tuomet 
resnybės; kartais tenka!aš maniau, kad laikraščiu 
išpažintis klausyti atsisė-* redaktoriai, kurie dažnai 
dus šalymais automobily-, rašydavo ugningus straip- 
je, kartais pamaldas laiko- snius už laisvę, gins jąją; 
me kur privačių namų..................................- . -

i 
i I

Roma — Laike Stigmati- 
nų Kongregacijos genera
linio susirinkimo Romoje, 
kun. Paul V. Daly, C. P. S., tis nustato Dardanelių są- 
buvusis Stigmatinų pri-'šiaurio apsaugos tvarky- 
ruošiamos semi narį jos mą.)
rektorius Walthame, tapo 
išrinktas Jungtinių Vals- ( 
tybiu ir Kanados Stigmati-' 
nų Kongregacijos Provin
cijolu.

Kun. Daly gimė ir augo 
South Bostone. Jis buvo į- 
šventintas kunigu Italijo-! 
je, 1936 metais. Po to jis iš- ■ 
vyko į Stigmatinų svetim
šaliu misijas Kinijoje, kur 
gražiai darbavosi per 7 
metus. Jo darbą sutrukdė 
Japoniečiai kuomet jį pa
ėmė į koncentracijos sto
vyklą.

Gruodžio, 1943 m. jis gri
žo į Ameriką ir nuo to lai
ko redagavo Stigmatinų 
laikraštėlį.

SOVIETAI NORI ĮTRAUKTI 
TURKIJĄ Į SAVO PINKLES 
v ._______ ■

Londonas, i
Sovietų Rusija įteikė Tur-Įvisi žino. Rusija sulaužė 
kijai notą dėl Dardanelių. j visas sutartis ir Pabaltijo 
Reikalauja pakeisti Mon- valstybes okupavo. 
treaux sutartį (toji sutar-' ----------------

Ragina Šluoti Iš Unijų 
Komunistus

Turkijos premjeras Re- 
cep Peker pareiškė taųti-

Pittsborgh, Pa. — Harry 
Block, CIO tarptautinės

Motinos meilė brangesnė 
už auksą.

* . * - I 7 *■
niam seimui,, kad Turkija elektros ir radio darbinin- 
yra “pasiruošus tartis su, kų unijos vice-pirminin- 
Alijantais ir interesuoto-kas, ragino seiman suva- 
mis valstybėmis apie Mon-, žiavusius atstovus apsiva- 
treux sutarties pakeitimą, lyti nuo svetimos valsty- 
(Tačiau jis aiškiai pabrėžė, , bes agentų — komunistų ir 
kad Turkijos užsienių po-atstatyti gerą unijos var- 
litika visuomet buS' pa- dą. 
remta Anglijos - Turkijos 
susivienymu.

Turkija labai gerai su- • 
pranta ko siekia. Rusija. Į 
Rusijai sutartys nieko ne
reiškia. Priminsime tik 
Pabalti jo valstybes, su ku
riomis Rusi ja buvo pasira
šius sutartis ir pasižadė
jus gerbti tu valstybių su
verenines teisei, nesikišti į (velninių drabužių 
tų valstybių vidaus reika- nuo 5 iki 7 nuošimčių.

Kiti kalbėtojai taip pat 
pasisakė prieš ‘ komunis
tus.

Pakelė BoveHnty takuty 
Kainas

Vežamieji žydai giedojo 
savo tautinį himną “Hati- 
kva”.

Atrodo, kad žydai yra 
apsisprendę nepasiduoti 
anglams. Slaptas žydų ra
dio balsas taip gi ragina 
tuojau sudaryti požemio 
valdžią ir vesti “pastovų 
karą”.

Kai palaidojo užmuštuo
sius žydus, tai vėliau keli 
šimtai žmonių bandė pa
stoti kelią į Kingsway, gat
vę prie vandens. Minia iš
vaikyta, penki sužeisti.

Anglijos kariuomenė, ku
rios skaičius esąs nuo 
50,000 iki 200,000, saugoja 
visus valdžios namus ir y- 
ra pasiruošus kovai.

Washington, D. C.—OPA 
(kainų kontrolės adminis
tracija) leido pakelti bo- 

kainas

Pagerbė Dariu Ir Girėną 
Vokietijoje

ŠV. KRYŽIAUS KOLEGIJOS 
ĮSTEIGEJO 100 METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

bet ir jie taip pat už keliu 
savaičių nutilo. Ir tik tai 
Bažnyčia stovėjo skersai 
kelio Hitleriui norint pa
naikinti tiesą.

Aš niekad nesidomėjau 
Bažnyčia, bet dabar aš 
jaučiu Jai didelę simpati
ją ir pągarbą. nes tik Baž- 
įnvčia viena turi drąsos ir 
! ištvermės užstoti intelek
tualinę tiesą ir moralinę 

Aš esu priverstas

i

Worcester — Rugp. 11 d. ir vienas įžymiausių dvasi- 
suėjo 100 metų nuo vysku- ninku visoje Naujoje Ang- 
po Ber.edict J. Fenwick lijoje. Jis gyveno sunkiuo- 
mirties. Šv. mišios ir mal- se laikuose, kuomet siaubė 
dos buvo privačiai laiko- didelis katalikų persekioji- laisvę, 
mos. Dalyvavo vien Jėzui- mas. Jis taip gi įsteigė pir-;tai dabar pareikšti ir jver- 
tai, nes rudenyje, mokslo mą katalikų laikraštį, 
metu, kolegija viešai pa- ----------------
minės įsteigėjo sukaktį.

Vyskupas Fenwick buvo rastis yra nuolatinė misi-' 
Bostono antrasis vyskupas ja.” Leonas XIII.

THIS WEEK! DARBININKO” TRADICINIS 
KONCERTAS

New York (LAIC)—Mū
sų korespondentas prane
ša, kad išvietintųjų lietu
vių spauda ir jų įvairios 
stovyklos pagerbė Dariaus 
ir Girėno sukaktį. Taipgi 
plačiai buvo paminėta ir 
USA šventė — Liepos ket
virtoji.

įtinti tai, ką aš ligi šiol esu 
j niekinęs”.

Bažnyčia, eidama su dar
bo žmonėmis Vokietijoje, 
kaip matome iš šio pareiš- 

| kimo, daug pasitarnavo 
POPIEŽIUS DIDŽIAI PAGER- dėI

BE KINIETĮ KUNIGĄ
■ ■ ■» ■

reigas. Jo žmonai mirus,
Jis ją palaidojo Belgijoje, ry^įuje yra būrelis kunigų, 
ir ten Įstojo Į vienuolyną, kįrieJ kirtį ,
kur jis buvo Įšventintas i<as o eina darbinin. 
kunigu, turėdamas jau 60 r ' 
metų amžiaus.

Pirmasis Kinijos Kardi
nolas Tien pakvietė kunigą 
Pierre Celestin, ir jis neuž
ilgo važiuos į Kiniją pla
tinti vienuolišką gyvenimą 
savo gimtinėje.
» .... .............................................. PI

“Geras katalikiškas laik-

Spalių - Oct 20 d., So. Boston High School Audito
rijoje,įvyks “Darbininko” tradicinis koncertas, kurio 
programą išpildys operos artistė Birut* Ramoškaitė 
iš New Yorko, šv. Pranciškaus par. choras, vadovybė
je ririm|įp Povilo Sako ir kiti artistai, kurie bus pa
skelbti Vėliau. Prašome tą dieną nieko nerengti, bet 

ruoštis į “Darbininko” koncertą.

Mirt pure Kisyrops

Londonas — Rugpjūčio
13 d. mirė H. G. Welte, įžy, 
mus anglų rašytojas^. Jis 
buvo 79 m. amžiaus. -

Brussels, Belgija — Rug
pjūčio 11 d., Prelatas Cen
to, Popiežiaus Nuncijus į 
Belgiją, palaimino Kunigą 
Pierre Celestin Lou Tseng- 
Tsiang, Kinietį kataliką 
vienuolį, kuriam Popiežius 
Pijus XII suteikė .titulą 
“Garbės Abatas”, t. y. (Vie
nuolyno vyresnysis..

Naujasis Abatas yra įžy
mus asmuo, tris kart bu
vęs Kinijos užsienių minis- 
teriu ir du kart buvęs Ki
nijos premieru. Aštuonio
lika metų gyveno Rusijoje, 
kaipo Kinijos ambasado
rius.
3o gyvenimas labai įdo

mus. Būdamas aštuonioli
kos metų jaunuolis, jis ap
sivedė; su belgiete, labai 
pavyzdinga katalike. Už 
dešimts metų, jis įstojo į 
Katalikų Bažnyčią, ir kai
po geras katalikas rimtai 
ėjo savo diplomatines pa-

nuotaikos
Prancūzijoje irgi yra 

vertų dėmesio faktų: Pa-

I kais į fabrikus. Jų para
pija — fabrikas, kur jie 
-apaštalauja tarpe tų, su 
i kuriais' diena iš dienos prie 
į to paties darbo prakaitą 
įlieja.

Kai naciai gabeno pran- 
Tesinvs 5-tame pusi.

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

1230 KILOCYCLES —WESX,SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugpjūčio 17 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausytis gražių lietuviš
kų liaudies dainų, muzikos kūrinių, pranešimų ir kal
belių iš WESX radio stoties. Salėm, Mass.

, Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 Vfc, Broad- 
wąy, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIKINS žinios
šant. Reikia prašyti, rei
kia melstis, kad Visagalis 
Dievas teiktųsi atsižvelgti 
į Lietuvių Tautos geriau
sių sūnų maldas, ašaras, 

į vargą, neišsakytas kan
čias, kad teiktųsi priimti i 
visų mūsų prašymus ir 

visus grąžintų mūsų išdraskytai
• Pasveikinimą iš Ateivijoje lietuvius, kad Tautai laisvės dienas, kad 
", kuris buvo per- jisai turėtų lemiamos įta- grąžintų Lietuvai laisvę, 

skaitytas pereitą šeštadie- kos. organizuojant Lietu- gerovę, nepriklausomybę.
,n š. m. iš.vos išvadavimą. | v rr

į L__r------------ --- ---------------,
Ldetu- turėjome Didžiosios Brita- 
Radio nijos Lietuvių Kongresą. 

Jis gražiai pavyko. Apie 
tojo Kongreso darbus ga- 

kos žemę. Malonu man pra- dienos (9-VIII) “Darbinin- 
tarti į Jus ir pranešti kas'- ........... — - -
gero girdėti Londono pa
dangėje.

Anglijoje gauname Ame
rikos Lietuvių laikraščius. 
Iš jųjų sekame Jūsų gyve
nimą, skatinamės patys 
veikti ir savo darbuote no
rėtume paskatinti Jus, 
Brangieji Amerikos Lietu
viai, prie didesnės veiklos, 
kad mūsų Tėvų Žemei, Lie
tuvai atgautume laisvę ir 
nepriklausomybę.

Jūs gerai žinote ir su- komunistinę administraci- 
prantate, jog mylimam rei-i ją kad Lietuvai būtų leis- 
kalui negailima aukų, nes ta, prižiūrint Sąjunginin- 
meilė reikalauja aukos. kams, laisvai, slaptai de-

Kas tikrai myli Lietuvą, mokratiniu būdu rinkti at- 
j}s apie ją galvoja, kalba, stovus į Steigiamąjį Sei- 
jai dirba, jai aukojasi ir mą, kad Lietuva būtų pri- 
skatina kitus aukotis. įimta į Jungtinių Valstybių 

Didžiosios Britanijos ir Organizaciją — (UNO).
Londono lietuviai, kurių. Tų pačių dalykų Jūs, A-

PASVEIKINIMAS I§ LONDONO
(Rugpiūčio 6 d. atvykęs• viškai galvojančias vietos 

iš Anglijos kun. Dr. Kaži-.jėgas bendram lietuviš- 
mieras Matulaitis, buvęs , kam darbui.
Londono lietuvių parapijos Ne Amerikos lietuviai la- 
klebonas. prisiuntė Darbi- bai norėtų, kad A. L. Ta- 
ninkų Radio programai se-'rybos žodis jungtų 
kantį “Pasveikinimą iš Ateivijoje lietuvius, 
Londono"

nį. rugpjūčio 10 d.
WESX stoties).

Sveiki. Amerikos
viai, Darbininkų 
klausytojai!

Rugpiūčio 6 d. vakare iš
lipau New Y orke į Ameri- Įį^e plačiau rasti vakar

Kai ji bus laisva — būsi-
Liepos* 13-14 d. Londone me pasiekę žemėje vieną

ke” ir kituose jūsų laik
raščiuose.

Mūsų Kongresas pašven
tė didelę savo darbo dalį 
Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui. Priėmėme ilgoką re
zoliuciją - prašymą ir pa
siuntėme D. Britanijos Vy
riausybei, kad ji malonėtų 
paveikti Rusijos Sovietų 
vyriausybę, kad šioji iš-į 
trauktų iš Lietuvos oku
pacinę Raudonąją Armiją, 
politinę policiją, visą savo

I

meilė reikalauja aukos.

t

I

stambiausių tikslų. Vie
ningi dirbkime Lietuvai!

.... .   -—-—I
AM. LIETUVIŲ KUNIGŲ 

VIENYBES SEIMAS
Am. Lietuvių Kunigų Vienybės seimas šiais metais 

įvyksta rugpiūčio - August 20 dieną Marianapolio Ko
legijoje, Thompson, Conn. Šiemet pokarinis Kunigų 
Vienybės seimas bus nepaprastai svarbus ir reikšmin
gas. Todėl tėvelio asmeninis dalyvavimas seime yra 
labai pageidaujamas.

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

N. B. Tėvai Marijonai užtikrina broliams kuni
gams patalpas savo kolegijoje. Galite atvykti jau iš 
vakaro prieš seimą.

BENDROJO AMERIKOS LIETU
VIŲ ŠALPOS FONDO METINIS 

SEIMAS

OPA Leido Pakelti 
Automobffių Kainas

Washington, D. C. — 
OPA (kainų kontrolės ad
ministracija) leido pakelti 
kainas už naujus automo
bilius maždaug 7.3 nuošim
čius. Tai tik dalis pakėli
mo pagal naująjį kainų 
kontrolės aktą.

Galimas dalykas, kad vė
liau kainos už automobi- 

jlius dar labiau pakils.

Daugelis Tūkstančių Lietu- 
vių Reikalingi Mūsų 

Pagalbos
“Aš lietuvė, karo audros 

nublokšta į Prancūziją, ta
riu Jums nuoširdžią padė
ką už teikiamą ne tik man, 
bet ir visiems čia gyvenan
tiems lietuviams materia-

tarpe man teko dirbti ne- .merikos Lietuviai, prašėte linS pagalbą: maistu, dra- 
mažai metų, neabejoja, jog savo Vyriausybės. Tai pa- dužiais bei pinigais. Aš Su- 

rodo. kad tikrųjų lietuvių prantu, kad mus aprūpinti 
patri jotų širdys vienodai yiskuo Jūs negalite, tačiau 

.plaka, vienodai galvoja, toji pagalba, kurią gau- 
: vienų tikslų siekia,.— bū- nu jau išgelbėjo mane nuo 
tent — Laisvos Lietuvos, bado šmėklos ir suteikė 

Pabaigoje norėčiau pra
šyti Jus, Amerikos lietu
viai, dviejų dalykų:

I-as. Jūs dėjote ir deda
te stambias aukas vietos 
reikalams, paaukojote pi
nigą ir kraują davėte pra-

Amerikos Lietuviai myli 
Lietuvą: tam turime įro
dymų.—BALF’as išblokš
tiesiems iš Tėvynės bro
liams Vokietijoj, Austri
joj. Italijoj, Prancūzijoj, 
Švedijoj. Danijoj, Belgijoj 
ir kitur padėjo, parėmė, 
aprengė, nušluostė nebvil- 
ties ašaras ir nuo žiemos, 
šalčio apsaugojo išblokš- { 
tuosius lietuvius. Tai pa-j___o^ _____
darėte Jūs — Amerikos ūžusį karą laimėti, — jei savo brolių ir seserų, atsi- 
Lietuviai! Jų vardu — nuoširdžiai mylite Jūsų dūrusių be tėvynės, pinigų

man jėgų bei vilties atei
čiai. Kiekvienas lietuvis, o 
tokių yra tūkstančiai, su 
pagarba ir dėkingumu mi
ni tą Jūsų kilnųjį darbą if 
pasišventimą, su kuriuo 
Jūs įstojote į gelbėjimą

Lietuviai! Jų vardu —nuoširdžiai mylite Jūsų dūrusių be tėvynės, pinigų 
ačiū Jums, pavargusių Ge- Tėvų Žemę, Lietuvą — ne-1“* darbo svetimuose kraš- 
radariai. pagailėkite jos reikalus .tuose”.

Politinėj srity mums paremti pinigine auka, pa-’ “Teikitės perduoti mano 
daugiau yra žinoma Ame- ramą duoti tiems, kurie or-' lietuvišką padėką ir mūsų 
rikos Lietuvių 
svarbūs žygiai tiek Ameri-' vinti Lietuvą, 
kos Jungtinių Valstybių! 2-as. Be Dievo paramos 
Vyriausybėje, tiek jun-l neatsieksime šio didelio 
giant stambiausias, lietu-{tikslo. Ji gi gaunama pra-

Tarybos ganizuotai rūpinasi išlais- užjūrio broliams Jr sese-

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 galimą 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 — S3.50. Rašyk:

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

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ..................... 1_................... .....

, Gatvė --------- ---- - ------- --------------------------
1 Miestas ir Valstija ..................... .......................

knyga(8)

Ši mažylė pianistė klausia, kaip norite, kad ji 
pagrotų — saldžiai ar karštai? Bet kaip fotogra
fas taikėsi nufotografuoti, tai ji tiek buvo užim- 
ponutota, kad pamiršo ir vieną, ir kitą. Tas atsi
tiko Miami Beach, Fla.

Byrnes Atsakys Į Sovietų
<

rims lietuviams už jų su
pratimą mūsų vargų ir pa
galbą, kurią mes gauname 
per Jūsų įstaigą”.

