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Iš Stockhclm, Švedijos, 
praneša, kad šiomis dieno
mis pabėgę iš Pabaltijo 
valstybių ir atvykę į Šve
diją tremtiniai pasakojo, 
kad Vilnius nebedaro Va
karinės Europos miesto į- 
spūdžio, kokį jis turėjo 
per ilgus metus.

Miestas, su savo gražio
mis bažnyčiomis, krikščio
niškais paminklais ir šimt
metiniu universitetu, pa
verčiamas aziatų sostine 
— apgyvendinamas im
portuotais mongolais ir 
rusais iš Siberijos.

Visos bažnyčios uždary
tos Vilniuje. Vietiniai lie- Rev. John J. Considine, 
tuviai ir lenkai gyventojai M. M. pareiškė, kad reikia 
deportuoti į Sibiriją ir į 40,000 kunigų Latynų A- 
kitas Rusijos tolimas vie- merikoje. Kitaip anie 80,- 
tas.

Amerikos Lietuviai Už Lais
vą Ir Nepriklausomą 

Lietuvą

Apie T ris Garsenybes: Carty, Rumble Ir GoldsteinCushiILArkivysI
Įšventino 3 Trapiste

4 I iVd I

Cumberland, R. L — An
tradienį, rugpiūčio 20 die
ną, Trapistų vienuolyno 
koplyčioje J. E. arkivys
kupas Richard J. Cushing, 
D. D. suteikė kunigystės 
šventimus 3 jauniems vie
nuoliams.

I

Reikia 40.00(1 Kunigų 
Latynų Amerikoje

Maryknoll, N. Y. — Very

katalikų neturės

New York (LAIC) — A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto pė
domis sekant, sujudo skai
tlingos kolonijos, draugi
jos ir klubai. Gerai supras
dami politinio momento 
svarbą, per visą Ameriką 
leidosi šaukę mitingus, 
svarstant Paryžiaus kon
ferencijos darbų eigą, rei
kalaujant aiškaus pasisa
kymo už Atlanto Čarterį ir 
laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Iš provincijos 
gaunami pranešimai rodo, 
kad kas ne diena rašomi 
laiškai Prezidentui, siun
čiamos rezoliucijos Wash- 
ingtonan, net telegramos 
Amerikos delegacijai į 
Paryžių.

000,000
stiprios religinės vadovy
bės.

Kitos 
paskalbą.

Jung. Valstybėse vra 
vienas kunigas dėl kiek
vienu 650 kataliku; visoje 
Pietinėje Amerikoje yra 
apie 120.000,000 katalikų, 
kuriems tarnauja tik 23,- 
000 kunigų.

tautos turi duoti

lenkai Nenori Grįžti 
I Lenkiją

I

• Pašto Siuntiniai | Britų 
Okupuotą Vokietiją 

-------- ----- ‘ ' č
New York (LAIC) — 

Naujais US pašto patvar
kymais einant, Parcel Post 
pradėta priiminėti ir į bri- 
tij okupuotą Vokietiją.

Parcel Post iki šiol buvo 
riboti vien U Szona. Svorio 
riba 11 svaru. CARE siun
tinius išskyrus, į Berlyną 
Parcel Post nepriimami.

Tremtinių Religinės Kultū
ros Laikraštis

Kainų kontrolės komisija, Washingtone, pradėjo savo darbą ir jau 
daug reikmenų paliesta su pakėlimo ar nužeminimo kaina.

— Pasikalbėjimas su rašytoju, radijo kalbėtoju 
kun. Carty, pasakiusia apie 1,000 radijo kalbų.
— Ji išauklėjo lietuvė moteris. — Rumble nešio
josi akmenukus., vienuolėms mušti. — Apie 
vieną jo nešvarų anekdotų ir vyrų, kurs nesijuo
kė. — "Gerai atrodai, kodėl nesiženiji": užpuo
lė moteris kun. Carty per prakalbas. — Apio 
kiaušini, kurį sviedė į Goldsteinų ir apie minią, 
kuri norėjo vaikinų nulinčiuoti. — Raskit neat
sakytų klausimų, gausit 25 dolerius!

Moderniausios priano* šeimoje. Motina mirė man 
nes amžinoms tiesoms tik ką gimus. Tėvas buvo

Aną dieną teko susitikti 
ir ilgiau pasikalbėti su 
kun. Charles M. Carty. Į- 
domus tai žmogus. Jau a- 
pie dvidešimts metų kaip 
kalba radijo programose 
ir yra pasakęs gal netoli 
tūkstančio radijo kalbų. 

■ Bendradarbiaudamas su 
garsiuoju Australijos At
idi jo kalbėtoju kun. Dr. L. 
Rumble ir su USA garse- 

Msgr. Fulton J. 
Sheen išleido tris tomus 

į“Radio Replies” — per ra- 
Idiją duotų atsakymų į re- 

, Ilginius klausimus. Tų
Washington, D. C., rugp. j dėlto, kad graikų spauda knygų jau išė jo virš mili-

Bymes Kalbėjosi Su Ache JUNG. VALSTYBES ATMETE
son Jugoslavijos Reikalu

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių sekreto-

RUSIJOS REIKALAVIMUS

kontraktorius, sunku jam 
buvo mus visus globoti, 
.taigi aš patekau lietuvės 
j moters globon. Ji gyveno 
to paties namo antrame 
aukšte. Jos pavardė — Ka
sytis. Ketverius metus ji 
mane prižiūrėjo, augino. 
Pirma negu angliškai, aš 
buvau pramokęs lietuviš
kai, tik vėliau nesant pro
gos lietuvių kalbą vartoti, 
ją pamiršau. Augau Wa- 
terbury, Conn., kur yra gal 
didžiausia lietuvių parapi
ja visoj Amerikoj.

Kas sakmadienh per 
Bostone radijg

Pasirinkęs kunigystės 
pašaukimą teologijos mok- 
jslus ėjo Belgijoje, Lou-

apie katalikybę, kalbėda- kęs į Italiją, kur Florenci- 
neti-joje 1923 metais ir buvo 

įšventintas kunigu. Pirmą 
I Mano Uaaaino lietuvė 'kartą per radiją ir gavo■ imi

Įdomiausia buvo išgirsti, 
kad Jugoslavi- kad jį išauklėjo lietuvė ’

• _ ______

rius~James Byrnes kalbė- 22 — Jung. Valstybių vai- puolė maršalą Tito ir Ju- joną1 "egzempliorių. Be to, 
_______josi su Acheson, valst. de- džia pranešė Rusijai, kad goslaviją. 1 • • — -- i-t— 
kuris rū- partamento pareigūnu ir [jos reikalavimai kontro-

Varšuva. I^enkija— Wla- 
dislav Wolski, Lenkijos 
vice ministeris, L„..„ - .... .. ------------  « • _ - ----
pinasi 6 milijonų išvietin-®u Jung. Valstybių karo liuoti Dardanelius bendrai, ^žeidimas . Ka i r i ų j ų aikštėse sako prakalbas vaine paskiau buvo išvy
tų lenku grįžimu į Lenkiją,lvadais Jugoslavijos reika-jsu Turkija yra tai Jungti-spauda rašo, kad atšauki---- ’ »- - - ... -
kaltino “britų ir amerikie- hL. n*-..*..
čių karo autoritetus” būk 
jie sulaikę lenkus nuo grį
žimo. Taip gi kaltina gen. 
Anders, kad jis agituojąs 
išvietintus lenkus iš Vo
kietijos vykti į Prancūziją, 
Belgiją ir kitus kraštus.

jisai važinėja po įvairius
. ___ _ __ _ _ Tito sako, kad tai yra miestus ir gatvėse, miestų
pinasi 6 milijonų išvietin-Jun£- Valstybių karo (liuoti Dardanelius bendrai , “įžeidimas’’.

|S>U ūĮjauua nau a.ueo.apie KaLailKyDę, K

nių Tautų egzistencijos ig-mas atstovo yra tai diplo- mas į protestantus, 
noravimas. Jeigu viena matinių santykių nutrau- Ginčius ir kitokius. 

B n. I : v » »» Turkija dabar negalėtų an-i kimas. Tačiau* Dr. Cankar
iMkiliUJŽ r riSBmltl Riy* (ginti Dardanelių sąsiaurio tvirtina, kad taip nėra.

Ambasada veiks pagelbi- 
ninkų vadovybėje.

; Sakoma, L_2J_O__ 
jos atstovas negrįš į Grai- 'Į moteris. Jis pats savo kal
ki ją, kol jos valdžia neat-,bose nekartą tą yra iškė- 
siprašys už puolimus spau-4lęs. Jis pasakojosi: 
doje. ’ — Gimiau devintu vaiku

j ir jai būtų grąsinama ar- 
____  |ba ji puolama, sako noto- 
Milano Arki-j ie, tai susidarytų tarptau- 
Kard i n o 1 a s (finis pavojus ir Jung. Tau- 

Gen. Anders korpusas iš Schuster, griežtai protes-
Ttalijos grąžinamas į Ang-(tuoja prieš tuos agitato- 
liją, kur lenkai bus paruo-(rius — Katalikų Bažnyčios 
šiami civiliam gyvenimui, priešus, kurie reikalauja, 
Lenkai ’ atMisako grįžti į kad visi kryžiai būtų pra- 
komunstu ir ju pakeleivių šalinti iš visų Milano mo- 
valdomą Lenkiją. įkyklų.

žius Iš Mokyklų
Roma — 

vyskupas,

Nevv York (LAIC) —US 
okupaciniai valdžiai suti
kus, o Muncheno Arkivys
kupo leidimą gavus, Lietu
vių Katalikų Kunigų Są
junga okupuotoje Vokieti
joje nuo pereitų metų- galo, 
pradėjo reguliariai leisti 
savo laikraštį “Naująsis 
Gyvenimas”.

Yra tai švariai atspaus
dintas, gražiai pailiustruo
tas in folio leidinys.

Nelygu turima medžia
ga, vienu atveju laikraštis 
išeina 12, kitu — 16 pusla
pių. Visais atvejais turi
ningas ir aukštiems inte-'

Jung. Valstybės Įteikė Jugoslavi
jai 48 Valandų Reikalavimų

Griežtai Reikalauja Grąžinti Suimtus 
Amerikos Lakūnus - Leisti Padaryti 

Lėktuvą Nušovimo Tyrinėjimą

tų Saupiimo Taryba turė
tų įsikišti.

Jung. Valstybės sutinką, 
kad būtu sušaukta tarp
tautinė konferencija Mon- 
treux sutartį peržiūrėti, 
jeigu ji jau yra išsibaigus,: 
ir ją pataisyti. Tačiau: 
Jung. Valstybės nesutin-- 
ka, kad tai darytų tik Ru- t 
sija ir Turkija, nes tai j 
reikštu, kad Rusija ir Tur
kija būtų tikrai Dardane
lių sargais. Jeigu Rusija 
gautų kontrolę, tai ii turė
tų tvirtą sieną ir Turkija 
pasidarytu satelitine so
vietų valstybe.

LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 
NEW ENGLAND AIR SHOW 

PROGRAMOJE

kalbėti Italijoje. Dabar gi 
kas sekmadienį (išskyrus 

, kada išvažiuoja 
kur su prakalbomis) 2 vai. 
po pietų kalba per radiją 
Bostone iš stoties WTYC.

Soiūdis, kuri užsuko 
kunigas, uastorius ir 

. rabinas
Tai plačių pažiūru žmo

gus, mokąs rasti žodį su į- 
vairių nusistatymų vyrais. 
Kai Al Smith kompanijos 
metu kaikuriuose krašte

į H’ashington, D. C., rugp. rių lėktuvai buvo nušauti 
;22 — Jung. Valstybių vai-ir jie buvo priversti nusi- 
džia įteikė Jugoslavijai 48 
valandų ultimatumą (rei
kalavimą), kad paleistų 
amerikiečius lakūnus, ku- i

lektualiams standartams 
pritaikytas leidinys. Ame
rikiečių okupaciniai vai-

leisti. Taipgi reikalauja, 
kad Tito valdžia leistų a- 
merikiečiams ištirti lėktu
vų nušovimo priežastis.

Jeigu Jugoslavijos val
džia neišpildys Amerikos 
reikalavimų, tai visas rei-

dSlis laikraštis' yra ži-|kal!Ls Pavcstas Jun8; Tau’ 
nomas kaipo “The New; tM Saugumo Tarybai grei- 
Life” (vokiškai Neues Lo- tam ir atitinkamam veiks- 
ben).

Laikraštį redaguoja kun. pasiaiškinimą

Pagerbė Kiniečius Kunigus

montstr. 21, Munchen.

Trieste •— Iš Jugoslavi
jos praneša, - kad Venezia 
Giulia provincijoj parada
vo apie 10,000 amerikiečių 
kareivių.

Amerikos Kariuomenė Pa- 
radaro Prie Jugoslavijos 

jvcnus

lietuviu tautiniais šokiais Riestuose buvo kilęs fana-Rugpiūčio 15—18 d.d
< didžiuliame Jungtinių Vai- Jonkeliu ir Suktiniu, ku- 
stybių Armijoms aerodrome, r5------ 1—’------------------
Bedford, Mass. buvo su-
i.

riuos sklandžiai ir ekspre-
tiškas nusistatymas prieš 
katalikus ir panašiai, suė-

i singai pašoko. Tų šokių J° J^ tryse: Bostono rabi- 
ruošta milžiniška Naujos. muziką (smuiką ir akor-^nas ^eV1/ ashmgtono 
Anglijos oro laivyno paro- dionu) garsiakalbiai pa- -Protestantų dvasininkas
da. Ją ruošė Aeronautic ’ skleidė po visą platųjį ae- J?r’ H.unt ’L tįsai 
Association of Boston koo- rodromą ir žmonių minias, i Jį1.1 
peruoįant Jungt. Valsty
bių Kariuomenės Oro Jė- dėjo iš ugninių paveikslų 
goms. Joje dalyvavo įžy-

Kita programos dalis susi- trYs "^j0 s»™d;
- of good will and mutual

“Pyrocade of Americą” su understanding — tai yra,

Paryžius — Kardinolas 
Suhard surengė iškilmes 
pagerbti 19 kiniečių kuni
gų, kurie sustojo laikinai 
Paryžiuje, keliaujant į La 
Havre ir iš ten j Kiniją.

Tai pirmą kartą tiek 
daug kiniečių aplankė Pa
ryžių.

Anglija Viena Globos 
Palestiną

KVFXXXO« VF Ivž VXCXX V V <X ▼ VF X<F y * j * v J X X X * 1 A

miausi kariuomenės laku- muzika ir apibudinimais ir protestantu ir kata
rai su vėliausiais ir di- “fireworks”. I ,ku sueyvemmo m

mui. Jugoslavijos valdžios 
t atmetė ir 

pasakė, kadi tai “baisūs 
veiksmai”. Panaudojimas 
jėgos yra tai “be mažiau
sio pateisinimo tarptauti
niu įstatymu” ir yra “aiš
kus Jungtinių Tautų Čar- 
terio laužymas.”

Jugoslavijos Tito val
džia pataikauja Rusijai. 
Ji savo veiksmais sudarė 
rinitą pavojų taikai, kurią 
bandoma kokiu nors būdu šaukė savo atstovą Dr. I- 
įgyvendinti pasaulyje. Įzidor Cankar iš Graikijos

Anglijos 
pareiš-

Londonas — 
valdžios atstovas 
kė, kad Anglija viena su
tinka globoti Palestiną.

Jugoslavija Atšaukė Atstovą 
K Graikijos

Athens, rugp. 22 — Ju
goslavijos Tito valdžia at-

džiausiais lėktuvų mode
liais.

Penktadienį, rugp. 16 d. 
buvo pakviesta tautinių 
grupių reprezentacijos da
lyvauti vakarinėje prog
ramoje. Lietuvius atsto
vauti, per Lietuvos Garbės 
Konsulą adv. A. O. Shall- 
ną, pakvietė Bostono Lie
tuvių Tautinių šokių Gru
pę, kuriai vadovauja p. Ci
ną Ivaškienė.

Iš visų tautinių grupių 
tik vieni lietuviai buvo pa
kviesti pašokti keletą savo 
tautinių šokių. Kuomet ki
tų tautų, kaip rusų, lenkų, 
švedų, čekoslovakų ir k. 
tik po kelis asmenis buvo 
perstatyta estradoje, tai 
lietuvių grupė iš 11 daly
vių imponuojančiuose tau
tiniuose kostiumuose pra
dėjo to vakaro programą

Reikia priminti, kad lie- JĮte kito supratimo aąjū- 
tuvių grupei nuvežti iš ae- 1- 
rodromo buvo atsiųstas "Juodieji hipiai" 
automobilis. Kitus nuve-' Išplėtęs savo veikimą per 
žė patriotingas biznierius radiją, jisai suėjo į ryšį su 
Vladas Marcinkus. Parve- Australijos radijo kalbė- 
žimui buvo parūpinta ka- toju tėv. Rumble. Įdomi to 
riuomenės automobilis ir žmogaus istorija: jo tėvas 
trokas. Rap.1 Tęsinys 6-tame puslapy j

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX,SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 24 dieną, 1:15 vai. po pietų 
įvyks graži lietuvių radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, kalbelės, pranešimai ir sveikini
mai plauks oro bangomis per visą valandą iš WESX 
stoties. Prašome pasiklausyti.

Kalbės kun. Al. Abracinskas iš So. Bostono.
Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip

kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORvvood 1449.



Penktadienis. Rugp. 23 d.. 1946

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos Lietuvių Kunigų Seimas

Suvažiavo Kunigai J Marianapolį 
Ir Iš Tolimų Valstybių

Marianapolis, Conn. — 
Amerikos Lietuvių .Kunigų 
Vienybės metinis seimas 
įvyko Marianapolio Kole
gijos patalpose antradie
nį, rugp. 20 d. Atstovų 
kunigų buvo apie 60 iš į- 
vairių valstybių, ir net iš 
Omaha, Nebraska, Chica- 
gos, ir Virginijos. Gausiai 
atstovavo tris vienuoly
nus: Tėvai Marijonai, Tė
vai Pranciškonai 5 ir Tė
vai Jėzuitai 3.

