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24 METAI

Sekmadienį, liepos 28 j 
dieną sueis 24 metai kail 
Jung. Valstybės pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę.

1940 m. Rusija klasta ir 
smurtu pavergė Lietuvą, i 
Jung. Valstybės pasmerkė ’ 
Rusiją ir pabrėžė, kad “vt 
ra priešinga gruobuoniš- 
kiems veiksmams...”

Kariauta, kad visos tau-i
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Mus Veže Nuo Kauno Iki Vladivostoko
€

Naujas Kataliku Universi- > 
tetas Kuboj ;

Naujas ori va-’
Havana

___________ tinis Kubos Kataliku Uni- 
tos būtų išlaisvintos. Deja,1 versiV-tas, kainuojantis 
karui pasibaigus. Lietuva, 2,000,000 dolerių, dabarti- 
kaip ir kitos mažos valsty- ui u laiku buvo arkivysku- 
bės tebėra žiaurios bolše- uo Betancourt^ pasventin- 
viku diktatūros versijoje, i tas. Virs 800 užregistruotų 

Nei Jung. Valstybės, nei studentu laukia universi- 
Anslija, kurios pripažįsta teto atidarymo rudenyje. 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir jos atstovus, kol kas ne-1 
pareikalavo, kad Rusija i 
ištrauktu savo kariuome-' 
nes iš Lietuvos ir kitu Pa
baltijo kraštu ir leistų kitime 
laisvai tų kraštu gyvento- 1---- ------
jams apsispręsti ir tvar-: pamaldas 
kvti savo gyvenimą lais- .didvyrio, Draja Mik-
vai ir nepriklausomai. Lai- ■hailnyitch’io. 
kas tai padaryti.

Jung. Tautų taikos kon
ferencija, Paryžiuie, 
sidės liepos 29 d. Toji kon
ferencija turėtu pareika
lauti, kad Rusija grąžintų 
pavergtom tautom laisvę 
ir nepriklausomybę.

Pagarba Mikhailovitch’iui
■

New Yorke, Londone ir 
; laisvu kraštų did

miesčiuose serbai suruošė 
atminčiai savo

Popiežius Pijus XII, suteikė speci&lę audienciją Amerikos Raudono
jo Kryžiaus darbininkams. Laike audiencijos Jo Šventenybė įteikė rožan- 
tėlius su suteiktais Popiežiškais atlaidais.

____________________________________________

Lietuvis išlijo Jūrų laivą Anglijoje. — Kar
navalas Norvegijos fiorde. — Per kratą randa 
brangenybos, paslėptas obuolyje. — Mus are 

. tuoja Maskvoje. — Sibiro stotyse po tris dienas 
laukia traukinio* virdami valgyt ir miegodami 
ant rišulių. — Opiumo rūkytojai Kinijos uoste.— 
Lietuvis kovbojų klebonu Australijoje. — Na
mai, kurių stogai atidaromi. — Australijos lietu
vis moka važiuoti pakinkęs 50 jaučių.

pra

Lietuvos Ūkininkus Grūda 
I Kalėjimus

. kuris Jugo- 
jSlavijos raudonųjų val
džios teismo b”vo nuteis
tas neva už “išdavystę ir 

i bendradarbiavimą su na
ciais”.

Tose pamaldose dalyva
vo ne tik laisvi serbai, bet 
ir kitu kraštu karininkai ir 
įžymūs vadai. Visi atidavė 

i pagarbą herojui, kuris ko- 
ivojo dėl savo krašto lais- 
įvės.

• VTeisėjas Higgins Grįžo 
Iš Japonijos '
—- - - - - -

New York (LAIC) — O- 
kupantai Lietuvos ūkinin
kams uždeda vis daugiau 
prievolių. Be kitų dalykų, 
jie turi išvežti nustatvtus 
miško medžiagos kiekius. 
Tačiau, Lietuvos ūkinin
kai ne visada įstengia išpil
dyti jiems skiriamas nor-! 
mas ir už tatai uždaromi į 
kalėjimą. Kaip praneša 
“Tarvbų Lietuva” Nr. 46, 
Garliavos valsčiaus ūki
ninkas Aleksandras Bal
sys, už neišvežimą 7 kiet- 
metriu miško medžiagos 
liko uždarvtas vieneriems 
metams į kalėjimą. Taipgi 
už miško medžiagos neiš
vežimą, suareštuotas A. 
Panemunės. Šilonu km. 
valstietis V. Kizevičius. o 
A. Panemunės valšč. Sle- 
navos Apylinkės Vykdo
mojo Komiteto pirminin
kas Juozas Lagunavičius 
suimtas už neiteikimą val
stiečiams miško kirtimo ir 
išvežimo raginimų.

' Griežtų bausmių nepai
sant, Lietuvos valstiečiai j 
vis vien, kiek galėdami' 
delsia okupantu suplanuo
tą Lietuvos miškų ’ kirti- - 
mą. Taip. Slenavos apy-f 
linkėję, vieton nustatvtu Į 
išvežti 500 ktm., ūkininkai 
teišvežė tik 13.

Boston, Mass., — Vyrės-' 
nysis teisėjas Aukštesnio- • 
jo Massachusetts Valsty- į 
bės Teismo, John P. Hig- 
gins, grįžo iš Japonijos, 
kur jis buvo prokuroru 
teisme, kuris teisė aukš- 

l tuosius japonų karininkus 
i ir valdininkus už padary
mus nusikaltimus karo me-.

New York — Liepos 7-tą,tu’
'dieną, kuomet Motina Ca-I Jis pareiškė, kad prieš * v • • « v «« . v

Minios Žmonių Lanko Šv. 
Pranciškos Cabrini Karstų

Kiniečiu Kataliku Laikraštis 
Stiprėja

RUSIJA ATMETE ATOMINES 
ENERGIJOS KONTROLES 

PLANĄ

jbrini buvo paskelbta šven- užimant vyriausio proku- f°_e? a&eutura, 
(tąja virš 30,000 žmonių ap- roro vietą, jam buvo paša- a
lankė koplytėlę, kur šv. kvta, kad teismas tęsis 
Pranciškos Cabrini kūnas tiktai kokius keturis mė- 
yra pašarvotas stiklinis- nesiūs. Bet kada paaiškė- 
me karste po altoriaus. 'jo, kad teismas tęsis iki

Ir kasdien beveik 10,000 kovo mėn. 1947 m., tai jis 
žmonių, katalikų ir neką- jautė, kad jo pareigos šio- 
talikų lanko šią šventovę je valstybėje reikalauja, 

i melsti šventosios užtary- kad iis grįžtų ir todėl jis 
mą. 1 atsistatydinęs.