“Nors bado šmėkla da
bar ir atsitolino nuo mūsų, 
tačiau daugelis tūkstančių 
lietuvių ir toliau reikalin
gi Jūsų pagalbos. Todėl aš 
Jums linkiu tą pradėtąjį 
kilnųjį darbą tęsti ir toliau 
su pasišventimu ir kantry
be, o mes gyvenantieji Eu
ropoje lietuviai esame 
Jums be galo dėkingi ir pa
siliksime amžiais skolin
gi”. G.G.

Paryžius, rugp. 15 —Ita
lijos premjeras Alcide de 
Gasperi atsišaukė į taikos 
konferenciją, kad 
duotų lengvesnes 
sąlygas. Jį parėmė 
pijos ir Graikijos 
ei jos.

Rusijos užsienio 
teris Molotovas smarkiai 
puolė Italijos premierą. 
Jis panaudojo visus italų 
komunistų argumentus. 
Molotovas kaltina Italiją, 
kad ji nepanaikino fašiz
mo, ir kad premjeras Gas
peri kalbėdamas vengė pa
grindinių eko n o m i j o s 
klausimų. Molotovas, už
baigęs su Italija, .atsisuko 
prieš Angliją ir Jungtines 
Valstybes. Jis kaltino An
glių ir Jung. Valstybes, 
kad jos siekią dominuoti 
Italiją politiniai ir ekono
miniai. Anglija ir Amerika 
bando išgauti “monopolį” 
Viduržemio jūroje ir tas 
“neduoda draugiškų san
tykių tarp Europos tautų 
ir netarnaus pastovios tai
kos interesams.”

Molotovas, puldamas 
Angliją ir Ameriką, bando 
sukurstyti ir atitraukti I- 
taliją, Prancūziją ir kitas 
valstybes nuo Vakarų.

Rusijos ministerio Molo
tovo kalbos taikos konfe
rencijoj išvedė iš kantry
bės Jung. Valstybių sekre
torių James Byrnes. Jis 
ruošiasi atsakyti Moloto- 

’ vui į visus jo kaltinimus ir 
! puolimus.

Italijai 
taikos 
Ethio- 

delega-

minis-

Aukokite drabužių, ava
lynes, maisto ir kitų daik
tų lietuviams tremtiniams!

l'nited Uthoainan Felief Fund 
of Amerfca, Ine.

19 West 44th Street 
New York IS, N. Y.

Tka RalHr I IR? DCrfVC

(LAIC) — Stockholme 
leidžiamas The Baltic Re- 
view No. No. 4-5 jau yra 
gautas New Yorke. Įsigyti 
galima LAIC (233 Broad- 
way, Room 3012, New 
York, 7, N. Y.). Atskiro 
numerio kaina $1.00 .Meti
nė prenumerata — $4.00.

M-

Komunistai Sumušė 
Kunigą

Š. m. spalių-October 18— 
19 d.d., Hotel McAlpin, 
New Yorke, įvyksta pir
masis Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo Sei
mas. Šiame seime be įdo
mių pranešimų apie įvai
rius Fondo darbus lietuvių 
šalpos srityje ir BALF pir
mininko kun. Dr. J. B. 
Končiaus raportažo iš jo 
kelionės po Europą, Sei
mui teks padėti pamatus ir 
paruošti naują veiklos pla
ną ateities darbams.

Kaip žinoma, lietuvių 
šalpos darbas pasilieka ak
tualus ir svarbus. Tūks- 

_  _ tančiai lietuvių, kaip ma- 
Mrs.‘Roosevelt "tik leng- iš gautų jų laiškų, dar

vai sužeista, bet kiti trys i5118 reikalingi mūsų pagal- 
asmenys turėjo pasiduoti į b°s ateinančiais ir dar ki-

tais dviem automobiliais, 
taip praneša policija.

ligoninę. Tačiau nei vienas 
nesužeistas pavojingai.

Argentina Įsileis 1,0G0
KvisHngų E Norvegijos

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 15 — Dr. Santjago 
M. Peralta, Migracijos di
rektorius, sako, kad 1,000 
Norvegijos kvislingų leis 
įvažiuoti ir apsigyventi 
Argentinoje.

Argentinos valdžia yra 
paruošus planą, kad savo 
krašto gyventojų skaičių 
padidinti iki 100,000,000.

Jung. Valstybės Pasiuntė 
Notų Anglijai

. k

Londonas, rugp. 15 — 
Anglijos valdžia gavo J. V. 
Prezidento Trumano notą, 
kurioj išdėsto Amerikos 
poziciją Palestinos federa
cijos plano reikalu.

Nors Prezidento Truma
no notos turinys nepa
skelbtas, bet spėjama, kad 
siūloma skirti 1,800 - ket
virtainių mylių sritį žydų 
valstybei. Britai siūlo tik 
1,500 - kv. mylių sritį.

Teatrų Didžiausias Metas

išrinkus atstovus, tuojau 
reikia pranešti Centro Se
kretorei. Paskutinė diena 
pranešti apie išrinktus at
stovus yra spalių-October 
3 d. Skyriai nuo 25 narių 
renka po vieną atstovą.

Po Seimo darbų, spalių 
19 d. vakare, tame pačia
me viešbutyje, įvyks . Po- 
seiminė vakarienė, kurioje 
dalyvaus daug įžymių sve
čių, susidomėjusių šalpos 
darbais.

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
Bus Seime

BALF pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius, kuris 
dar lanko lietuvių tremti
nių stovyklas įvairiuose 
Europos kraštuose ir tiria 
lietuvių padėtį vietoje, 
grįš į Jungt. Amerikos 
Valstybes prieš BALF 
Seimą. Grįžęs jis turės 
progos paruošti - Seimui 
svarbius pranešimus, ku
rie bus ne tik įdomūs klau
sytojams, bet taip pat žy
miai prisidės susiorientuo
ti ir susikaupti sunkiam 
ateities darbui.

BALF pirmininkas bear- 
tėjančio Seimo proga siun
čia visiems BALF Sky
riams, kooperuojančioms 
draugijoms ir veikėjams 
šalpos srityje savo linkėji
mus ir tikisi pasimatyti 
BALF Seime su visais šal
pos bendradarbiais.

tais metais. Jų likimas ir 
gerovė priklauso nuo mū
sų ir nuo mūsų darbų, vie
ningumo, dosnumo ir pasi
ryžimo gelbėti savuosius, 
iki jie galės savarankiškai 
atsistoti ant kojų ir dirbti 
produktingą darbą.

Turėdami tai mintyje, ti
kimės, kad BALF Seimas 
bus labai pasekmingas ir 
našus. Mes tikimės, kad vi
si BALF Skyriai, nežiūrint 
kaip sunku būtų, pasi
stengs į Seimą atsiųsti sa
vo atstovus, kurie, supras
dami reikalo ir tikslo rim
tumą ir svarbumą, svars
tys ir spręs šalpos klausi
mus draugiškoje ir broliš
koje nuotaikoje.

Į ateities BALF’o dar
bus turi būti įtraukta ne 
dalis Amerikos lietuvių vi
suomenės, bet visi Ameri
kos lietuviai, kaip vienas 
didžiulis vienetas, kurį 
jungtų vienas tikslas — 
visuotinė pagalba kenčian
tiems lietuviams tremti
niams. ,

Šia proga pakartotinai 
pranešama skyriams, kad, trijų asmenų junta.

Cinemos industrija savo 
pusmetiniuose raportuose 
spėja, kad jų uždarbis šį
met bus pat didžiausias. 
Metų pradžioje jie pareiš
kė, kad metų uždarbis bus

Roma — Kuomet katali- apie 100,000,000 dolerių, 
kas kunigas įvykdė Vys- bet dabartiniu laiku numa- 
kupo įsakymą neįleisti įito didesnę sumą, būtent, 
bažnyčią žmonių, kurie ne- 130,000,000 dolerių, 
šioja ant rankos komunis
tų ženklelius, būrys komu- taip gi tikisi vieną pelnin- 
nistų užpuolė kunigą, nu
plėšė jo sutaną ir apdaužė 
jo veidą ir galvą.

Sporto žaidimų rengėjai

giausių metų. Žmonės la
bai mėgsta lankytis į spor
to įvairius žaidimus.

Sužeidė Mrs. Roosevelt 
Automobilių Nelaimėje

Yonkers, N. Y. — Mrs. 
Roosevelt, mirusio Prezi
dento žmona, važiuodama 
automobiliu užsnūdo ir 
pasukus automobilį į prie
šingą pusę susimušė su ki-

Pilelė Kevos Kebas
Washmgton, D. C., rugp. 

15 — OPA (kainų kontro
lės administracija) leido 
pakelti kavos kainas nuo 
10 iki 13 centų už svarą.

Tik tas yra laisvas, kas 
moka valdytis.

Amerika Pripažino Bolivijos 
Valdžią

-
VVashingtoių D. C. —Šio

mis dienomis Jung. Vals
tybių valdžia pripažino 
naujai sudarytą Bolivijos 
valdžią, kuriai vadovauja

ĮSPĖJIMAS
Tiems

Ką Ruošiasi Pirkti Namus

Morgičiaus reikalais geriausia yra kreip
tis į-Mutual Savings Banką. Tie bankai duo
da nebrangų, lankstu morgičių, tinkamai 
pritaikytą kiekvienam reikalui.

Mutual Savings Bankų tikslas yra vien tik padėti taupytojams ir namų pirkėjams. 
Jie neturi šėrininkų ir pelno neišmoka nie
kam kitam, tik savo depozitoriams. Jie yra 
finansavę daugiau Massachusetts namų, 
negu kuri kita skolinimo Įstaiga.

Nesirašykit ant “taškuotos linijos" iki 
nepatirsite, kad morgičiaus sąlygos Itatin- 
ka jūsų pajamoms.

n‘SAVINGS BANKS
of Massachusetts

<
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DARBININKAS
(THE WORKER) ’

Publiahed evary Tuesday and Friday azcept Holidays such aa 
Naw Year, Good Friday, Itanorial Day, Independence Day.

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

•AINT JOSERMI LITHUANIAN R. C. AaSOCIATION OF LABOR
*t*r«d m Mcond-ciaa* matter Sept 12, i»i5 at the po*t ome* at Bortas, mėse vadina “Visatos Pra- šiąja proga iškėlė aikštėn, 

m***, under th* Act of Mareh s, 1*70. ! ^įninku ir Kūrėju”, (pat kad Dievas, žmogui leis-
įtrator orbis, fabricator damas viešpatauti visa 
mund). Dievas taigi, ir yra gamtai, betgi žmogui ne-

M oo pirmasis darbininkas, ku- leido, kad jis viešpatautų 
*2.oo rio darbo vaisius yra Visa- ir pavergtų kitą žmogų.

ta. Tik Dievas ne žmogaus 
būdu padirbino Visatą: 
nepavargdamas, nuilsda- 
mas, nes ne raumenų veik
smais bet, kaip tvroii Dva- 
s:a, sa"o visagaliu žodžiu: 
.“Teesie”. ________
į Tačiau kaip darbininkas jo žmogų Roju je, kad jis jį vima. 
ne iš karto padirbdina dir- andirbinėtų. (Gen. 2, 15). kaftrc __ _ 4 ___ _
įbamą daikta. tain ir Darbi- Taigi, žmogus Dievo buvo ma iš kur tas Jėzus Naza- mokslo tuo darbininku bū- ros organizacijoms ir šiaip 

rietis, amato dailide, ture- klė tapo sunkesnė.'šių die- nepriklausomiems stebėto
jams lankytis Lietuvoje, 
grąžinti tūkstančius de
portuotų, liesti Lietuvos 
žmonėms 
rinkimus, atidaryti Lietu
vai duris į UN ir t.t.

Čia išvardinti punktai 
pagrįsti Atlanto Čarteriu, 
sovietų pasirašyta Jungti
nių Tautų deklaracija, UN 
Čarteriu ir visomis, 1920 
metais pradedant, Lietu
vos su Sovietų Rusija pasi
rašytomis sutartimis bei 
pasižadėjimais.^

BUBBCRn*7ON RATEB:
Oom—tlc yearly___________ *4.00
Domeatic once per week yearly *2.00
Pareiga yearly _____________ *5.00
Vteviga once per veek yearly *2J0

DARBININKAS
•66 Weat Broadway, South Boston, Maa»

Telephone SOUth Boston 2680

P. Dovydaitis, tik ir šaukė: “Duonos ir Vadinamu viduriniu am- 
IČPTQTT ję TR DARKAI linksmvbm!” žiu pradžioj barbarišką
IvLklD A Alk j par»Įebįntam darbui jo Europos visuomenę, ypač

tikr*»'io verte gražino ir jį ios diduomerę darbui auk- 
išavkštmo Jėzus Kristus, l.eio K? t. Bažnvčia ne** vie- 
Apie nedėtume 
nasrk'h-j • 
binjuku”.

Kristus arti pustrečios stodavo vienuolv^an ir čia 
dešimties metų dirbo Na- dirbdavo visokiausius dar- 
zarete dailidės darbus nra- bus. 
džiej su s°vo globiu Juo- 
zami. o ši a tam mirus, ir 

Padarydamas ž m o g ų vienas, maitindamas tuo 
gamtos valdovą Dievas darbu save ir sa vo motina, 
betgi nepadarė jo tingi- o apaštalavo Kristus tik 
niaujančiu, nieko 
kiančiu valdovu, 
žmogų valdovą padarė naši, Kristus darbą aukš- mis. 
darbininką. “Dievas pade- čiau iškėlė kaip anaštala-

Darbo dėsnis savo šaknis Žemės valdovu sakyda- 
turi pačiame Dievuje, kurį mas: “Viešpataukite, pa- 
]Kat. Bažnyčia savo gies- vergkite”, Šv. Augustinas 
mooo cioifi nrncn

ir taip nbolvnus. Aukšto luomo ir 
“Žodis tapo dar- kilmės grafai bei kuni

gaikščiai niekinę dirbą,

D. Britanijos Lietuvių Laiš
kas Ministeriui Pirmininkui 

C. R. Attlee

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metam*_________ !
Vieną kart aavaiUje metam*.— ( 
Užsieny metam*   ----------- *5.00 į
Užsieny 1 kart *a-tžj metam* *2.50

I
i

i
Į
1.
iNedovanotina Klaida

Amerikos spaudoj (So. Boston Gazette)
I

nevei- trejus, o gal dvejus arba

New York (LAIC) — D. 
Britanijos lietuvių kongre
so pasėkoje, kurs įvyko lie
pos 13-14 Londone, liko iš
siųstas išsamiai motyvuo
tas laiškas D. Britanijos 
Ministrui 
R. Attlee, 
lietuviai 
valdžios 
palenkti rusus išvesti savo

Pirmininkui C. 
kame Anglijos 

prašo Anglijos 
tarpininkavimo

Ve1 vbiaušia is vi durniais 
amžiais, amatams išbujo
jus, *darbininvo klausimo’ 
šių dienu nrasme nebuvo, 
nes darbininku reikalai
buvo tvarkomi Kristaus okupacinį aparatą iš Lie- 

Dievas tik vienerius metus. Vadi- skelbtojo mokslo taisyklė- tuvos, duoti Lietuvos žmo- 
___  nėms galimybės laisvai 

; Naujaisiais laikam juo tvarkytis savam krašte, 
Dėl to jo amžinin- daugiau buvo nutolstama jau dabar leisti laikraščių 

’r buvo nesupranta- nuo Kristaus ir Bažnvčios korespondentams, labda-
ninkas Dievas, kad mums darbui skirtas nuo patAmerikos spaudoj (So. Boston Gazette) tilpo

straipsnis, kuriame autorius, Washingtono žinių ko- duotų darbo pavyzdį, Vi- pradžių, taigi jau ir tuo- 
mentatorius Baukhage, kamantinėja vieno grįžusio iš satą nudarė ne vienkarti- met, kai jis dar nebuvo 
Europos kariškio pažiūras į dabartinę pasaulio politi- niu “Teesie”, bet tam tik- Dievo tvarkai nusižengęs, 
ką. To kariškio požiūriu, Amerika padariusi didžiausią rais laikotarpiais, papras- žmogus turė jo toliau dirb- 
klaidą, įsikišdama į karą tarp vokiečių ir rusų. Kai- ta kalba dienomis vadina- ti Dievo pradėtą darbą ap- 
bant kariškio žodžiais, štai kaip jam dalykai atrodo: mais. Tačiau tos “dienos” tikdamas, aDvaldydamas 
“Sakoma, kad vokiečiai klaidomis karą pralaimėjo, yra didelio ilgumo laiko- ir savo tarnybai pavergda- 
Viena klaida, kad puolė Rusiją, kita, kad nepuolė An- tarpiai. mas gamtoj glūdinčias e-
glųą pei- Dunkirką ir tt Bet aš sakau, Amerika pada-j g di moks|as iškėU nergijas. 
re didžiausią klaidą įsivėlusįi_j rusų - vokiečių karą. Jai dar nuostabesnę DarMnin. Malonės . 
visai nereikejo kistis ir reikėjo laukti kol vokiečiai ru- ko Diev0 k bi gaiią,žmogw negalėjo'būt labai nūs? (Mt. 6, 3).
galė^atsuikyti S pagalbos ™sal nebutų įrodydamas, kad įvairius sunkus ir maža naudos'. Pasirinkęs darbo ir dar-

Įstojus jau į karą, Amerika padarė kitą stambią.būtinai turėjo sukurinėt šiam, savo vidaus damą gelbėti, Kristus ir savo tęs-'O darbininkas juk yra pir- 
t:-__ _____ 11:_ t- w • - ■*------- ■*— ---i-jį—x ix_i_ * —------

jo tokią išmintį. nu sunaornr»ėjiisioj ’’’suo-
“Ar^i šitas ne dailidės menėj darbininkas vėl tėra 

sūnus?” (Mt. 13, 55). Dau- tik darbia gvvulys arba 
gelis klav.svt.oju ste^iosi mašina iš kurios norima 
io mokslu ir sakė: Iš kur ko dmudau^’a dprhinm jė- 
jam visa tai? Koki ta iš- rų išspausti. D~1 to jokia 
mintis, kuri jam duota, ir teoriia. toki? visuomenės 
toki stebuklai, kurie jo santvarka neišspręs tinka- 

] rankomis daromi? Argi jis mai darbininkų klausimo, 
stovy darbas ne dailidė, ne Marijos sū- kur jį spręs be Kristaus ar 
...  ---- o o\ net pašalindami Kristų.