Seimas prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis. 
kurias celebravo Kunigų 
Vienybės Centro pirminin
kas kun. J. F. Boll, ir asi- 
stoje buvo kun. Skrodenis, 
MIC.; kun. A. Rakauskas, 
subdiakonu, ir kun. V. At- 
kočius, MIC. ceremonijų 
vedėju.

Seimą atidarė kun. Boll. 
Kun. Dr. Rėklaitis. MIC. 
sukalbėjo maldą. Kunigas 
pirmininkas pakvietė į 
garbės prezidiumą kun. 
Dr. K. Urbonavičių, kun. Ld 
K. Rėklaitį, MIC., ir kun. J. hr:" 
Karalių iš Shenandoah. lseJ°

* oii m

Pa.
Seimo vedėju buvo iš- 

rinktas kun. Pr. M. Juras; 
pagelbininku 
Vilčiauskas ir sekretorium 
kun. A. Rakauskas. ■,

I rezoliucijų ir sveikini-,in?en^’ 
mų komisiją įėjo — kum j .. 2 234 sv mokvk-
Dr. K. Matulaitis, kun. M. 
Kemėžis ir kun. Justinas 
Grabauskas, OFM. Conv. 
iš Utica, N. Y.

Prieš piet Centro Valdy
ba išdavė raportus, iš ku- , 
rių paaiškėjo kaip daug Pa ai£°Je- 
Kunigų Vienybė yra pasi
tarnavusi Bažnyčiai 
tautai.

Po pietinėje sesijoje 
klausyta sveikinimai 
raportai centralinių orga- labai trūksta riebalų ir vi- 
nizacijų dvasios vadų. Pa- taminų. Nors tuos produk- 
sireiškė bendras troški- tus didesniais kiekiais ne 
mas pagyvinti akciją cen- taip lengva gauti, BALF- 
tralizavimui lietuvių, kad as jau turi paruošęs 9,000 
sulaikyti nutaut ėjimo svarų siuntinį margarino 
bangą. Rezoliucijos apima ir 20,000 svarų pieno mil- 
įvairius referuotus klausi- telių. Be šių siuntinių, taip

mus ir seimo nutarimus.
Seimo dalyviai vienbal

siai išrinko sekančią Ku
nigų Vienybės Centralinę 
valdybą: pirmininkas kun. 
Pr. M. Juras, Lawrence 

iMass.; iždininkas kun. J.Į 
Boll, Scranton, Pa.; sekre
torius kun. M. ] 
Bayonne, N. J.

Prelatas Ambotas sukal
bėjo maldą ir tuomi užsi- 

: baigė Amerikos Lietuvių 
| Kunigu Vienybės seimas.

J. B.

DUBININKAI

Vaikai turi “fonių” girdydami jauną stimuką

LIETUVIŲ TREMTINIŲ
GYVENIMO AKTUALIJOS

BALF Siuntiniai Ir 
Užpūtimai

BALF Sandėlio kiek-IŠ
vieną mėnesį išeina įvairių 
daiktų, reikmenų, maisto 
ir Kitokių produktų siunti
niai lietuviams tremti
niams Europoje. Kaip jau 
buvo skelbta, gegužės mėn. 
pabaigoje ir birželio mėn. 
iš BALF Sandėlio išgaben
ta $44,000.00 vertės keli 
siuntiniai. Liepos mėnesį 

> $17,688.44 vertės
siuntiniai Vokietijoj ir Da
nijoj esantiems lietuviams. 
.  > lietuviams iš- 

kun T............. 13 dėžių muilo, 1,577
sv. ir 30,427 sv. avalynės, 

; maisto ir mokykloms reik- 
'------ , o Danijos lietu-

. ...._. . • viams: 10,385 sv. drabužiųmų komisiją įėjo kun. 9 av
loms reikmenų ir 1,890 sv. 
avalynės, žaislų vaikams, 
adatų, guzikų ir kitų smul- 

‘ kių reikmenėlių. Siuntinė
liai išėjo liepos mėnesio

J t

pat ruošiami šie: $1,493.80 
vertės vitaminų; $675.00 
vertės Ood Liver Oil; už 
$900.00 kūdikiams specia
laus maisto; už $996.00 
buljono miltelių; už $936.- 
00 konservuotos mėsos ir 
1,000 svarų muilo miltelių. 
Ruošiamų siuntinių vertė 
siekia $15,000.00 sumos.

Atsiųsti į sandėlį drabu
žiai, maisto produktai ir 
kiti daiktai nuolatos rū
šiuojami, skirstomi ir pa- 

’ į kuojami. Kai tik susidaro 
didesnis jų kiekis, jie tuo- 

KeSE>u kur *
daugiausia reikia.

Įsisiūbavus BALFo dra
bužių ir kitų daiktų rinki
mo vajui neabejotam, kad 
po kurio laiko vėl galėsi
me paruošti didelį drabu
žių i ravalynės siuntinį Vo
kietijoje, Prancūzijoje, I- 
talijoje ir kitur esantiems 
lietuviams, ypač žieminių 
šiltų drabužių, baltinių ir 
kitų.

Padėkos ir tremtinių
i
I _ . _____ w
; prašymai nuolatos plau- 
į kia... Teplaukia daugiau 
drabužių ir daiktų į BALF 

į Sandėlį, težino lietuviai 
{tremtiniai, kad Amerikos, 
lietuvių pagalba jiems 
plauks be paliovos, be per
traukos!

Pablogėjo Lietuvos Tremti
nių Mityba Britų Okupuo

toje Vokietijoje

ir

iš- 
ir

BALF stengiasi tremti
nių prašymus ir pageida
vimus, kiek galima, paten
kinti. Paskutiniu laiku 
gauta nusiskundimų, kad

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 — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W, Broadway,_____________ So. Boston, M»s«.

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $............... ir prašau prisiųsti knyga (s)

iš bonkutės pienu. Tai Wisconsin valstybės vai
kai, kurie rado tą mažytį tik gyvą ir jį atmaiti- 
no.

i X...., :

AMERIKA PASIUNTĖ GRIEŽTĄ 
NOTĄ LENKIJAIr

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės pasiuntė 
griežtą notą Lenkijos val
džiai. Reikalauja, kad len- 

; ką valdžia austabdytų per
sekiojimus ir kad duotų 
keturias pagrindines lais
ves žmonėms, kurias ji yra 
prižadėjus duoti rinkimų 
kampanijos metu.

Britų Zona (LAIC)/— 
Nuo liepos 19 britų zonoje 
atsidurusiems ir.darbb ne
dirbantiems išvietintiems 
maisto norma iš 1840 kalo
rijų dienai liko sumažinta 
iki 1550. Pravartu pastebė
ti, kad atsižvelgiant į dir
bamo darbo rūšį ,vokiečiai 
gauna nuo 1250 iki 2330 
kalorijų.

Uetuvos Hentų Valdybą

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė ......................................................

Gatvė ............................... .. ...........................................

Miestas ir Valstija ...................... -.....................

Tokio žygio patarėjas y- 
ra kun. Skehan iš Katali
kų Universiteto, Washing- 

jton, ir kun. LaFarge, S. J., 
katalikų laikraščio “Ame
rica” redaktorius.

Apsakyh^ Iš Šventojo

New York’ —Nauja kom-. 
panija vardų" “Gyvasis Žo-> 
dis”, pareiškė; kad bus su-’ 
daryti, -spalvuoti judami

iv*

St. Paul — Šv. Tomo ko
legija pradėjo savo milži
nišką praplatinimo prog
ramą. Arkivyskupas John 
Murray dalyvavo iškilmė
se, kur buvo padėtas nau
jo namo kampinis akmuo, 

paveikslai su apsakyme-i Tas namas kainuos milijo
nais iš Švento jo.' Rašto iruną dolerių, o visa praplati- 
rodomi visur. Pirmos fil-'nimo programa kainuos 
mos pasirodys už metų lai-' apie keturi milijonai dole- 
ko. * rių.

i

RUSIJA KLIUDO TAIKAI
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LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
PALEIDIMAS

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius daug kartų vaka
rinių sąjungininkų karines 
įstaigas patikino, kad ka
ro belaisvių stovyklose e- 
santieji lietuviai į pagal
binę vokiečių kariuomenę 
buvo paimti jėgos ir teroro 
priemonėmis ir prašė juos 
paleisti. Lietuvius belais
vius paleisti buvo pažądę- 
ta, o dabar pažadas pradė
tas ir įgyvendinti. Anglai 
lietuvius belaisvius, laiky
tus belaisvių stovyklose 
Belgijoje, jau anksčiau pa
leido. Jie atvežti į Borg- 
horstą prie Greveno (šiau
rinėje Vokietijoje). Tuo 
tarpu jiems iš stovyklos 
išvykti dar neleidžiama, 
bet' jau traktuojami kaip 
lietuvių DP bendruomenės 
nariai. Visi gali laisvai su
sirašinėti. Prancūzai lietu
vius belaisvius, buvusius 
prancūzų valdomoje Vo
kietijos dalyje, taipgi pa
leido. Prancūzijoj dar esa
ma apie 200 lietuvių be
laisvių. Jų padėtis sunki, 
bet ir juos pažadėta pa
leisti. Tikimasi, kad arti
miausių laiku jie bus jau 
laisvi. Nemaža Prancūzi
joje buvusių lietuvių Be
laisvių dalis turėjo išva
žiuoti į Sovietų S-gą, o ki
ti įstojo į prancūzų svetim
šalių legioną. Amerikiečių 
žinioje dar yra per 800 lie
tuvių belaisvių. Jų paleidi
mas jau pradėtas ir tiki
masi, kad ligi liepos mėn. 
bus haigtas, Keletas šimtų 
lietuvių belaisvių yra Aus
trijoje ir Italijoje. Spėja
ma, kad apie 400 lietuvių 
belaisvių yra Jugoslavijo
je. Jokių smulkesnių žinių 
neturima.

Lietuvos Raudon a s i s 
Kryžius pakartotinai krei
pėsi į Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių, prašydamas 
globoti lietuvius belais
vius, esančius sąjunginin
kų belaisvių stovyklose. 
Tarptautiniam Raudona- į 
jam Kryžiui buvo nurody
ta, kad lietuviai į pagalbi
nę vokiečių kariuomenę
buvo sugaudyti prievarta! 
ir teroru.
LIETUVIŲ TREMTINIŲ 

SVEIKATOS BŪKLE
Lietuvių tremtinių svei

katos reikalais besirūpi

nančios lietuviškosios į- 
staigos konstatavo, kad 
bendra lietuvių tremtinių 
sveikatos būklė patenki
nama. Žiemos metu lietu
vių stovyklose epideminių 
susirgimų nebuvo. Apkre
čiamomis ligomis atsitin
ka tik pavieniai susirgi
mai, kurie neišsiplečia. 
Vasaros metu jokios epi
demijos negręsia. Didesnis 
lietuvių skaičius serga 
chronišku tuberkoliozu. 
Lietuvos. Raudonojo Kry
žiaus sveikatos skyrius 
deda visas pastangas, kad 
nuo apsikrėtimo apsaugo
jus sveikuosius, ypač vai
kus. Stovyklose apšikrėti- 
mui dirva palanki. Ligo
niai su atviru tuberkolio
zu stovyklose nelaikomi— 
jie pervežami į ligonines 
arba gyvena atskirai.

Stovyklose veikia UN- 
RRAos išlaikomos ambu
latorijos, kurias aptar
nauja lietuviai gydytojai 
ir kitas lietuviškas medi-, 
cinos personalas. Kelias 
ambulatorijas, kur jų ne
turi UNRRA, išlaiko Lie
tuvos Raudonasis Kryžius. 
Lietuvių tremtinių svei
katingumui stiprinti ir 
sveikatos būklei pagerinti 
daug prisideda iš BALFo 
gautoji vaistų siunta.

Vaikų mirtingumas la
bai nedidelis. Nežiūrint ne
lengvų sąlygų, gimimai 
pralenkia mirimus. Paly
ginus su vokiečiais ir kitų 
tautybių žmonėmis, vene
rinėmis ligomis sergančių 
lietuvių skaičius labai ne
žymus. '

St. Deveikis.

Darbo Unijos Lietuvoje

New York (LAIC) —
Ruošiantis profsąjungi
niams (darbo unijų) atas
kaitiniams susirinkimams, 
“Tarybų Lietuva“ Nr. 53 
rašo: “Ypač plačiai reikia 
aptarti pačius svarbiau
sius klausimus — darbo 
našumo kėlimą ir produk
cijos didinimą, darbo 
drausmės stiprinimą, soc- 
lenktynių organizavimą, 
stachanoviečių bei spar
tuolių judėjimo išplėtimą 
ir t.t. Taigi, svarbiausieji 
sovietinių darbb unijų už
daviniai — kuo daugiau iš
spausti iš darbininkų.

Sydney, Australija — J. 
J. Maloney, buvęs Austra
lijos ministeris Maskvoje, 
tvirtina, kad Sovietų Uni
ja (Rusija) tiesioginiai 
pradės karą su demokrati
niais žmonėmis arba juos 
privers pradėti karą su So
vietų Unija.

Sovietų Unija (Rusija) 
neprileis įgyvendinti tai
kos žemėje taip ilgai, kaip 
tik ji galės tai padaryti, 
sako Maloney.

Maloney, kuris du metu 
praleido Rusijoje, pareiš
kė, kad Hitlerio gestapo 
(slaptoji policija) buvo tik 
“vaiko žaislas” palyginus 
Sovietų slaptąją policiją, 
kuri “veikia kiekviename 
pasaulio krašte įimant ir 
Australiją.”

New York (LAIC)—Šios 
antrosios okupacijos metu 
Lietuvoje nuostabiai dide
lis skaičius rusų pastatyta 
į vadovaujančius postus. 
Jų skaičius kas kart didė
ja. Kiti statomi į nemažiau 
įtakingas padėjėjų vietas. 
Pagal “Tarybų Lietuvos” 
Nr. 52 Plentų Valdybos 
partinės organizacijos se
kretoriumi yra tūlas Anto- 
nov.
— Laivų remonto dirbtu

vių komunistų partijos or
ganizacijai vad o v a u j a 
draugė Muškina.
— Motorų skyrius Kaune 

yra vadovaujamas komu
nisto Gavrilovič.
— Alaus daryklos “Ragu

tis” “partorgu” (komunis
tų partijos organizaciniu 
vadovu) yra Ripko.
— Nemuno laivininkystė

je vienu iš aukštesnių pa
reigūnų yra Klimenko. Ir 
taip toliau.

Administradft ReformaMIntvv0Ww IW VVW

Britp Zonoje

Vokietija, Angių wna 
(LAIC) — Įvedus centrali
zuotą ryšių karininkų sis
temą, anksčiau veikusieji 
vietiniai tremtinių komite
tai panaikinami.

v

nė ir policija numalšino 
kruvinas musulmanų ir 
indusų riaušes.

Apskaičiuojama, kad per 
4 kautynių dienas užmuš
ta 3,000 vyrų, moterų ir 
vaikų.

Dviem milijonam to 
miesto gyventojų gręsia 
badas ir ligos.

Grąžina Kaing Kontrolę 
Mėsai

IndijoNs Kunigas Lokys
PamlnZ&RU raminejimo misms

Washington, D. C. —Kai
nų Dekontrolės Taryba į- 
sakė grąžinti kainų kon
trolę mėsai, vatos sėklai ir 
soy pupoms. Tačiau pali
ko be kainų kontrolės pie
no produktus, kviečius, a- 
vižas, rugius, kukurūzus 
ir iš jų gaminamą sąrą.

Mėsos kainos grįžta prie 
kainų ,buvusių birželio 30 
dieną.

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

Sv. Pranciškaus Pėdomis

t Aibany — Kunigas Peter 
Jacobsr S. J., vienintelis 
Iroųois Indi jonas kunigas, 
atlaikys, šv. mišias pami
nėjimui 300 metų sukak
ties Lake George ežero at
radimo.

Šv. Izaakas Jogues atra>___
do’tą ežerą ir užvardino Įbetoiu.

ALT Specialus Spaudos 
Atstovus Faryteje

(LAIC) Mažosios Taikos 
Konferencijos darbams 
sekti, ALT įgaliavo Drl B. 
Kazlauską būti jos specia
liu spaudos atstovu ir ste-

>„1

švenčiausiojo Sakramen 
to Ežeras”.

PENKTAS LEIDIMAS 
Pataisė ir Papildė 

Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M.
. Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Šv. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

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

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

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

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

Nėra žmogaus, kurte' bū
tų visiškai blogas, nė'nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

Numalšino Riaušes 
; Kukutyje k

Kalkuta, Indija — Brita
nijos ir Indijos kariuome- 
Baltijos Sąjungą.

Dr. Kazlausko praneši
mus kas kart padavinėsi- 
me visuomenės žiniai. Tarp 
kitko, Dr. Kazlauskas auk
štus mokslus ėjo Prancū
zijoje. tarptautines sąly
gas gerai pažysta ir yra 
autorius mokslinio pran
cūzų kalba veikalo apie

Trečiojo Ordino Vadovėlis
Sv. Pranciškaus Pėdom)

Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių;
Kaina su prisiuntimu: 61.10

. Užsakymus-siųskite sekančiu adresu: ‘

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine
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DIDIEJI TAUTOS REIKALAI '
MUS SAUKIA

>

Besirengiant prie Amerikos Lietuvių Kataliku Kongreso

DARBININKAS
West Broadwav. buu

TeJephone SOUth Boston 2680

Palaikykim Katalikų Mokyklas

» r* ottio. at Bott KONGRESO TIKSLAS 
1170. 
vkMfortnBNtkauoB Pavergtoji Lietuva ir vi- 
uiyia, ims sa mūsų tauta, gyvenan-
meratos kaina čioji didele krizę ir kovo- 
Mtama---------supijančioji dėl pačios egzis-

» matema— u oo teneijos, laukia dideliu 
tart aa-uj matams ixm darbų if pasiaukojimo iš 

tų lieti’viu. kurie dar turi 
South Booton, Maaa laisvės veikti, kurių bur- 

Inos nėra užrištos, kurių 
nelaukia I 

)stovyklos, kalėjimas ar iš- naskeJM , _ _ . .. -- - - -

ra statomi. Katalikiškoji 
Lietuva ir katalikiškoji 
tauta iš Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės ir pa
sitiki dailgiau paramos ir, 
darbų sulaukti.