Antras Atominės Bombos Ban 
dymas Bikini Vandenyne

Atominė Bomba Išsprogdinta 
Po Vandeniu

Nuskandino Karo Laivą - 
Kitus Laivus Sužalojo

Bikini, liepos 25 —Penk
toji atominė bomba spro
go 8:35 vai. šį rytą Bikini 
vandenyne. Tai buvo ant
ras bandymas ką gali pa-

Shanghai — Kasdienis 
laikraštis “Yi Shih Pao” 
(Bendroji Gerovė), kuris 
yra spausdinamas vadovy
bėje Nanking vyskupijos;

THIS WEEK!

WONDERLAND
P F V F P F

Ganytojo, J. E. Vysk. Po
vilo Yu-Pin, yra vienas iš 
keturių stipriausių laik
raščių visoje Kinijoje. 
Nors laikraštis yra katali
kų redaguojamas, tačiau 
ir nekatalikų yra plačiai 
skaitomas.

Pažymėtina, kad šis laik
raštis sukuria ir palaiko 
gerą nuotaiką tarp Kinie
čių katalikų ir ne katalikų 
grupės. Laike Kiniečiu ka
ro, nuo 1937 metų, laikraš
tis buvo spausdinamas į- 
vairiuose miestuose, bū
tent, Tientsin, Nanking, 
Kunming, Chungking, ir 
dabar Kinijos kapitale, 
Nanking.

dras anglosaksų pastan
gas prieš Rusijos imperia
lizmą, buvo tai išreiškimas 
vyriau jančių nusistatyrrų 

, Anglijoje.
I_____________________________________ _ _

M—...".

1 I LIETUVIŲ KLŪBĄ
Šiaip jau Londonas yra 

labai apdaužytus, ypač a- 
pie lietuvių bažnyčią. Vie
na vokiečiu skrendančioj! 
bomba pataikė į lietuviu 
klubą. Jį visiškai suardė, 
dabar gi nė griuvėsių ne
bėra — nukasti, nuvežti. 
Sprogimas buvo tain dide
lis. kad išlėkė bažnyčios i<- 
klebonijos langai, net lu
bos klebonijoje perskilo.

PER KETURIS 
KONTINENTUS

Šis karas — lietuvius iš
sklaidė po visas keturias 
pasaulio šalis, kaip vėsu

mas plunksnas. Štai imki- LEKIANČIOII BOMBA 
me pavyzdžiui kun. J. Ta-1 
mulį. Jau 1940 metais jis j 
pervažiavo skersai Euro
pa, skersai Aziją, pasiekė 

I Vladivostoką, penkerius 
metus gyveno Australijoje 
ir buvo “kovbojų” klebo- 

į nu, o dabar per Angliją at- 
ivyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

NUOTAIKOS 
ANGLUOIE 

į — Daug pasaulio 
jums pamatyti Kokios gi KASDIENIS GYVENI- 

i ten dabar nuotaikos Ang- _ ounAur
i lijo je, iš kurios dabar at- mASLUNVUNL 
.važiuojate? — kamantinė- Londone maisto didelis 

trukumas. Šeimininkės 
kombinuoja ką nors iš bul
vių, miltų, bet sviesto, 
kiaušinių — sunku gauti. 
Šį pavasarį žmonės, be
rods. gavo tik po vieną 
kiaušinį per mėnesį. Kai 
nueini į valgyklą, mėsos 
šmotą atpjauna labai pla
tų, bet taip ploną, kad be
veik kiaurai permatomas.

I Ir drabužiu labai stinga, 
dėl to rnatvti menkai apsi
rengusių žmonių. Tačiau 
anglai turi daug gerų vil
čių. jau ir dabar daug 
reikmenų privežama iš 
Australi jos. K a n a d o s. 
Nau josios Zelandijos, kaip 
pavyzdžiui — sviesto, a- 
vienos, vilnų.

teko
New York liepos 25 lėktuvas Vos Tik Nejlėkė

Jung. Valstybių atstovas 
M. Baruch liepos 12 d. pa-j 
siūlė Jung. Tautų Atomi
nės Energijos Komisijai New York, liepos 25 d.— jau jį pasigavęs Chicagoje. 
planą atominės energijos Vakar, kaip praneša Em- — Kalbant taip, kaip yra 
kontroliavimui.

Pagal tą pIŠfbą būtų su
daryta tarptautinė kont- 

, kuri pri
žiūrėtų, kad tautos laiky
tųsi sutarties ir jeigu kuri 
tauta sulaužytų sutartį, 
tai toji agentūra, surinkus 
įrodymus, juos perduotų 
Jung. Tautų Saugumo ta
rybai. Tačiau atominės 
energijos klausimuose nei 
viena iš didžiųjų tautų 
negali panaudoti veto.

Rusijos atstovas Andrei 
A. Gromvko griežtai pasi
sakė prieš tokį Jung. Vals-1 
.tybių pasiūlytą planą ato-

Į Empire Statė

pire Statė namo viršinin-— nuotaikos šitokios: 
kai, laike miglos, dviejų džiaugiasi karą laimėję ir 
motorų lėktuvas vos tik ruošiasi drožt Rusijai — 
neįlėkė i namą. Dėka tik, neapvaldomas raudonasis 
kad lėktuvo vairuotojas imperializmas perdaug jau 
staiga pastebėjo namą,, bando apžioti. Garsioji 
pasuko lėktuvą nuo namo,Churchillio kalba, netaip 
ir pralėkė vos tik 200 pėdų seniai Amerikoje pasaky- 
atstumo. 'ta ir primenanti apie ben-

ŽYDAI IŠSPROGDINO VIEŠ 
BŪTĮ PALESTINOJE

Žuvo 48 Žmones - Daug Sužeista
buvo pabėgęs iš Camp De- 
vens stovyklos 18 mėnesių 
atgal, FBI ir vietinės poli
cijos suimtas ir grąžintas 
kariuomenei. Jį surado gy
venanti moters namuose,! 
kuri dirbdavo Camp De- 
vens. Jis šioje saloje gyve-

Šiomis dienomis Jeruza- 
minės energijos kontrolia- Įėję, Palestinoje, žydų te- 
vimui. Jis sako, kad sau
gumo taryba turi turėti nariai bombomis išsprog- 
pilniausią kontrolę, ir di- dino “King David” viešbu- 
džiosios tautos gali naudo- tį. Nustatyta, kad 48 žino
tis veto teise. nes žuvo ir daug sužeista.

Spėjama, kad daugiau žu-
vo, bet tik dar jų nesurado no po vardu Robert Le- 
griuvėsiuose.

i Žydu teroristų organiza-. es4s šveicaras, 
cija išleido pareiškimą dėl i Jis nelaisvėn buvo paim- 
įvykusio sprogimo “King tas rugp. mėn. 1943 metais 
David” viešbutyi. Tuo pa- prie Messina, Sicily. Kilęs 
reiškimu prisipažįsta, kad iš Vienna, Austrijos.

I Rodezija (LAIC) — Pie- 
kad valdžia buvo įspėta, tu Afrikoje, Rodezijos mi- 
bet anglai nekreipę į tai sijose tebesidarbuoja lie- 
dėmesio.