Pirmiausia turima turėti 
|Visatos daiktus Dievas ne- duodąs. Malonės neteku- bininko kelio žmonijai iš-.teisinga pažiūra į žmogų. 
....................... ’ ’ , vidaus damą gelbėti, Kristus ir savo tęs- į O darbininkas juk yra pir- 

klaidą, kad nepriėmė Churchillio plano pulti Vokietiją atskirai, bet kad Jis pra- suardžiusiam žmogui dar- tamentą vykdint — išpla- j miausia žmogus t. y. asme- 
per Balkanus, užimti visą Vidurinę Europą pirmiau džioj sukūrė tokią Visatos bas virto būtinumu ir ne- tint pasauly Jo Gerąją nybė su tam tikrais dvasi- 
negu rusai ją užims ir pasigriebti vyraujančią rolę po- pradžią, iš kurios paskui maloniu dalvku. Dabar tat Naujieną pavedė ne anos niais privalumais, kurių 

kad jei Rusija jau pati Visata sugebėjo ir buvo Dievo pareikšta gadynės išminčiams bet niekam nevalia paneigti.
............................. ............................. j___21 121____Z: “Prakai- paprastiems Galilėjos žve- Doras sąžiningas savo 

tuotu veidu valgysi duo- iams tai yra ranku darbo darbo pareigas atliekąs i_______________________________________________dorhminlzoc Trr.n vienon

v •

turėti laisvus

karinėj politikoj. Churchillis numatė, 1
okupuos tas šalis, kurias dabar yra okupavus, tai su toliau plėtotis (evoliucijo- skaudi ištarmė: “Prakai- paprastiems Galilėjos žve
ja nebus galima susikalbėti. Rooseveltas kaip tik prie-nuot).
šingai: manė, kad duodami rusams visą pagalbą ir! šiaip ar tain galvosime, ną”.
vykdydami jų planus, mes įsigysim jų pasitikėjimą ir Darbininko Dievo darbo; ir da.
nuoširdų bendradarbiavimą. Kaip skaudžiai teko nusi- eigą vienodai vaizduoja ir - -

• t 1 * » x « t • v * • v * « « • • A • V « • • W •

į žmonėms. Ir mokyčiausias 
j apaštalų šv. Paulius amato 
buvo padangčių dirbėjas.

Doras sąžiningas savo

tas, yra aprašytas vienas 
įvykis, parodąs, kaip jau 
tuomet rasdavosi darbą 
gerbiančių žmonių. Grafas 
Ermdnfroy, tapęs vienuo-darbininkas yra visuome- ___

nės ir Dievo akyse daug liu, sutikdamas dorą že- 
vertingesnė asmenybė, mės ar amato darbininkąiiuVoiitiŲ. ueiiuraudi uiavnną. bKduuzicii icku iiubi*. v<la^uuuj<a ii har* tann uvjao. \

vilti! Dabar tik Amerikos diplomatai patyrė, kokia ne- Senasis Apreiškimas ir šių rmlriln ’ j?0 ^a^Įau supranta- kaip lėbaująs, pataikūnas labai susijaudindavęs, pri-
dovanotina klaida buvo padaryta. O Churchillio planas dienų naujausias mokslas 
buvo toks aiškiai natūralūs. Būtų paimta ne tik Bal- Neseniai vienas New Yor- 
kanai, bet ir Berlynas, ir ne tik Berlynas, bet ir Pabal-. ko profesorius rašė “Įdo- 
tė, pirmiau, negu raudonoji armija būtų pro Minską mu pažymėt, kad (Visatos 
prasimušusi. Kiek būtų tautų išlaisvinta, kiek gyvy- daiktu) eilė kuri nurodyta 
bių sutaupyta. Ir dabartinės derybos dėl taikos ir tau-(Pradžių (Genesio) knygo
tų sutvarkymo eitų kitokiu spartumu ir kitoniška se, sutinka, bendrais bruo- 
kryptimi. Smerkti mirusį savo Prezidentą ahierikiečiai žais, su eile, kurią nurodo 
nenori, ir jo nevykusią su bolševikais politiką mėgina mokslas: pirmiausia susi- 
aiškinti kažkokiu naiviu sentimentalizmu. Bet Roose- ■ formuoja žemė iš pirminio 
velto darbai perėjo į istoriją, kuri privalo bešališkai ir j chaoso; antroj vietoį susi- 
šaltai į įvykius žiūrėti. Bešališkai svarstant, tiesiog. jungia vandenys ir išsiski- 
neįmanoma teigti, kad Rooseveltas, tiek kartų konfe-įria žemvnai; trečioj — pa- 
rencijose su Stalinu santykiavęs, būtų įžiūrėjęs Rusijos1 -:—J- ----- —
diktatoriuje bent krislelį idealumo ir nepastebėjęs ja
me kieto, beširdžio, saumeliško būdo požymių. Be to, ir 
Churchillis, bedėstydamas Rooseveltui Balkanų okupa
cijos planą, turėjo išdėstyti priežastis, būtent, Rusijos 
diktatoriaus imperialistinius siekimus. Rooseveltas ne
paklausė. Kodėl? Amerikiečiai į tą klausimą užsimer
kia. Jiems be galo nejauku, nes čia jų garbėje glūdi 
įdiegtas skaudus pašinas. K.

sirodo žolės, augalai, me
džiai ir gyvieji vandenų 
paparai; vėliau — oro 
paukščiai ir lauko gyvu
liai. Žmogus ateina pasku
tinis” (J. Alexander, 
Scientia 1933, 54 t., 252 p.) 

žmogų Dievas leido pas
kutinį ir padarė jį visos

jo reikšmė pakilo . Dabar 
žmogui darbas, be savo] 
pirminės paskirties — ap-Į 
galėt gamtą — tapo dar 
atgailos priemone ir ap
sauga nuo pikto.

Etnologija mums pasa
ko, kuriuo būdu jau primi- 
tiviausioj, o tai yra ir se
niausioj žmonių visuome
nėj įvyko žmonių pasiskir
stymas į dirbančius ir tin
giniaujančius lėbautojus. 
Net patys didžiausi galvo
čiai prieškrikščioniškais 
laikais niekino rankų dar
bą, laikydami jį esąnt žmo
gaus pažeminimą. Atsi
minkime Platono, Aristo
telio, Cicerono pasakymus 
apie tai. Dėl to šių išmin
čių išauklėta visuomenė

mas jo pasakymas: “Kas apsistates dykaduonis. ėjęs prie jo su pagarba pa- 
į nedirba, tas tegul ir neval-į Kiekvienas ranku darbi- imdavęs jo ranką, ją bu- 
]go.” ninkas jau tuo pačiu gali čiuodavęs ir suvilgydavęs

Pagonų visuomenė visą save laikvt Nazareto Daili- į savo ašaromis. Kiekvienas 
darbą sukrovusi vergams, dės sekėjų. Kiekvienas toks darbininkas jam buvo 
kuriuos laikė gyvulių vie-darbininkas turi teisės iš į Nazareto Darbininko pa
to j. Vergai kaikuomet su- visuomenės reikalaut jam (veikslas.
kildavo, bet būdavo žiau- prideramo gerbimo. Bet! Išmokime ir mes visi taip 
riausiai numalšinami. Kri- kad tą gerbimą tikrai pel-j gerbti dorus darbo žmo- 

O visi darbo žmonės 
į turėtų pasirūpinti tokią 
.pagarbą tikrai pelnyti sa
vo dorumu ir savo visų 
pareigų supratimu. O tų 
pareigų niekas geriaus ne
pamoko, kaip Nazareto 
Darbininkas Kristus.

“Darbas su Kristum!” — 
turi būti mūsų šūkis, de
dant geresnius ateities pa
grindus.

stus, darbininko gyvenimą nytų, kiekvienas darbinin- {nes. 
gyvenęs, mirė vergo mirti- kas privalo nesuteršt savo 
mi — ant vergams skiria- rankų peiktinais ir net 

baustinais darbais tokiais 
darbais, kurie tikrai verti 
vadint “juodais darbais”. 
Šiaip toks doras darbas ne
gali būt vadinamas juodu 
darbu.

Iš tų laikų kuomet Kata
likų Bažnyčia buvo dar tik 
pradėjusi auklėti darbui 
barbariškas Europos tau-

v •mų kartuvių — kryžiaus, j 
Nuo to laiko prasidėjo ir' 4 • V •• 'tikras vergijos naikinimas 
ne kruvinų sukilimų keliu, 
bet žmogaus surevoliucini- 
mu iš vidaus. Po kurio lai
ko buvusių jų vergų jau 
pasirodo ir aukščiausioje 
krikščionijos vietoj popie
žių soste. “Iš. Draugas”

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas
PIRMOJI ŠV. ONOS KOPLYČIA 

1658—1661 m.
Pirmoji Šv. Onos iš Beaupre bažnytėlė šia

me pasaulyje užgimė, arba buvo pastatyta 
1658 met. ir anais laikais vadinama — “Jūri
ninkų koplyčia”. Kun. de la Tour,- gimęs 1700 
met., beveik tų visų įvykių bendralaikis, la
bai gražiai rašo apie tos, šiandieną visame pa
saulyje stebuklais garsios, bažnytėlės pra
džią, šiais žodžiais: “Ji tapo pastatyta, kaipo 
gilios padėkos paminklas, aukomis tų prakil
nios dvasios jūrininkų, kurie didžiuose ir pla
čiuose jūrų kelių pavojuose, audrose, laivų 
sudužimuose, laimingai likosi išgelbėti per 
stebuklingą Šv. Onos pagalbą ir užtarymą. 
Tai tikrai gražus, nors ir ne rašalu ant po- 
pierio, amžinas padėkos paminklas tų visų 
kilnaširdžių “jūrininkų” ir bendrai imigran
tų - ateivių tos šalies, savo geradarei šv. O- 
nai”.

Kitas svarbus liudytojas, tai buvęs Šv. O- 
nos iš Beaupre klebonas 1767-77 m., kun. 
Hubert, parapijos rekorduose - protokoluose, 
kurių pradžia siekia 1660 met., rašo šiuos žo
džius: “Ankščiau šio laikotarpio, 1660 met., 
truputį tolėliau nuo dabartinės bažnyčios, sa
le upės kranto, jūrininkų vardu buvo pasta
tyta Sv. Onos koplyčia, pačioje pradžioje šios 
kolonijos įsteigimo”. Šias žinias jis ėmė iš tų 
gyvų žmonių, kurių tėvai patys dirbo, besta- 
tydami minėtąją koplyčią. Taigi šie doku

mentai, istorija ir bendrai tradicija jau aiš
kiai liūdyja, kad toki koplyčia tikrai buvo 
tais metais pastatyta ir kad šiam tikslui že
mės plotą paaukojo Etienne Lessard. Pirmie
ji “parapijonys” prie šios koplyčios buvo — 
jūrininkai ir pirmieji šios šalies ateiviai.

Nėra jokios abejonės, kad ši pirmoji Šv. 
Onos koplyčia, pastatyta ant pat upės kran
to, daug sykių ir smarkiai nukentėjo nuo di
delių potvynių pavakario ir rudens laikotar
piuose. Tat išmintingesnieji parapijonys nu
sprendė ją perkelti toliau nuo upės kranto a- 
pie porą kilometrų į kalnuotesnę vietą. Ši su
manymą užgyrė pats klebonas kun. de Quey- 
lus, pats kolonijos gubernatorius ir kun. de 
Viguel, kuris ir pašventino naujo perkelto 
pastato kertinį akmenį. Kaip tik čia prasidė
jo darbas, tuojau įvyko niekam nelauktas 
nuotikis, būtent, pirmasis stebuklas!

Buvo taip. Nelaimingas žmogelis, vardu 
Louis Guimond, turėdamas pusiau suparali- 
žuotus kūno sąnarius ir sunkiai bešlubuoda- 
mas atėjo prie statybos vietos ir degdamas 
giliu pasitikėjimu į Šv. Onos pagalbą, uždėjo 
3 mažus akmenėlius ant bažnyčios pamatų 
ir... staiga išgyjo, visai pasveiko! Tai yra is
torinis faktas, užrašytas dokumentuose iš 
1658 met., kurie ir šiandien tebelaikomi vie
nuolių Tėvų Redemptoristų, šventovės gvar- 
dijonų, labai saugioje vietoje. Taigi ši palai
mintoji vieta, kurią jau aplankė milijonai 
maldininkų per 286 met., yra patvirtinta šim
tais stebuklų ir labai galimas daiktas, kad ji 
tikrai yra toji, anot pačios Šv. Onos žodžių: 
“Tai aš pati buvau, kur} išsirinkau šią vietą 
tarp jūsų; mano meilinfi?s akys ir gailestin
ga širdis čia bus amžinau:.

Stebėtinas dalykas, kad ši perkeltoji “Jū

rininkų koplyčia”, jau visiems aiškiai pašvęs
ta regimu stebuklu, niekad nebuvo užbaigta 
statyti. Neužilgo pastebėta, nors ir pervėlai, 
kad potvinių vandenys ir upės ledai pavasa
ryje sugriaus jos pamatus. Taigi, buvo vėl 
nuspręsta pradėti statyti kitoje vietoje kop
lyčią, arčiau prie kalnų, su pastoviu akmeni
niu uolos pamatu.

1661 met. kun. Tarnui Morel atvykus į Ka
nadą, jo globai tapo pavesti visi žmonės besi- 
kurenčios parapijos. Pasitaręs su J. E. vys
kupu de Laval’iu, jis nutarė pradėti statyti 
visiems labai reikalingą koplyčią toje vietoje, 
kame šiandieną randasi visų maldininkų mė
giamas “Šv. Onos šaltinis”. Geraširdis ir duo- 
snus Steponas Lessard’as, vėl paaukojo dide
lį žemės sklypą šiam reikalui.

Tuojau pradėta darbas ir neužilgo pasiro
dė graži koplyčia pusiau akmeninė, pusiau 
medinė. Nors ir ne labai gražios išorinės iš
vaizdos, bet toki buvo statybos mada anais 
laikais visoje Prancūzijoje. Senovės doku
mentai labai gražiai atpasakoja, kad “Dievas 
pradėjo čia daryti stebuklus per stebuklingą 
šv. Onos stovylą, kuri tapo patalpinta šioje 
koplyčioje 1662 metais”. Tai buvo pirmoji jos 
medinė stovyla Kanadoje, atvežta .1661 met. 
iš pačios Prancūzijos. Ji turbūt yra seniausi 
istorijos seniena - relikvija visame krašte iš 
anų laikų. Vėliau, 1676 m. ji tapo iškilmingai 
patalpinta prieš trečiosios koplyčios didžią
sias duris, kame išstovėjo ilgiau, negu per 200 
metų.

TREČIOJI ŠV. ONOS KOPLYČIA 
1676 —1876 m.

Beaupre maldingieji gyventojai neužilgo 
pastebėjo ir suprato, kad ši menko styliaus ir 
nepatrauklios išvaizdos koplyčia neatatinka

taip prakilniai, garbingai ir stebukladarei jų 
Globėjai, šv. Onai. Taigi padrąsinti paties 
vyskupo de Lavai ir patariami savo nauio 
klebono kun. Filion, jie pradėjo 1667 metais 
statyti naują, akmeninę ir daug dailesnio sty
liaus koplyčią. Ji buvo daug patogesnė, žy
miai didesnė, šviesesnė ir. nors perstatyta, pa
tobulinta 1694 m. ir 1787 met., išstovėjo ly
giai 200 metų. Ji buvo garsi istorinė liudinin
kė visų tų tvirto tikėjimo, nepalaužiamos vil
ties ir karštos meilės, kurias išreikšdavo at
keliaujantieji maldininkai ir patys vietos gy
ventojai prie savo garbingos ir stebuklingos 
globėjos — “La Bonne Sainte Anne” — gero
sios šv. Onos. Nesuskaitomos procesijos mal
dininkų per ištisus du šimtmečiu čia atkeliau
davo pagarbinti savo brangiąją Stebuklada
rę. Čia tūkstančiai nelaimingųjų, dvasioje 
prislėgtųjų pamaldžiai klaupdavo ir nužemin
tai lenkdavo savo galvas prieš Nuliūdusiu ių 
Paguodą. Čia nesuskaitomos karštos maldos 
kildavo prie Aukščiausiojo Sosto ir prie Jė
zaus, Marijos ir jų meilingos bobutės - moti
nėlės, šv. Onos; čia šimtai tūkstančių įvairių 
ligonių tapo visiškai pagydyti, ir gal dar di
desnis skaičius atšalusių žmonių nuo savo 
brangaus Sutvėrėjo, abejojančiu, vpač didžių 
nusidėjėlių, atgaivino karštą tikėjimą ir savo 
sieloje aiškiai išvydo amžinąją šviesą. Kelią 
ir Gyvenimą.

Šioje tat garsioje vietoje — stinri užtarimo 
galybė, geraširdingumas ir pagaliau motiniš
kumas šv. Onos išsivystė, pražydo ir savo 
gausiais darbais — garbingais stebuklais pa
sireiškė gentkarčių gentkartėms, kurios šau
kėsi jos galingo danguje užtarymo ir greitos 
pagalbos savo nelaimėse, kūno ir sielos visuo
se reikaluose!