KONGRESO LAIKAS 
IR VIETA

Amerikos Lietuvių Kon
greso didvsis Rengimo Ko-

^"^^racijosįyvjįf^Į",). mūsų stvpūdoje jau 
‘ ~ . ------- . kad Kongresas

trėmimas į tolimąjį ir šal- tyvks šia’s metais, spalių 
tąjį Sibirą. Šiuo momentu mėnesio 20 ir 21 dienomis, 
nelaimingosios Lietuvos ir j Laikas, kaip matote yra

kad Kongresas

n ri
c*

t
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“Nėra peranksti planuoti apie katalikiškas mo- po visą pasauli išblaškytų 4abai patogus. Jis nusta- 
kyklas ateinančiam mokslo metui” — sako katalikų'lietuvių visa išsigelbėjimo tvtas taip, kad kiek galint 
laikraštis “Pilot”. — Mums be galo svarbu suteikti viltis yra sudėta į Ameri-j 
visiems katalikišką išauklėjimą ir išauklėjimą šiais kos lietuviu rankas. Ar, 
dorovinio ir protinio sąmyšio laikais”...

.didesnis mūsų oiranizaci-
...................... Ąr..iu ir draugijų skaičius ga-! 

mes, amerikiečiai, įsivaiz- jetų savo atstovus prisiųs- 
duojame, kaip didelė atsa-tj įr fcad kuodaugiausiai

Benamės mažytės italės. Jos buvo paimtos iš 
šiaurinės Italijos dalies, kuri yra atplėšiama nuo 
Italijos. Ir jų likimas priklausys nuo Paryžiaus 
konferencijos: ar jų tėviškė liks po senovės Itali
joje, ar kitai kokiai valstybei.

Tai labai ir labai svarbi pastaba. Visi tai žinom ir komybė yra mums uždėta. |veikėilĮ ir jvairiu p^fesijų gijos, 
hnnn,_tn,n K.olzno.onn^nonoooV^-taip, Jr meg Raip gyvenimas žmonįj JalVVaUtU J**—-

Bet ir visi religijos principai nebenauji. O vienok juos rodo, nuo tos atsakomybės! Kongreso vieta 
reikia dažnai ir dažnai kartoti, kad žmonės visuomet' ’ ~ -
turėtų juos savo atmintyje. Taip ir katalikiško auklėji-1 
mo reikalas dažnai yra kartotinas. Iš kur gi atsirado 
tas dorovinis if protinis sąmyšis? Iš netikslaus auklė
jimo. Mūsų viešosios mokyklos išmokslina, bet neiš- 
auklėja. Religijos mokslas viešose mokyklose ne tik 
nėra dėstomas, bet dar gi draudžiamas. Mokyklų va
dovybė tiesiog pasisako, kad “sektarinių” principų dės
tymas neleistinas. (“Sektariniais” principais vadinama 
bet kokia religija). Tokios sistemos pasekmės yra la
bai liūdnos: 60 nuošimčių šios šalies gyventojų pasisa
ko neturį jokios religijos. Tad tikinčiųjų yra mažuma. 
Tą mažumą dar reikia suskirstyti į katalikus ir neka- 
talikus. Katalikų tur būt nebus nė pusės. Gi ir ne visi 
katalikai gauna katalikišką auklėjimą. Tad mažam, 
palyginti būreliui gerų katalikų (10-15 nuošimčių visų —
šalies gyventojų) tenka pernelyg sunki našta išlaikyti kįosTdaugiau Ir reikalau-' KONGRESO SĄSTATAS 
protinę ir dorovinę pusiausvyrą, tam sąmyšy, kurį su-jamį šaukiamasis Kon-1 Organizacijos, jų kuopos 
daro netikintieji ir silpnai tikintieji šios šalies gyven--------
tojai. Uždavinys iš tiesų viršyjąs tos nedidžiulės mažu
mos pajėgas. O bet gi tenka dėkoti Apvaizdai, kad ir 
tiek atsparos turime, nes vien pasidėkojant katalikiš
koms mokykloms ir kolegijoms, komunizmo banga ligi 
šiol mūs nepanardino.

Tačiau tokios atspirties dar permaža. Mūsų prie
šai nesnaudžia. Jie įtempia visas savo pajėgas ir leidžia 
mikliai užmaskuotą propagandą į nesusipratėlių minią, 
kuri daug skaitlingesnė už susipratusią visuomenės 
dalį. Beveik neklaidingai galima teigti, kad visas 60 
nuošimčių netikinčiųjų skaičius lengvai pasiduoda ko
munistinei propagandai. Pagrindinių principų jie ne
turi ir vadovaujasi vien savanaudiškais išskaičiavi
mais. Neištyrę ant savo kailio komunistinių “experi- 
mentų”, jie lengvai pasiduoda saldiems propagandistų 
pažadėjimams ir, manydami, kad komunizmas vien ti
kintiesiems pavojingas, ne tik jam nesipriešina, bet

įvertinam — taip. Nieko čia naujo nepasakyta

j nebėgame, nes neturime New yOrkas, Capitol Ho- 
iteisės taip daryti. Kadan- ^1. Nieks neabejoja, kad 
gi taip, tai žiūrėkime, kad į Atlanto okeano nakraš- 
uždėtąją pareigą, šventą čiais daugiausiai lietuvių 
pareigą, atliktume gerai gyvena. . ............ “
ir sėkmingai.

Tai turėdama galvoje A-talikai, Didysis New Yor- 
merikos Lietuvių R. K. Fe- (kas, New Jersey, Pennsyl- 
■deraciia kaip tik ir šaukia vanijos lietuviai, be abejo- 
i Amerikos Katalikų Kon- jimo, Kongresui duos gau- 
gresą. Isingą reprezentaciją. Esa-

Nieks neginčija to fakto, ma tam tikrų užtikrinimų, 
kad lietuviu katalikų vi- kad nuo jų neatsiliks vi
suomenė Amerikoje yra durvakarių ir vakarų lie- 
gausingiausia, rimčiausiai tuvių katalikų organizaci- 
ir stipriausiai susiorgani- jos.
zavusi. Todėl, kaipo iš to-

Padangės Aras

ŠV. ONAIŠ BEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas

BAZILIKOS ARCHITEKTCRA
Svarstant įvairius gražiuosius ir amžių bė

gyje nusistovėjusius stylius, prisitaikant prie 
šiaurinės gamtos sąlygų, žmonių skonio, turi
mų lėšų ir palikus nuošalyje gražųjį gotiką, 
pagaliau vienbalsiai pasirinkta Romanėsko 
pereinančiame laikotarpyje stylius. Taigi* 
šiandien pati bazilika yra proporcingas miši
nys gotiko ir tikro Romanėsko stylių, ir jokiu 
būdu nėra kopija, ar panašumas.} bent kokią 
nors didžiausių ir puikiausių Europos bažny
čių. Kadangi pačios Kanados gyvenimas nėra 
panašus ne į vieną pasaulio šalių, kadangi čia 
kuriama sava ir savotiška dailė, menas, kul
tūra, architektūra, pritaikinta šalies istorijai, 
papročiams ir pačių kanadiečių beveik per 
300 metų savystoviam gyvenimui, tat ir šiam 
tautos šventovės garsiam pastatui, norėta ir 
trokšta visą tą kanadiečių savotumo ypaty
bes išreikšti.

BAZILIKOS VIDUS
Panašiai kaip ir kitos viduramžių Šv. Onos 

gražiausios bažnyčios ir bazilikos Europoje, 
šioji irgi turi savo viduje lotynų kryžiaus for
mą, sudarančią šoninius bazilikos sparnus. 
Šis begaliniai didelis sankryžis ir sudaro pa
tį bažnyčios vidų, kurio ilgumas yra 200 pė
dų, o skersumas 45 pėdos pačioje didžioje na
voje ir po 20 pėdų šoninėse. Kitaip tariant, 
visa bazilika turi 5 navas — viduraslius, ku
rių kiekvienoje randasi po 7 įgaubas, puikią

trys svarbūs, pagrindiniai 
referatai. Vieną iš jų pa
ruoš vėliausiai iš Europos 
atvykęs Lietuvos katalikų 
visuomenės veikėjas, kurio 
vardas bus paskelbtas vė
liau; antrą — Amerikos 
Katalikų Veikimo Centro 
(NCWC) atstovas; trečią 
— vienas iš Amerikos lie
tuvių katalikų veikėjų. Re
feratuose bus liečiami ak
tualieji lietuvių tautos ir 
Amerikos lietuvių katali
kų visuomenės reikalai. 
Kongreso atstovai daly
vaus diskusijose, darys 
pasiūlymus. Bus priimtos 
atitinkamos rezoliucijos. 
Apie Kongreso pramogas 
ir visas kitas smulkmenas 
praneš visuomenei Rengi
mo Komitetas.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongreso reikalais 
prašome kreiptis į Rengi
mo Komitetą, 222 So. 9th 
Street, Brooklyn 11, N. Y., 
arba į ALRKF Sekretori- 
jatą, 2334 So. Oakley Ave
nue, Chicago 8, III.

ALRK Federacijos 
Centro Valdyba.

, kurios lig šiol prie daroma: visos turės lygias 
Federacijos ir nepriklau- teises pirmąją Kongreso 
sydavo. Skirtumo nebus .dieną. Antrąją Kongreso 

'dieną, būtent, spalių mėn. 
į 21 d. bus svarstomi Ameri- 
■ kos Lietuvių R. K. Federa
cijos vidujiniai arba ūkio 
reikalai, todėl, supranta
ma, juose sprendžiamąjį 
balsą turės tik prie jos pri
klausančių organizacijų ir 
draugijų atstovai. Bet pa
tariamąjį balsą visi turės. 
Dar pabrėžiama, kad pir
mąją Kongreso dieną — 
spalių mėn. 20 d. visų or
ganizacijų atstovai visuo
se reikaluose turės lygias 
teises. i

Atstovus 
siunčia: 
tralinės organizacijos po

6IENPIOVIO DAINA

.gyvena. Veiklieji Naujo- 
|sios Anglijos lietuviai ka-
♦ nliVn, T~1.zlwrc.ia KTmir '

w » loauniauiaois ivuh- «****<•«* v* ivuvį/vu,

gresas turės ne tik mūsų bei skyriai, draugijos ir 
visuomenės organizuotu- klubai atstovus į Ameri- 
mą sustiprinti, ligšiol dir- kos Lietuvių Katalikų 
barnus darbus labiau su- Kongresą siųs tbkla tvar- 
koordinuoti, bet nustatyti ka, kokia siųsdavo į Fede- 
tinkamas gaires ateities racijos kongresus. Skirtu- 
veiklai. Tik vieningai dirb- mas tik bus toks, kad į vi- 
dami tegalėsime atsakyti suotinąjį Lietuvių Katali- 
į tuos tautos gyvenimo kų Kongresą galės siųsti ir 
klausimus, kurie mums y- tos organizacijos įr drau-

dar gi pataikauja ir remia. Tuo būdu, katalikams ten
ka sudaryti stipriausią prieš komunizmą atspirtį. Tuo 
tikslu mums reikia organizuotis, įsigyti veiklios kata
likiškos orientuotės ir, už vis labiausiai susirūpinti 
katalikišku jaunimo auklėjimu. Žinoma, mokyklos čia 
vaidina svarbiausią rolę. Tad šventa tėvų pareiga siųs
ti vaikus į katalikų mokyklas — parapijines ir aukštes
niąsias. K.

ir didžiulę chorvietę ir moderniškus, gražaus 
stylio altorius. Abiejuose šonuose didžiąją 
navą palaiko ir puošia didžiuliai ir brangūs 
pilioriai. Langų tarpe ant sieninių piliorių yra 
14 brangių bronzinių stacijų. Aplink visą 
baziliką pasienių įdubimuose yra įtaisyta 20 
nuodemklausyklų iš brangaus medžio su mys- 
tiniais pagražinimais. Gražių ir brangaus 
darbo sėdynių - suolų visoje bazilikoje randa
si dėl 2,000 žmonių, o iš viso viduje gali tilpti 
virš 5,000 žmonių. Visas bazilikos vidus yra 
pastatytas griežtai prisilaikant klasiškos sta
tybinės formos linijų su modemiškiausiais 
grožio paįvairinimais ir tokiu būdu, kad su
teiktų malonaus pasigerėjimo ir patrauklaus 
įspūdžio kiekvienam įvairių luomų lankytojų 
skoniui: modernistui, katalikui ir kanadie- v • •
C1U1.

Vargonai. Bazilikos milžiniškieji vargonai, 
pastatyti Casavant Freres Limited, iš St. 
Hyacinthe, Que., yra didžiausi ir moderniš- 
kiausi visame Kanados krašte. Jie turi 130 
kliavišų, kurių 30 yra netoli didžiojo alto
riaus, o 100 atskirai dalimis išsklaidyti, bet 
jungiasi su didžiuoju vargonų centru. Patys 
vargonai yra 45 pėdų aukščio ir 53 pėdos il
gio, pusračio išvaizdos. Juose yra 10,120 vam
zdžių, arba balsų, kurių 2,350 randasi prie 
altorių, kiti gi 7,770 pačioje vargonų galerijo
je. Kad bent aiškiau išsivaizdinti sau galybę 
ir balsų įvairumą šių milžiniškų vargonų, rei
kia pasakyti, kad kuomet vargonininkas gro
ja vieną 8 notų stygą su pagrindiniu pedalu, 
mes išsyk girdime balsus iš 1,500 vamzdelių, 
arba*jei girdėtumėm sykiu grojant 15 sym- 
foninių orkestrų, kiekviename po 100 muzi
kantų, kurių kiekvienas vartotų atskirų bal
sų instrumentą!

Tai bus vieninteliai visoje šalyje vargonai,

■■

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis, 
Linksmina paukšteliai 
Mano kietą dalį.

Jau aušrelė šypso, 
Užtekės saulelė!
Pasiėmęs dalgį, 
Eisiu į gojelį!

Nors galžužė svirsta, 
Ieško pasilsėlio,
Bet aš šienpiovėlis, 
Reikia prakaituoti!

Pasipustęs savo 
Aštrią skudrunėlę, 
Nuverčiau, kaip rūtas, — 
Šimtą pradalgėlių.

Man plati krūtinė 
Palengvėl alsuoja, 
Dievė, duok sveikatą, 
Žolelės priskinsiu!

Ai, žibo sužibo 
Už žalios girelės, 
Skaisčioji saulutė 
Žemai užtekėjo.

Čiulbo, ei, sučiulbo 
Margieji paukšteliai, 
Ir rasa sužvilgo 
Skaisčiuos'žolynėliuos.

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis. 
Linksmina paukšteliai 
Mano kietą dalį...

M. Dagilėlis.

i

i Kongresą 
Didžiosios cen-

Komunistų Įsteigtu Unijų 
Užduotis—Dauqiau Iš
spausti Iš Darbininkų

New York (LAIC) — 
Laisvame pasaulyje, kur 
organizacijos nėra varžo
mos, susikurusios darbo 
unijos stengiasi darbinin- 

I kų atlyginimą padidinti 
bei jo darbo sąlygas ge
dinti. Bolševikų gi valdo
moj Lietuvoj svarbiausių 
profesiniu sąjungų (darbo 
unijų) uždaviniu, kaip pra-

« “Tnrvhu T iotuvn” Nr vieną atstovą nuo kiekvie- 1 a5X .ų,..uva . ’
! no tūkstančio nariu, aps-yra ^.nti, genau 
■kritys po penkis, skyriai, organizuoti socialistini 
i kuopos ir lokalinės drau-le.nktynlavlumą' 
gijos po vieną, redakcijos , .

į ir lietuvių katalikų jstai- 
gos taip pat po vieną. |

I Kongresą yra kviečia- .. . ,
ma visa mūsų garbingoji Vlkų sukurtoms darbo um- 
dvasiskija, katalikai pro
fesionalai ir veikėjai.

PROGRAMA 'greičiaus pravesti vadina-
Kongresas prasidės su majį ketvirtąjį penkmeti, 

iškilmingomis pamaldomis Kaip žinome, Sovietų tik- 
Aušros Vartų bažnyčioje rovėje jokios socialės ap- 
New Yorke. Pirmoji sesi- saugos nėra. Streikuoti ne- 
ja, Capital Hotel, bus ati- valia. Vadinasi, darbinin- 
daryta 2 vai. po pietų. Pir- kas yra atiduotas visiškon 
majai dienai numatyta policinio režimo malonėn.

kuriuos temokės valdyti ir groti tik vargoni
ninkai - specialistai, o jų melodijų gražumu ir 
tūkstantinių balsų žavingumu gali gėrėtis, 
jausti ir visą muzikos malonumą pergyventi 
netik paprasti žmonės - maldininkai, bazili
kos laikytojai - svečiai, bet ir garsūs, įžymūs 
muzikantai iš Europos ir kitų kraštų, šie gar
sieji vargonai, užbaigus jų pastatymą, kaina
vo virš $35,000. Jais grojama tik per didžią
sias šventes, arba įvykstamoje stebuklų die
noje, ypač liepos mėn. 26 d., šv. Onos šventėje. 
Tuomet tai ištikrųjų galima girdėti visą jų 
galybę, gražumą ir sykiu tą visą neišpasako- 
mai melodingą muziką, kuria yra šlovinama 
ir garbinama prakilnioji Stebukladarė, šv. 
Ona iš Beaupre.

BAZILIKOS IŠORINE PUSE
Visa bazilika yra pastatyta iš baltutėlio, 

sniego baltumo, gražaus Kanados granito 
(panašaus į marmurą), ir savo puikiu me
džiagos sutvarkymu ir artistišku suderinimu, 
daro begalinį gilų įspūdį ir amžino patvaru
mo sąvoką.