Londonas 
premieras Clement Attlee, jauskas. Ten dirbęs brolis 
kalbėdamas parlamente, Povilas Gencevičius per-, 
griežtai pasmerkė žydus nai mirė, 
teroristus. Tačiau pareiš
kė, kad valdžia nesiims' 
keršto priemonių prieš žy
dus.

įsakyta areštuoti ir bau
sti nusikaltėlius.

Jau areštuota 20 teroris
tu žvdu Jeruzalėje. Jie bus 
atiduoti teismui. Vedamas 
tardymas.

Rauosuotieii Aukavo 
Vokiečių Pašalpai

New York — Iš raupsuo
tų kolonijos, Molokai, Ha-

roristinės organizacijos

i

Forge, sakylamas, kad jis

daryti atominė bomba lai- vajų ®al?s?’ Ka-
vams ir vandeniui. ™ Pašalpos Katalikų ju organįzacįjos nariai at-Į ------------------

Šį kartą nuskandino ka- j Draugija 5av? do .nų(iiko tą piktą darbą. Sakoj Rodezija (LAIC) — Pie- 
ro laivą “Arkansas”, ku-iaV^^ sušelpti badaujan- valdžia hnvn isnota tu Afrikoip Rndpziios mi
ns stovėjo arčiausia eks-j čius vokiečius, 
pliozijos vietos ir du kitus! .^4 auka prisiuntė vokie- 
mažesnius laivus nuskan- Įls Bruno B®ns» da" 
dino. Kitus laivus sužalo- Į bartmis raupsuotojų kolo-•
JO Atominė bomba išsDroe-'VO laiške Pareiškė rauP’

Atomine DomDa issprog !a,irk4.rt4„ vi.
> nukentėju- 

siems žmonėms ir jų norą 
suteikti pagalbą pagal jų 
išgalę.

įnijos kapelionas, kuris sa- 

dinta po vandeniu. Bombli i gĮŪ užuojautą vi-
sprogus, iškilo j viršų 
vairių šviesų ir dūmų de
besys. Šviesos dažnai mai
nėsi.

Paskyrė Ambasadorių 
Italijoj

Slaptus Rinkimai Turkijoj

tuviai jėzuitas brolis Tam- 
Anęli jos kvaitis ir brolis Andre-

LIETUVISĮSIGIJO 
500 TONŲ LAIVĄ

Vienas lietuvis, Islandi
joje tarnavęs jūrų kapito
nu, dabar Škotijoje nusi
pirko laivą, gal anie 500 
tonu talpos, perdažė, nori 
gauti kuodaugiausia lietu
viu iūrininkų ir pasiryžęs 
palaikyti susisiekimą su 
Australija, ypač norėda
mas lietuviams patarnau
ti. nes vra dideliu patriotu. 
Nemažai lietuviu ’y^sta 
iš Angliios i Australiją. 
Teko girdėti, kad Austra
lija nori žymiai padidinti 
savo gyvento ju skaičių. 
Didesnė imi^raciia nrasi- 
dėsianti 1947 metais ir ta-

Tęsinvs 5-tame pusi.

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

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

H’ashington, D. C. — 
Prezidentas Truman pa
skyrė James C. Dunn, val
stybės departmento parei
gūną, Jung. Valstybių am
basadorium Italijoj.

Istanbul, Turkija —Sek
madienį, liepos 21 d. pir
mą kartą turkų istorijoj 
įvyko laisvus rinkimai. 
Pirmieji daviniai rodo, 
kad rinkimai praėjo ra
miai. Rezultatai dar neži
nomi.

Areštavo VoMetį Pabėgėli
Nantucket, liepos 25 d.— 

Vokietijos karo belaisvis, 
Fred Kammerdiner, kuris

šeštadienį, liepos 27 dieną, 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, pranešimai, žinios ir kalbelės 
plauks oro bangomis į Jūsų namus iš WESX stoties per 
visą valandą.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 360 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.

I



Penktadienis. Liepos 26. 1946
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ĮVAIRIOS žinios
L.R.K.S.A. Seimo Eiga

padėjėjais: J.Cleveland, Ohio — LR- revičius;
KSA 55-tas seimas iškil- Mickeliūnas ir J. Venclo- 
mingai pradėtas šv. mišių vas. Raštininkais: Pr. Ka- 

Jurgio tilius ir L. Žemaitytė.
Įnešimų ir Rezoliucijų

Katalikų Spaustuvėj Dabar 
Leidžia Komunistų 

Laikraštį

»

iI

New York (LAIC) —Da
bartinėje Lietuvoje nėra 
kitokios spaudos, kaip tik

auka 10:30 v. šv.
parap. bažnyčioje. Šv. mi
šias atnašavo dvasios va- komisijon: adv. J. Grigą- Maskvos diriguojamos ko
das kun. J. F. Boll. Deako- liūs, kun.
nu buvo kun. J. Angelai- Zujus, J. Tumasonis ir p. niškai katalikų grupės į- 
tis: subdeakonu — kun. J. Samienė.
Savulis: ceremonijų vedė
ju — kun.

Žukauskas, M. munistų partijos. Moder-

rengtoje “Žaibo” spaustu- 
leidžiamas 
laikraštis

Spaudos ir sveikinimų vėje dabar
Petrikis. Pa- komisijon: kun. J. F. Boll, Kompartijos 

mokslą pasakė kun. J. Vii- P. Muliolis, kun. Savulis ir “Tarybų Lietuva”, kurio 
kutaitis.

Mišių aukoje dalyvavo 
J. E. auxiliaris vyskupas 
John R. Hagan. D. D. ir po 
mišių sveikino 55 Seime 
dalyvius. Reiškė vilties, 
kad maldos ir lietuvių vie
ninga akcija suteiks 
džiaugsmo išblaškytiems 
karo audros lietuviams.

Po mišių visi dvasiškiai 
ir atstovai ten pat, para
pijos svetainėje, turėjo 
šaunius pietus: juose daly
vavo J. E. vyskupas Ha
gan.

Sesijos pradėta 1:30 po 
pietų. Maldą sukalbėjo 
dvasios vadas kun. J. F. 
Boll. Seimo rengimo komi
sijos pirmininkas p. Pet
ras Muliolis pakvietė mu
ziką p. Karašauską vado-' 
vauti himnams. Paskelbęs 
šeiminę programą pakvie
tė LRKSA centro pirmi
ninką p. Leonardą Šimutį. 
Po jautrios sveikinimo 
kalbos, jis pakvietė miesto 
mayoro atstovą p. Convey. 
Miesto valdžios pareigu- . 
nas pažįsta Lietuvos skau- 
džią būklę ir lietuvių aspi
racijas. Reiškė vilties, kad 
LRKSA suvaidins žymią 
rolę išlaisvinimui ir atsta
tymui Lietuvos.

Centro pirmininkas pa
siūlė mandatų komisijon: 
p.p. M. šiupšienę, J. K. Ga
linį, J. Černauską. Ženkle
lių komisijon: p.p. M. Pa- 
keltienę, B. Rakauskienę, 
E. Pauliukonytę. H. Ven- 
clauską. Balsų skaitymui: 
P. Medonį. E. Koncevičių, 
A. Agurkį.