(Bus daugiau)
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8. GAMTOS MOKSLAI
Daugelis šiandien pasiti

ki gamtos mokslais ir iš jų 
laukia pagalbos tėvams ir 
mokykloms. Tačiau gam
tos mokslai negali suteikti 
pageidaujamos pagalbos, 
nes žinios apie žmogiško
sios prigimties sugedimą 
ir apie jos pataisymą plau
kia iš apreikštojo tikėji
mo. Kai žmogus nusilaužia 
ranką ar koją, ar sugadi
na sau vidurius, gamtos 
mokslai daro operaciją ir 
pagydo žaizdą. Bet kada 
tas žmogus suserga girty
be. paleistuvyste ir kito
mis panašiomis piktada
rystėmis. gamtos mokslai 
yra bejėgiai, nes neturi 
vaistų tokioms ligoms pa
gydyti. Valstybės tokius 
ligonius uždaro kalėji
muose. bet jų pagydyti ne
įstengia. Tarp kalėjimo ir 
ligoninės yra toks skirtu
mas, kad šie pastarieji 
serga kūnu ir yra pagydo
mi. anie serga dvasia ir y- 
ra nepagydomi. Pagydyti 
juos gali tik krikščioniš- 
kasai gyvenimas ir tai ne- 
bekoksai krikščioniškas 
gyvenimas, o tik katalikiš
kas, nes jis vienas naudo
ja vaistus, iš dangaus at
neštus.

“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas:

9. MAŽAMEČIŲ
NUSIKALTIMAI

Štai žiupsnelis žinių apie
mažamečių
paimtus iš policijos užra
šų. The Reader’s Digest, 
July, 1946, Tomorrow’s 

į Gangsters.
i 1. Massachusetts valsty
bės kalėjime sėdi 13 metų Mrs. M. Miskis, Los Angeles, Cal. ... 
kaltininkas, nubaustas 35 D. Smolskis, Waterbury, Cųnn........
metams kalėti už žmogžu- A. Sliokaitis, Cleveland 14, Ohio ... 
dystę. Juoz. Bruzgis, Phila., Pa.................

2. Bostone suimti trys A. Sataitis, Baltimore, Md...............
vaikėzai: 11-12-13 metų, Sofija Vilkienė, Dorchester, Mass.... 
kurie naktis į naktį užpil- Vai. Klimas, Lawrence, Mass...........
dė miestą vagystėmis, plė- Walter Zekevich, Cambridge, Mass. 

pa- T. Saurusaitienė, Worcester, Mass.
Alex Kaliūnas, Worcester, Mass. ...

nusikaltimus,;Veronika Levickienė, Pittston, Pa.................
j T. Tamulevičius, Branford, Conn...................
Juozefina Valungevičienė, Dorchester, Mass. 
Joseph Yarosis, Waterbury, Conn................
J. Čižius, Buffalo, N. Y...................................
V. Širka, So. Boston, Mass..............................

/ r.

“Gaukite geriausį išma isto, kurį jūs nusiperka 

te. Virkite jį elektriškai!”
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K. Zekienė, Worcester, Mass................. ,...................... 50
Mrs, Ruseckienė, So. Boston, Mass........ .................... 50
Alex Bladykas, Oyster Bay, N. Y................................50
Julė Usevičienė, E. Bridgewater, Mass.............. 50

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų rėmė
jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą.

“Darbininko” Administracija.

»

Šimais, užpuolimais, 
leistuvystėmis.

3. Prieš tris metus Nau- Jos. Bajorinas, Oakville, Conn...... „
joje Anglijoje jaunuolis Julius Belsky, Haverhill, Mass. ....... 
nusikaltėlis policijos kai- P. Brazdžiūnienė, Cambridge, Mass. 
boję ženklino 18-os metų Elena Pinelis, So. Boston, Mass........
jaunuolį, šiandien vaikus V. Puidokas, Brockton, Mass...........
nuo 7-15 m.

| 4. Nevien
amžis yra pajaunėjęs, bet Jurgis Puidokas, Brockton, Mass........
ir nusikaltimų rūšis ir bū- V. Barysas, Worcester, Mass...............
das yra daug piktesnis pa- Petras Puišys, Worcester, Mass............
sidaręs. Nusikaltimai, 10 Jonas Sakaitis, Worcester, Mass.........
metų atgal negirdėti, šian- V. Gedrimas, Brighton, Mass...............
die pripildo policijos už- Mrs. M. Radavich, New Britain, Conn. 
rašus: vandalizmas (nai- V. Rutkatis, Paterson, N. J.................
kinimas be jokio tikslo), Ona Sirvinskaitė, Worcester, Mass.....
sadizmas (džiaugsmas iš E. Gudaitienė, Hyde Park, Mass.........
kitų skausmo), žiaurumai, S. Mairęsius, Springfield, Mass............
kraujagerystė ir kiti pa- Mrs. A. Sidabras - Adomaitienė, Chicago, III. 
našūs. A. Zizminskas, Racine, Wisc................. .........

5. Trys bažnyčios viduje Mrs. J. Valukonis, Newark, N. J...................
sugadintos, viena iš jų la- M. Juncius, Phila., Pa.....................................
bai graži (fashionable): Anna L. Stanley, Newton, Mass...................
suolai, vargonai sukapoti Mrs. A. Dimontienė, Woburn, Mass...............
kirviu, krikštelnyčia ap- Veronika Lalis, Lawrence, Mass...................
versta ir sudaužyta, aps- Rože Akstinas, Methuen, Mass......................

S. Deveikienė, Gardner, Mass........
nusikaltėlių Mrs. A. Stanulienė, Nashua, N. H.

7

I

I 
»

4

■“a*

ELEKTRIKĄ

Svarbi tai tiesa visiems, 
ypatingai auklėtojams, 
mokyklų vedėjams, ir šei
mų galvoms tėvams, nes • - . . c. xjie. turėdami savo rauko- kritai padaryta nuostolių Antanas Spitris, Waterbury, Conn. 
se bepradedančių vystytis ant S100.000. Tai padarė 5 K. I^kus^ Waterbury, Conm .......
žmogišką vaikelių prigim- 
tį. gali ją apsaugoti nuo *4 naktų bažnyčios viduje, 
piktų palinkimų, pakreipt 
į gerą ir išauginti gerus 
žmones. Apsileisdami sa
vo pareigose, leisdami 
augti savo vaikams kaip 
miške medžiams ir patai
kaudami jų sužalotai pri
gimčiai, išaugins iš jų pik 
tadarius.

vaikezai, dirbdami per po- J- Bernotas, Waterbury, Conn. ... 
M. Brasienė, So. Boston, Mass. ... 
E. Sinkevičiūtė, Cleveland, Ohio 
D. Velička, Lawrence, Mass........ 
J. Meiluta, Phila., Pa...................
A. Neverienė, Dorchester, Mass. 
Juoz. Bartašius, Mt. Carinei, Pa.

Vyriausia iš jų turėjo 15 
metų, jauniausias 8 m.

6. Paprastai sakoma, kad 
vaikai mėgsta gyvulius. 
Tuo tarpu policija susekė

sugaudavo šunis, nusives- 
Įdavo juos į mišką, vielo- 
>mis aprišdavo kaklus, pa- 
i kabindavo ant medžio ša- 

Labai klysta t;~ •’— 1---- 1—J— ------ —
kurie mano, kad vaike
liams gali būti viskas leis
tina. nes jie yra maži ir 
neturi supratimo, kaip už
augs, patys supras ir pasi
taisys. Jei maži yra nesu
valdomi, užaugę bus dar 
mažiau suvaldomi, nes 
žmogiškosios prigimties 
ligos ir žaizdos savaime 
nenyksta, o tik su laiku 
auga, kaip kad darže auga 
piktžolės, jeigu jų neravė
si.

mažamečių “gengę”, kurie Stanley Samulis, So. Boston, Mass.

tie tėvai, kos ir sukurdavo ugnį po 
d vaike-i gyvu šunim ir darydavo 

j sau pasilinksminimą, kai 
j šuo staugdavo iš skausmo. 
'Visi’ dar nebuvo turėję 15 
i metų.

7. Visai neretas dalykas 
i numesti uždegtą degtuką 
• į mažo vaikelio vežimėlį 
praeinant. Ir tai padaro 
mokyklų vaikai, ne kokie 
laukiniai.

8. Ką pasakyti apie 15 
metų mokinę, kuri, kada 
motina išeina į darbą, lyne.

kviesdavo tos pačios High 
School’ės mokinius ir mo
kines paleistuvauti. Buvo 
tai viename Conn. Valsty
bės miestelyje.

(Bus daugiau)

Jeigu turite atliekamų 
vaikų žaislų, siųskite juos 
į BALF sandėlį Brook-

-■ •
J

"MaHraIac" feimac■"■vi II Krivi JVIIIHI3

“Motinėlės” metinė Kon
ferencija šįmet įvyksta I 
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.

va • greit!

••

1

verdant yra ekonomiška • maistinga • leng-
/

Ask at

f
ir

Padėtis Lietuvoje
1945-1946 Metų Žiemos Gale

(LAIC)

VII. KOVA UŽ LIETUVOS LAISVI — 
POGRINDIS

Salia skaitlingų kankinimo metodų, sovie
tų tardytojai dabar praktikuoja vieną naują 
metodą: tai kankinimas dėžėje. Tardomasai 
uždaromas į specialiai padarytą dėžę. Dėžės 
dydis toks, kad uždarytas negali nei atsisėsti, 
nei į šonus pajudėti. Taip ir turi stovėti leng
vai sulenktomis kojomis. Taip išlaiko, pus
antros, dvi paras.

Tardymo metu (tas kartais tęsiasi keletą 
savaičių) net maisto produktų suimtiems ne
valia įteikti.

Prie politinių bylų gynimo advokatai teis
muose prileidžiami. Nors tas praktiškos 
reikšmės neturi: sprendžiamąjį žodį turi rusų 
prokuroras. Bendrai paėmus, okupantas su- 
iminėja tautiniai susipratusį elementą, jau
nesniojo amžiaus vyrus, moteris ir inteligen
tus. Apie išbėgusius stengiamasi iš viso ne
kalbėti.

Chorai, per iškilmingus minėjimus, greta

kitų Maskvos patvirtintų dainelių, verčiami 
dainuoti:

“Negrįš ta diena kur praėjo 
Ir upės neplauks atgalios. 
Išbėgo gauja prispaudėjų 
Iš tėviškės mūsų žalios...

Gyventojų nuotaikos: Lietuviai laukia ka
ro. Visi įsitikinę, kad taip trukti ilgai negali, 
padėtis turi pasikeisti.

Iš viso, Lietuvoje daug ašarų, nelaimių, 
baimės. Laimingų šeimų (kurių visi nariai 
būtų namie) veik nėra. Ar tai išbėgo, ar iš
vežtas, ar miške, ar paimtas į raudonąją ar
miją. Likę namiškiai dažnai nežino savųjų li
kimo. Apie išbėgusius į vakarus žinoma tik 
tiek, kad kurie išliko gyvi, gerai aprūpinti 
maistu ir nenuplyšę.

Gryžtantieji iš vakarų į Lietuvą nukrei
piami į Gardino “filtracijos punktą”. Ten jie 
turi atlikti “išpažintį” nuo pat gimimo die
nos.

Tikrovėje, tie žmonės, dažniausiai, keliau
ja ne į Lietuvą, o į plačiąją Sovietų Sąjungą 
darbams.

X. RAUDONOJI ARMIJA,' 
LIETUVIŠKI DALINIAI

Į Lietuvą atėjusi raudonoji kariuomenė su 
gyventojais elgėsi kiek švelniau nei Rytprū
siuose ar Vokietijoje.

your

nearest

Augiausia iš to

O

o

'nori jUms 
Pasinaudoti. P ‘

»
Klausykitės reguliariai Boston Edison programos “More Light on the News”, kurį pil

do Irving T. McDonald, nušviesdamas dienos begiu atsitikimus... Sekmadieniais 12:15 

P. M.... Pirmadieniais ir kitomis dienomis jįmant Penktadieniais 3:45 P.M.... WEEI.

I

Masinio moterų išprievartavimo nebuvo. 
Buvo tik pavieniai atsitikimai.

Pirmų skaidinių kariai daug kam atėmė 
laikrodžius, žiedus, dviračius.

Frontui kur-nors apsistojus, mobilizuoda
vo vyrus ir moteris darbams prie aerodromų 
ar apkasams kasti. Dažnai būdavo galima 
atsipirkti už degtinę.

Vėliau buvo paskelbta mobilizacija 1926- 
1946 šaukimams. Nuo mobilizacijos buvo at
leidžiami: III, IV ir V kurso studentai, moky
tojai, bažnyčių tarnai, artistai, ansamblių 
dalyviai - menininkai.

Ūkininkai slapstydavosi palei namus, į šau
kimo punktus nestodavo. NKVD daliniai juos 
gaudydavo. Daug lietuvių patraukė į miškus. 
Sugautus rinkdavo Vilniuje bei Kaune, vė
liau gabendavo į Rusiją apmokymui. Po 
trumpo apmokymo siųsdavo į frontą. Šalia 
rusiškųjų dalinių, per Lietuvą, vakarop, žy
giavo “16-ji Lietuviška* Divizija” Jai stovint 
ties Šauliais buvo kalbėta apie Gen. V. Kar
velį. Bet vėliau, ties Klaipėdą, jai vadovavo 
jau Gen. A. Urbšas. Generolas V. Vitkauskas 
minimas dėstant Maskvoje vienoje karo mo
kykloje.- r *

194$ metais vasaA, 16-tai “Lietuviškai Di
vizijai” Vilniuje bu** suruoštas iškilmingas 
sutikimas. Daug kak ninku rusų, net leite
nantų laipsnyje. -J

II kurso studentus-iš armijos demobilizavo.

Rusų kariuomenės Vilniuje ir Kaune ne- 
perdaugiausia, vien pravažiuojantieji ele
mentai. Kiek daugiau kariuomenės yra Klai
pėdos krašte (Šilutėje, Pagėgiuose, kur išli
ko daugiau pastatų), kur dažnai sutalpinami 
poilsiui iš Vokietijos atitraukti daliniai.

Tiek rusų kareiviai, tiek karininkai karo 
nenori. Bet, iš kitos pusės, juos vilioja kitų 
valstybių turtai bei laisvas elgesys su mote
rimis. Progai pasitaikius ką-nors pavogti, jos 
niekuomet nepraleido. Iš Vokietijos grįžtan
tieji kariai ypatingai didžiuojasi pasigrobę 
vaikų vežimėlį. Jų supratimu yra tai pato
gus lagaminas “ant ratukų”. Kariuomenės 
karininkai, bei NKVD-iai, privačiose kalbo
se dažnai pasisako esą jiem sunkiau susitvar
kyti su anglais. Prancūzai, girdi, jau palinkę 
į jų pusę, o amerikiečiai ir patys pas save 
praves reikalingas “reformas”.

Bendrai, rusų kariuomenė drausmingumu 
nepasižymi. Pasitaiko, kad koks girtas ka
reivis apstumdo karininką ir lieka nenubaus
tas. Kareivių, bei karininkų tarpe, po seno
vei, paplitęs koliojimasis turtingu rusišku 
keiksmų repertuaru.

Dabartiniai Lietuvos didvyriai: Leit. Ber- 
notenas (nepriklausomybės laikais, berods, 
buvo kariuomenėj puskarininkiu) ir partiza
nė Marija Melnikaitė, besitraukiantieji vo
kiečiai prie Zarasų sušaudė.)

(Pabaiga)
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l
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Vienuolyno Rėmėjų Ruošiamas

IŠVAŽIAVIMAS
Pirmadienį, Labor Day, Rugsėjo - September 2 d., 1946 

THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.
:♦ DIENOS PROGRAMA: 10:30 vai. rytę 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.

f
tY
Y
Yt❖

a+a

i

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Šauniai Pagerbė Tėvą Cibulskj 25 Metų Kunigavimo 
Sukakties Proga -

Laiškas Iš Pavergtos 
Lietuvos

Taip tai rašo iš pavergtos Lie
tuvos, kuri taip pat yra izuliuo- 
ta nuo viso pasaulio bolševikų 

i geležine uždanga.I
“Dabar gyventi geriau kaip 

pirma prie vokiečių.” rašo laiš- 
; ko rašytoja. Tačiau, galima su
prasti, kad geriausia buvo gy
venti laisvoje ir nepriklausomo
je Lietuvoje. Apie kokią ten 

nei žodelio, 
mums 
t” ne-

p. W. Jurkevičius (Yurkevicz) 
iš Montello. Mass. pridavė laiš
ką. gautą iš pavergtos Lietuvos. 
Visiems yra žinoma, kad pa
vergtoje Lietuvoje laiškai yra 
griežtai cenzūruojami. Kas oku
pantui nepatinka, nepraleidžia- , . ....... '“Lietuvos valdžiąma. Rašo: , M 7• o tik sako: pne ruso

“Miela mano sesute. Aš nuo mažiesiems geriau gyventi' 
tamstos laišką gavau, už tą šir- gu prie vokiečio. Kitaip ir nega- 
dingai padėkoju tamstai. Miela Ii pasakyti, 
sesute, man 
Kartu mums dabar gyventi ge- rusų pavergta, 
riau kaip pirma prie 
buvo sunku gyventi.
prie ruso mums mažiesiems ge- juodoji rinka (Black market), 
riau gyventi. Mes pirma skur- kaip mes čia Amerikoje žinome. Dr. Mykolas Cibulskis, MS, mi- 
dom. vargom kol žemę nupir- Rusijoje ir visuose jos okupuo- nėjo savo sidabrinį kunigavimo 
kom. kol skolas išmokėjom. O tuose kraštuose juodoji rinka jubiliejų iškilmingomis pamal- 
dabar žemės yra kiek tik nori— 
siūlo žemės, bėda, kad sylos 
nebėra dirbti. Miela sesute, 
krautuvių pas mus nėra — tik 
vienas kooperatyvas po kortelės, 
duoda biskį degtukų, biskį žiba- | 
lo. biskį druskos, bet to negal 
užtekti. Viską reikia pirkti per 
šmakulį. Medžiagų visai negali 
gauti. Tik gali nupirkti per šma
kulį. Bet viskas yra labai bran-' 
gu. Batų visai negali gauti.
Sunku yra. kad negali gauti 
pirkti. Labai netinka eiti apsi- 
leidus. nors ir nesu kaip kiti, 
kad eina su 1 
rę. Ar dar nesu taip blogai ap- Pranciškaus parapijos bažny- 
si rėdžius. Biskį ir sesuo priduo- čioje vardu Darata Suzana. į 
da iš Kauno, o aš seserei maisto ------------- j___________________________
priduodu. Dabar aprašysiu apie Pasamdytas busas ir būrys kursus sakymui pamokslų, ku- 
kapus. Tai netiesa, kad mieste Lawrenciečių ruošiasi važiuoti rig tęsig keiias savaites.
yra kapai. Mieste, kur buvo dar- Darbininkų Dieną, (Labor j '
želis. ten yra palaidoti keli rusų Day), į pikniką, kuris įvyks Kun j Bernatonis, rugpiūčio

»

t ■ «

Garbė Nashua Šv. Kazimiero

~ kad nors laikinai
skustis nėra ko. apsaugoti savo gyvybę. Lietuva 

__ , r___ o__, nualinta, nieko 
vokiečių negali gauti ,0 “tik gali nupirkti 
O dabar per šmakulį.” Tas šmakulis, tai

(black market) viešai veikia.
I

VAIZDAS IŠ JUBILIEJINIO BANKIETO kun. Dr. Mykolą Cibulskį, M. S., pagerbti, 
garbės stalo sėdi iš kairės į dešinę: kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.; kun. Edward Crow- 
ley, MS, Bloomfield, Conn.; Jubiliatas kun. Dr. Mykolas Cibulskis, MS; kun. Pranas V. Stra- 
kauskas, Lowell, Mass.; Very Rev. Francis Kirby, MS, Fitchburg, Mass.