Patsai frontas — priešakis turi labai kil
nią išvaizdą, suderintą pilnai su pagražinimo 
menišku skoniu ir daile. Jis turi net 3 skirtin
gas dalis: 1, Prieangį, su trimis didžiulėmis 
durimis, kurios veda į maldininkų priesienį. 
Prieš kiekvienas šias duris randasi po 30 tre
pu. 2, Vidurinę dalį — kurioje besiranda be
galinio grožio, milžiniškas, apskritas, mozai
kos darbo, spalvuotas vad. “rožių langas”, pa
laikomas net 9 didelių piliorių ir 3, Viršutinę 
dalį — joje randasi pastato viduryje milži
niška šv. Onos stovyla, išgelbėta pirmosios 
bazilikos gaisro 1922 met Jos šonuose yra 
du masyviški bokštai su perpus nukirstu 
aukščiu. Kiekvieną bokštą sudaro 8 savotiško

, kas yra 
viena svarbiausiųjų prie-

kelti bei produkcijai padi
dinti.” Vienu žodžiu, bolše-

joms svarbiausis uždavi
nys — kuo daugiau iš dar
bininkų išspausti, kad tik 
'rrmininiia nfntrnc’fi

grožio dideli stulpai, kurių tarpuose randasi 
margaspalviai langai. Jų aukštumas yra po 
300 pėdų nuo žemės. Kiekviename bokšte, šo
nuose stovi po 4 milžiniškus angelus; patys gi 
didieji bokštai yra papuošti po 12 karūnos . 
išvaizdos mažesnių stulpelių.

Bazilikos šonų išvaizda išsyk nurodo bega
linio tvirtumo pamatus, kuriuose telpa bazi
likos krypta, arba bažnytinis rūsys. Tuojau . 
metasi į akis trys atskiros, tarsi trijų aukštų : 
namo, dalys — kiekviena jų turi labai tvirtus ' 
pamatus, nes virš savęs palaiko tris viena ant 
kitos esančias bazilikos navas. Pirmoje navos 
sienoje abejuose šonuose yra po 12 pavienių 
milžiniškų langų, antroje — po 9 dvilypius 
langus ir trečioje — po 7 trilypius langelius. 
Šviesa, įeidama pro šiuos visus didžiulius lan
gus, labai maloniai apšviečia kiekvieną mil
žiniškos bazilikos kampelį, ypatingai gražią 
ornamentaciją ir begalo meniškai, įspūdingai 
išpuoštus bazilikos skliautus - lubas. Tie visi 
gražūs trilaipsniai visų langų šviesos reflek
toriai - atspindžiai symbolizuoja žmogaus 
sielos žengimo trilaipsnį kelią prie Amžino
sios Šviesos — Dievo, per apsivalymo, tobulu
mo ir susivienijimo kelią su Amžinąją Esy
be (purgative, illuminative and unitive way), 
arba net ir 3 didžiąsias ir prakilniąsias dory
bes: tikėjimą, viltį ir amžinąją meilę.

Bazilikos viduryje iš abiejų pusių yra pa
statyti irgi gražūs frontai - priešakiai, kurie 
ir sudaro išorinės pusės kryžiaus formos 
skersinius - sparnus. Jų abiejų fronte irgi 
randasi po vienas duris, virš kurių yra po 
vieną trilypį, didžiulį langą ir įvairių piliorių 
kombinacijos papuošimai; viršuje gi turi po 
3 bokštelius, išreiškiančius švč. Trejybės pa
slaptį.

(Bus daugiauĮ
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Lietuvos Konsulato Chicagoje
PAIEŠKOJIMAI
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AKSTINAS, Jonas, iš Nemak- (Ciparaitė), abu iš Šilalės vaisė, 
ščių.

ANTANAITIS. Jonas, iš Ky
bartų.

AST ASAUSKAI. Vincas ir
Ona (Kapočiūtė), ir jų vaikai; J* v . ”
Ona ir Petras, gyv. Chicagoje. j tro1

ASTRAUSKAS. Silvestras,' DIČMONIENE - Peteraitytė, 
Povilas ir Juozapas, iš Plungės iš Jurbarko, gyv. Ciceroje. 
mst.. gyv. Chicagoje.

BABUŠIS. Antanas, gyv. Ka-'girio vai., gyv. Chicagoje. 
nadoje.

BACIENĖ. Agota, gyv. Chi
cagoje.

BAČIULIS. Nikodemas, iš
Malėtų vai., gyv. Chicagoj ar
Detroite.

BAGDONAI, iš Meldaikių.
BAGDONAITE. Salemona, 

vyro pavardė nežinoma, gyv. 
Chicagoje.

BAKUTYTES. Ona ir Valeri
ja, vyrų pavardės nežinomos, iš 
Šimkaičių vaisė., gyv. Chicago- 
je.

BALABONIENĖ ! Balaban)
— Raukytė, Juozapas, iš Nau
miesčio vai., gyv. Chicagoje.

BALČETIENE
Saliomėja. gimusi Kanadoje.

BALČAITIS. Jonas, sūnus Jo
no, gim. Amerikoje, ir Petras ir Betygalos vai., gyv: Chicagoje, 
Kazys, sūnūs Jokūbo, gimę Lie- arba jo vaikai.
tuvoje. Kazys gyv. Kanadoje. GALINIS, Juozas ir Vincas, iš 

BALČIUS, Jonas ir Juzė (Ba- Kybartų.
salikaitė). Ji iš Alytaus apskr. GARNYS (Stork), Anna. gyv. 

BALTRUŠAITIS, Juozas, iš,Californijoje.
Vaiguvos, gyv. Chicagoje. GASPARAITIS, Jonas, iš Jo-

BARAVYKAS, Juozas, .iš U- niškio vai., gyv. Chicagoje. 
tenos apskr. Į GASPARAITIS, Motiejus, ir

BASALIKAITE - Balčiuvienė. jo sūnus, gyv. Chicagoje.
Juzė, iš Alytaus apskr. GAVRICKIENĖ (Chorūnai-

BAY LEN, Anna, gyv. Phila- tė), Zofija, arba jos šeima, gyv. 
delphijoje.

BENEKERAITIS, J-“?, ič*
Vilkaviškio.

BERNOTAS, Antanas ir Be
nediktas.

BLAŽYS, Jonas - Donatas, 
gimęs 1917 m. Gary. Ind. Tar
navo Amerikos kariuomenėje.

BLUSEWITCH,
gyv. Baltimore. Md.

BOKAS. Antanas, iš Radvi
liškio, gyv. Brooklyno apylin
kėje.

BRAKNIENĖ, Barbora, gyv.
Michigane.

BUDRYS. Aleksas, sūnus Jo-i
kubo, iš Šilalės vai., gyv. Chica
goje.

ČERNECKIAI, Simonas ar j
Laurynas, gyv. New Yorke. ar 
jų vaikai.

ČERNECKYTE - Aukščiūnie
nė - Jonaitienė, Marija, gyv.
Detroite.

CH ALIGAN (Šaligan) —
Čemecka, Marija iš Liepojaus.
Latvijos, gyv. New Yorke. Pa
vardė po vyru nežinoma.

CHORŪNAITE - Gavrickienė,
Zafija, gyv. Chicagoje.

CIPARAITĖ - Daugalienė, O-
na. ir jos vyras Antanas, abu iš
Šilalės vaisė.

ČIURLIONIENĖ, Rozalija,
gyv. Chicagoje.

ČUPLIS (Čuplinskas). Stasys,
gyv\ Chicagoje.

DAUGALAS. Antanas ir Joną

DEDINSKAS, Antanas, atvy- 
kęs Amerikon 1837 m., gyv. 
Chicagoje.

DEDIOLAS. Petras, iš Siesi- 
buvo barzdaskutys

DIJOKAITE. Elena, iš Skaist-

DRAUGELIS, Simonas ir jo 
brolis, gyv. Gary ir Chicagoje. 

! DRUSKIS. Juozas, apie 50 m. 
amž„ gyv. Chicagoje.

DUMSCHA. Ignas ir Viola 
(Valė Zatulskis), gimęs Ameri
koje. gyv. New Haven, Conn.

DUNAITIENE - Žilaitytė, Ju
zefą. iš Jurbarko, gyv. Gilistė- 

Į je (?).
DURIENĖ, Ona, iš Šeduvos 

vai., Panevėžio apskr.
DZENDOLET. Jonas ir Ado

mas, gimę Lietuvoje, gyv. Rygo
je iki 1912 ar 1913, tuomet išvy
ko į Ameriką, veikiausiai Chica- 

Įgon.
Babušytė., GAIDELIS. Juozas, iš Papi

lio parap., gyv. Chicagoje.
GAIŽAUSKAS, Telesforas, iš

i Chicagoj.
Jonas, iš GEDVILĄ. Aleksas, iš Šilalės 

mst.. Tauragės aps., gyv. Chica
goje-

i - GRIKŠAITĖ - Petraitienė, Ci- 
cilija, gyv. ant 33rd St., Chica
goje.

GUDELYTE, Elzbieta ir Ane-
Stefanija. lė, iš Šimkaičių vaisė, 

į GULBINAS. Kazys. 
Pennsylvanijoje.

GUŽAUSKIS, Jonas.
HIRSHAS, Emil. iš Skaudvi

lės vaisė.
IŠLAIKIS. iš Kurklių.
IZAKAITIS, Antanas ir Pra

nas iš Gelgaudiškiu parap.
JAKUČIONIS, Petras, iš A- 

luntos vaisė., gyv. Chicagoje.
JANKAUSKA^. Anicetas, iš 

Šakių mst., gyv. Grand Rapids, 
Mich.

JANULYTE, Alek sandra 
(Kinderienė) ir Marijona (Pui
dokienė) iš Laukuvos vaisė., 
dukterys Viktoro.

JANUŠIS,.Valys ir 
Įlakių vaisė.

JANUŠKEVIČIUS, 
iš Alytaus.

JASTRAMSKIAI,
gautienė pavardė Petkevičiūtė, 
iš Butrimonių vaisė.

JEFFERS. Mrs. A. J. (Olga 
Šimonyte), gyveno Santa Bar
bara. Calif.

JESELICNIENE. Salomėja, 
’ iš Šeduvos vaisė.

i
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Essay Winners Receive Scholarships
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Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
RUOŠIAMAS “DARBININKO0

Sekmadienį, Spaliu-October 20,1946
3 VAL. PO PIETŲ

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Programą išpildys garsūs artistai ir artistės. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias pagerb- 

tuves — šaunų koncertą.

JIEšMANTAS, Vilius, iš ža-’MOTINĖLĖS KALBA 
liosios vaisė., turi ūkį.

JOKUBAUSKAS, Mateušas,
iš Kaltinėnų vaisė., gyv. Chica
goje. dirbo metalo liepykloje.

JONAITIENE
po pirmu vyru
gyv. Detroite.

- čemeckytė, 
Aukščiūnienė,

- Karčiauskie- 
gyv. Baltimore,

JONAITYTE
nė, Eugenija, 
Md.

į JUKNIUS, Jonas, gyv. Penn- 
1 sylvani  joje.

KABIL, Elzbieta, gyv. ant 
Lowe avė., Chicagoje.

KACEVIČIUS, Petras ir Ka- 
cevičiūtė, Antosė, iš Krakių vai., 
gyv. Chicagoje.

KAIRIENE, Rozalija, ir jos 
dukros Elena ir Valerija ir sū
nus Feliksas, gyv. Chicagoje.

KAIRYS, Jonas, gyv. Chica
goje.

KAMINSKAS, Pranas, iš Vi
duklės parap.

KANOPA, Jonas ir Juozas, iši 
Juodupės vaisė., gyv. Chicagoje, 
arba jų vaikai.

KARALIUS, Juozas ir Agota 
(šlikaitė), iš Pajevonio vaisė., 
gyv. Chicagoje.

KARČIAUSKAS, Kazimieras 
ir Eugenija (Jonaitytė), gyv. 

i Baltimore, Md.
KARNAUSKAITE, Ona, iš 

Aleksas, j Griškabūdžio parap.
KAROBLIS, Andriejus, gyv. 

Chicagoje.
KAUNAS, Juozas, sūnus Juo

zo, ir Marija, gyv. Detroit, Mich.
KAZAKEVIČIUS, Antanas, iš 

Jonavos vai., gyv. New Yorke.
KAZOKAITIS, Antanas ir A- 

nelė (Myklovienė).

gyv-

Stasė, iš

jos mer-

Secretary of Commerce Henry- A. U’allace, center. presents a col- 
leje scholarsb.ip au-ard to fiftccn-year-old Marilyn Ar.n Tinkey of 
Manson, Wa$hington. giri-winner of the nation-uide “Food Plank For 
Peaca" esaay contest sponsoied by the Pillsbury Institute of Flour 
Milling History. H’albert Chonjr, Purdue Univcrsity student, right. 
acccpted the boys’ auard for his seventecn-ycar-old brother, Harvey 
Cumming Chong of Hilo, Hauaii, whose arrival in Washington was 
delayed by the two-day groundmjr of his plane at Honolulu. Marilyn 
wi!l ūse her scholarship at t|e Univcrsity of Washington when she 
Sraduatcs from high school in tuo years. Iiarvey uill begin a pre-1 
entai couysę at Indiana Universitv this fall.

Man kalbėjo motinėlė 
Žodelius gražius, 
Širdin dėjo širdužėlė 
Šviesą — ne žodžius.

Ir įsmigo į krūtinę
Jie tvirtai .giliai:
Minint kalbą tą auksinę— 
Dūšioj — spinduliai.

“Augk, sūneli bijūnėli, 
Augk ir būk geru, 
Eik į jėgą, vargdienėli, 
Ja naudosies tu!

Šiam pasauly kovos siaučia, 
Rūpesčiai, vargai, 
Tavo protas jų nejaučia, 
Dar perjaun’s jisai.

Bet išaugsi, vyru būsi, — 
Pabandysi jų...
Geras būdamas, nežūsi 
Nuo dalies kirčių.

Darbą tiktai, poterėlį, 
Dorą pamylėk, 
Ir geriausį Dievulėlį 
Prieš akis turėk!”

Taip kalbėjo motinėle 
Žodelius gražius.
Širdin dėjo širdužėlė 
Šviesą — ne žodžius.

Ir gyvena jie krūtinėj 
Atminty giliai!
Minint ta kalba auksinė — 
Sieloj — spinduliai.

UŽEIK...
Žvaigždė, kuri jaunystėj mano 
Spindėjai man graži, jauna. 
Užeik virš juodo okeano! 
Užeik, svajojimo pilna!
Užeik, ir pamatysi, miela,

KAZOKIENE - Zahnsingery- Kaip vargas prislėgė mane, 
tė, Ema, iš Tauragės aps., gyv. Kaip persimainė mano siela — 
Chicago je.

KELLNERIS, Waldimaras, iš 
Gryblaukio.

KINDERIENĖ - Janulytė, A- 
leksandra, duktė Viktoro, iš 
Laukuvos vaisė., gyv. Chicago
je-

KLEINAS, Jurgis, iš Vainuto.
KONSTANTINA VIČIUS, Sta

nislovas, gyv. ant Lowe 
Chicago je.

KORSAKAS, Ksavera, 
varsko.

KRAKAITIS, Pijus.
Jurgio, gyv. Chicagoje bei Det
roite.

KRAUKAUSKAITES, Zofija
(Sipavičienę) ir Ona (Sabaliau
skienė), iš Aukštadvario valse.

KRALIKAUSKAS, Petras, ar 
jo šeima, iš Aukštadvario vai.

KREBŠAITE, Barbora, iš
Naumiesčio.

Ir aš visai ne tas, oi ne! 
I

I

Avė.,

iš Ka-

sūnus

Užeik! Nejaugi tu nemyli? 
Tave beprotiškai myliu!
Mes pastatysim aukštą pilį 
Vien iš svajojimų gilių...
Užeik! Tu gęsti tamsumoje. 
Skubiai slepies už debesų... 
O man tenai kaži kas moja — 
Gal būt. viltis? Sunku... tamsu.

J. Mikuckis.
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Ona, duktė Motiejaus, gyv.
Scranton, Pa.

! KUKECKIS, Jonas, gyv. ChL 
cagoje.

į LAURINENAS (Lavrinie-I
nas, Kazimieras ir Nikodemas, 
iš Daugėliškiu vaisė., gyv. Chi
cagoje. ' j

I LAZAUSKAS, Konstantinas, Marineijana, iš Kretingos aps., 
iš Nemakščių. : gyv. Chicagoje.

LINERTA, Juozas, gyv. Chi- PAULIKAS, Antanas, iš Kre- 
cagoje. jtingos aps., dirbo kasyklose

LINKEVIČIUS, J. ir Monika Philadelphijos srityje.
; (Prikockaitė), gyv. Philadelphi-' PAUTIENIENE - Kudirkai- 
jjoje. įtė, Ona, dūk. Motiejaus, gyv.
| LUBARTAS, Jonas, gyv. Chi- • Scranton, Pa.
į cagoje.
Į LUKAS - Dijokaitė, Elena, iš
j Skaistgirio valse., gyv. Chica
goje.
I LUKOŠAITIENE - Saurusevi- ;
■ čiūtė, Ona, turėjo savo farmą
prie San Francisco.

LUKOŠIUS, Jonas, iš Josvai
nių vaisė., gyv. Chicagoje.

MAJAUSKAI, Petras, Jurgis,
Anelė ir Kazimieras, iš Montvy-
dų.

MAKAUSKAS, Jonas, gyv. į
Chicagoje.

MALAKAUSKAS, iš Mažeikių
apskr.

MALŽINSKAS, Juozas, gyv.
Chicagoje.

MARCINKEVICH (Muller), |
J., gyv. ant Talman Avė., Chica- Į 
goję-

MARKŪNAS, Petras, iš Lido-
kių parap.

MAŠAUSKAS, Antanas, iš
Šimonių vaisė.

MATELIS, Pranas, iš Rasei-1
nių aps., jo žmona Marė, jų sū-’
nūs Valentinas, gyv. Baltimore,.
Md.

MIKŠIENE, Ona, ir jos vyras, ■
gyv. Chicagoje.

MIKUTAITYTĖ, Verutė, iš
Šimkaičių vaisė.

MINEIKIS, P., iš Sėdos vaisė., 
arba jo vaikai, gyv. Chicagoje.

MOCKUS, Pranas, iš Nau
miesčio vaisė.

MORKŪNAITE, Kotryna, iš
Šeduvos vaisė.