Į Kongreso prezidijumą 
išrinkta: vedėju — Pr. Ju-

atsakingo redaktoriausGrištoraitis.
Skundų ir Prašymų ko- pareigas einančiu pasira- 

misijon: A. Sutkus. A. Ru- so kažkoks Donatas Rodą, 
binas. Glugodienė, V. Mi-----------------
kušauskienė ir Dr. Valy- Aleksiejev įtarė Lietuvius 
bus. ~ - - ------ -

Išklausyta eilė sveikini
mų ir raportai.

Pirmadienio vakarą visi 
atstovai nuvyko į Liet. 
Darželį. Ten LRKSA pirm. 
L. šimutis padėjo vainiką 
prie Dr. Basanavičiaus 
stovylos ir pasakė patrio-

Seime užsiregistravo 74 
atstovai. Laukiama dau
giau. Daugumoje tie pa
tys veikėjai. Dvasiškių — 
šeši.

Nuotaika graži.
Atstovas.

Sekmadienį Malkų Kirsti
New York (LAIC) —

Lietuvoje leidžiamas ko
munistų laikraštis “Jau- 
nąsis Valstietis” Nr. 4 
praneša, kad Rudaminos 
valsčiaus komjaunuoliai 
Visniavecki, Spec, Alek-

vo” sekmadieninę komjau
nimo talką, kurion buvo 
suvaryta 60 jaunuolių su 
arkliais. Jiems buvo įsa
kyta vežti malkas į mo
kyklas. Esą, buvo privežta 
180 kietmetrių ir dabar 
malkų užteksią iki moks
lo metų pabaigos. Pana- 

'šios talkos pasitaiko ir ki- 
Koma (LAIC) — Birže-! vietose, pavyzdžiui, 

lio 9 d. popiežius Pijus XII P®J*rzes valsčiuje. _ _ 
atskiroje audiencijoje pri-’

7 ėmė lietuvių kolegijos Ro- 
■’ moję auklėtinius,

i pristatė 
rektorius i

Lietuviai Pas Pijų XII

i Nepriklausomos Lietu- 
•’ — , i vos laikais niekam nerei-
kuriuos kėjo atiminėti sekmadie- 

kolegijos nio P0*18*0 ir visos mokyk-
1 m A1 Ir1 n /SUSIIMI_____~ prof TulabaJlos buvo malkomis aprū- 

Audiencija truko apie 15 pint°s, o dabar ■ net ir
minučių.

Pijui XII 
adresas.

I

■ — net ir 
i šventėmis Lietuvos vals- 

buvo įteiktasi tiečiams neduodant ramy- 
į bes, vis vien visko trūksta.

Sužeidė 10 Žmonių Tambovcev Šeimininkauja 
Kaune

Medford, Mass., — Du 
automobiliai susimušė ant 
Mystic Valley Parkway. 
Dešimtį žmonių sužeidė. 
Visi nuvežti į Lawrence 
Memorial ligoninę.

Sužeistųjų tarpe buvo 
trys seseris, Florencija,
Mildred ir Phylis Hurley. Pomerancev.

I
I

I

New York (LAIC) — 
Komunistų partijos sekre
toriumi Kauno mieste, 
kaip skelbia “Tarybų Lie
tuva” Nr. 42, yra Tam- 
bovcev, o Petrašiūnų elek
tros stoties direktoriumi

Turėkite Savo Namuose 
Šventąjį Raštą-Naująjį 

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

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas. Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv, Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su- 

, rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

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

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

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

“Darbininko" Administracijai:

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

Šiuomi siunčiu čekį sumoje S............ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.
Vardas ......................................................................................... —.................

Adresas ........................................................................................................... --

i
!
I

LIETUVIŲ STUDENTŲ PADE- 
KA AMERIKOS LIETUVIAMS
Lietuvių Studentų Centrinė Mes prašome perduoti mūsų 

Atstovybė Vokietijoje jaučia širdingą padėką visiems auko- 
malonią pareigą padėkoti tojams, nepamirštantiems pri- 
BALF’ui už teikiamą aukštąjį: verstinai atskirtų nuo savo
mokslą einančiai jaunuomenei 
paramą. Dviejų su puse tūks
tančių karo pasėkoje atsidūru
sių Vokietijoje Lietuvos Aukš
tųjų mokyklų klausytojų var-, 
du. mes reiškiame nuoširdžią 
padėką Amerikos lietuviams, 
kurie per BALF’o organizaciją 
savo aukomis leidžia lietuviams- 
studentams - tremtiniams tęsti 
studijas.

Neturėdami jokių lėšų ir tur
to. lietuviai studentai šiuo metu 
priklauso tiesioginiai nuo labda
ringų organizacijų skiriamų 
pašalpų ir aukų. Jų negauda-

krašto Lietuvos vaikų.
Lietuvių Studentų Vokietijoje 

Centrinis Komitetas.

Dreyfus Paskirtas Ministe 
riu Švedijon

VVashington, D. C. —Pre
zidentas Truman paskyrė 
Louis G. Dreyfus ministe-
riu Švedijon.

Dreyfus yra buvęs mi- 
nisteriu nuo 1944 m. Islan
dijoj. Jo gyvenimo vieta y- 
ra Santa Barbara, Calif.

Tarptautinis pasisveikinimas. — Kanados 
naujas Governor-General Sir Harold Alexander, 
kairėj, sutinka Detroito Mayorą Edvvard J. Jef- 
fries ant pat rubežiaus tilto. Rubežius perkerta 
Ambasador tiltą per pus. Balta juosta tarp šių 
besisveikinančių ir yra rubežius Kanados su 
Jung. Valstybėmis, tarp Detroito ir Widsor, Ka
nadoje.

VALSTYBINIŲ DVARŲ SKAI
ČIUS LIETUVOJE PADVI

GUBĖJO
New York (LAIC) — 

Laikraštyje ‘‘Tarybų Lie- j 
tuva” oficialiai praneša
ma, kad jau šių metų pra
džioje Lietuvoje buvo į- 
kurta dvigubai tiek tary
binių ūkių (valstybinių 
dvarų), kiek jų buvo Lie
tuvoje 1941 metais, taigi 
pirmosios sovietų okupaci
jos metu. Tačiau, drauge' 
nusiskundžiama, kad ru
deninio arimo planas juo-! 
se tebuvo įvykdytas tik' 
35.57<, daugelyje jų ne-! 
buvo paruošta reikiamų 
pašarų žiemai ir daugelis 
gyvulių nugaišo.

Tiems komunistiniams 
dvarams tvarkyti yra į- 
steigta speciali Tarybinių 
Ūkių Ministerija, kuriai 
vadovauti buvo paskirtas 
Vazalinskas. Matyti, kad 
tuose komunistin i u o s e 
dvaruose yra stiprus ru- 
siškasai elementas, nes 
tiems ūkiams skirtoji pro
pagandinė medžiaga ly- 
giagreta skelbiama ir rusų 
kalba leidžiamame laik
raštyje “Sovietskaja Lit- 
va.”