Prie

NASHUA, N. H. — Sekma
dienį, rugpiūčio 11 d. š. m. kun.

tintojas; p. Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius, iš 
Nonvood, Mass., ir p. Juozas P. 
Mikelionis, vietinis, kuris kalbė-

domis ir šauniu bankietu.

Kun. Dr. Mykolas Cibulskis, 
MS, 9:30 vai. rytą. Šv. Kazimie
ro lietuvių par. bažnyčioje, ku
rios klebonu jis yra nuo liepos 
20 d., 1943 m., atnašavo iškil
mingas šv. mišias. Deakonu bu
vo kun. Edward Crowley iš 
Bloomfield, Ct. ir sub-deakonu 
— kun. Antanas Mešlis, S. J. iš 
Pomfret, Conn.

I Pamokslą pasakė svečias ku- 
Juozas ir Bronislava Jaskal "Įgas Edvardas Gradeckas iš 

(Jaskelevičiai) susilaukė duk-

LAIREHCE, MASS. I
I 

a. 
Stella Short iš Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčios rugpiūčio 
10 d. Jaunoji moteriškė, 31 m. 
amžiaus, sutiko mirtį pagim- 

' džius sūnų Clover Hill 
nėję. Kūdikėlis auga.

I 
I _ 

pa’k^Tv.

Mirė ir liko palaidota a.

ligoni-

New Haven, Conn. Sanktuari-

den, DD, PR, vietinis iš St. Pat- 
ricko parapijos, ir kun. Geral- 

idas, C. P., iš Springfield, Mass.

Draugijų ir kuopų vardu svei- Skirkevičienė, pp. Alena ir Ma- 
kino, linkėjo ir įteikė. Jubiliatui rijoną Sveklaitės ir Rožė Mizo- 
pinigines ir dvasines dovanėles raitė* stalų — Leonas ir Petras 

į šie ir šios: Šv. Kazimiero par.' Tamulioniai ir Alfredas Bou- 
* Moterų Guildos vardu sveikino <cher; tikietų — ponia Teklė 
ir įteikė dovanėlę — ponia Nei- Mitchell; patarnautojos — p. 
lie Beaverstock; Šv. Onos drau-j Virginija Aųgunaitė, pirminin- 
kijos — p. Izabelė Tamulionie-: kė. Jai pagelbėjo — ppr Kons- 
nė; Apaštalavimo Maldos — p. įtancija Marčenionienė , Paulina 
Marijona Kasparavičienė; LDS.Kupčiūnienė, Mary Waisolonis, 
65 kuopos — p. Teklė Mitchell;; Melvina Lapinskas, Bertha Kis- 
Moterų Sąjungos kuopos — pasėli, Virginija Rasmovich, Alice 

i Alena Sveklienė; Sodalicijos —'Kazlauskas, Sofija Utka, Mary 
I p. Virginija Augunaitė; Apašta-' Staniulytė, Alena Januškevičiū- 
lavimo Maldos (Manchester, N. tė, Virginia Rositynis, Florenci- 

ĮH.) — p. J. Viežinis, ir Man-1 ja Ermala; publikacijos — Jo- 
chester (N. H.) visų lietuvių \ nas C. Kudzma. 
vardu — p. Jonas Vaičiūnas.

Pažymėtina, kad iš Manches- ■ lietuvių parapijos veikėjams ir 
čter, N. H. atvyko specialiu au- veikėjoms, 
jtobusu, kad pagerbti dvasios bendrai visiems, kad įvertino ir 
įvadą, kuris aptarnauja lietuvius sugebėjo suruošti tokį šaunų 
dvasiniais reikalais. jbankietą savo mylimo ir gerbia-

Po visų sveikinimų, linkėjimų!mo klebono garbei, jo Sidabrinio 
,ir dovanėlių įteikimo prabilo • 
į Jubiliatas, kun. Dr. Mykolas Ci
bulskis, M. S. Jis visiems ir vi
soms dėkojo už iškilmių ir ban- |* 
kieto suruošimą, ypač kun. J. 
Bucevičiui ir šeimininkėms; dė
kojo visiems ir visoms už sveiki
nimus, linkėjimus ir dovanas. 

' Bankietas praėjo tikrai di
dingai ir iškilmingai. Rytojaus 
dieną vietinis anglų laikraštis l 
“Telegraph” labai plačiai rašė III., 
apie Jubiliatą ir suruoštas iškil-1 prieglauda 
mes jį pagerbti. Šis laikraštis, ;Home), bet dar įrengimui ir pa
tarpininkaujant p. Juozui P. Mi- dengti skolas reikia nemaža su- 
kelioniui, laidotuvių direktoriui, ma pinigų. Tuo tikslu dabar 
paskolino bankieto vaizdą pradėtas didelis vajus, kad grei- 
(mat), kuris telpa viršuje. |tu laiku senukai ir senutės turė-

Bankieto ir iškilmių rengimo tų patogų namą, 
komisijos generaliu pirmininku į Yra skiriama didelės dovanos, 
buvo kun. Juozas Bucevičius, Kai gausite knygeles — pama- 
MS. Jam pagelbėjo šie ir šios: tysite visas nurodytas dova- 
Juozas P. Mikelionis, Tarnas nas ant biletų.
Grigas, Kazys F. Kazlauskas. Į Minimas vajus tęsis iki gruo- 
Dekoracijomis rūpinosi ponia džio 29 d. 1946 m.
Nellie Beaverstock, gelbstint' Tuojau įsigykite knygeles ir 
Seserims Kazimierietėms, Jau- platinkite. Vajaus knygelių rei- 
nų Moterų Guildai ir Sodalie- kalu kreipkitės į Švento Kry- 
tėms. Maisto komisija — ponia žiaus kleboniją, 4557 S. Wood 
Alice Fields, pirmininkė. Jai pa- St., Chicago, III., Telefonas 
gelbėjo pp. Lena Sveklienė, Ona YARDS 1810. K. Br.

parapijiečiams ir

Jubiliejaus proga.

Šv. Kazimiero lietuvių par. 
choras, vadovaujant ir vargo
nais pritariant muzikui Jonui 
Tamulioniui, giedojo mišias ir
giesmes. Knights of Columbus jo visų profesionalų ir biznierių 
nariai ir Gaisrininkų delegacija vardu, 
dalyvavo šv. mišiose “in corpo- 
re”.

Dalyvavo daug žmonių, vieti
nių ir iš apylinkės.

VAKARE BANKIETAS
6:30 vai. vakare, parapijos 

svetainėje įvyko šaunus bankie- 
tas kun. Dr. Mykolą Cibulskį, 
MS, pagerbti. Dalyvavo apie 
350 svečių ir viešnių, tarp kurių 
buvo nemažas skaičius kunigų, 
vietinių, iš apylinkės ir iš toli
mų kolonijų.

Kun. Juozas Bucevičius, MS, 
vietinis vikaras ir bankieto ren
gimo komisijos pirmininkas, pa
sakęs įžanginę kalbelę, pakvietė 
kun. Praną V. Strakauską, Lo- 
wellio lietuvių par. kleboną, bū
ti bankieto toastmasteriu. Kun. 
Strakauskas, pasakęs sveikini
mo kalbelę, pakvietė garbės sve- E. Theriault, Teisėjas Bolis A. 

Kazys I. Umpa, 
Dr. Stasys Bartis, adv. Leonar- 

I das Veliška, adv. A. Raudonis iš 
Hudson, p. Kazys A. Kazlauskas 
ir adv. Kazys Tamulionis iš 
Worcester, Mass.

Muzikalę programą išpildė pa-

, Prie garbės stalo taipgi sėdėjo 
ir buvo iššaukti atsistoti šie sve
čiai ir viešnios: pp. Jonas But- 
kai iš Cementan, N. Y. (p. But
kienė yra Jubiliato sesutė); pp. 
Adolph Nepsei iš Cementan, N. 
Y. (jubiliato giminaičiai); kun. 
McGregor iš Providence, R. I.; 
Brolis Antanas, MS, iš Hart
ford, Conn.; Brolis Jonas, MS, 
iš Ipswich, Mass.; kun. J. Matu
tis iš New Britain, Conn.; kifn. 

: A. Baltrušiūnas iš Millis, Mass.; 
kun. Jonas Bernatonis iš Law- 
rence, Mass.; kun. S. Saulėnas 
iš So. Boston, Mass.; kun. Pra
nas Aukštikalnis, S. J., iš Pom- 
fret, Conn.; kun. J. Bakanas iš 
Athol, Mass.; kun. J. Jutkevi- 
čius iš Worcester, Mass.; kun. 
B. Saukowskis iš Hartford, Ct.;

_ w. . _._ v. - ~O£— T . aaiv avcLiM^iy, panvtvvv gaiuvo ow_ -■—*• ■*• **^* ****** v,

pulkauninkai. Yra gražus pa- Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 5 d buvo išvykęs j New Yorką'aug pasakyti sveikinimų ir lin- Degasis, Dr. 
minklas pastatytas. Vokiečiai vienuolyno sode Brockton, jr pabaigoje kėjimų kalbeles. Kalbėjo šie : ,Dr. Stasys Bj
žydus gyvus nuvarė ant žydka- Mass. 
pių ir ten iššaudė, ten visus su- 
laidojo. Mano vyras gal ir išgis, 
jau darbuojas.”

t

Kun. Feliksas Kenstavičius iš
vyko seminarijon į specialius

*
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Tuojau Įsigykite Knygeles 
Ir Platinkite

Netoli Chicago, Orland Park, 
baigiama įrengti senelių 

(Old People’s

L*»

Visų Lietuvių MyEmas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽV AIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
4

■ Very Rev. Francis Kirby, MS,
Mūsų koloniją ir .apylinkes La Salette Ordeno Generalės 

lanko specialis “Draugo” agen- Tarybos viršininkas, iš Fitch- 
tas, p. Daugirdas. Buvo apsi-.burg, Mass.; kun. Pranas M. 
stojęs pas mūsų kleboną, kun. j Juras, LDS Centro pirmininkas, 
P. M. Jūrą kelioms dienoms su- iš Lawrence; kun. Edward rapijos mokyklos vaikučiai, pa
sipažinimui su šia kolonija, nes Crowley, MS. iš Bloomfield, Ct.;; rapijos choras dainomis, sveiki- 
spalių mėnesį ruošiasi atvykti į 
mūsų koloniją katalikiškos 
spaudos reikalais.

Šv. Kazimiero draugija nuta
rė turėti savo pikniką Palangoje 
rugpiūčio 25 d.

kun. V. Karkauskas iš Ansonia, nimais, linkėjimais ir muzikos 
Conn.; kun. Antanas Mešlis, S. kuriniais, vadovaujant
J., “žvaigždės” redaktorius, iš kui ir dainininkui Jonui Tamu- 
Pomfret, Conn.; kun.
Vaitekūnas iš Providence, R. I.; Į Jonas Tamulionis 
kun. Pius Juraitis

muzi-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

Palangos prižiūrėtojas, p. P.
Raznauskas, paežeryje netoli Dr. P. Liutkus, MS, iš Ipswich, 
koplyčios statosi gražų namelį. Mass.; kun. Juozas Bucevičius, 
Jis taip pamylo Palangą, kad jis MS, vietinis vikaras; 
nori joje dirbti ir gyventi.

i

Jonas Į lioniui. Taipgi prašant, muzikas 
ir p. Ona 

............ ... ...... ..... . iš Athol, Skirkevičienė sudainavo pora; 
Mass.; kun. Ig. Abromaitis. MS, Į dainelių, 
iš Hartford, Conn.; kun. K. V. 
Vasys iš Worcester, Mass.; kun.

I
i p. Algir
das Daugirdas iš Chicago, lietu- 

Aušrelė. viškos katalikiškos spaudos pla

Iš vaikelių choro sveikinimus 
Jubiliatui pasakė šie ir šios: Ri
ta Boucher, Barbora Jacąues, 
Marcelė Smith ir Vytautas Nor
kūnas, ir akordionu ir klarinetu 
sugrojo Juozas Matioška ir Do
naldas Anctil.

I

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.

\
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Įdomios Istorijos Apie
Darbininkų Kunigus

Pradžia 1-iname puslapy] 
cūzus, belgus priversti
niems darbams į Vokietiją, 
su jais, slapta darbinin
kais persirengę išvyko ir 
keletas kunigų. Daugelį jų 
naciai sugavo ir žiauriai 
nubaudė, o kiti nepastebėti 
per ilgesnį laiką teikė dva
sinę pagalbą nelaimingie
siems tremtiniams.

Lietuviai kitataučių 
"mariose"

Kai mes čia Amerikoje 
prisimename tuos išsklai
dytus po įvairius plotus 
lietuvius farmerius, darbi
ninkus, ne vienas galvoja
me — kada mes lietuviai 
galėsime susilaukti tokių 
“važinėjančių bažnyčių”, 
kada lietuvis kunigas nu
vyktų į tolimus užkam
pius, kur nėra lietuviškos 
parapijos, kur pavienės 
lietuvių šeimos skęsta ki
tataučių mariose atskirtos 

- ir užmirštos. Argi nuosta
bu, kad ir jos pačios pra
deda užmiršti ir Lietuvą, 
ir Dievą.

Atsilankymas į Delbi
Buvo nepaprastai džiu

gu sužinoti, kad jau ir lie
tuviuose 
sunkaus 
kryptimi. Gražią pradžią 
čia yra padarę mūsų vie
nuolynai. Vieną popietį il
gokai išsikalbėjome su lie
tuviu misijonieriumi Juve
naliu Liauba. Jis jau daug 
kartų pervažiavęs Ameri
ką skersai ir išilgai, lietu
vių parapijose vedęs apie 
100 misijų.
— Lietuviai yra malonūs, 

tikį žmonės, — pasakojo 
jisai, — reikia tik stebėtis 
jų gerumu. Pabūni porą 
savaičių be jų ir pasiilgsti. 
Įdomiausis darbas tai na
mų apaštalavimas. Pernai 
metai teko lankyti tabako 
plantacijų sritis Kanadoje, 
vietą, vadinamą Delhi. Yra 
keliasdešimts lietuviškų 
šeimų. Žmonės atviri, nuo
širdūs, nors tarp jų, dau
gelio namuose, pučia rau
donieji vėjai. Atsilankius 
man į vieną šeimą teko 
sutikti kažkokią komunis
tų agentę, kuri pradėjo fa
natišką giesmelę: “Kuni
gus reikia sunaikinti, pa- 
papiauti ir tave reikėtų”, 
— drožė tiesiai man į akis. 
Nesikarščiuodamas T 
žmogų papiausi, o tiesa 
džiau kalbėti: “Paplauti 
vis tiek pasiliks tiesa. Kas 
balta, vis tiek liks balta, 
nebent paraudonuotų ma
no krauju aptaškius. O jei 
būčiau Tamstos sūnus, ar 
irgi piautumei?”

v •

v •

pasinešama ta 
apaštal avimo

lankius penketą kartų pa
sisekė visus vaikus pa
krikštyti, o net ir pati mo
tina atliko visas katalikės 
pareigas.

Kita moteris, užėjus į jų 
[namus, pasakojosi neti- 
Į kinti, norinti, kad po mir
ties jos kūną sudegintų. Ir 
ta atsivertė.

Savaitę laiko būnant 
tarp tų lietuvių teko, gali-! 
ma sakyti, kiekvienuose! 
namuose atskiras misijas! 
vesti. Nerandi žmonių ry
to, eini po piet — ir vaisiai 
buvo geri, ypač jaunimas! 
žymiai gyvesnio tikėjimo.; 
Žmonės malonūs, draugiš
ki, neišmetė nė vienas iš į 
savo namų, nors pravėrus! 
duris ne vienas pradeda:
— Atsiprašau, bet mes su | 

kunigais jokio biznio netu
rime. Mūsų “nebaderiok”, 
mes netikime... žiūrėk, va 
tas karas... Jei yra Dievas, 
kaip gi tas Hitleris...”
— Žmogeli, jei Dievas 

i būtų su pirmu 
į grieku” užmušęs, nė ta
vęs jau senai nebebūtų...

O kiti vėl atsiliepia:
— Aš negaliu... žinote, 

, mane artimieji prakeiks... 
'Mirties valandoje aš jus

Mergaitė susimąstė, ro-Į 
dėsi, lyg jos akyse suspin
dėjo pro blakstienas ne- 
persisvėrusios ašaros.