MYKLOVAS, Antanas ir A-
nelė (Kazokaitytė). 

MYŠKO, Aleksas.
ro, III. 

NAUDŽIŪNIENE,
Krosnos parap.

NEVERAUSKIS,
sūnus Juozapo, iš Darbėnų vai., 
gyv. Chicagoje.

NOVAISIENE (ąr.Nęryająie-
nė), Zofija, gyv. Baltimore, Md.

OLBIKAITE, Pranė, gyv. Chi- 
cagos apylinkėje.

ORENTAI, iš Šakių aps., gyv.
Chicagoje ar Grand Rapids.

PAJEDA, Pranas, gyv. Chi
cagoje.

PAKŠTYS, Jonas, iš Babtų 
vai., gyv. prie Philadelphijos, 
dirbo anglių kasyklose.

PAKNYS, Julius, sūnus Anta
no, iš Utenos ,gyv. Chicagoje. 

i PAULIKAITE - Williams

Į gyv. Chicagoje.
-

I

PETERAITYTE - Dičmonie- 
nė. Barbora, iš Jurbarko, gyv. 
Cicero, III.

PETKEVIČIŪTĖ - Pipcienė, 
Ieva, iš Butrimonių valė.

PETKUS, Antanas, gyv. Chi- 
cagoje.

PETRAITIS, Antanas, Juozas 
Juozas ir Justinas, iš žvirgždai
čių vai., Justinas 
landė, Antanas ir 
cagoje.

PETRAITIENE,
goję, turi sūnų kunigą.

PETRAITIENE. - Grikšaitė, 
Cecilija, gyv. 33rd St., Chicago- 
je.

Tęsinys 5-tame pusi.

gyv. Cleve- 
Juozas Chi-

gyv. Chica-

KRIKŠČIŪNAS, Kazys, gyv. 
Chicagoje.

KRUOPAITIS, Pijus, iš Plok
ščių vaisė., gyv. Chicagoje.

KUČINSKAS, Pranas, iš Šila
lės valse., gyv. Chicagoje. . _

RUČINSKIENĖ. gyv. Chica
goje, Sterling Str. arba Sta.

KUDIRKA, Jonas, brolis Mo
tiejaus.

KUDIRKAITE • Pautienienė,

PELEKAS, Mykolas, iš De
beikių vai., gyv. Chicagoje.

IĮ
i
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I 9 ii 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti
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Mažais nuošimčiais bankas skolina 

asmeniams reikalams skubiai ir 
privačiai savo 24 ofisuose.

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams. -

galionai

i
♦
♦
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ShawmutBank

______ South Boston Brandi, 474 West Broadway

gyv. Cice-

Agota, iš

Juozapas,

Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk
Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 

Kultūrinio Centro —
Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 

Ir Koplyčios
STATYBOS

Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.
Jei įstengi daugiau aukoti:

TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

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

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Didysis altorius 
Du šoniniai altoriai 
Vargonai
Dvi klausyklos

Stacijos
Sakykla 
Suolai

Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

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

FRANC1SCAN FATHERSMaunt St. Francis Grccnc, Maine •
4>-------- —  ------------ - —r----------------- <
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Lietuvos Generalinio Konsulato New

Yorke Paieškomi Asmenys:

Pradžia 1-įname puslapyj 
buvo aštrus bedievis, mo
tina — protestantė. Iki aš
tuoniolikos metų jaunasis 
Rumble buvo taip aršus 
katalikų priešas, kad kiše- 
niuje nešiodavosi akmenė
lių, ir kai tik pamatydavo 
seseris vienuoles, pasislė
pęs kur už pakampės pa
leisdavo į jas akmenėliu 
sušukdamas:

— Jūs juodieji velniai!...
Viena riebi istorijėlė
Vienu metu jis pateko 

dirbti į nemažą fotografi
jos įstaigą. Čia jam buvo 
didelis malonumas pasa
kyti kokį “riebų” anekdo
tą. Taip jis kartą papasa
kojo nešvarų juoką, visi 
nusikvatojo, bet vienas — 
ne. Jaunasai Rumble ėmė 
teirautis — kas gi tas vy
ras, kurs nesijuokia girdė
damas nešvarią istorijėlę. 
Jam pasakė, kad tai vie
nintelis katalikas, dirbąs 
jų įstaigoje. Rumble buvo 
paveiktas vyro tokiu rim
tumu ir prie jo prisiartinęs 
prašneko:

— Kokia ta tavo religija ?! garsiakalbio viena moteris 
Jei ji galt išauklėti tokius užriko;
vyrus su nusistatymu, joje _ Ar nenustosite kalbė- 
gali būti kas nors rimto. ję§? Pasakykite man, ko- 
Ar negali man duoti kokių ^ėi jūs, gražiai išrodantis 

vyras, nevedate žmonos?
— Mes kunigai neveda

me, — atsakė tėvas Carty,
— dėl to, kad ir pirmasis 
kunigas — Kristus, buvo 
nevedęs. Šeimos rūpesčiais 
nesurišti kunigai gali pil
niau savo jėgas ir laiką 
pašvęsti Kristaus darbui. 
Patsai Šv. Povilas laiške 
Korintiečiams duoda su
prasti, kad dvasininkų ne
vedimas yra geresnis daly
kas.
Apie meterj ir pragarų 

Kitą kartą vėl moteris 
užsipuolė:
— Kodėl skelbi apie pra

garą, aš netikiu į jį.
—O ar manai, kad Kris

tus buvo paikas, jog mirė 
norėdamas išgelbėti nuo 
pragaro, kurio nė būti nė
ra, — atsakė kun. Carty.
— Bet aš pragaro “nelai- 

kinu” ir tikiu, kad jo nėra,
— spyrėsi moteris.

— Koks gi kipšas tą pra- 
garą “laikintų”, — atsakė 

i | i

dentą klausimą ir pelnytų 
$25.00.
Dvidųfiaits sekretorių
Bet tomis knygomis susi

domėjimas didelis: St. 
Paul, Minn., kur yra jų 
raštinė, kasdien dirba 20 
sekretorių, kurios atsaki
nėja į laiškus, išsiuntinėja 
prašomas knygas. Net 
daugelis protestantų dva
sininkų ar net rabinų iš 
Škotijos, iš Kanados krei
piasi interesuodamiesi ka
talikų mokslu.
Pats Fordas dovanoje 

automobili
Kita kun. Carty veikimo' 

sritis — pamokslavimas 
miestų gatvėse (street- 
preaching). Įvertindamas 
jo svarbų darbą Henri 
Ford II, atsivertusis į ka
talikybę garsusis automo
bilių gamintojas, padova
nojo mašiną, su kuria pa
siekia tolimus USA pa
kraščius ir kalba į tuos, 
kurie į bažnyčią patys ne
ateina. Čia žinoma būna vi
sokių nuotykių. Kartą jam 
taip kalbant pribėgusi prie

knygų apie katalikus?
Penkios, knygelės

Ir taip Rumble gavo 
penkias mažas knygeles. 
Jas skaitė atsidėjęs, skai
tė daugiau, įsitikino, kad 
čia tikroji tiesa, liko kuni
gu ir dabar pašventė savo 
gyvenimą tam, kad pasi
naudodamas pačia moder
niškiausia priemone — ra
dijo siųstuvu, gintų ir pla
tintų katalikų Bažnyčią.
. Lengvas būdas gauti 

S25.N
Su juo tai ir bendradar

biauja kun. Carty. Jiedu 
dirbdami drauge su prof. 
Fulton Sheen ir parašė 
tuos “Radio Replies”, kur 
yra atsakymai į 5,000 
klausimų tikybos reika
lais. Tos knygos apima 
tiek daug klausimų, kad 
jų autoriai sakyklose ir 
per radiją duoda tokį pa
siūlymą:
— Kas suras klausimą iš 

tikybos srities, kuris nėra 
atsakytas mūsų knygose 
“Radio Replies”, tam iš
mokėsime 25 dolerius. Jau 
septyneri metai, kaip gar
siname apie tą premiją ir 
dar nei vienas neatsirado, 
kurs iškeltų tokį neišgvil-

14

..as?’
Jr

k- > 1
- Linkevičie- 
Philadelphi-

- Janulytė, 
Viktoro, iš

Didžiausias plaukiojantis “dijdock” buvo nesenai nuleistas Ohio upėje, 
Pittsburgh, Pa. Jo pastatymas kainavo $3,000,000. Tai karo meto kon
trakto užbaigimas.

drauge su Dr. Dovydu daina 
Goldsteinu. Tas vyras jau 
susilaukė 76 metų. Prieš 
40 su viršum metų jis bu- 
bo vienu iš marksistinio 
socializmo vadų. Vienos 
ūkinės krizės laikotarpyje 
į jo rankas pateko Leono' 
XIII enciklikos darbininkų1 
klausimu. Jis perskaitė 
jas ir tas jam padarė didelį 
įspūdį, taip, kad jisai nuė
jo pas katalikų vyskupą ir 
tiesiai išdrožė:
— Kas yra su Jumis, jūs 

turite atsakymus į svar- { 
biuosius klausimus, turite 
tokį mokslą, ir jo nerekla
muojate.

Pasninkauja iki 12. bet 
Komunijos neapleidžia

Tolimesni katalikų mok
slo tyrinėjimai tą žydų kil
mės veikėją atvedė į kata
likybę. Dabar jis važinėja 
po Amerikos miestus ir sa
lėse, per radiją, gatvių 
sankryžose skelbia katali
kų mokslą. Išeidamas kal
bėti jis vis turi kryžių, sa
vo kairion rankon pasiė
męs.
— Goldsteinas kasdieną

nori priimti komuniją, — tušė, miesto namai, — at
pasakojo kun. Carty. Kar- sakė mayoras ir net efek
tais jisai pasninkauja iki tros technikui pasakė pa- 
12 ar pirmos valandos, dėti įrengti garsiakalbius. 
Traukiniui sustojus eina- Pasisekimas buvo puikus 
me kur į bažnyčią, į koply-j— klausėsi apie penketą 
čią* išduodu jam komuni
ją

Pamokslai gatvių 
sankryžose

Toliau kun. Carty pasa
kojo, kad jie nuvyksta į 
naują vietą gatvėse pa
mokslauti dažniausiai sek
madienio vakare. Per gar
siakalbį iš pradžių duoda 

’ muziką plokštelėmis, pas
kiau pusvalandį kalba, o

Oi, vargeli mano, 
Kietširdėli mano,
Kaip man sunku tave vargti, 
Tu man vargeli!

Anksti rytą kėlęs, 
Einu į laukelį,
Gieda, Čirba vyturėlis, 
Plasnoja sparneliais.

Neplasnok sparneliais, 
Pilkas vyturėli!
Negraudink giesmelėms savo 
Vargšo vargdienėlio!

Vai, Dievuli mano, 
Dievulėli mielas! 
Prakaituodams vos uždirbu 
Sau kąsnelį duonos!

Bepig tam paukšteliui, 
Bepig vyturėliui!
Jam saulytė meiliai šypsos, 
Jis sotus, laimingas!

O, kad taip iškilčiau 
Su tuo vyturėliu!
Laisvas lėkčiau j saulytę, 
Vargo nebmatyčiau!...

M. Dagilėlis.
Geriausia vieta tai ro-

kun. Carty, bet Dievo žo
džiui turime tikėti.
Goldsteinas ir 

Leono Xm žodis
Kun. Carty pasakojo, 

kad jau koks septynetas 
metų, kai jisai važinėja

Mažas veršiukas keliamas į orlaivį, kad nu- 
vežus į Bogota, Columbia. Pilnas orlaivis priva
rytas tos rūšies gyvuliais ir iš Teterboro Air 
Terminai, N. J., ”ežami į Columbia.

tūkstančių žmonių, o bu
vo vietų, ką susirinko net 
septynetas tūkstančių.
Apie skystų kiaušini, 
linčų ir išgelbėjimą 
Kartą su Goldsteinu bu

vo toksai atsitikimas: jisai 
nuvyko į Pietų Alabamą ir 
kalbėjo mieste, kur kata
likai nepažįstami. Kai 
Goldsteinas kalba, tai vir
šum jo automobilio įtaisy- 

po to — maždaug valandą tas kryžius, kurį visi mato. 
' " ....... Vienas berniukas, jau ge

rokai paaugęs norėjo Gold- 
steiną suniekinti ir iš to
liau prisitaikęs paleido ža
lią (nevirtą) kiaušinį. Be
krisdamas tasai pataikė 
ne į Goldsteiną, o tiesiai į 
kryžių. Ten gi žmonės, 
nors ne katalikai, bet 
krikščionys — kryžių ger
bia ir mano, kad dar kokią 
nelaimę gali užtraukti pa
našus kryžiaus išniekini
mas. Žmonės taip supyko 
ant to vaikino, jog rengėsi 
jį nulinčiuoti. Išgelbėjo jį 
tik patsai Goldsteinas. Ji
sai per garsiakalbį užriko, 
kad jaunuolis, kaip prieš jį 
kėsinęsis, jam priklauso, o 
paskiau pridėjo: ,
— Palaukite, aš jį už

griebsiu, kam jis į mane 
metė gerą kiaušinį, o ne 
supuvusį...

Žmonės pradėjo juoktis 
ir bernaitį paleido.

I

laiko — atsakinėja į klau
simus. Taip išbūna iki 
penktadienio, o jei gera 
vieta — net ir porą savai
čių. Žmonės — kultūringi, 
niekada nebuvo užpultas 
nei Goldsteinas, nei tėv. 
Carty. Jiems dažnai net 
dar geriau pasiseka tose 
vietose, kurios garsėja ne
apykanta prieš katalikus.

Katalikų prakalbos 
miesto rotušė j

Kartą nuvykę į vieną 
miestą jie užėjo pas mies
to galvą — mayorą. Pa
klausti, ko nori, atsakė, 
kad yra katalikai ir nori 
kalbėti apie savo religiją.
— Būtų jau laikas. Viso

kie čia kalbėjo, tik iš kata
likų nebuvo, — atsakė ma- 
yoras.

— Kažin, kurioj vietoj 
čia būtų patogiausia mums 
prakalbas surengti.

— Kokie Tamstų ateities 
planai? — paklausiau tėv. 
Carty. •

— Daugiausia mes nori
me gaminti ir platinti lite
ratūrą, knygas būsimiems 
konvertitams iš žydų ir 
protestantų. Radijo, pa
mokslavimas gatvėse yra 
tik priemonė į rankas kny
gą paduoti, gi atsivertimai 
daugiausiai ir įvyksta iš 
skaitymo. Mūsų raštinėn 
St. Paul mieste (Radio Re- 
plies Press, St. Paul 1, 
Minn.) kasdien ateina nuo 
dviejų šimtų iki tūkstan- 
ties laiškų. Jau esame iš
platinę apie du milijonu 
brošiūrėlių (pamphlets) ir 
apie penkis milijonus ti
kybiniams pamokymams 
lakštų.

Apie Ueta vų
— Ar esate ką girdėję a- 

pie Lietuvą? — dar klau
siu kun. Carty.
— Žinau, kaip Lietuva 

kenčia. Visa vakarų Euro
pa pavojuje. Lietuvos ku
nigai gali būti išžudyti. 
Lietuviai turės privačiai 
mokyti savo vaikus tikėji
mo, kaip sunkiųjų perse
kiojimų laikais. Svarbu, 
kad USA esantieji lietu
viai, be kitos pagalbos sa
vo tautai, brangintų savo 
lietuviškus, katalikiškus 
laikraščius ir knygas.”

Dr. Juoz. Prauskis.

Pradžia 4-tame pusi.
PETRUŠKEVIČIENE - Vait- 

kiūtė, Felicija, gyv. Chicagoje.

PETUTIENE - Valatkaitė, 
Kleopą, dūk. Vinco ir Maitos, 
gyv. Illinois valstybėje.

PIPCIUS, Adomas ir Ieva 
(Petkevičiūtė), ji iš Butrimo
nių valsč., ir jų vaikai Petras, 
Adomas, Jonas, Anelė, Ona ir 
Marta.

PRIKOCKAITE
nė, Monika, gyv.
joje.

PUIDOKIENE
Marcijona, dūk.
Laukuvos valse., gyv. Chicagoj.

RAUKT AITE - Balabonienė
(Balaban),'Juozapa, iš Tenenių 
parap., gyv. Chicagoje.

REKSTYS, Petras, iš Pambe-
žio, Latvijos.

RICHARD, Salomėja, gyv.
Detroite.

RIMKEVIČIAI, iš Vaiguvos
valsč.

RIMKEVIČIŪTE, Liudvika,
iš Lebėčių parap.

RUDAUSKAS, Antanas, iš
Skaistgirio valsč., gyv. Chicago
je-

RULIS, Adolfas .sūnus Kazi
miera, iš Baisogalos valsč.

RULIS, Jonas, gyv. Rockford,
Illinois.

RULYTE, Marijona, gyv. New
Yorke.

RUPŠALAUSKIS, Stasys.
RUZGALAITE, Emilija, 

Jokūbavo, gyv. Chicagoje.
SABALIAUSKIENE - Kra- Tauragės aps., 1927 m. išvyko į 

likauskaitė, Ona, arba jos vy- Kanadą, 
ras ar vaikai.

SAKALAUSKAS,
Mykolas, gyv. Chicagoje.

ŠATAS, Jonas, gyv. prie Phi- 
ladelphijos, dirbo anglių kasyk
lose.

SENULYTE - Zubienė, Petro
nėlė, atvyko į Ameriką 1929 m., 
gyy. Philadelphijoje.

SHUPING, Mrs. Jean Regi
na, gyv. Los Angeles, Calif. 

ŠILEIKA, sūnus Antano. 
ŠIMELIS. Jonas ir Mykolas. 
ŠIMKUS, Jonas, iš Šimkaičių 

valsč.
ŠIMKUS, Jonas ir Petras, sū

nūs Tadaušo, iš Krakių vai., 
gyv. Chicagoje.

SIMONA VIČIOTE - Šipulie- 
nė, Amilija, iš Marvenkos - 
Kaunas.