Pagal komisarų tarybos 
ir komunistų partijos cen- 
Įtrinio komiteto nutarimą 
j tie komunistiniai dvarai, 
'turi pirmenybę būti aprū
pintais, žibalu ir nafta iš 
Lietuvos Vartotojų Koo
peracijos Sąjungos sande
lių.

“siūlai veda į PSL (Lenkų 
Ūkininkų partiją), vado
vaujamą Stanislaw Miko- 
laijczyk.”

Suprantama, raudonieji 
visuomet kaltę suverčia 
opozicijai. Bet gali būti ir 
taip, kad tuos pogromus 
sukėlė patys raudonieji ar
ba jų pasekėjai, kad pas
kui galėtų apkaltinti opo
ziciją ir ją sunaikinti.

Lenkijos valdžia yra pil
niausioje raudonųjų ko
munistų arba jų pakalikų 
kontrolėje. Stanislaw Mi- 
kolajczyk kaltina valdžią 
už klastingai pravestus 
balsavimus. Jis iškėlė 
skundą ir reikalavo, kad 
pravestus balsavimus pa
naikintų ir paskelbtų nau
jus, ir kad leistų pilie
čiams laisvai balsuoti.

Lenkijoj opozicija prieš 
dabartinę valdžią auga. 
Todėl raudonieji gali būti 
nori sunaikinti opozicijos 
vadus. Jeigu patys lenkų 
raudonieji nepajėgtų tai 
padaryti, tai jie gali pasi
kviesti Maskvos raudo
nuosius į pagalbą. Taip bu
vo ir yra Lietuvoje ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose.

Ivano* Tvarko 
Rekvizicijas

Atmetė Lenkų Prašymų

Londonas — Varšuvos 
lenkų militaris teismas at
metė devynių lenkų, kurie 
yra nuteisti mirties baus
me už suruošimą kruvinų 
skerdynių liepos 4, Kielce, 
kur užmušta 41 žmogus, 
dauguma žydų, prašymą 
pakeisti mirties bausmę.

Trys kiti, tarp kurių vie
na moteris, nuteisti kalėji- 

i man.
Sovietai kaltina dėl pog

romų Kielce, Lenkijoj, ‘po
žemio judėjimo fašistus’, 
iš kurių, sako Viktorov,

mas. daug jėgų ir pasišventimo 
rodąs mūsų akademinis jauni
mas. atsidurtų nepaprastai sun
kioje materialinėje padėtyje ir 
to pasėkoje turėtų apleisti pa
sirinktas aukštąsias mokyklas. 
Džiaugdamiesi Amerikos lietu
vių nuolat rodomu dėmesiu ir 
pastangomis duoti progos baig
ti didesniam lietuvių skaičiui 
aukštąjį mokslą, mes tikime, 
kad nebūsime apleisti ir ateity
je. Visur jaučiamas praėjęs ka
ras, bet ypač sunkūs jo padari
niai Vokietijoje. Likimo nu
tremti į buvusio priešo žemę, 
lietuviai studentai gyvena sun
kiose moralinėse ir materialinė-

Gyvatė Nunuodijo Kultos 
Narį

Chattanooga, Tenn. —A- 
merikoje yra įvairių sek
tų. Ir štai yra sekta (tiky
ba), kurios nariai paeiliui 
turi paimti barškančią gy
vatę (rattlesnake) ir duo
tis jai įgilti. Ši kartą buvo 
eilė tūlo Joe Jackson, ku
ris sektos mitinge paėmė 
barškančią gyvatę ir leido 
jai 'įgilti. Po 45 minučių 
Jackson mirė nuo gyvatės 
nuodų.

se sąlygose. Tik viltis, kad bro
liai Naujame Pasaulyje jų ne
pamirš ir visomis galimomis 
priemonėmis jiems padės, lei
džia ramiau sutikti kiekvieną 
rytojaus dieną.

Nepaprastai įvertindami Tam
stų rūpestį ir pasitikėjimą, lau
kiame tos dienos, kada galėsi
me kikevienas savo specialybė
je dirbti tautai ir žmonijai nau
dingą darbą ir bent tuo atsily
ginti visiems mums padėju- 
siems sunkioje vargo dienoje.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith SU
PROVIDENCE, R. i.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Lengvo*—Naujasis Ponas 
Komunistiniuose Dvaruose 

Lietuvoje
New York (LAIC) — 

“Tarybų Lietuva” Nr. 43 
duomenimis pasiremiant, 
sužinome, kad vadovau
jančiu asmeniu Lietuvos 
Tarybinių Ūkių Tiekimo 

i valdyboje yra tūlas Len- 
i garo v.

Buvo laikai, kad Lietu
vos dvaruose šeimininka
vo lenkai ir caro genero- 

Ilai, dabargi — bolševikų 
pastatytieji rusai. Vadi
nasi, Lietuvos valstietis ir 
vėl grąžintas į svetimų bo
sų valdomo dvaro berno 
padėtį.

Saugokis draugauti su 
nedorais! šv. Liudvikas.

New York (LAIC) Lie
tuvos ūkininkai apkrauti 
labai sunkiomis rekvizici
jomis : privalo okupan
tams pristatyti didelius 
kiekius grūdų, bulvių, mė
sos, pieno, kiaušinių ir tt. 
Didelė maisto dalis eina 
raudonosios armijos įgu
loms Lietuvoje išlaikyti, 
kita skiriama išvežimui į 
Rusijos gilumą, kita dar 
skiriama į komunistinius 
dvarus Lietuvoje juos sėk
lomis aprūpinti, ir t.t. 
Kaip praneša Lietuvoje 
leidžiamas laikraštis “Ta
rybų Lietuva” Nr. 43, Res
publikinė Centro Grūdų 
Paruošos kontora yra va
dovaujama “draugo” Iva- 
.nov.

RUGPIŪČIO 4,1946 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Miške 

Mount St. Francis, Greene, Maine, Ruošiamos

NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKĖ:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno 
koplyčioje.

12 vai.—Piknikas su programa vienuolyno miške.
Rugpiūčio 3 d., 1946 — 7 vai.
Šv. Baltramiejaus salėje, I.<ewiston, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakarienė
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

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

Lietuvių Dienoje
Tat, laukiame atvykstant malonių svetelių praleisti laiką 

nuostabiai gražioje Maine Valstybės gamtoje.
LIETI VOS PRANCIŠKONAI.