Vienoj mielą lietuvių 
Šeimoj

Mieli tie žmonės lietuviai, 
ir jiems reikia daug ką at
leisti. Antai vienuose vėl 
namuose moteris ėmė plūs
ti mane juodais, juodais 
žodžiais. Vyras tą girdėda
mas rėžė kumštimi į stalą 
ir užrėkė: “Nutilk, boba. 
Aš bosas namuose. Jei ne
tiki, nepatinka — tavo da
lykas, bet svečio neuž- 
gauk!” Ir, žinote, kuo vis
kas pasibaigė? Moteris at
liko išpažintį, priėmė ko
muniją, o vyras — ne. Jis 
taip ir liko patsai “bosu”i„... . 
savo širdyje, Dievui 
šauti” neleido...

Teko pastebėti, kad ir 
tie, ką komunistuojantieji, 
daugelis laiko save tikin
čiais, juose tikėjimas dar 
gyvas. Politiką palieki I “T?* , v.am nuošalyje, o tikėjimo klau-IP8818“1181"" 
simais, žiūrėk, ir atrandi 
bendrą kalbą.

Pats nebažnytinis, o 
kitus kviečia prie 

kunigo

v •
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Šios dukterys ir žmonos Washingtono oficia
lų padeda taupyti maistą. Jos kenuoja namų val
gius ir ragina taupyti maistą. Iš kairės į dešinę: 
Mrs. J. A. Krug, Mrs. Robert Shields, Miss Dru- 
cie Snyder, Mrs. Charles Brannan, Mrs. John R. 
Steelman ir Mrs. Henry Wallace.
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MOVIK FAN—Jeanelte Carl- 
sen, 12, San Jose. Calif., trav- 
eled 375 miles from her 
home to Hollvwood to see 
actress Ann Miller. Būt she 
fell, asleep on the star’s 
porch, and police called her 
fathcr to take her home.

Vyros anU. stogo
Ir vis dėlto labai dauge

lis atėjo bažnyčion, prie 
atvažiavusio lietuvio kuni
go...
— Pastebėjau, — pasako-

Tabako plantatoriai — jo toliau kun. Liauba, kad 
lietuviai gyvena neblogai. vis dėlto trūksta vieno, 
Iš pradžių. lauką, papras- kurio laukiau. Tą paskuti- 
tai, samdo, nuomoja, o pa- nį sekmadienį nueinu į jo 
skiau, žiūrėk patys nusi- “amus, o vyras užsilipęs 
perka. Žemė — skrendan- ant stogo ir dirba. Norėjau 
tis smėlis. Palijo — greit [į aš lipti ant stogo, bet 
ir vėl sausa. Vasaros metu paprašiau — tėvai, lipk 
ateina dešimtys darbihin-| žemyn. ‘Įėjome į vidų. Kal- 

augintojams. Namai, dau-|L 
giausiai, mediniai, medinės kai kartojo: “ 
daržinės, J------~~------ “** ~ y__ •
čiamas tabakas gerai džm-|vas nieko nepadeda”. Išsi- 
sta. Delhi miestely vienas skyrėme geruoju. Net ir 
lietuvis turi savo viešbutį. ne bažnytiniai lietuviai 
Parapijos klebonas — o-Į dažniausiai yra draugiški, 
landas, T ’ _ ___ ___
las, lietuvį kunigą išvežio-lišsiskirdami prataria: — 
jo, kur tik jautė esant lie-“Dovanokite, jei įsikarš- 
tuvių. Klebonas pasakojo čiavome...” 
apie vieną lietuvį apdrau- Taigi grįžtant prie to 
dos agentą, kurs jam paša- vyro, kurį sekmadienį ra
kęs: “Nors aš ir nesu baž- “au ant stogo bedirbantį: 
nytinis, bet atvažiuoja lie- pirmadienį jisai atėjo į 
tuvis kunigas, išvažinėsiu kleboniją, paska m b i n o 
savo forduku, pranešiu vi- varpelį ir paprašė, kad lie
siems lietuviams, kad rink- tuvis kunigas jį išpažin- 
tųsi”. Malonus, kultūrin- ties išklausytų... 
gas vyrukas!

Dar toliau už Delhi yra ♦ Apie orų ir meškas 
vario kasyklos, ten dar Delhi gyvenantieji lietu- 
daugiau lietuvių, kur nie- Įviai turi savus medinius 

ban- j kados nebuvo lietuvio, ku- namelius, erdvius, su dar- 
žais, medžiais. Ir gatves 
nusodintos. Žiemą oras 
sunkus — daug sniego. Pa
vasarį — daug meškerio
tojų, žuvauto jų suvažiuo
ja, o rudenį — apščiai me
džiotojų, kurie ypač stir
nos sėlina, o meškų nelie
čia — perdaug pavojingas 
sportas. Vasarą ten oras— 
kai kurorte.

Su guminiais batais 
| pelkėtas miškus

Kažkurie to paties mies
telio gyventojai, ypač ne
vedusieji, dirba miškuose. 
Išeina ir pasilieka ten, tik 
kas savaitė atsiunčia iš ei
lės savo draugą maisto nu
pirkti. Pasiskirstę būre
liais po 4-5 krūvoje, dirba 
kiekvienas savo pasirink
tame miško sklype.
— Susipažinau su viena 

prancūzų šeima, — pasa
koja Tėv. Juvenalis Liau
ba. Jie įkalbinėjo neiti pas 
tuos miškų kirtėjus — esą 
šlapia labai.
— Bet gi nepaliksi žmo

nių be dvasinės pagalbos?!

— Beviltiškas bandymas, miškus atvyko. To pasenu- 
— sakė prancūzai. 'šio darbininko veidas iš-

Paėmė dar didesnis no- džiūvęs, drabužiai lopyti ir 
ras juos aplankyti. Pran- j lopyti, ilgais digsniais su- 
cūzai buvo malonūs pasko-siūti. Kada jis turėjo lai- 
linti ilgais aulais guminius mės pirtyje nusimaudyti, 
batus bristi per pelkes. Jie tik vienas Dievas težino, 
netgi surado vadovą, ku-

t
— Valgyt mes žinome, [nuėjo su ja į protestantų 

kad iš ryto negalėsime, o (bažnyčią, pratariau: “Tai 
kodėl žmonai nenori “leist 
gyvent” ?
— Tai ko nori?
— Sutvarkyti moterystę! 
Ir jis sutvarkė.

"Grąžink man ramybę, 
arba — va revolveris"..

Daug kartų pasitaikė, 
sutinki tą, kuris vadina
mas bedieviu. Jis labai įsi
karščiavęs. Duodi jam lai
ko kokį pusvalandį — jis 
viską išlieja, ką metų me
tais buvo sukaupęs, o pas
kiau pradedi ramiai šnekė
ti, ir atsiekiama dažnai 
nuostabiai gerų vaisių.

Kartą rytą išdalinus Ko
muniją ir visiems išsisku
binus į darbą, pamačiau, 
kad vienas vyras dar tebe- 
klūpo. Priėjau prie jo, 
klausiu — gal nori išpažin
ties. O jis, lyg norėdamas 
nusikratyti: “Tai kitą kar
tą, vėliau...” Kad vėliau, 
tai aš užpakaly atsiklau
piau ir meldžiuosi. Po ko
kios penkiolikos minučių 
vėl jo klausiu — ar pasi
rengęs. Vyras įsikarščia
vusiai atsiliepė:
— Grąžink man ramybę, 

arba — va brauningas ma
no gyvasčiai užbaigti! Ir 
kipšas gi mane atvedė į tą 
bažnyčią — vakar lynojo, 
ėjau pro šalį ir užėjau. Iš
klausiau pamokslo, dabar 
— nebeturiu ramybės...

Bet ta ramybė jam grįžo: 
pagaliau jis ryžosi atlikti 
išpažintį, po daugelio me
tų pertr aukos. Kiek 

, kai taip žmo- 
igui gali patarnauti!

Daug įdomių nuotykių 
būna ir važinėjant trauki
niais. Labai mieli vyrukai 
tai šios šalies kareiviai: 
padeda vietą surasti, pa
klausia, ar esi katalikų 
kunigas, sužinoję darosi 
dar atviresni, rodo savo 
šeimos ar sužieduotinės

rūkyt? — klausė susirūpi
nę vyrai.
— Galėsite!
Istorija apto rožančių
Padalinau kiekvienam 

po rąžančių. Vienas išsi
traukęs iš po pagalvės no
sinę, seniai jau ji buvo 
mazgota, bet tai buvo šva
riausias rūbo gabalėlis, ką 
jis turėjo. Padėjo rožančių 
į vidurį ir dviem pirštais 

! paimdamas užlenkė nosi
naitės kampus, ir su ja ro
žančių padėjo po pagalve, 
sakydamas:
— Kai aš numirsiu, tai 

atras, žinos, kad esu kata
likas ir palaidos katalikų 
kapinėse...

Vyrai norėjo pavaišinti. 
Surado mėsos, keptos ant 
ugnies, atpiovė man brizą, 
suvalgėme. Papasakojo, 
kad ateina meškos su vai
kais prie jų mėšlyno viso
kiais likučiais pasismagu- 
riauti. Meškos juodos ir di
delės. Jas tik nubaido, 
žmonių jos neliečia.

"Kvnigų nažonrink 
kam koja* sv alyva 

sušmerarojo"
Taip vyrai tuose miškuo

se gyvena žiemą - vasarą. 
Atlyginimas geras, bet jie 
daugumoje 
prie “ 
širdies.
lio perdažnai butelį atkem
ša, kitam sugrįžus prisi
plaka kokia nuotykių ieš
kotoja, kol iškolektuoja

be cento 
dūšios”. Jie geros 

Kitas iš nuobodu-

o - . . . , sunkiai uždirbtus dolerius, ' džiaugsmo^
rio būta lietuvio. Nuspren- Dviese, miške gilumoj Bet šiaip jie — mieli lietu- 
džiau savo misijas prade- — Sveikas tėvai, atėjau viai ir džiaugsiuosi radęs 
ti nuo jo. Paklaustas pasi-jtavęs aplankyti... 
sakė esąs tikintis, paragi-, — Na, iš kur dabar?... 
nau atlikti išpažintį, visgi ; Pradedame nuo Lietuvos

atvažiavo, iš

progos juos vėl aplankyti. 
— O kaip jums atėjo min

tis į galvą pirmu kartu pas 
juos nuvykti?
— Buvo taip, — pasakoja 

tai, ką aš prancūzų šeimos namuose, iš pradžių nedrąsūs, bet;tėvas Liauba. — Kartą ap-

bėjomės gal kokią pusant- _ proga, kitos* gali nepasi-_ ar seniai 
xV ” _.”"'|ros valandos. Vyras šalto- taikyti. Vyras atsiklaupė kur.

1 . • 1____• _ • _ _ 1___ — X * - w .----- *

kur vėjo perpu- uždirbu, tą turiu, man Die- prie stalo, atliko atgailą, nlrno nrorni l_  ___ T*: r J

: i
Trobelė giliai 

miškuose

vėliau pasideda piūklą. į rūpinau vieną ligonį pas- 
■ Pradedame apie tikėjimą. Į kutiniais Sakramentais. I

Teisinasi — žiemą vasarą Po kurio laiko kažkas man paveikslus.
•• . - . .____________ X" 1___ 1___ •• __________ __ - ___pranešė, kaip jis savotoli dirba, negali pasiekti _ _

.—--------- . « > Išvažiavom su juo į miš- bažnyčios. Kalba gana at- draugams prasitaręs: “Aš
bet uolus apasta-| norį pasilikti svetingais ir kus. Apie aštuonetą mylių virai, drąsiai, mano — ką tą kunigą nušausiu, kam 

už miestelio toliau nebe- gį čia, miškas, negi bažny- jis man kojas su alyva su- 
šmeravojo”. Nuėjau jo ap
lankyti vėl ir sakau: “Tai 
dabar vėl atėjau, gali jau 
šauti”. O jis — “Ną ką aš 
jiems kito sakysiu, kad jie 
tokie...” Kai jį lankiau, 
gailestingosios sesutės pa
rodė dar kitą lietuvį, šis 
papasakojo, kad nemažai 
lietuvių kerta miškus ten

virai, drąsiai, mano — ką

buvo kelio. Palikę automo- £įa daugiau nereikalaus iš 

lių ėjome pėsti per miškus, 
be jokio tako. Pakeliui 
matėsi daugelis stirnų pė
dų. Miško gilumoje pasie
kėme namuką, sukaltą iš 
lentgalių ir apkaltą sma
luotu popieriumi. Viduje 
stovėjo dvi paprastutės lo
vos, abidvi dviejų aukštų, įo išpažintį,

jnigo.
Iš viso Kanadoje prį- 

skaitoma apie 10,000 lietu
vių. Jų gal apie 6,000 gyve
na parapijų ribose ir yra 
tik vienas lietuvis klebo-l 
nas...

"Mes jokio biznio su 
kunigais neturime, 

nebaderiok" 
j — Kitas įdomus plotas,— 
pasakojo toliau tėvas Ju
venalis Liauba,—tai Maine 
! valstybės šiaurėje Mille- 
nocket miestelis. Čia yra 

; popieriaus fabrikas, iš ku
lno ir pragyvena ten įsi- 
kūrusieji. Nuvažiavęs te- 
nai ieškoti lietuvių užėjau 
į paštą, gavau lietuvio ad
resą ir taip susekiau, kad 
esama keliasdešimts lietu
vių šeimų.

Nueinu į vieną šeimą — 
penki vaikai, visi nekrikš- 

, tyti. Tėvai — per kokį pus
valandį, ką tik turėjo prieš 

i katalikų Bažnyčią, viską 
išsakė, pro lūpas išmetė, 

i Pakviečiau juos į misi- 
' jas. Rezultatas — dar atsi-

Aviacijos karininkas 
geležinkelio vagone 
Kartą pasitaikė sutikti 

vienas aviacijos karinin
kas. Jis jau buvo 30 kartų 
su viršum bombardavęs 
Berlyną ir kitas vietas. 
Tiek pasižymėjimo kaspi
nų ant krūtinės, atrodė 
koks generolas, jau net 

i pražilęs, o ištikrųjų jis tik 
.24 metų vyras. Ką reiškia 
šiurpūs pergyvenimai!

toli, niekas jiems nepade-' Vienintelė mano pa- 
da, niekas jų sielos reika-l^į_; ‘5L? 
lais nesirūpina. Tada ir nu-į 
tariau, kad reikia važiuoti 
jų ieškoti. Bet žiemą — 
sniegas buvo užgulęs, su
laukęs pavasario ir išva
žiavau.
"Gyvenk pats ir leisk 

kitam gyventi"

tą kunigą nušausiu, kam

bilįdar kokią trejetą jny- manęs — negi sakys eik 
x išpažinties. O kaip tik

ir paraginu prie to. Ne- 
priešingas. Senukas pa
daužė pypkę į nykščio na
gą, padėjo ją ant kelmo. Ir 
aš atsisėdau ant kelmo, o 
jis atsiklaupė prie nuleisto 
medžio, persižegnojo, atli- 

._ ir jo širdis
taip, kad — dviem^ vyram buvo taip minkšta, gera, 
tenka gulėti viršutinėse, nors veide matėsi raukšlės, 
dviem apatinėse T 
Kampe geležinis pečiukas, 
asloje — gramozdiškas 
stalas, sienoje — mažas 
langiukas. Pasieniais kam
puose sumesti kirviai, piu- 
klai, o ant sienos — lašinių 
paltis kabo ant šniūro. Du
rys — nerakintos, nors 
trobelėje — nė gyvos dva
sios.

Io drabužiuose lopai ,to’ tik vienudu. 
ilgais digniais susiūti
Nieko čia neradę, pa

traukėme pas pirmąjį po- netas lietuvių. Su kiekvie- 
piermalkių kirtėję. Kerta nu teko pasikalbėti po pus- 
jie medžius po vieną žmo- valandį, po valandą. Visi 
gų išsiskirstę — kiek su- išpažintį atliko, tik vienas 
piauni, tiek uždirbi. Me- negalėjo dėl to, kad reikė- 
džiai galima apkabinti, ne- jo sutvarkyti moterystės 
perstoriausi, vienas žmo- reikalai, bet ir jis pažadė- 
gus įstengia juos ant že- jo tą padaryti, 
mes nuleisti.
rąstus arkliais ištempia į į tą savąją trobelę. Mane 
šalį, kur medį supiausto vedė aplinkiniu, tolimesniu 
rankiniu piūklu ir sukrau- keliu ir aš “nemačiau” tos 
na į krūvą, o žiemą —- jau butelių krūvos, kuri riog- 
kiti darbininkai su specia- sojo prie to tiesiojo tako... 
liomis rogėmis išveža. Pirmas jų klausimas buvo 

Mano vadovas parodė — kada galės priimti Ro
man tokį senuką ir nuėjo muniją. Pasakiau — atei- 
pas kitus pasakyti, kad site už trejetos mylių. į tą 
lietuvis kunigas pas juos į namą.

lovose. nors plaukai jau žili, nors
jo ilgai neskusta barzda 
dulkių prisižardijusi, nors 
jisai pats suprakaitavęs. 
Gegužės mėnuo, paukščiai 
čiulba, oras šiltas ir miš
kas — kaip didžioji Dievo 
bažnyčia. Paskiri atgailą, 
tai jis ją čia pat klūpoda
mas prie sienojaus ir su
kalba. Niekas mūsų nema-

Būriu — į trobelę
Toje vietoje buvo septy

Nuplautus Pavakariais mane vedėsi

sakojcsi jisai. Nekartą te
ko grįžti su lėktuvu, ku
riame vaitojo mano drau
gai: kitas peršautas, kito 
krūtinė išplėšta...