ŠIMONYTE, Olga (Mrs. A. J. 
’Jeffers), gyveno Santa Barba -

ra, Calif., turi dukterį Mary.
SIPAVIČIENE - Kralikaus- 

kaitė, Zofija, arba jos vaikai 
Elena ir Zigmantas, gyv. Phila
delphijoje.

ŠIPULIENE - Simonavičiūtė, 
Amilija, iš Marvenkos - Kauno.

ŠLIKAITE - Karalienė, Ago
ta, ir jos vyras Juozas, iš Paje
vonio valsč., gyv. Chicagoje.

STANKEVIČIUS, Konstanci
ja, gyv. Chicagoje.

STORK (Garnys). Ona, gyv. 
Calif omi joje.

STUOKA, Ignas, gyv. Chica
goje.

ŠULCIENE, Anelė, iš Šauk
lių-

SYKES, Stephen C., gyv. 6671 
Michigan avė., Detroit, Mich.

VAITKUTE - Petruškevičienė, 
Felicija, gyv. Chicagoje.

VALANDKIENE, 
Krosnos parap.

VALATKAITE - 
Kleopą, dūk. Vinco
gyv. Illinois valstybėje.

VALENAS, Antanas, turi 
kepyklą Gary, Ind.

VIKTORĄ VIČIENE, Alek
sandra, gyv. Pittsburgh, Pa.

VINKEVIČIUS, 
iš Merkinės vals., 
lyne.

VOYTINSKIS, 
dirbo statistikos 
ingtone.

WILLIAMS - Paulikaitė, Ma- 
rincijana, iš Kretingos, gyv. 

iš Chicagoje.
ZAHNSANGERIS, Emilis, iš

Adelė, iš

Petutienė, 
ir Martos,

Romualdas, 
gyv. Brook-

Vladimiras, 
biure Wash-

ZATULSKIENE - Dumscha, 
Juozas ir Viola (Valė), gim. Amerikoje, 

gyv. New Haven, Conn.
ZEVECKIS, Antanas, Juozas 

■ir Kazimiera, iš Šilalės valsč. 
j ŽIBĄS, Antanas ir Juozas, 
: sūnūs Jono, iš Kužių valsč., 
gyv. Chicago priemiestyje.

ŽILAITYTE - Dunaitienė. Ju
zefą, iš Jurbarko, gyv. Gilistė- 
je (?).

ZUBAS - Senulytė, Petronėlė, 
atvyko į Ameriką 1929 m., gyv. 
Philadelphijoje.

ŽYMANTAS (Žymančius), 
Jonas ir Juozapas, iš Šilalės v., 
gyv. Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi atsi
liepti į

Consulate of Lithuania
30 N. La Šalie St.
Chicago 2, III.

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą - Naująjį

Testamentą
v

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

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

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

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

I

“Darbininko” Administracijai:

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

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

Adresas

X
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IŠVAŽIAVIMAS
Pirmadieni, Labor Day, Rugsėjo-September 2 d., 1946 

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

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

W _ ----
girdėti lietuviu 

KOLONIJOSE '
LIETUVIAI ŽAIDIKAI

Ketvirtadienį, rugs.-Sept. 
5 d., Bostone, football mė
gėjai galės matyti susirė
mimą Bostono Yanks su 
Chicagos Bears. Lietu
viams bus proga pamatyti 
ar jų tąutietis “Bullet 
Bill” Osmanskis pamiršo

metų ir prieš tai buvo vie-

Yonakar, Notre Dame U- 
niversiteto All-American 
iš Dorchester, Mass.; Povi
las Mitchell, Minnesotos 
Universiteto All - Ameri
can, buvęs leitenantas ka
ro laivyne iš St. Paul, Min- 
nesota; Alekas Kapter, 
buvęs Northwestem Uni
versiteto football koman
dos kapitonas, All-Ameri- j 
can guard, buvęs karo lai- ■

nos garsiausių žaidikų A-!^„le^n^ 
merikoje. Vincas, kuris iš
tarnavo tris metus su Ma-, 
rinais, yra 29 metų am-' 
žiaus ir sveria 190 svarų.

Keturi lietuviai buvo pa-

VORO■STER, MASS

Aušros Vartų Parapija

“Darbininkas”
mų turi iš visų Europos 
[kraštų. Norintieji prie ge
ro darbo prisidėti užpre
numeruokite tremtiniams 
“Darbininką”.

Primename, kad K. J. D. 
prašymą pasiųsti siuntinį 
maisto p. Pranas 
teikėsi patenkinti 
siuntė 10 svarų 
kenuoto maisto.

atsišauki- P- Eugene F. Paolucci, abu iš 
Norwoodo; p. Fetras J. Bartke
vičius su p. Rose Armando iš 
Canton, Mass.

PROVIDENCE. R. L
Parapijos Piknikas

Rugpiūčio-Aug. 25 d., Šv. Ka
zimiero parapijos išvažiavimas 

Vietinis Bendro Amerikos įvyks Bus gerl
Lietuvę Šalpos Fondo 22 sky- kestra (Jono Rutkeviao) _ 

A —S* svesmeMM Lima

Gudas p“iųsti $200 °° lietuvių kus 
tremtinių reikalams. Skyriaus 

P?”, iždininkas .p. Juozas Versiackas 
Visokio

rius pereitame susirinkime nu-

■ kegan, III.; ir Šv. Kryžiaus 
kolegijos nepaprastai ga- 

ibus All-American half- 
back Stasys Kazlauskas, 
vadinamas “Atom Blond”.

Chicagos Cubs baseball 
_ _ _ , kad jų

bąli žaidėjai visoje Ameri- first baseman Edvardas 
koje žaisti 1 ___ __w _____ ___
“žvaigždžių” prieš Los An- negalės žaisti, žaidžiant 1 kauja ir vadovauja 
gėlės Rams, National Brooklyne liepos 24 d. [mares” teatrui ir šokiams, kurie rinkimą malda ir išdavė finan- 
League čampijonus, rugp.- svaidinys užgavo jo deši-: 
Aug. 21 d., Soldiers Field, nės rankos nirštą ir sulau- 
Chicagoje. Jie yra Jonas žė kaulą. Stasys Balberis.

kaip football žaisti tuo lai-iškirti, kaipo geriausi foot- komanda praneša^ 
ku, kada jis tarnavo Dėdės 
Šamo ginkluotose jėgose.

Tame susirėmime daly
vaus kitas lietuvis, “Jar- 
ring Johnny” Grigas.

Dvi savaitės atgal Chi
cagos Bears pasirašė su
tartį su Juozu ir Vincu Os- 
manskiais, kurie pirmiau 
žaisdavo su Šv. Kryžiaus 
Kolegijos football koman
da. Tai du broliai, kuriuos 
bus sunku nugalėti. Juozas 
yra 27 metų amžiaus, 6 pė
dų 2 colių ūgio ir sveria 
220 svarų. Juozas tarnavo 
kariuomenėje nuo 1942

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

i Kada Jums reikalingi akiniai leia-
■ kitę mum* išegzaminuoti akis ir j
■ pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis
Room 208

Tel. 8-1944
397 Main St.,

WORCESTER. MASS.
275 Main 3t„ Webster. Mm
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gros lietuviškus ir amerikoniš- 
Bus užkandžių ir 

gėrimų. Pikniko rengimo komi
tetas deda visas pastangas, kad 

tą nutarimą ižpildė, ir skyriaus iBvažiavimas bttsekmingas.
svečių iš kitų kolonijų.

Busas veš 1:30 po pietų nuo 
Olney Sq. ir 2-rą vai. nuo baž- 
nyčios-

i -----------
| Rugsėjo-Sept. 1-mą ir 2-rą

,«CiUW..aų |gia LARK klubas. Kadangi 2

šventė’ Ui tikima8i P** 
tas dvi dienas skaitlingos publi
kos. Išvažiavimas įvyks Klaipė
dos parke. Rap.

vo BALF Centro pakvitavimą ir 
sekančio turinio laišką: 

“Malonus Tamsta: 
“Nuoširdžiai ačiū už $200.00 

j— - ---------------------- ------ .čekį, kurį gavome kaipo auką iš
vių par. svetainėje įvyko Nu- Jūsų BALF skyriaus, lietuvių' 

Lietuvos Vyčių 116-tos kuopos kryžiuotojo Jėzaus Seselių Vie-( tremtinių reikalams, 
pirmininkas ir vienas iš L. Vy- nuolyno Rėmėjų skyriaus susi-

Edmundas J. Vaškas,

HORIOOD, MASS.
Sekmadienį, rugp. 18 d., 

jau po sumos, Šv. Jurgio lietu-
tuo-

''J'--' ****»>/* V |

komandoje Vaitkus dar pora savaičių iseimo rengėjų. Jis pirminin- rinkimas. Dvasios vadas, kleb. Valdybai 
• W V * 1 M a - » a ' 1_ 1 — iiT7uI_.l.X IrlfM C? TU mini VP.

TREMTINIŲ BALSAI
Jau daug sykių esame sa, sūris, sviestas, šokoladas, 

aiškinę, kaip svarbu siun-!p>eno milteliai; o vienas kitas

ir nariams, BALF”o
“Knight- kun. S. P. Kneižis pradėjo susi-,Valdybos padėką už taip gražų

x —^lietuvių tremtinių reikalų su
pratimą ir atjautimą.

“Su giliu dėkingumu,
Jūsų

Juozas B. Laučka,
BALF Reikalų Vedėjas”.

Kaip žinoma, vietinis BALF 
22 skyrius yra nutaręs ruošti;

kleb. šiai nutarta važiuoti ir išrinkta lprakalb^s ir kviesti lš JuozaDo Skvireckio išvers-
tremtinių, kurie yra atvykę į šį Juozapo &KVirecKio įsvers-

sinį raportą.
Pirm. B. Adomaitienė, pradė

dama susirinkimą, pareiškė, kad 
šio susirinkimo svarbiausias 

kodau-

įvyks seimo vakarais. Edmun
das yra labai veiklus vytis. Jo 
darbas kaipo reporterio prie 
miesto laikraščio “Evening Ga- 
zette”. Su darbščiu ir gabiu pir- tikslas suorganizuoti 
mininku energingai darbuojasi giausiai rėmėjų važiuoti į ruo- 
visi 116-tos kuopos nariai ir šiamą išvažiavimą rugsėjo-Sept. 
vadovaujantis komitetas, kurio 2 d., Brockton, Mass. Vienbal-; 
garbės pirmininkai yra — L------------------------- ---------------- -------------

JAU PERSPAUSDINTAS 
S V. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo

tinėti Amerikos lietuviškų1 pokelis cigarečių irgi būtų ne»kun g, a. Vasys ir kuopos Dv. komisija surašyti važiuojančių tremtinių, kurie yra atvykę į šį Naująjį Tęsta mpntą 
laikraščių Lietuvos trem-'pn> Aš pasirūpinsiu įteikti i Vadas, kun. Jonas C. Jutkevi- vardus. Į komisiją įėjo varg. V. ’"^„^7 Stipriais audeklo viršeliais 
tiniams, išblaškytiems po labiausia: vargstantiems. čius. Sereika, pp. Navickienė, Pakar-į“* * m5n«rin nr,d^2’ i kaina $3.00; popieriniais
vakarų Europą. Esame at- V.SO geriausio K. D. Yra gana graži programa klienė, Tvaskienė, J. Vereiackas,lv»_ « *> lietuvhJ!'I viršeliais — kaina $2.00.
spausdinę tremtinių pra- ■ visiems seimo vakarams. Ketvir-U. Pazniokienė ir kitos. KlebJ kelbtea nratal’'U*«akymus siųskite; ‘Dar-
svmus naremti iuos lietu- Schilde, 1946 .liepos 5 d. tadienio vakare bus “ret ac- kun. S. P. Kneižis apsiėmė gau- Kaip t k Bus P*8 e,Dtas prakai JSchilde, 1946 .liepos 5 d.

Gerbiamas Pone,
Jau kelintas mėnuo čionai gy-| mėlis, šokiai, užkandžiai. Penk- šios kolonijos bus gausi repre- 

vendami gauname per kun. J. tadienio vakare bus “mystery zentacija Nukryžiutojo Jėzaus 
— apie kurį daugiau nie- Seselių Rėmėjų draugijos išva- 

“Darbininko”. višką spaudą iš Amerikos. Kaip' ko negalime iš anksto pasakyti, žiavime rugsėjo - Sept. 2 dieną, 
kurs tremti- ji mums brangi dabartinėse mū- į Tai bus “surprize” vakaras, šeš- Brockton, Mass.

“Darbi- sų gyvenimo valandose! Jokios tadienį bus mūsų labai garsus Visi kviečiami iš anksto pa-, 
ninką”, “Draugą”, “Žvaig-. kitos lietuviškos spaudos netu-- metinis įvykis — “Knightma- duoti savo vardus, kurie norite 
ždę”, “Varpeli”, “Margu-'rime. Iš įvairių laikraščių, ku- res of 1946”. Sekmadienio va- važiuoti specialiais autobusais, 
tį” ir kitus lietuviškus lai- riuos leidžia įvairiose ’----- ----------- •-— -------•— ’—s— --------- -— ---------
kraščius. Va, kaip ten tos jos vietovėse išblaškyti 
dovanos įvertinamos:

šymus paremti juos lietu
viška lieteratūra.

Dabar vėl dedame porą 
laiškų, gautų iš Belgijos.
Juos gavo p. Pranas Gu- D. Tamstos siuntinėjamą lietu- ride” 
das, buvęs “T'k—*-*-*-»—»» — ........................... 1
redaktorius, 
niams siuntinėja

tadienio vakare bus “get ac- kun. S. P. Kneižis apsiėmė gau- 
quainted” vakaras. Bus progra- ti autobusus. Tikimės, kad iš

44

W. J. Chidiohn
GRABORIUS

'Asmeniška* Patarnavimai

331 Smith St_
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dester 1952

Namų: PI. 6288

bų fr susirinkimo laikus, gau-1 bininkas’, 366 W. Broad- 
siai dalyvauti, užsimokėti meti- way, So. Boston 2T, Mass.

Negimdykite naujų skau
smų — jų lietuviams jau 

šiomis dienomis pp. Adolfas ir, užtenka! K. J. N.
Marcelė Kavaliauskai, gyv. St. 
John Avė., minėjo savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jųjų in
tencija Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioje įvyko giedotos 
šv. mišios trečiadienį, rugp. 21 
■■ ■ I

* P- Adolfas Kavaliauskas yra dienas vyks parapijos saleje. sv. Jurgio lietuvių par. bažny- H J
Rengėjai - Vyčiai kviečia vi- < _ _ 

sus į taip didelį jaunimo judėji- mentą p. Avižinytė su p. Ka
mą — seimą ir parengimus!

nį mokesnį ir aukoti lietuvių 
tremtinių reikalams.

tanas Kasinsbs
lae.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Llmoelnal 881 visokia relkaiy 
Patarnavimas Dienų Ir Naktį

Vokieti-, karą bus seimo bankietas mies- komisijos nariams. Kelionės mo- 
lietu-'to didžiausio viešbučio “Shera- kestis į ten ir atgal tik $1.00. 

viai, jokių negauname. Vos-ne-jton Hotel” patalpose. Bus gar- 
Bruxelle, le 11 juillet, 1946 vos įstengiame su jais arba su sus kalbėtojas. Sesijos per visas 

iten esančiais artimaisiais laiš- ------—----------
[kais susirašinėti, kuriuos dar 
vis tebekošia cenzūros koštu
vai. Ryšį, kuriuo Tamsta mus 
taip geraširdiškai sujungi su 

. laisvu lietuviškuoju pasauliu, 
karo j>abėge- nejšpasakytai branginame ir 
n aiimtinuli Y.' .

nežinome kaip savo dėkingumą 
parodyti. Perskaitę siunčiame 
kitur čionai Belgijoje gyvenan
tiems lietuviams, kurie taip pat 
kaip ir mes yra ištroškę lietu
viško rašto žodžio.

i Pilna dėkingumo širdimi visų 
keturių čionai studijuojančių 
klierikų vardu reiškiu karštą 
padėką ir kuo geriausio gyveni
mo linkėjimus. Antanas L.

Prieš karą Amerikos lie
tuviai buvo įpratę užraši
nėti saviškiams Lietuvoje 

į Amerikos lietuvių laikraš
čius. Taip-gi buvo papro
tys siuntinėti į Lietuvą sa
vo perskaitytus laikraš
čius. Dabar Lietuvos trem-

Malonus Ponas Gudas,
Persiunčiu Jums padėkos laiš

kutį už laikraščius.
Drįstu prašyti, jei nesudary

tų sunkumų, pasiųsti mano 
vargstantiems I 
liams kokį maisto siuntinėlį. Y- 

;pač pageidaujama: alyva, mė-

Sv. Kazimiero Parapija

Pereitą šeštadienį, rugp. 17 d.,

čioje priėmė Moterystės Sakia- Federacijos skyriaus iždininkas.,

,minsku. Vestuvių bankietas į- 
vyko Vega restaurante. Svečių 
ir viešnių buvo iš Hudson ir Na- 
shua, N. H., kuriuos atvežė p. 
Vincas Mitchell. Kartu su p. V.

Sveikiname pp. Kavaliauskus ir 
linkime jiem ilgiausių metų!

s

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijųnierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

L. V yčių 26 kuopos socialis Mitchell grįžo ir pp. Kneižių sū- 
išvažiavimas — ‘Weenie Roast’ nug klierikas Antanas, kuris 
įvyks antradienio vakare, rug- kartu su klieriku Juozu Svirsku 
piūčio 27 d., Purgatory parke. buvo nuvykę į Šv. Onos de 
Komisija kviečia visus narius Beaupre šventovę ir Montreal, 
dalyvauti. ’ Koresp. Canada.

Redakcijos prierašas. Tams
tos 
ketvirtadienį. Suvėluota į penk- kitų miestų. Linkime jaunave- 
tadienio numerį. Talpiname tik įdžiam laimingo vedybinio gyve- 
dalį. Kitą dalį įtalpinsime ant- nimo.
radienio laidoje. ---------------

Vestuvėse dalyvavo svečių ir 
korespondenciją gavome viešnių iš Providence, R. I., ir

- ■ Ateinantį sekmadienį Sodalie-
tiniams Amerikos laikraš- čią Komunijos diena, 
čiai daug sykių svarbesni, 
negu seniau Lietuvos lie
tuviams. Todėl aną seną šią porų, einančių į moterystės 
paprotį reikia atgaivinti, luomą: p. Bronius Palevičius su

Jau paskelbta bažnyčioje ir

i

i

: ----------------------------

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tal 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.