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

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

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

Greene — 128—R24
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SAINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. A**OCIATION OF LABOR
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$5.00
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Amerikoje metams_________ $4.00-
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Užsieny metams —................. . $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 Į

DARBININKAS
966 West Broadvray, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Maršalas Žukovas

• • ’

i Dirbant vien Dievo parbei ir, 
žmonių gerovei, viskas jai pasi
sekė. Nors jos troškimas buvo 
vykti į Kiniją, Popiežius Leonas 
XIII jai įsakė važiuoti į Jungti
nes Valstybes, į kur New Yorko 
Arkivyskupas Corrigan kvietė 
iš Romos kunigus ir seseles ap
tarnauti italus ateivius, kurie 
gausiomis miniomis suvažiavo 
iš Italijos. Motina Cabrini pa
klusniai pasidavė Popiežiaus no- bėjimo. Tai įrodo vokiečių štabo rekordai, 
rams ir atvyko su seselėmis į Nurember^o teismo tardyme vokiečių generolai 
New Yorko miestą, kur joms von Paulus ir Jodl (būvusis štabo viršininkas) atsklei- 
teko pergyventi neapsakytas dė štai kokius faktus: Hitleris dar gruodžio mėnesyje 
sunkenybes ir vargus. Jos ne- 1940 m. išdirbo planą pulti Rusiją. Prieš pulsiant, jis 
rado nakvynių, nes arkivysku- norėjo apsaugoti sa^o dešinį sparną, likviduojant J li
pas buvo parašęs Motinai Cab- goslaviją. Pasipriešinimo iš jos nesitikėjo, bet čia jis 
rini laišką atidėti kelionę lig pa- apsiriko. Jugoslavijos štabo viršininkas, pulkininkas 
togesnio laiko, tačiau tas laiš- Draja Michailovič. įkvėpė drąsos abejojantiems gene- 
kas nespėio jos pasiekti. Po rolanis, ir iie pasiryžo gintis. Sužinojęs tai Hitleris, į- 
sunkaus darbo ir baisaus skur- sakė pulti JuFCslaviia bal. 6, 1941 m., o Rusiją — pen- 
do ji nupirko mažą namelį vie- kias savaites vėliau. Pradžioje vokiečiai greit sugniuž- 
nuolynui. Kasdien seselės eida- dė jugoslavu armiją ir užėmė ju sostinę Belgradą. Bet 
vo gatvėmis, prašydamos išmal- kalnuose iškilo naujas tautos didvyris Draja Michai- 
dų. Įsteigdama mokyklą vai- lovič. Jis surankiojo nakrikusius jugoslavų armijos 
kučiams ir prieglaudą varg- dalinius ir pradėjo labai sėkmingą partizanų kovą. Vi
gams, jos darbas pradėjo išsi- sas pasaulis stebėjosi drąsiais Michailovičiaus žygiais, 
plėsti. Kas metą ji vykdavo į I- Hitlerio planas suiro. Prireikė siųsti daug kariuomenės 
taliją, atlydėti daugiau seselių- prieš MichaDovičių ir stebėti, kaip ir kada jis duosis 
misijonierių. Ji įsteigė mokyk- sulaikomas. Tas sutrukdė Rusijos puolimą, penkiom 
las, našlaitynus, vienuolynus, savaitėm, o tai labai daug reiškė karo eigoj su Sovie- 
senelių prieglaudas ir ligonines tais. Dasiirta iki Maskvai ne vasara, bet rudeny, ir ta- 
netik Jungtinėse Valstybėse, da baisinga Rusijos žiema atėjo bolševikams į pagalbą, 
bet taipgi Vidujiniame ir Pietų New Yorko laikraščio manymu, ne Stalingradas, bet 
Amerikoje, Italijoje, Prancūzi- Maskva buvo lemiantis karo pasisukimo punktas, nes 
joje, Ispanijoje ir Anglijoje.

Nors silpna sveikatėlė ją kan
kino ir kenkė, šventa Pranciš
ka Cabrini išgyveno 67 metus ir 
per tą laiką ji pastatė 67 įvai
rias įstaigas — vieną kiekvie
nam jos amžiaus metui. Ameri
koj būdama, ji tapo pilietė 1909 
metais, ir šventai mirė Chicago 
mieste, gruodžio 22, 1917 me
tais. Dabartiniu laiku tebegyve-1 
na daug žmonių, 
bendradarbavo ir 
rai pažinojo.

Motina Cabrini

antrašte “New York Times” užvardyjo vie
ną savo editorijahi, kuriame atpasakojama, kaip gen. 
Draja Michailovič savo ryžtingomis kautynėmis suar
dė vokiečiu planą greitu laiku paimti Maskvą. Jei tas 
planas vokiečiams būtų pavykęs, tai rusų - vokiečių 
karas būtu turėjęs skirtingas pasėkas. Kaip ten bebū
tu buvę, Michailovič daug prisidėjo prie Maskvos išgel-

Maršalas Žukovas paskirtas Odessos apskrities 
viršininku. Tas faktas sukėlė daug kamantinėjimų. 
Pirmu žvilgsniu atrodo kad tai nemalonė. Savo kariš
kais žygiais Žukovas iškilo i tarptautinę asmenybę. 
1941 m. jis apgynė Maskvą. Tai buvo pirmas stambus 
vokiečių pralaimėjimas, kurs atėmė jiems pasitikėji
mą savo nenugalimumu. Jų armija dar dasistūmė iki 
Stalingrado, bet jau buvo pašauta. Tolesnėj karo eigoj 
Žukovas buvo viršūnėse. Jis užėmė Berlyną ir kurį lai-j 
ką buvo okupuotoj jo daly vyriausiu valdovu. Paskui į 
iškilo į vyriausius raudonosios armijos, paskui Staliną,! 
žinoma. Tiek garbės ir įžymybės, ir štai į Gdessą. tūkstančių tikinčiųjų susirinko Savo dukrelę išleido į mokslą, 
Kas toji Odessa? Tegu ji svarbus uostas, bet, iš viso,1 railžiniškoj šv. Petro Bazilikoj

ŠVENTA PRANCIŠKA KSAVE 
RIETE CABRINI

Liepos 7-tą dieną trisdešimts pamaldūs ir rūpestingi žmones.

tik provincija. Tad gi, čia kvepia ištrėmimu. Ar ne pra
džia likviduotės?

I

Populiarumas tai ne pliusas, o minusas Sovietų 
valstybėj. Ne vien minusas, bet ir pavojus. Populiarūs 
buvo: Trockis, Kamenev. Zinovjev, Rykov, Tornskij, 
Bucharin ir visa eilė senų bolševikų, artimiausių Leni
no draugų. Visi jie likviduoti. Populiarus buvo gen. 
Frunze, Trockio įpėdinis, vyriausias raudonosios armi-l 
jos vadas. Kiek susirgo, buvo “patartas” operuotis pasi, . 
nurodytą chirurgą ir mirė po peiliu. Gen. Tuhačevskis*^^ 
buvo ne tik populiarus, bet ir labai gabus. Drauge su' 
Bliucheriu, sumušė Kolčaką, likvidavo Kronštato jū
reivių sukilimą, vos vos (per žioplumą Budiennio ir Vo- 
rošilos) nepaėmė Varšuvos. Jo planais pastatyta ties 
Smolensku Stalino linija išgelbėjo Maskvą. Aukštai iš
kilo ir — buvo sušaudytas. Taip pat nežinia kur yra 
daug pagarsėję Bliucheris ir Timošenko. Tai nereiškia, 
kad ir Žukovas tais pačiais keliais nueitų. Bet paskyri
mas j provinciją paprastai skaitosi žygiuotė — j nema
lonę.