Aš jau atleistas kitus 
mokinti, bet grįžtu sava
noriu... Nenoriu žudyti, bet 
sunaikinti fabrikus, tiltus*

— Tai visokių nuotykių kad kiti v~vrai mūsų nežū- 
tenka patirti taip bevaži- tų..., pasakojosi jisai, 
nėjant su ųiisijomis? ; Kai artėjome prie sto-
— Ir dar kaip! Suradau ties, kur jam reikėjo išlip* 

vieną buvusį komunistą, jti. tasai karininkas atsi- 
kurs rengėsi važiuoti į stojo. atsiklaupė vidury 
SSSR, tik nesusitarė dėl tako vagone, pilname žmo* 
atlyginimo, nusivylė ko- 1 
munizmu, bet vis tiek tuo
jau pradėjo pasakotis, kad 
jis neabejojąs, jog esąs 
beždžionės ainiu, priminė 
inkviziciją, Šv. Baltramie
jaus naktį...

“Iš kur tą visą, kokią 
mokyklą baigei, gal ir aš 
ten važiuosiu, nusimesiu 
sutaną ir būsime drau
gai?!” Vyras staptelėjo ir 
atšovė: “Skaičiau peipe-' 
ry... Aš laisvų pažiūrų. Ma- į 
no mintis: gyvenk pats ir 
leisk kitam gyventi”. Žino
damas, kad po jų civilinio 
šliūbo, kai žmona norėjo 
religinės santvarkos, jisai

nių, ir kai dešimtys kelei
vių į jį klūpantį įsmeigė a- 
kis, paprašė:

— Tėve, palaimink mane. 
Dr. Juoz. Prunskis.
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Padėkos Žodis, šiuomi reiškia
me gilų padėkos žodį visiems 
prisidėjusięms aukomis ar dar
bu prie Whist party, kuri sėk
mingai įvyko rugp. 3 d., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. Visus

aukuojusius pinigais bei reik
menimis dėl premijų niekad ne
užmiršime.

Vardu veikiamosios komisijos 
ir visų tėvelių parapijos moky
klos vaikučių su padėka ir pa
garba liekame — Valerija Leš
činskienė, Joana Šaučiūnienė, 
Florencija Kaspariene ir Mag
dalena Druzdienė.

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mace.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki • tai 
Šeštadieniais Nuo 2 Iki S-tal.

Iš Chicagos. — Tėvas Nauru- 
šis Servitas, iš Chicago, III., lan
ko vasarinius pamokslų kursus 
Šv. Jono Seminarijoje, Brigh- 
ton, Mass. Jis yra kunigo direk
toriaus pagelbininkas visai A- 
merikai vesti novenas prie So
pulingos Dievo Motinos.

Tais pačiais kursais naudojasi 
ir kun. F. Kenstavičius iš Law- 
rence.

Vaizde matome Jo Ekscelenciją Arkivyskupą Ri
chard J. Cushing, D. D., tarpe Nukryžiuoto Jėzaus Se
selių, prie naujai įsigyto motiniško namo, Brockton, 
Mass. Jo Ekscelencija labai nuoširdžiai remia Seseles 
ir Labor Day , rūgs. 2 d., žada asmeniškai ir vėl atvykti 
j didžiulę šventę, kuri įvyks vienuolyno rezidencijoj. •

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRI8TAI

447 Broadway
Se. Boston, Mato.

OFISO VALANDOS: —
Nuo • ryto Iki 12 val. diona.

Seredomis: —
Nuo • ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROwbridąe <330

J. RepsNs. M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET '

Kampai Tnman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MAS8.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Rugp. 14 d., mirė, po sunkios 
operacijos, miesto ligoninėje 
Klemensas Pranckūnas, 66 me
tų, gyv. 16 Schiller St., Jamai- 
ca Plain, Mass. Jis paėjo Pa
biržės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 34 metus. Paliko 
žmoną Veroniką (Matejūnaitę), 
sūnų ir dvi dukterį. Viena duk
tė yra vienuolė mokytoja Notre 
Dame Kongregacijos.

Kūnas pašarvotas pas grabo- 
rių Kasparą.

Laidojamas iš šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios rugp. 17 
d., 9 vai. r., Šv. Mykolo kapuose.

Melskimės už mirusius.

Jo choras susidėjo iš 25 išlavin
tų balsų. Chorvedis buvo profe
sionališkas balso lavintojas, 
protestantas, valdžios apmoka
mas. Vargonininkas taip pat 
profesionalas, žydas — valdžios 
apmokamos choro išlaidos. Šį 
chorą visi girdėjo ir pats kape
lionas gailėjosi jį apleisti.

Kun. Jenkus turėjęs daug at
sivertėlių. Iš visokių religijų ir 
įvairių rangų žmonės perėjo į 
katalikus.

Kun. Jenkus pabrėžė, kad ka
riuomenėje esti per didelis kata
likų kapelionų trūkumas.

i

GR|ŽO IŠ ATOSTOGŲ

Pp. Juozas, Marijona, Silves
tras ir Zuzana Jeskevičiai ir

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tol. So. Boeton 0848

L

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, Mate.

TeL Parkway 1233-W

Aukos. Vincehtas Vosylius au
kavo salės taisai $20, Viktorija 
Tarbokienė $5, Domininko Dau
nio šeima.

Lietuvos reikalams aukavo 
Viktorija Tarbokienė $5.

Išvažiavo Kun. Jenkus. Perei
tą savaitę, trumpai So. Bostone 
pabuvęs, išvažiavo naujon vie
ton kapitonas kapelionas kun. 
K. Jenkus. Senojoje vietoje 
Fort Bliss, Texas, jis buvo įsi
gyvenęs ir dirbo labai naudingą 
darbą. Buvo ten tikrai patenkin
ti. Darbo turėjęs pilnai. Finan
sai jam nerūpėjo. Aplaikymas 
geras. Gailėjosi apleisti chorą.

J.

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

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

220 E SL, Tel ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

REIKALINGA C. F. HOVEY 
CO. Counter merginos. Atsišau
kite pas Miss Brown, Employ- 
ment ofisan, 3-čios lubos.

(16-23)
1 - • I . -A ■ ■ 

REIKALINGA Firankoms 
dirbti operatoriai. Priimame pa
tyrusios ir nepatyrusios. Darbas 
prie mašinų ir floro. Geros dar
bo sąlygos moderniškoje dirb
tuvėje. Gera alga pradžioje — 
darbas pastovus.

Arnold Curtain Mfg. Co.
116 Merrimac St., Boston (Arti 
No. Station. Tel. Laf. 5925.

(13-16)

(LAĮC) Rugpiūčio- 2 <fe.tinitaiį 'likvidavimas, eže- 
Congressional Record psl. ringo ruožo abiem pusėm 
A 5047, užtinkame prąnę- rietimas. Atkakliose kau
simą apie-padėtį Karaliau-------------------
čiuje. Kaip žinome, Kara-J 
liaučius kapituliavo prieš 
pat karo pabaigą, 1945 m.j 

j balandžio 9 d., vadinasi, !
'geru pusmečiu vėliau po į 
užėmimo Vilniaus (1944 m,! nepretraukiamo artilerijos 
liepos 13), Šiaulių (1944 įn. i parengimo. Rusams mies- 
liepos 27) ir Kauno (1944 tą užėmus, prasidėjo sau
na, rugpiūčio 1). | valiavimas, plėšimas, de-

Rusų pagrindinis smūgis j S<nim^s “J®““
buvo nukreiptas per mas. Tas tęsėsi 9 dienas, 
kiją, Berlyno link... Fakti- 
nai, Rytprūsiai nuo Berly- miesto spėjo 
no buvo atkirsti jau žiemą.l ( jūromis per Pilavą ). 'Pa- 
Nemuno ribą nugalėję, ru- čiame mieste 
sai 1944 m. rudenyje pla- 
čiu frontu prisiartino prie 
pačių Rytprūsių. •

Prasidėjo metodingas i

Į tumėse,*viens po vieno, bu
vo likviduojami koncen
triškai aplink Karaliaučių 
toli išnešti įtvirtinimų žie
dai, Pats, Karaliaučius ka
pituliavo po 30 valandų

Gyventojų dauguma- iš 
išsievakuoti

Marcelė Širkfent su dukrele bu
vo išvykę keletu dienų į Kana
dą. Aplankę p. Jeskevičiai savo 
sūnų kun. V. Jeskevičių, rugp.
12 dieną prisisėmę naujos ener
gijos grįžo namo.

P-nąs J. Jeskevičius yra ilga
metis LDS 1-mos kp. finansų 
sekretorius.

Kun. V. Jeskevičius, S. J., stu
dijavo Quibece. Ten baigęs mok
slus grįžo į vienuolyną, Pom- 
fret, Conn.

teliko apie 
30,000. (iš prieškarinių 
250,000).
tracijai Rytprūsiuose įsi-- 
steigus, įprastu metodu, 
prasidėjo žmonių suiminė- 
jimai ir jų deportavimai į 
Sibirą. Pačiame mieste mi-

Rusų adminis-

Vieno-kito pripuolamai 
užsilikusio pastato neskai
tant (pav. vadinamoje Ko- 
enigseck dalyje), miestas 
virto milžiniška griuvėsių 
krūva. Rytprūsius skaity
dami jiems amžinai pri
klausančiais, nuo pereitų 
metų galo, rusai pradėjo 
intensyvią kolonizaciją.

Į Rytprūsius grūdami de
mobilizuoti raudonarmie
čiai ir jų šeimos, kurdami 
naujas kazokų “stanicas”.

Net pats miestas neper
seniai liko pavadintas “Ka
liningradu”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LANKĖSI

Šią savaitę lankėsi kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirmininkas 
ir kun. J. švagždys.

Lankėsi vytis Eugenijus Vel
ta iš Newark, N. J. Taipgi lan
kėsi Matas Norbutas iš Cam
bridge, Mass. Atąiląnkymo pro- 
ga kaip paprastai, p. Norbutas 
visus “Darbininko” darbininkus 
apdovanojo vaisiais.

Lankėsi p. Zareckas iš Law- 
rence, Mass. Atsilankymo pro
ga, svetys nuo p. Veronikos La- 

<lis atvežė $L00 auką kalendo
riaus fondan. <

*-* jčj

REIKALINGA 25 Stitchers

ir Bartackers. Nauja dirbtuvė,

švari ir jauki aplinkuma. Leng

vas darbas. Geras atlyginimas.

Atsišaukite, 1165 Tremont St.,

Boston. 13-16)

gyveno Superior, Wis. ir Kings-
ton, o dabar nežino kur, ■ gal
Bostone. Jie patys ar kas kitas irimų skaičius padidėjo iki 
atsišaukite šiuo adresu: Mrs. A.
Tilenis, 1488 Columbia Road,
So. Boston 27, Mass., ir gausite 
adresą asmens, kuris jų ieško.

f

Ketvirtadienį, rugp. 15, “Dar
bininke” lankėsi p. Juozas Si- 
mukaitis iš Brooklyn, N. Y. At
silankymo proga užsisakė laik
raštį “Darbininką”. Su juomi 
kartu atsilankė ir jo giminaitės 
pp. Marcelė Cūnienė, adv. Juo
zo Cūnio mamytė ir jo žmona 
Bronė Cūnienė, Ladies Auxilia- 
ry, So. Bostone pirmininkė. Juos 
lydėjo p. Ona Siaurienė. LDS 
Centro iždininkė.

STEPONO DARIAUS 
MOTERŲ AUXILIARY 
METINE VAKARIENE

Ree. Šou 372* Šou 4*1*

LfttaiMfa Fumiture Ce.
MOVER*— 
Insured and

BovMfod 
Local A Long 

Distance 
Moving 

326.328 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

be
500-600, per dieną. 

Ilgą laiką 
vandens, 
šviesos.

miestas
be šildymo, be

IŠ 10 PASKOLOJ PRAŠYTOJAI YR4 PATENKINAMI'

Mažesni
Mėnesiniai

Išsi mokėjimai
Dabar—banka.v žemais nuošimčiais teikia paskolas - 

astneniams;reikalams ‘pratęstu" 18 mėnesių 
iš'imokejimui savo 24 ofisuose.

‘Išimant paskolas pirkimu’ tam tikrų dalykų ant kurių Valdžia 
reikalauja,, kad būtų apmokėta paskola į

trumpesnį laiką.

S^ational,

Shawmut Bank
South Bo'ton Branch. 47+ West Broadvvav

August 1-st Sale
Platus Pasirinkimas

X 
S

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostia, sudaryta 

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

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

f y

Vaistas AZIVA
Šis vaistas yra geras nuo saulės 

ir ugnies nudegimo. Labai gelbsti 
nuo nušutinimo. Turėkite juos sa
vo namuose, kad nelaimei įvykus 
gautumėte pagalbą. Atsitikus nu- 
sideginimui reikia pamirkyti ske
petaitę į Azivą ir kloti prie žaizdų 
ir pamatysite kaip greitai gausite 
pagalbą. Užsakymus siųskite:

AZIVA
295 Silver St., 2-nd fl.
So. Boston 27, Mass.

So. BostM FrniHve C*. 
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto. 

380^2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymat skubu*.Ladies Auxiliary pirmininkė p. 

Bronė Cūnienė. pranešė, kad 
garsioji jų organizacijos mote
rų metinė vakarienė įvyks rugs.- 
Sept. 8, 6 vai. vakare. Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje. So. 
Boston, Mass. Kviečia visus da
lyvauti.

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. a

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.

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

Veltui Kelione
Ponios ar panelės, norinčios iš bile kokio

Naujosios Anglijos miesto atvykti j I. J. Fox 
krautuvę, parašykite Bernardui Koraičiui, 411 
VVashington 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;

REIKALINGA Book binders, 
vyrai operuoti rounding & back- 
ing mašinas. Unios sąlygos. 
Nuolatinis darbas. George Co
leman Co. 470 Atlantic Avė., 
Boston. (—23)

S.BarasedSKirSinB
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graboriua Ir 
Balaamuetajaa 

Turi Notaro TMmb

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tai. BOUth Beaton 2580 
SOnaua gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava. 
TU. COLumMa 2S8?

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
[

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Ptgtmina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti* 

visiems draugiškai ir manda
giai patarnauja.

South Boston, Mass.

OfcrisakyUte Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Alyopiu CZufc Beverage Co.
Graften Ava* Isiington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS G ERŲ LB KIS, Namų Tel. Dedham 130 -R

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).

Ieško Giminių Amerikoje
Kazio, Zenono ir Prano Gėčių. 

Kazio Baltmiškio ir tolimesnių 
giminių— Vlado Naujoko ir Do
micėlės Mazremaitės. Jie visi 
yra kilę iš Lietuvos, Telšių aps
kričio, Plungės valsčiaus, Stal- 
go kaimo, ir gyvena nuo 1910 
m. Amerikoje. Prieš 18 metų

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
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. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Stamuliūtė,

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

11 Springcr St.. So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BU RA8ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininku — Jutau SvagMya,
601 6th SL, So. Boston, Mase.

Vlce-Plrmlnlnku — Pranu TuleUds
702 E. 5th St., So. Boeton, Mace, 

Prot. Ra£L — Jonu GlinecMa,
5 Thomu Pk., So. Boeton, Mau 

Fin. Rašt. — Aleksandru Ivaška,
440 E. Slxth St, So. Boston. Mase.

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

Maršalka — Jonas Baikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susiftnktnraa MS tre 
čią sekmadienį kiekvieno mtaeste 
2 vaL po pietų. Parapijos saB;
492 E. 7th SL, So. Boeton. Mana.

411 VASHINOTON STREET.
BOSTON-, MASS

Ai. ****ė

CASFER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boeton, Mm 
Joseph V.Casper 

(KA8PERA8) 
LaMotuvių DlroMortaoD 

Balsamuotojas 
NOTART PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir. Nokti 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

Tol. 8OU Boeton 1437 
ŠOU Boeton 3880

' II ! !■

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
8OUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, B. E. ZaletskM 
Grabortal Ir Balsamuotojal

Patarnavimai dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tol. 8OU Boeton 081S 

x ŠOU Boeton 2MB
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kam. linkėdami sveikiems su
laukti si labrinio jubiliejaus.

HARRISOH-KEARNY, N. J.
—------------- — i

Rugpiūčio 8. įvyko “surprise 
shover" dėl p. Htlen Tunkevi- 
čiūtės iš Kearny. N. J.. LA PC 
salėje.

Dalyvavo giminės ir daug ge
rų pažįstamų, kurios ją ajnlova- 
nojo gražiomis dovanėlėmis, 
už kurias ji taria širdingą ačiū.

Kairaitienė ir Parmarauskų šei
ma.

i Lietuvių katalikų draugijos ir 
klubai rugpjūčio 10 d. pasiuntė 
rezoliucijas į pavergtos Lietuvos 
reikalu Prezidentui Trumnnui ir 
į taikos konferenciją J. V. se
kretoriui James Byrnes. Koresp.

Malonu yra pasveikinti kun, 
Dr. Mykolą Cibulskį, M. S., ku
ris rugpiūčio 11 d. minėjo savo 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. 
Kun. Dr. M. Cibulskis per dau
gelį metu via buvęs vikaru mū
sų parapijoj. Taigi prisiminus 
jojo gražia darbuotę, malonu 
yra sveikinti ir linkėti sveikam 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

p. Helen Sprintvtė. gali lietu
vaitė iš Kearny. N. J., rugpiūčio 
4. išrinkta “Miss Kearny. 1946“.

Ji dalyvaus c-onteste rugpiūčio 
20 d.. Hackensack. N. J., kur 
bus rinkta “Miss New Jersev".

Rugsėjo 15 d. mūsų parapija 
minės savo 35 metų sukaktį. 
Ta progi yra ruošiama šauni 
vakarienė parapijos svetainėje, 
kurioj kiekvienas parapijietis 
bei lietuvis turėtų 
Klebonas 
kviečia

p. Antanas Milleris iš Kearny. 
N. J. ir p. Edna Rokienė iš 
Brooklyn. N. Y. apsivedė rug
piūčio 10. Dievo Motinos Sopu
lingos bažnyčioj.

Kun. L. Vaicekauskas sutei
kė šliūbą. p. Violeta Pranskienė 

» iš Brooklyn. N. Y. giedojo gra
žiai solo “Avė Maria" ir "Panis 
Angelicus.“

Vestuvių puota įvyko LAPC 
salėje. A. E. S.