ČooperativeBank
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į VIETINES ŽINIOSB
ŽINUTES

Minės Metinę. Kun. Jonas 
Bronius Rusteika tapo šventin
tas, šv. Petro So. Bostono lie
tuvių par. bažnyčioje, rugp. 24 
d., 1945. Jis priklauso prie Wi- 
chita diecezijos, Hansas. Šiomis 
dienomis jis atostogauja So.

DAKTARAI

Sou447«

Dr.Jaseph F. Antante
ORTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boeton, Maaa.

Ofiso Valandos Usk/rua 
TreMadirniaia ir Peaktadteaiaia 

Vakarais Nuo 7 Iki Mai 
tottadieniaia Nuo Z Md Mat

9*

Juo- 
gyv.
Ne-

Amerikoje
Paliko

Bostone. Ta proga jis atgiedos 
padėkos šv. mišias, Šv. Baltra
miejaus ir savo šventinimo me
tinėje dienoje, šeštadienį, rugp. 
24 d., 8 vai. ryte, šiuomi jis tu
rte proga pasimelsti su ąąvo 
artimiaisiais ir minėti tą atmin
tiną į kunigus šventinimo die
ną.

Sveikiname kunigą Rusteiką 
ir linkime jam geriausios klo
ties. Jis, nors darbuojasi kita
taučių tarpd, bet gražiai moka 
lietuviškai ir yra nuoširdus lie
tuvis.

oiaatsiKKia -
T-

ToL ŠOU 2805

ūr.LLhsitante
DR.AMELIAE.RODD

OPTOMETRI8TAI - 

447 Broadway 
*o. Boston, Maso.

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

Seredomis: —
Nuo • ryto iki 7 vai. vakare

Rugp. 20 d., staiga mirė 
zas Grudzinskas, 60 metų, 
242 W. 8th St. Jis paėjo 
dzingės parapijos,
pragyveno .37 metus, 
žmoną, dukterį ir keturis bro
lius. Laidojamas rugp. 23 d., 9 
vai. ryte, iš' Šv. Petro lietuvių 
parapijos, bažnyčios Šv. Myko
lo kapuose.

Sugrjžus Iš Argentinos
Svečiavosi Pas Tėvelius

TeL TROwbrtdąe *330

J. Rėpsite, M. P. 
(REPŠYS) 

- Lietuvis Gydytojas 
178 HARVARD STREET 

Kampu Tnman arti Centrai *q.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos -S—4 ir S—S.

Sesuo Adorata, Kazimierietė, 
po penkių metų darbuotės lietu
vių tarpe Argentinoje, sugrįžo 
šion šalin ir porą savaičių sve
čiavosi pąs savo tėvelius Myko
lą ir Antaniną Savilionius, E. 
Seventh St., So. Bostone. Pasta
ruoju laiku, sesuo Adorata Ka- 
zimieriečių Kongregacijos iš
rinkta ekonome. Pirm įstojant į 
vienuolyną ji buvo veikli L. Vy
čių 17-tos kuopos ir Sodalicijos 
narė. Rap.

1 -

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL E8TATE & INSURANCE

414 W. Broachvay • 
South Boston, Mass.

Offioe Tel. *•. Bretrei 0*48 ;

Petruševičiaus žudikas 
Žuvo Elektro Kėdėje 

■. p ■* — ■

Rugpiūčio 16 d., valstybės ka
lėjime elektra nužudytas Ra- 
phąel Skopp, 36 metų amžiaus, 
kuris buvo apkaltintas ir nu
teistas mirties bausme už Bro
nio Petruševičiaus (Petrus) nu
žudymą gruodžio 30 d. 1944 m.

Res. 37 Oriole Street
Waat Rozbury, Mana.

ToL Farfcvay 1»W

“Nėra geresnės pasiunti
nybės už kat. spaudos 
darbuotojų misiją.”

Pijus XI.

/-r

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

- Savininkas
v ’ • •

'p.'p.

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

giai patarnauja.
Wed Branhny, ' Štulh IosM, Mas.

«Ik, Gwe Me Loti, Mom!**.
No more etanu* Johnny to drink his milki Just put cru&chy, osndy-like 
Chocolate Pinwheel Cookies alongside the glass and wateh the milk 
disappear—cookies, too, and faU/ Children love thesc iascinating Httle 
■pūnrneel cookies that “taste likę more.’’

These are refrigerator cookies—so make up a big batch and bake 
aome whenever you want, for picnics, teatime, ar anacktime, any time. 
It’* * t'Clip Now’’ recipe! .

CHOCOLATE PINWHEEL COOKIES ,
J^cupSpry 

eup sugar
U teaspoon salt ,

1 teaspoon vanilla 
leggyolk

CotnbineSpry, sugar, salt, Vanilla, aad eggyolk and best thoęoughly 
gift flour with sėda. Add flour and milk to Spry mizture and mix thor- 
oughly. Divide dough into two parts ... To one part, add chocolate. 
Roll each part into a rectangular sheet ^-mch tluck. Plaoe ehocotete 
■heet on top. Roll as for jelly reU. Chill thoroughly. Cut in yįimth 
sboas ... Bake on Spry-coated eoolde sheet in moderately bot ovm 
O7F F.) 8-10 minutes. Makes 4 dores. _ .

•l^cupaaifted flour ’
L teaopoon eodo * 
3 tabfeapoona milk 
1 ounce chocolate, melted

< i

VETERANAMS PAGALBA

laišką į U. S. Navy Depart- te aplikacijas į Insurance 
ment, Mutetering Out Pay- Office, Veterans’ AdminiM- 
ment Division, Bureau of tration, 346 Broadway, 
Supplies and Accounts, New York, N. Y.
Clevdand 15, Ohio, duo- Klausimas — Skaityto- 
dant savo pilną vardą, nu- jas klausia, jeigu vyras į- 
merį vietą, laiką kada j- stoja į kariuomenę prieš 
stojii į laivyną ir kada bu- birželio 15 d., ar GI Biliaus 
vai paliuosuotas. parūpinimai jį padengs,

Klausimas- Iš tarny-kaffa bLus Paliuos^otas.?, 
bos paliuosuotas vetera- AtsaK>mas , Vyrai, kū
nas sustabdė savo Natio- J
nal Service Life Insurance, 
bet dabar nori išsiimti ap- 
draudą mažesnėj sumoj. 
Ar jis gali tą daryti?

Atsakymas — Taip, gali, 
apsidrausti mažesnėj su
moj. Vyrai ir moterys gali 
atnaujinti savo NSLJ prieš 
sausio 1 d., 1947 m. be fizi-' 
nio peržiūrėjimo (jie pasi
rašo statementą, kad kada1 
jie .prašo atnaujinti, svei- j 
kata yra tokia pat kokia 
buvo kada apdrauda buvo rengia Tėvų Marijonų Prieteliai 
sustabdyta). Atnaujinti Tėvų Marijonų naudai, rugsėjo- 
apdraudą reikia užmokėti Sept. 7 d., 1946, 492 E. 7th St., 
tik du mokesčiu. Pasiųski- So- Boston. Mass.. 7 vai. vakare.

1 - .................. III- I. 

prieš spalių 6 d. 1946 m. GI 
^Biliaus padengti, Biliaus 
’ kvalifikacijų parūpinimai 

vis stovi
liuosavimas ir 90 dienų ak- 
tyvos tarnybos.(ATHOLIC WAB VETERANS 

Public.Belations Bureau 
Empire Statė Building 
Neu York 1, N. Y.

Auka 50c. Rengėjai yra prityrę 
ir garantuoja visiem* maloniau
sią laiką. M. K.

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA C. F. HOVEY 

CO. Counter merginos. Atsišau
kite pas Miss Brown, Employ- 
ment ofisan, 3-čio6 lubos.

(16-23)

garbingas pa-

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

VAKARAS—AKBATMJ5
Su užkandžiais ir laimėjimais

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).

LONG DISTANCE ŠAUKIMAI NAUJOJE ANGLIJOJE

AUGA

Klausimas — Praeitais kesčiai sumažinti. Vyrai 
metais veteranas nusipir-'su f 
ko namą ir gavo valdžios goms gauna $! 
garantiją $2,000. Tada vai- kada ligoninėje, ir vetera- 
džia tik tiek garantavo, nai be tarnyboje gautų 
bet dabar suma nustatyta! sužeidimų tik $8 per mėne- 
iki $4,000. Ar.šis yetėranas'sį.
gali prašyti dar kitų j Catholic War Veterans 
$2,000 garantiją?

Atsakymas — Taip. Ant
ra garantija negali būt 
daugiau kaip $2,000. Val
džia garantuoja tik iki 
50% paskolos. v

Klausimas — Prieš įsto
jimą į kariuomenę, vetera
nas išpildė “power-of-at- 
torney”. Grįžęs iš kariuo
menės jis nori panaikinti 
tą įgaliojimą. Ką turi da

tarnyboje įgytoms li
tis gauna $20 į mėnesį

mano, kad šie numušimai 
yra neteisingi, ir organi
zacija dės pastangų, kad 
Kongresas pravestų legis- 
laciją pakeisti šią padėtį.

Klausimas — Motina ra
šo, kad jos sūnus tarnavo 
14 mėn. Merchant Marines 
prieš įstojimą į laivyną. 
Ar gali gauti kreditą už 
tarnybą Merchant Mari
nes?

s

ryti?
Atsakymas —

ma kreiptis prie
Army Personai
Office Legalio
mento.

Pataria-Pataria- 
arčiausio 

Affairs 
Departa-

arčiausio
Affairs

Departa-

Klausimas — Kita žmo
na praneša, kad kada jos
vyras buvo paliuosuotas
iš tarnybos, jis buvo 80%
invalidas. Jo sveikata da
bar daug blogesnė įr jam
reikia daryti operaciją. Ji
klausia ar jo pensija bus
sumažinta iki $20, kada jis

Atsakymas — Ne. Punk
tai už tarnybą Merchant
Marines nebus skaitomi
prie punktų Laivyne.

Pastaba: 44'Negali būti
taikos kada žmonės ba
dauja.” Aukokite kenuoto
maisto savo parapijai, pa
dėkite vyskupams, jų ko
voje maitinti badaujančius
vyrus,
karo

moteris ir vaikus

Mažiausia
išteriotose šalyse.

adka būtinai
reikalinga.

eis į ligoninę? Ji turi tris 
vaikučius ir būtų tikra 
sunkenybė.

Atsakymas — Invalidai 
veteranai su užlaikomais 
asmenimis gauna pilną 
kompensaciją kada ligoni
nėje. Veteranų, neturinčių 
užlaikomų asmenų, mo-

Klausimas — Veteranas,
paliuosuotas iš Laivyno 
prieš dvejus mėnesius, ra
portuoja, kad nors jis ga
vo pirmą paliuosavimo 
mokestį, jis negavo dar 
dviejų jam priklausančių 
mokesčių, kur jis gali gau
ti informacijų apie tai?

Atsakymas — Parašyk

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiOnienė,
Prot. RaSt. — Ona Ivaikienė,

440 E. 6th St., So. Boston, Mass.
8 VVinfield St., So. Boston, Mare.

Finansų Rašt.
29 Gould St., W. Roxbury. Mare.

i

B. Cūnienė,

Tel. Parkway—1«64-W 
Iždininkė — Ona StaniuliūtC,

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

Z

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta AukStikateyte,

110 H St., So. Boston. Mase.
Draugija uvąsusirtnkimus laikokga 

ąntrą antracBenį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Maas.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raitininką.

i”:S

Dideliais Žingsniais
-!__ -__-

Long Distance šaukimai Naujoje Anglijoje labai spar
čiai didėja. Nekurtose vietose palyginus su pereitais 
metais šaukimai padidėjo 80 . Kad visus šaukian
čius patenkinus, mes atpirkome iš kariuomenės daug 
telefono reikmenų. Mes pasamdėme tūkstančius ope- 
ratorkų ir mes einame pirmyn su telefonų įdėjimu 
tūkstančius mailių, kad patenkinus Long Distance 
Naujosios Anglijos šaukėjus.

Bet per nekurį laiką rytais ir vakarais Long Dis
tance šaukimai yra vėluojami..Jei perite greitai gauti 
telefono sujungimą, geriausia šaukti tarp pirmos ir 
septintos valandos rytą šiokiomis’ dienomis — sekma
dieniais bile kada. , . .

KW ENCIENI TElEPeONE * TEIEGMPM it.
J

o i ' ■

August 1-st Sale
Platus Pasirinkimas

Pereitą savai
tę I. J. Fox, di
džiausia mote
riškų kailinių
firma, Ameriko
je, pradėjo savo

k
■r

Y

£

krautuvėje taip vadinamą — AUGUST SALE 
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- ££

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

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

Veltui Kelionė
Ponios ar panelės, norinčios iš bile kokio 

Naujosios Anglijos miesto atvykti į I; J. Fox

Didelį Kailinių Išpardavimą.

nai.

krautuvę, parašykite Bernardui Koraičiui, 411
Washington St., Boston, Mass. laišką ar atvi
rutę, prašydamos, kad jis Jums prisiųstų ku
poną už kurį paskui iš I. J. Fox iškolektuosite 
už round trip kelionę, bežiūrint ar kailinius
pirksite ar ne.

Šis pasiūlijimas bus geras tiktai iki August
31 dienai.

FJ-FO
*11 VABHINGTON *TREET.

1 r

&

rC
.v

't :

BOSTON, MASS
Jr

-6d- -60^-M- -6O -6O-
T.

Skausmai
Deksnio Galinga Mostia, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą kilimą, tildydama ga
lingai, ištarpina Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalt). Daugumui žmo
nių pagelbėjo- ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiai*. ale tuo jaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaino 2-oz *1.00; 4-oz. 
12.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. *5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. 8ox CM, New«rk 1, N. J.

Re

Res. *ou *788 Šou 4*1*
I Eoreoeliareu CmunnMMMn ramove

MOVER8 —
Inourod an*

BoimM
Local A Leną

Movlną

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Vaistas AZIVA
Sis vaistas yra garas 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 Silvcr tt., 2-nd fl.
So. Boston 27, Mass.

i i 1 i m i n i ■ n i mu

So. Boston MtareCa 
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

880Wwt Broadw»y,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skute*.

S.BnsevKtairSBMB
MOTERIS FAGELBININKR 

LMtnrtą Graborlue Ir 
BalaamiMtajaa 

Tart Notaro MM*

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tai. SOUth Boston ŽMO 
BOnaua gyvenamoji vieta — 

SM Deroheater Ava. 
Tat COLumbta 28*7

CASPER
FUNERAL KOME
187 Dorohester Street 

touth Boeton, Maoa. 

Joseph V.Cteper
UlrlKTOHM V

Botamuntoiąn
NOTART PUBLIC 

Patarnavimu Dieną ta>N«kH

<

: i1

f

ZALETSKAS
FUNERAL MOMS

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Za lėtoku, F. E. Zaletokae 
Oratoriai Ir Balaamuetejal 

FatarhaMmaa dieną Ir n*lrt| 
Koplyčia •ormonlmo dykai 

NOTART PUBLIC 
TaL ŠOU Boeton 081* 

ŠOU Boeton 8*08
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Ištraukos Iš Išvietinto Lietuvio 
Laiško

.. Rašo: l
pasitraukėme 
Po pusantro 

kelionės po

' merikiečiai oficieriai. negrąžino 
nei vieno prievarta pas rusus. 
Mes pagyvenę kaime tris savai
tes, atvažiavome į Liubeką. At-► •
bėgę iš šverino apylinkių lietu
viai pasakojo, kad vienas ameri
kiečių oficierius prievarta gau
dęs visus pabaltiečius ir į maši
ną suvaręs rusams atidavęs išsi
vežti... Bet mašinai pradėjus va
žiuoti, iššokinėjo visi žmonės su 
vaikais, žinoma, ne visi gyvi be
paliko. iš menkųjų užsimušė. 
Bet vis dėlto keli išbėgo, ir kur 
kas galėdamas bėgo... tas oficie
rius pradėjęs šaudyti į bėgan
čius. kelius žmones sužeidęs. Iš 
ten atbėgę į Liubeką, pasakojo 
verkdami lietuviai, kaip su jais 
žiauirai pasielgęs tas oficierius. 
Ir tuo pačiu laiku Liubeko apy
linkės amerikiečiai perleido ang
lams. taip mes ir palikome ang
lų zonoje...”

Toliau rašo, kad mokinasi i
anglų kalbą, “bet labai sunki 
kalba mokintis, vienaip rašosi, 
kitaip tariasi...”

I
i i i

Rugpiūčio 4 d. įvyko Gyvojo 
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. Raštininkė perskaitė laiš
ką iš Marianapolio Kolegijos, 
kviečiantį į seimą. Draugija pa
skyrė S5.00. Taipgi paskyrė 
S5.00 Seselėms į Putnam, Conn.

“Iš Lietuvos 
spalių 7. 1944 m. 
mėnesio vargingos 
Vokietijos žemę, pasiekę. Pome
ranijos sritį. Šneidemilės mies
tą buvome suvaryti į barakus, 
ir vokiečiai liepė parduoti ark
lius. vežimus ir karves. Mokėjo 
labai mažai už viską. Mes par
davėme arklius, vežimą ir kar
vę: vędėmės iš namų, galvojo
me. kad leis Vokietijos ūkinin
kas laikyti taip, kaip mes leido
me rusų pabėgėliams karvę lai
kyti Lietuvoje. Bet vokiečiai ne
leido... sulaipino į vagonus ir 
išvežė į Meklemburgo sfitį... 
Važiavome 7 dienas gyvulinia
me vagone. Po 7 dienų nuvežė į 
Gistrovo miestą ir paskirstė į 
darbus. Aš su visa šeima papuo
liau į dvarą,. Ėjome visi dirbti, 
tik žmonos nevarė į darbą, nes 
Birutė buvo maža.”