Nebent būtų teisingas kitas spėliojimas: kad Žu
kovas eina j Odesą rvšiumi su didingais užsimojimais j 
Balkanuose, Turkijoj ir Viduržemio jūroje. Bet atro-i

dalyvauti iškilmėse, kuriose Jo 
Šventenybė Popiežius Pijus XII 

, kanonizavo pirmąją Jungtinių 
j Valstybių pilietę. Šventą Pran- 
• cišką Ksaverietę Cabrini.

ir sulaukus 16 metų, ji apturė
jo mokytojos laipsnį. Bemoky
to jaudama kelis metus, ji sun
kiai susirgo. Dievulis išklausė 
jos maldų ir ji pasveiko. Tuo
met prašėsi įstoti į vienuolyną. 
Tačiau jos nepriėmė iš priežas
ties menkos sveikatos. Nenusi
mindama, ji drąsiai vedė labda
rybės darbus, prižiūrėdama naš- 
laityną. ■

Pasitaikius progai, Pranciška 
pareiškė savo Vyskupui savo 
gyvenimo norą tapti sesele-

' misi joniere. Vyskupas sakė:
“Mes neturime misijonierių or- 

Pati apsiimk į- 
“Aš ieško-

Iškilmingose ceremonijose da-
"! lyvavo 16 kardinolų ir virš 70 

vyskupų iš įvairių pasaulio
. Iš Amerikos atvyko

i skaitlingas būrys vyskupų, ku-į 
nigų ir pasaulionių, nes Šventos 
Pranciškos darbai plačiai pa
veikė žmones mūsų šrašte.

Šventa Pranciška ...... ,
nors silpnos sveikatos moteriš- dino seselėms.
kė, tačiau jos pasišventimas ir steigti.” Į tai ji sakė: 
gabumas nugalėjo milžiniškas siu namo.” 
kliūtis, įsteigdama misijonierių į 
seselių ordiną ir didį skaičių 
mokyklų, vienuolynų, našlaity- 

jnų ir ligoninių.
Šventosios tėveliai išaugino

: vokiečių armija, priversta praleisti žiemą ne Maskvoje, 
bet jos apylinkėse, visais atžvilgiais daug nustojo. Tuo 
būdu, sako “New York Times”, Raudonojoj Kremliaus 
aikštėj turėtų stovėti Michailovičiaus paminklas. Dėja, 
mūsų dienų didvyris susilaukė visai kito likimo: Bel
grado apylinkėse jis buvo sušaudytas — už “išdavys
tę”. Kitaip ir negali būti. Melui ir smurtui įsisėdus į 
pasaulio sostą, visų tautų patrijotai skaitomi išdavi- 

i kais. K.

Cabrini, ■

I
1 ŠALTYŠIUS

kurie su ja 
kurie ją ge-

buvo tikrai

I Ir 1880 metais įsikūrė naujas 
vienuolių ordinas, Saldžiausios 
Jėzaus Širdies Misijonierės Se
selės, ir to ordino pirmoji Moti
na Generole buvo šventa Pran- 

do, kad tie užsimojimai vargu bebus rišami karo veiks-;labai didelę šeimyną. Pranciška ciška Cabrini. Dievas laimino 
mais. Bent ne šiuo momentu. Dabar Sovietams parūpo j buvo tos šeimos tryliktas kūdi- jos darbą, ir greitu laiku Moti-

šventa vienuolė. Ji pasižymėjo nyčia, o ypatingai džiaugiasi vi- 
savo darbštumu, buvo sumani si amerikiečiai, kad mūsų pilie- 
administratorė ir jos labdarin- tė, atsiekus tokią kilnią tobuly- 
ga širdis prirtraukė minią žmo
nių prie Bažnyčios ir prie Dievo.

Per jos dangišką užtarimą į- 
vyko daug stebuklų, kurių 
trumpam straipsnelyje negali
ma surašyti.

Džiaugiasi visa Katalikų Baž-

vidaus reikalai. Yra žinių, kad labai neramu Ukrainoj kis. Nuo pat jaunystės dienų,Ina Cabrini įsteigė mokyklą, ir 
ir Lenkijoj. Ukrainoj vystosi smarkus, taip vadina- joje glūdėjo misijonieriška šir-;vėl už trumpo laiko išvyko į 
mas, požeminis bruzdesys. Lenkijoj vykstąs tikras te- dis. Kuomet ji skindavo gėles Milan ir į kitus miestus atidary- 
roras prieš rusus ir žydus. Antisemitizmas smarkiai savo darželyje, ji juos sudeda- ti našlaitynus, vienuolynus, mo- 
plinta. Kelcuose įvyko “pogromas”, kuriame nukauta S’o mažame laivelyje ir pastum- kyklas ir ligonines. Jos širdis 
41 žydas. Premieras Osubka Morawski tiesiog kaltina 'davo tą laivelį ant ežero van- traukė ją į Romą, ten įsteigti 
dvasiškiją, ypač Kardinolą Sapiehą, pataikavimu anti-įdens, įsivaizduodama, jog ji vienuolyną, nes tuomi ji norėjo 
semitizmui. Visa lenku tauta smarkiai nerimastau ja J siunčia misijonierius į tolimiau- įgyti Popiežiaus pripažinimą ir 
Rudenop laukiama kažkokių ryžtingų įvykių. j sius pasaulio kraštus, kad jie užtarimą naujojo ordino regu-

Jei tikslu tuos bruzdėjimus net Žukovas į Odesą' skelbtų Kristaus mokslą pago- lų. Tuomet ji galėtų su Popie
žiaus leidimu pradėti misijonie- 
rišką darbą svetimkraštuose.

būtų siunčiamas, tai savaime aišku, kad padėtis pa-(nims.
vergtuose Sovietų kraštuose labai rimta. K. Pranciškos tėveliai buvo labai

Šaly kelio, vieškelėlio
Gyveno šaltyšius.

Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda, dūdytėlė, 
Gyveno šaltyšius.

Jis turėjo tris sūnelius,
Visus tris kaip vieną...

Vienas Jonas, antras Baltrus, 
Trečias Matjošius...
Nuvažiavo į Alvitą
Pirkti Jonui dūdą...
Jonui dūdą, Baltrui skripką, 
Matjošiui pyrago...
Anei dūdos, anei skripkos, 
Anei pyragėlio...

bę mūsų krašte, tapo paskelbta 
šventąja.

Šventa Pranciška Ksaverietė 
Cabrini, būk mūsų užtarėja 
prie Dievo Sosto danguje; mels
ki už mus ir už mūsų Ameriką.