VATERBURY. CONN

Vargonininkų S-ys Seimas
Amerikos Lietuvių R. Katali

kų Vargonininkų Sąjungos 35 
seimas įvyks Angelu Karalienės 
parapijos salėje. Brooklyn, N.
Y.

Seimas prasidės trečiadienį.
rugpiūčio 21 d.. 10 vai. ryte šv.
mišioms už sąjungos mirusius 
narius, o nuo 12 vai. iki 6 vai. 
bus posėdžiai. Vakare įvyks šei
minis bankietas su dainų prog
rama. Niedersteins Restaurane. 
69-16 Metropolitan Avė., Middle 
Village. kampas 69th St., va
žiuojant iš Maspetho. į

Seime dalyvauti kviečiami lie- ną. po piet, Šv. Kazimiero para- sterdamiečiai atsilankys, bet ir paruošimą ir siuntimą rezoliuci- 
tuviai vargonininkai iš visos A- pi jos parke įvyksta parapijos iš tolimesnių kolonijų. Kaip te- jų Lietuvos išlaisvinimo reika-! 
merikos.
seime prašomi apie tai pranešti mas pataisymui mūsų mokyklos Kas norės galės gerai pasišokti, jas ir visų draugijų 
iš anksto, kad būtų galima pa- ir sesučių namui. Rengimo ko- Taip pat bus 
rūpinti nakvynes.

j Kreipkitės mano nauju
rašų:

i

dalyvauti, 
kun. E. Gradeckas 

visus parapijiečius ir 
parapijos rėmėjus atsilankyti ir
paremti vakarienę.

Visos draugijos ir kuopos 
kviečiamos pasižymėti datą ir 
nerengti parengimų minėtą die
ną. bet ruoštis dalyvauti šioj 
nepaprastoj iškilmių puotoj. M.

AMSTERDAM, N. Y.

visuo-
Tary-

darbininkas

i

Marijos Numylėta Bažnyčia
Šv. Alphonso lietuvių bažny

čia Baltimore yra begalo graži 
savo stiliumi, bet dar gražesnė 
savo pamaldumu į Dievo Moti
ną. Tur būt nerasime tokių baž
nyčių Amerikoje, kur pamaldu
mas į Dievo Motiną siektų to
kio aukšto laipsnio. Malonu pri
sižiūrėti kaip apie dešimts tūks
tančių Baltimoriečių kas savaitę 
lanko Stebuklingo Medalikėlio 
Noveną. Novena pakartojama

i

Sekmadienį, rugpjūčio 18 die-

Spcrtininkas Bob Hope matuoja savo pajė
gumą su pagelba mašinos. Rekordas rodo, kad 
yra vilties pagerinti savo žaidimus.

Norintieji dalyvauti piknikas. Visas pelnas skiria- ko nugirsti, turės gerą orkestrą, lu. Susitarta paruošti rezoliuci- 
ir kuopų' 

įvairių dovanų, vardu pasiųsti Prezidentui Tru- 
misija deda visas pastangas, valgių ir gėrimų. Visus maloniai manui, J. V. sekretoriui James 

ant- kad piknikas ko-geriausiai pa- kviečia atsilankyti. Rengimo ko- Byrnes ir kitiems, prašant jų 
pagalbos Lietuvai, kad ji atgau
tų laisvę ir nepriklausomybę.Frank A. Dulkė,

97-08 UOth St..
Richmond Hill. L. I.. N. Y.

HEW HAVEN. CONN
Liepos 27 d. mūsų gera para

pijietė bei veikėja Judyta Kaz
lauskienė gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo sesutės, kuriame 
pranešė graudžią žinelę, kad 
jau prieš keturis metus, po rim
tos operacijos, pasimirė josios 
mylimas tėvelis. Ši žinia labai 
sujaudino mūsų veikėją. '

Dėl mirties mylimo tėvelio 
•visi parapijiečiai draugai ir 
draugės reiškia gilią užuojautą 
Jūdytai Kazlauskienei ir visai ‘ 
šeimai. Lai gerasis Dievas su
teikia amžiną atilsį Jono Jase
vičiaus vėlei dangaus karaĮįjoj.

vyktų. Ir tikisi, kad ne tik Am- misijos vardu P. Danyla.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ' I

1

NORWOOO, MASS.

Rugpiūčio 11 d. įvyko jaunų 
veteranų pirmas piknikas Lin- 
den parke, kuris buvo sėkmin
gas.

Sekmadienį, rugpiūčio 18 d., 
Linder. parke. Union City. Conn. 
įvyks piknikas Amerikos Lietu
vių Tarybos. Kviečiame 
menę gausiai dalyvauti,
bos pirmininkas, komp. A. J. A- 
leksis yra išvykęs poilsiui, kad 
sustiprinti sveikatą. Bet ir ato
stogaudamas rūpinasi, kad pik
nikas būtų sėkmingas. Šių ei
lučių rašytojui prisiuntė linkė
jimus ir paraginimą, kad dirb
tume dėl pikniko. Mes tikimės, 
kad komp. A leksis grįš pilnai 
sustiprėjęs sveikatoje. Jis pik
nike bus ir turėsime progą su 
jrn pasikalbėti.

Šv. Juozapo lietbvių par. pik
nikas Įvyks rugpiūčio 25 d., toje 
pačioje vietoje — Linden parke. Judyta Kazlauskai minėjo savo timieji. Visi ir visos sveikino ir kurias užprašė tėvelių intencija 

Marianapolio Rėmėjų sky- 15 metų vedybinio gyvenimo su- linkėjo pp. Okulevičiam ilgiau- ir kurios įvyksta penktadienį, 
riaus svarbus susirinkimas į- kaktį. 10 valandą rytą klebonas šių metų! 
vyks rugpiūčio 17 d., 
vakare, senos 
pose. Kviečia 
Yra labai svarbių reikalų.

Atsiprašau kai kurių aukoto- nantis
j" dėl Marianapolio Lietuvių 
Kolegijos pikniko, liepos 4. Wa- 
terburio stalo aukotojų šie var
dai nebuvo paskelbti, būtent: 
Pranas Kuzminskas S2.00; 
daiktais aukavo — pp. Dovidai- 
tienė. Gedrienė. Ragažauskienė,

■

Pereitą sekmadienį Lietuvos 
Vyčių 27 kuopos nariai buvo nu
vykę į Sagamore Beach pra
leisti dieną.

sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas; dėkoja pp. Okulevičių ir 

Sekmadienį, rugpiūčio 18 d. Ožaičių šeimom is Provi- 
Moterų Sodalicijos Komunijos ^ence» R- !•» P- Skapinskienei iš 
djena Dorchester; pp. Smilgiam iš Ar-

, lington; pp. Tataronienei iš
Rugpiūčio 4 d. šauniai pager- Lawrence; p. Ievai Marksienei 

be pp. Joną ir Oną Okulevičius, ir jos dukrelei už pagalbą, dova- 
gyv. Washington St., jųjų 36 nas ir sveikinimus iš So. Bosto- 
metų vedybinio gyvenimo su- no: pp. Ikasalam iš Brocktono. 
kakties proga.. J>p. Okulevičių Dėkoja savo dukrelėm, žentam 
dukrelės, žentai ir sūnus ir taip- ir sūnui už dovaną — rankinį 

________ ' gi artimieji suruošė bankietą, laikrodėlį mamytei ir tėveliui 
Rugpiūčio 4 d. pp. Anufras ir. kuriame dalyvivo giminės ir ar- piniginę dovaną ir už šv. mišias,

kun. E. Gradeckas atnašavo šv.] pp. Okulevičiai gavo ne tik 
bet ir

7:30 vai. 
mokyklos patai- mišias jųjų intencija. Kaip buvo ‘ sveikinimų ir linkėjimų, 

visus dalyvauti, malonu matyti pp. Kazlauskus daug brangių dovanų nuo savo 
su savo sūneliu ir dukrele arti- šeimos, giminių, draugų ir' ben- 

prie šv. Komunijos, pp. drai nuo visų dalyvių, pp. Oku- 
Kazlauskai augina sūnų ir dūk- • levičiai yra Šv. Jurgio lietuvių 
relę gražioj katalikiškoj dvasioj. 
Sūnelis sekmadieniais tarnauja 
mišiose.

Šia proga visi parapijiečiai, 
draugai ir draugės reiškia šir-'rims ir žentams, 
dingus sveikinimus pp. Kazlaus-1 miesiems

parapijos ir jos draugijų nariai 
ir rėmėjai.

pp. Jonas ir Ona Okulevičiai 
nuoširdžiai dėkoja savo dukte- 

sūnui ir arti-

Kneižiai 
N. H. ir 
lietuvių

Tą pačią dieną pp. 
buvo nuvykę į Nashua, 
dalyvavo tos kolonijos 
parapijos klebono kun. Dr. My
kolo Cibulskio Sidabrinio Jubi
liejaus bankiete.

Razulevičiai, gyv. St. 
Avė., praneša, kad jų

rugp. 16 d., šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje. Vienu žodžiu 
dėkoja visiems ir visoms už 
sveikinimus, linkėjimus ir dova
nas. Lai Dievas visiems atlygi
na!

Antradienio vakare, rugp. 13 
d. ALRK Federacijos skyriaus 
pirmininkas Antanas F. Knei- 
žys ir Amerikos Lietuvių Ben
drovės atstovai J. Pečiulis ir p.

už surengimą party, Dixon turėjo pasitarimą apie

OLD GOLDS
€LD GOLDS medikaliai nieko jums ne

padarys. Bet kada liečia rūkymo pasi
smaginimą. jie'atidarys jums akis! Dėlto, 

kad mes panaudojame modemišką mokslo 
techniką, kad davus jums teisingą, smagų 
rūkyme malonumą!

Pasismaginimui!

Made by Lorillard, 
populiaraus vardo tabako 

išdirbvstėje per arti 2O0 metų

Ir jei jūs manote, kad tas turi reikšmės... 
tai Cld Golds yra dėl Jūs! Užsidegk vieną... 
savo pasismaginimui!

Jei Jūs Norite
“Treat” Vietoje
“Treatment...”

Rūkyk O.Gs!

pp. 
James 
dukrelė p. Albina susitarė su p. 
Russell J. Mulhem iš Roxbury 
apsivesti, p. Albina Razulevi- 
čiūtė dirba United Statės Em- 
ployment Service Nonvoodo ofi
se.

pp. Razulevičiai yra Šv. Jur
gio lietuvių par. ir jos draugijų 
nariai ir nuoširdūs katalikų į- 
staigų ir Lietuvos rėmėjai.

pp. Pranas ir Blanche Rainiai 
ir jų dukrelė Nancy, gyv. Le- 
nox Avė., išvyko į Hampton 
Beach. N. H. praleisti atosto
gas.

čiais dalyvavo šie lietuviai vete
ranai: Jonas Petkevič’i’s. Stasys 
Šustauskas, Juozas Šustauskas, 
Juozas V. Sidov/ski, Jonas So- 
dowski, Petras Sidowski, Juozas 
Billert, Jonas Billert, Stasys 
Konevičius, Jonas Konevičius, 
Albinas Lozyskas, Alfonsas Go- 
kas, Mykolas Melecka, Alfonsas 

(Grigonis, Antanas Petkus, An- 
i tanas Rumsevičius, Viktoras 
Latauskas, Mykolas Bondzevi- 
čius, Jonas Filipavičius, Pranas 
Bondzevičius, Juozas Kočinskas, 
Pranas Boreiša, Stasys Boreiša, 
Adolfas Boreiša, Pranė Borei- 
šaitė, Aldona Čebatorytė, Anta
nas Petkevičius, Juozas Sima- 

,nauskas, Vladas Balkus, Pranas 
■ Vaitkunskas, Viktoras Bogu- 
šas, Albertas Paltanavičius, Ha
roldas Blažonis, Vincas Baraus
kas, “Bill” Konevičius, Stepo
nas Paškevičius, Edvardas Žilin
skas, Jonas Brown, Pranas Ei
mutis ir Reimondas Jackson.

Iš šių veteranų keli pasakė 
padėkos kalbeles.

Alekas Bogusevičius ir Ale- 
kas Melečka tebėra karo tarny
boje, Pacifike. Pranas Stanke
vičius žuvo karo tarnyboje, 
Jung. Valstybėse. Pirmininkas 
Martinas Petkus, prisegęs žuvu
sio kario motinėlei p. Stankevi
čienei “corsage”, pakvietė visus 
atsistoti ir atiduoti pagarbą žu
vusiam jaunuoliui ir jo motinė
lei.

Pasibaigus bankieto progra
mai, įvyko šokiai. Visi linksmai 
praleido laiką.

Šis parengimas įvyko minėtos 
draugijos svetainėje, Hancock 
St.

pp. B. Adomaitienė ir Gaubie- 
nė, rugpiūčio 4 dieną, buvo nu- 
vykusios į Lietuvos Pranciško
nų suruoštą Lietuvių Dieną. Ti
krai linksmai praleido laiką.

| Šiomis dienomis p. Alena No- 
vikienė, gyv. St. George Avė., 
susirgo. Ji turi skaudančią ran
ką. Linkime pasveikti.

MASS.
šeštadienio vakare, rugp. 10 

|d. įvyko Amerikos Lietuvių Pa- 
šalpinės draugijos suruoštas 
šaunus bankietas lietuvius ka
rius - veteranus pagerbtu

Draugijos pirmininkas p. Mar
tinas Petkus, pradėdamas prog
ramą, labai nuoširdžiai pasvei
kino visus lietuvius 
ir palinkėjo jiems 
sėkmių. Kvietė visus 
įsirašyti į draugiją.

Dalyvavo apie 200 svečių ir 
viešnių, tarp kurių buvo Peabo- 
dy miesto mayoras p. McGrath 
su žmona ir laikraščio "Darbi
ninko” redaktorius ir lietuvių 
radio programos vedėjas p. An
tanas F. Kneižys, kurie taip pat 
nuoširdžiai pasveikino visus lie
tuvius veteranus.

šiame bankiete garbės sve-

veteranus 
geriausių 
veteranus

i Padėka
Širdingai dėkojame visiems, 

vienokiu ar kitokiu būdu prisi- 
dėjusiems, prie pirmosios Nau
josios Anglijos Lietuvių Dienos 
organizavimo Greene, Maine.

Ypatingą padėką išreiškiame 
šios Šventės rengimo Komitetui, 
kurį sudarė: ponai Rudokai. 
Paušiai ir Simatauckiai; ponios 
I. Aišmontienė, B. Simotaitienė, 
S. Norbutienė, O. Bitulčienė, T. 
Kalvelienė, M. Ašmegienė, M. 
Daunienė, U. Daunienė, M. Vasi
liauskienė, R. Kondratienė, I 
Sabaliauskienė, A. Mikelionienė. 
U. Stasiulienė, p. T. Braitmoze- 
ris ir p-lės A. Vailenckaitė, Z 
Baniulytė ir I. Sabaliauskaitė.

Taip pat dėkojame Lietuvor 
vicekonsului New Yorke — p. 
A. Simučiui ir p. inž. šabanui už 
pasakytas kalbas, jaunimo cho
rui ir jo dirigentui klier. K. 
Mackevičiui už gražias dainas 
solistei p. Rymaitei už pagiedo- 
jimą pamaldose, kun. Pr. Jurui 
ir visiems svečiams už atsilan
kymą ir savo aukomis prisidėji
mą prie Pranciškonų vienuoly
no statybos vajaus Maino Vals
tybėje. p
Lai Dievas atlyginą visiems! 

Lietuviai PranciškdRai,. 
Mount SL Esančia , 

i Greene, Maine.

savaitės bėgy net keturioliką 
sykių.

Marija, matyt, pasirinko šią 
Šv. Alphonso bažnyčią savo 
šventove ir gausiai dalina m.- - 
lones visiems lankantiems šią 
Stebuklingo Medalikėlio Nove
ną. Jau vienuoliktas metas kaip 
Novena įvesta, bet dar vis j< s 
lankytojų skaičius auga ir did~- 
ja. Kaip Liurdą ir Šiluvą Marija 
pamylėjo taip ir Baltirnorės lie
tuvių bažnyčią. Šventas Tėvr s 
Pius XI yra pavadinęs Lietuvą 
Marijos šalimi, bet gilus pamrl- 
dumas į Dievo Motiną čia Balt - 
morės lietuvių bažnvčioje lenkia 
pavadinti šią vietą Marijos 
šventove.

Dievo lotina pas'rinko saa 
uolius kunigus Stebuklingo M< - 
dalikėlio pamaldumą žmen’ į 
širdyse ugdyti. Kun. Liudvike s 
Mendelis, Šv. Alphonso parrp - 
ios klebonas ir Stebuklingo M- - 
dalikėlio novenos direktorių::, 
visa širdimi atsidavęs skleidimui 
pamaldumo į Dievo Motiną. Šia
me darbe daug gelbsti kun. An
tanas Dubinskas, klebonuo pa
dėjėjas. Be to dar daug kitų ku
nigų kviečiama, 
vus žmonėms 
Dievo malonių.

Baltimoriečiai,
senovės tradicijų ir pamaldume 
į Dievo Motiną seka liurdiečius. 
Duok Dieve, kad šis gilus ir pa
vyzdingas pamaldumas į Dievo 
Motiną stiprėtų ir augtų.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.
— ■ ■ ■ I ■ — ■ -9

kad aptama- 
trokštantiems

matyt, laikosi

*

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washinjjton Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. T^!Xineton 8595

Llmetlnal dėl visokiu relka'v 
Patsrnavlma* Diena Ir Naktį

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums iiegzaminuoti skis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarom* 

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 8-1944

397 Main St.,
WORCESTER. MASS

275 Main St.. Webster. Mas*

W. J. Chisholm
GRAB0RIU8 

'Asmeniškas Patamavimar 

331 Smith St. 
PROVIDENCE, R. I 

Telephone:

Oflao: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

Krone is the word for 
Rene* Carson whose black

• cvcning dress and up-sweep 
hair-do give her a touch of 
vorldliness. She is under 
SMtMflt St 20th‘ Century-