Rašo, kad mažai ir labai blogą 
maistą davė. “Dirbti reikėjo vi
sokius sunkius darbus po 10 ir 
12 valandų į dieną, ir taip var
gingai būdami laukėme karo pa
baigos. bet daug laimingesni 
jaučiamės, kad nepalikome po 
bolševikais. Tiesa, iš to dvaro 
gegužės 1 dieną. 7 vai. rytą iš
bėgome nuo bolševikų, o bolše
vikai atėjo apie 10 valandą į tą 
dvarą. To dvaro grafas bėgo su 
vežimais ir aš įsiprašiau, kad 
žmoną su vaiku paimtų į veži
mą. o mes kiti pėsti ėjome be 
pertraukos apie 80 kilometrų 
kol pasiekėme Vismarą. Pirmą 
ir antrą gegužės dieną, važiuo
jant. labai smarkiai lėktuvai 
mus puolė ir labai daug civilių 
žmonių krito. Bet mūsų, ačiū 
Dievui, nei nesužeidė. Iš Visma- 
ro išvažiavo mūsų kolona ir, 
traukė Liubeko link, tada su 
džiaugsmu sutikome priešais 
mus atvažiuojančius amerikie
čiu pirmuosius tankus į Greves- 
milės miestą. Iš pradžių labai 
džiaugėmės, kad nuo rusų galė
jome pasitraukti, bet vėliau pa
siekė mus liūdna žinia, kad ame
rikiečiai žada visus 
čius atiduoti rusams. Tada visi 
lietuviai, latviai ir estai pasakė. proga Pasiklausvti gražių dainų. į Viktoras Brynga. 
kad mes neisime pas rusus, ge- Uržulg Liutkevičienė. galės paskirta, r
riau jūs patys, jeigu norite su-į p Uršulė T ^tkevičienė su sa- 
šaudykite mus. Amerikiečiam vo sūneliu Alb^n automobiliu 
pasidarė neaiškus reginys. Ru- buvo išvykę į Wilkes Barre. Pa. 
sai buvę geri amerikiečių sąjun
gininkai. o čia nei vienas į rusų 
“išlaisvintą” žemę nenori grįžti.!
Bet pas i
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I LIETUVIU TAUTA IR MARIA 
NAPOLIO KOLEGIJĄ

_________ 4 % .
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Ką galvoja Europoje esantieji vadai? Mjrianapolis — 
busimasis lietuviškos dvasios Amerikoje centras. Laikas 
galvoti apie savo universiteto steigimą. Saukiamas meti

nis Kolegijos Rėmėjų Seimas spaliu 8,1946.

WATERBURY. CONN.

suomenės ir jų vadų vilty-. 
Kolegijai skiriami geri, iš
mokslinti, pasiruošę mo
kytojai. Tiek Amerikon 
lietuvių visuomenė su savo 
dvasios vadais, tiek pati 
Kolegijos Vadovybė ir Ma
rijonų Kongregacija A - 
menkoje deda šiai Koleg - 
jai žymias aukas ir nedai
li įdedamo vargo, kad šią 
mokslo ir krikščioniško 
auklėjimo įstaigą palaiky
tų, pagerintų ir ištobulin
tų.

Marianapolio Kolegi ja ?:j 
Tėvų Marijonų reikalauja 
ne vien mokytojų aukl'tf - 
iu. kunigų, bet ir nemaž, i 
lėšų. Labai perai, kad s’ - 
sipratusi A.merikos lie!i - 
vių visuomenė stoja t 
Marijonų Kongr^^^'n 
nelengvai naštai rn*ti Vi
si suprantakad _
napolio Kole^Ga t.nr» h“>'i 
ne vien bendrų rūpccči.i 
centras, bet ir Amerikos 
lietuvių tautiniai plakanti 
širdis.
UNIVERSITETAS

Dviejų ar keletos fakul
tetų aukštojo mokslo įstai
ga yra universitetas. Eu
ropoje lietuvių vadai, gar
siai galvodami, šneka, jog 
vertėtų Amerikos lietu
viams dėti pastangų, kad, 
pavyzdžiui, už 10 metų į- 
kurtų savo Universitetą 
Amerikoje.

Sunkiausias pr a d ž i o s 
tai tinkami}

GAMTOS GROŽIS
I Marianapolio Kolegi ja y- 
ra labai gražioje vietoje. 

t Vietos gyventojai to gro
žio jau nepastebi, yra ap
sipratę; bet man, parvy
kusiam iš Anglijos sosti
nės Londono, Marianapo
lio Kolegija vra žavi vieta. 
Labai džiaugiuosi, kad ga
vau joje atostogauti dvi 
savaites.

! VADŲ ŽODIS
Kolegijos Vadovybė tei

ravosi, ką žmonės Europo
je kalba apie Kolegiją. — 
Aišku, ne visi Europos lie
tuviai žino, kad Amerikoje 
vra lietuviška Marianapo- 

Įlio Kolegija. Bet apie ją 
'žino stambesnieji vadai. Ir 
Prancūzijoje, ir Vokietijo
je, ir Austrijoje, Belgijoje, 
Šveicarijoje ir Italijoje 
garbingieji lietuviu tautos 
sūnūs — jos vadai — žino 
ir džiaugiasi, kad bent vie
noje laisvo ie šalyje yra 
susikūręs lietuvių kultū
ros židinys. Marianapolio 
Kolegija yra jiems gyvas 
Daliūdijimas, jog Ameri
kos lietuviai nesirengia 
mirti savo tautai. Toji 
mintis stiprina juos, atsi- 
duriusius skaudžioje nu
kentėjusių nuo karo bena
mių padėtyje.
LIETUVYBĖS CENTRAS

Centras yra kurio nors 
dalyko širdis, vidurys. 
Jau 15-metų veikia Maria
napolio Kolegija. Į ją įde
damos didelės lietuvių vi-

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė buvo pakviesta ir dalyvavo Cleve- 
lando miesto 150 metų sukakties minėjimo proga surengtame tautų festivaly 
(National Fclk FestivaI, May 22—26, 1946) Cleveland Public Auditorium, kur 
tūkstantinėms minioms kitataučių puikiai pademonstravo gražiuosius lietuvių 
tautinius šokius. Tąia proga, visa grupė padarė ekskursiją ir į Lietuvių Kultūri
nį Darželi, čia matome dalį grupės prie Dr. Jono Basanavičiaus paminklo. Už jo 
matosi Gedimino Stulpai su ryškiu parašu “Pillaro of Gediminas”, o šonuose 
“Lithuanian Garden”.

Rugpiūčio 16 d., ši grupė puikiai pašoko keletą lietuviu tautinių šokių Ncw 
England Air Show vakarinėje programoje, U. S. Army Airfield, Bedford, Mass,, 
kurios žiūrėjo keliolikos tūkstančių žmonių minia.

Rugsėjo 2, 1946, (Labor Day), Brockton ,Mass. ši grupė dalyvaus programo
je su tautiniais šokiais ir žaidimais didžiuliame, Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
naudai ruošiamame Iš VAŽI AVIME.

i
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HARTFORD, CONN. |
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Rugpjūčio 25 d. įvyks šaunus Į

piknikas Lietuvių parke. Glas-

PUTNAM, CONN.
Moterims Rekolekcijos 

įvyks rugsėjo 6, 7 ir 8 dieną 
i Vilią Maria, Thompson, Conn. 

i ves Misijonierius 
Rengia Šv. Jono Evangelisto Tėvas Barnabas, O.F.M., nese- 
draugija. Per keletą metų ne- naj atvykęs įg Italijos, 
buvo galima panašių parengi- Rekolekcijos prasidės rugsėjo

| Nutarta ruošti vakarienę ben- Rekolekci>S
drai su Tretininkų draugija pa-

> naudai. Komisijon iš
rinktos šios narės: pirm. Uršu-

joje, tai nariai iškilmingai pa
tarnavo bažnyčioje ir kapuose.

Amerikos Bridgeporto Lietu
vių Tarybos valdyba pasiuntė 
Prezidentui Harry Truman laiš
ką, primindami, kad Paryžiąiis 
konferencijoje nebūtų pripažin
ti Pabalti jų Valstybių kvislingai 
atstovais.

lė Liutkevičienė; pagelbininkės 6 dieną 8 VaL vakare ir bai&sisį
— Marė Stankevičienė, Marė , 
Kašėtaitė. Ona Girdzijauskienė, 
K. Petrauskienė. O. Šmotienė, • 
Z. Naugevičienė. J. Jenkauskie-* 
nė. V. Valančienė. 1

Vakarienė įvyks rugsėjo 15 . ..
d.. 6 vai. vakare. Šv. Juozapo! viecia 
lietuvių par. svetainėje. Visi pa
rapijiečiai kviečiami < 
Tikietai pigūs. Jų galima gauti tame susirinkime, rugp. 6 d. j 
pas komisijos narek. Bus graži skaitytas laiškas, kviečiantis į- 
programa. Tikimės, kad varg. Marijonų Rėmėjų Seimą. Drau- 
komp. A. J. Aleksis. grįžęs iš gija, norėdama arčiau susipažin- 

pabaltie- atosto£U' tikrai mums ką nors ti, išrinko du atstovu į seimą, 
gražaus suruoš. Visiems bus tai yra: Antanas Urbonas ir

” ’ ' ” , ir pagal iš-
Rašt. Uršulė Liutkevičienė. galės paskirta, nors nedidelė, 

seimui dovanėlė.
Draugijos susirinkimai vasa- pi jos tvėrėjų ir iki mirties nuo 

ros metu buvo laikomi pirmo lietuvių bažnyčios nepasitraukė. 
Palaidotas iš Šv. Jurgio par. 
bažnyčios su iškilmingomis ge
dulo šv. mišiomis. Kadangi Vin
cas priklausė šv. Jurgio draugi-

Rugpiūčio 11, sekmadienį, lan
kėsi Dr. P. Vileišis ir p. Laz- 

į dauskas pas varg. A. Stanišaus- 
;ką, pp. Skikus ir kitus Bridge- 
portiečius. Svečiai turėjo labai 

lankę linksmai laiką praleisite. Į ^8^1 aria na poly/rugsėjo 8 d JsvarbųJeika1^- j linkėtina, šad
Rengimo Komisija. Užsirašyti prašom šiuo adresu: i Jiems as PavY 

--------------- Sister Superior i Rugpiūčio 19 d. Šv. Jurgio

karinis parengimas. Todėl kvie- rugsėjo 8 dieną rytą. Po reko- ( 
čia visus vietinius ir iš apylin- lekcijų bus šv. Juozapo namo! 
kės lietuvius atsilankyti. Bus pašventinimas. Taip pat kas no-' 
visko užtektinai valgių, gėri- rgs spės dar į- Tėvų Marijonų 
mų, gera muzika šokiams. Atsi- Rėmėjų Seime dalyvauti, kuris

dalyvauti. ‘ Šv. Jono Ev. Draugija perei- Immaculate Conception Convent par‘ baznycioJe įvyko iškilmin-

J 
pas savo sesi U ° ir švogerį pp.!

' Krantavičius. Sugrįžę .pasakojo, 
j kad turėjo tikrai m-Jonų laiką.

---- r --------  o.g----neg jau sęnjaj matėsi.
mus pasitaikė geri a-j Eaporteris.

R. F. D. 2, Putnam, Conn. 
arba telefonu 1451.

BRID6EP0RT, CONN.
Praeitą savaitę palaidotas 
a. Vincas Skarnulis, sulaukęs 

80 metų. V. Skarnulis buvo vie- 
'nas iš pirmųjų Šv. Jurgio para-

a.

ros metu buvo laikomi pirmo 
antradienio vakarais. Dabar vėl 
grįsta į sekmadienį. Pirmas su
sirinkimas įvyks rugsėjo 1 d., 
1 vai. p. p. Reporteris.

gas šliūbas p. Kotrynos Petruš- 
kevičiūtės. Šliūbą suteikė kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Laike 
mišių pagiedojo kelius solos jos 

j giminaitė, p. Emilija Petruške- 
vičiūtė, akompanuojant vargo
nais A. Stanišauskui. p. Kotrina 
yra daug nusipelniusi šv. Jurgio 
parapijai: daug darbavosi Mer
gaičių Sodaliečių draugijoj ir 
parapijos parengimuose. Linkė
tina Kotrinai laimingo vedybi
nio gyvenimo. O.

Mes Esame Tabokos Vyrai...
Ne Medicinos Vyrai... 

01d Golds yra padaryti

Iš Hew Jersev Lietuvių 
Trybos Veiklos

patingai Lietuvą, kuri yra-dau
giausiai nukentėjus ir kenčia 
dabar.

Nutarta greitu laiku suorga
nizuoti New Jersey Lietuvių, 
Latvių ir Estų bendrą suvažia
vimą. Komisija iš: adv. C. F. 
Paulausko, N. Y. Univ. Stud.J. 
J. Stuko ir veterano Vinco Am
brazevičiaus įgaliota suvažiavi* 
mo. reikalu rūpintis.

Nutarta raginti New Jersey 
lietuvius J.. V. piliečius aktyviai 
dalyvauti rinkimų politikoje, 
dirbant su respublikonų ir de
mokratų Centrais. Šiuo reikalu 
įgaliotas • A. S. Trečiokas pa
ruošti paskaitą visuotiniam su
sirinkimui, kuris įvyks už trijų 
savaičių.

Yra malonu pranešti, kad jau 
yra užsiregistravę 72 atstovai į 
N. J. L. Tarybą, atstovaujanti 
36 organizacijas.

A. S. Trečiokas, Sekr.

tvirai kalbant, mes esame nustebinti taip, 
kaip ir Tamstos laboratorijų išradimais, bandy- 
r.iais ir medicinos reikalavimais. Mes sutinkame: 
kad cigaretas turi duoti jums smagumą. Taškas.

Ir jūsų smagumas tai yra sielos akstinas, 
žengti pirmyn mokslo technikoje, kurią mes nau
dojame gaminant OLD GOLDS... geriausius, 
aukščiausios rūšies, kurie rūkant teikia jums 
geriausį smagumą, kurį galima rasti cigarete!

Ir jeigu jūs to siekiate... jeigu aukščiausia ta
bako rūšis cigareto skoniui yra jūsų idėja... tai 
OLD GOLDS yra jums atsakymas. Išbandyk 
juos malonumo dėlei!

populiaraus vaido tabako išdirbystėje per arti 200 metų .

Pasilinksminimui!
Jei Jūs Norite 

“Treot" Vietoje 
“Treatment

f

New Jersey Lietuvių Tarybos 
valdybos ir trustesų įvykusiame 
susirinkime rugpiūčio 15-tą die
ną buvo perskaitytas tekstas 
pasiųsto telegramo J. V- Sekre
toriui James F. Byrnes į Pary
žiaus Konferenciją, prašant ne
pripažinti Ratomskį, Kaleskalns 

, ir Kruss, kuriuos Stalinas yra 
pasiuntęs į Paryžiaus Konferen- 

Į ei ją Baltijos valstybes atstovau
ti. Prašyta prisilaikyti Atlantic 
Charter, svarstant mažųjų vals
tybių reikalus.

Susirinkime paaiškėjus, kad J. 
V. sekretorius Byrnes yra sku
biai iškvietęs sau į pagalbą Se
natorius Arthur Vandenberg iš 
Ohio ir Thomas Connelly iš Te- 
xas, kurie jau išplaukė rugp. 16 
d., o Šen. Vandanberg jau bus 
išskridęs pirma negu šis raštas 
pasirodys. Todėl N. J. L. Tary
ba nutarė ir valdyba įgaliavo 

< ■ abiem senatoriam pasiųsti tele-

>

Paieškomi Giminės
VALANTIEJŲ, Mykolą, kilu

sį iš Rikyškių km., Batakių v., 
Tauragės apskr.

KERSULIS, Petras ir Juozas, 
kilę iš Vytogalės km., Skaudvi
lės vai., Tauragės apskr.

SELI0KAS, Matijošius, kilęs 
iš Mariampolės apskr.

MIKULSKYTĖ, Ona (iš Kau
no apskr.).

RUDAITIS Vincas (iš Kražių 
valsč.)

BERTULIS, Augustas ir An
tanas.

LIEP0NIS, Jonas, Andrius ir 
Juozas.,

KAMINSKAS, Vladas ir Vi 
talius (sūnūs Juožo).

Paieškomi asmens arba žiną 
jų adresus prašomi susisiekti 
su: A. SKIKIUS, “0721 Logan 
St., Oakland 1, CaL '> - »

Tremtinių- lietuvių 'Vardu iš j 
užtartų Baltijos valstybes, o y-lanksto tariu ačiū! A. Skirtus.'

. > 4 *

darbas, 
profesorių išmokslinimas. 
Be jų nėra universiteto. 
Kitas lygiai sunkus daly
kas, — tinkamų patalpų, 
laboratorijų, knygynų įsi- 
gyjimas. Bet šį pastarąjį 
reikalą galima palaipsniui 
didinti, kuriant prie da
bartinės Marianapolio Ko
legijos didelį mokslini 
knygyną, naujausiai įren
giant Kolegijos labaratori- 
jas, statant atatinkamą 
rūmą pačiai Kolegijai, nes 
tuose pačiuose rūmuose 
būti High School ir Kolegi
jai valstybės įstatymai 
stato kliūtis.
METINIS SEIMAS

Rugsėjo 8 d., 1946 m., 
Marianapolyje bus Kole
gijos Rėmėjų metinis sei
mas. Rėmėjai yra didelio 
darbo bendradarbiai, Jn 
aukomis palaikoma nati 
Kolegi ja ir tikimasi jį pa
gerinti, patobulinti.

Būtu <”07-3. ’ Š’
svarbu Mariananolio Kole
gijos Rėmėju seimą teiktų
si atvykti visi, kiek galint, 
Dvasios Vadai, Kolonijų »r 
Parapijų Veikėjai. Draugi
jų ir Organizacijų atsto
vai su naujais sumany
mais ir apgalvotais patari
mais. Tik visi kartu ir su
tartinai veikdami, gal’me 
tikėtis sulaukti gražios 
Kolegijos ateities.Kun. K. A. Matulaitis, MfG.

4-:

.gramas su prašymais, kad svar
stant mažųjų valstybių reikalus