J. B.

*-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE5,

Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 
Kaina — $1.00 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Padangės Aras

ŠV.ONA IŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas
31. PRAKTIŠKAS PAMALDUMAS 

PRIE ŠV. ONOS
Mūsų dievotumas ir pamaldumas prie šv. 

Onos turi būti išorinis ir vidujinis. Išorinio 
pamaldumo ženklai privalo būti jungiami su 
vidujiniais, arba dvasios pergyvenimais. Tai 
yra neužginčijamas faktas, kad tikras vidu
jinis pamaldumas vienu, ar kitu būdu turi 
pasireikšti ir išoriniais ženklais. Žmogus yra 
sudėtas iš kūno ir sielos. Taigi, jei siela palen
kia kūną atsiklaupti, tai ir atsiklaupęs kūnas 
reikalauja, kad siela nusilenktų prieš Dievą. 
Išimtinai vidujinis pamaldumas yra tiesiog 
priešingas pačiai žmogaus prigimčiai.

Kuomet medis turi savyje sulčių, jis tą 
pareiškia ir išoriniai, išduodamas lapus, žie
dus, vaisius. Jeigu to visko neišduoda, nepa
rodo, reiškia medis yra nudžiūvęs, arba apmi
ręs. Panašiai yra ir su kiekvienu žmogumi. 
Turėdami išorinį pamaldumą prie Šv. Onos, 
visuomet jungkime jį su mūsų vidujiniu — 
širdies ir sielos pergyvenimais.

Sekančios yra patariamos dievotumo prak
tikos:

1, Tinkamai progai pasitaikius, daryk 
trydienį, arba novėną prie šv. Onos. Kasdien 
galima praktikuoti sekantį pamaldumą: skai
tyti, arba besimeldžiant pamedituoti per 15 
min.; tris syk aplankyti stovylą, arba pa

veikslą šv. Onos bažnyčioje, arba savo na
muose; sukalbėti 9 “Sveika Marija”. Užlai
kyti mažą apsimarinimą, pav. susilaikyti nuo 
kokio nors valgymo, gėrimo, ar rūkymo.

Atlikus gerą išpažintį, kasdien eiti prie šv. 
Komunijos, ypatingai trydienio, ar novėnos 
užbaigoje. Dažniau apeiti šv. Stacijas, sekant 
pačios šv. Onos pavyzdį, kuri daug ašarų iš
liejo, prisimindama apie busimąsias Išgany
tojo kančias.

2, Atkalbėk kasdien šv. Onos mažąjį rožan- 
tėlį su giliu pasitikėjimu. Jis susideda iš 3 
paslapčių, kiekviena po 5 “Sveika Marija”, jų 
užbaigoje pridedama “Geroji šv. Ona, mels
kis už mus”. Vienas “Tėve mūsų” perdalina 
kiekvieną paslaptį. Šis mažas rožantėlis yra 
tai pačios šv. Onos skaisčių rožių karūna. 
“Visa vaikų garbė dažnai atsispindi jų gim
dytojuose”, sako šv. Dvasia. Taigi šv. Ona 
begalo yra malonu ir jos širdžiai saldu, kuo
met mes kalbame “Sveika Marija”, nes tuo
met mes tais paties arkangelo Gabrieliaus 
žodžiais sveikiname jos dangiškąją dukterį 
Mariją. O kiekvienai motinai prakilnūs duk
ters garbės sveikinimai, visuomet suteikia 
begalinio džiaugsmo ir jai pačiai.

3, Su giliu pasitikėjimu ir pagarba gerbk 
šv. Onos relikvijas, stovylas, arba paveikslus. 
Pagarba, kurią pati Bažnyčia įsako šventųjų 
paveikslams, turi būti žymiai didesnė šv. re
likvijoms, kurios netik mums primena patį 
Šventąjį, bet tikrenybėje yra dalis jų kūno, 
rūbo, ar kitokių asmeninių šventojo liekanų.

Kadangi mes neturime jokių kūno relik
vijų paties Jėzaus, Marijos ir šv. Juozapo, iš
ėmus šv. Kryžaus, ant kurio Jis kentėjo,

kraują praliejo ir mirė, taigi šv. Onos relik
vijos turi būti mums brangiausios už visas 
kitas kitų šventųjų, nes ji buvo motina Išga
nytojo Motinos, taipgi ir tikra senelė-bobutė 
paties Viešpaties Jėzaus.

4, Sulyg galimybės uždegk daugiau žvaku
čių, ar lempučių prie šv. Onos stovylos. Jo
mis savaime pareiškiame padėką ir džiaugs
mą, kad šv. Ona per savo dukterį Mariją, da
vė šiam pasauliui Tautų Šviesą ir Ugnį — V. 
Jėzų, kuris apšviečia mus ir savo meilės ug
nimi apvalo mūsų sielas, padarydamas jas 
vertomis tikros Dievo meilės. Uždegdami jas, 
mes prašome Šv. Onos apšviesti mūsų mintis 
kūniškuose ir dvasiškuose reikaluose, apva
lyti mūsų širdys nuo visokio sugedimo ir blo
gumo, pagaliau prašome jos paraginti mūsų 
valią ir norą prie didesnio ir uolesnio tarna
vimo pačiam mūsų Sutvėrėjui.

5, Suteik auką šv. Onos garbei. Teisingasis 
Tobijas aiškiai mums nusako tokios aukos 
naudingumą: “Malda yra gera su pasninku ir 
auka” (Tob. 12, 8). “Aukos ir išmaldos išliuo- 
suos mus nuo nuodėmių ir nuo mirties” (Tob. 
4, 11). Tačiau tokios mūsų aukos neprivalo 
būti duodamos su pasididžiavimu, arba savy- 
nauda, savymeile. “Taigi duodamas išmal
dos, netrimituok ties savimi trimitu, kaip kad 
veidmainiai daro sinagogose ir gatvėse, kad 
būtų žmonių garbinami. Tau gi duodant iš
maldos, tegul tavo kairioji nežino, ką tavo de
šinioji daro, kad tavo išmalda būtų slaptoje, 
ir tavo Tėvas ,kurs mato slaptoje, tau atsily
gins” (Mat. 6, 2-4).

Tat būkime nusižeminę duosnūs. Kiekvie
nas, kurs suteikia auką šv. Onos šventovės

pastatymui, pagražinimui, arba išpuošimui, 
atgal susilauks šimteriopo atlyginimo dan
giškojo Tėvo namuose.

6, Dienos bėgyje dažnai šaukis prie šv. O- 
nos užtarymo savo karštose maldose. Nieko 
jai nėra meilesnio, kaip mūsų dažnas kreipi
mąsi prie jos, prašant pagalbos, suraminimo 
ir užtarymo visuose mūsų reikaluose, skaus
muose ir pagundose. Toks dažno kreipimosi 
paprotys įrodo, kad mūsų širdyse tikrai dega 
pilnas dievotumas prie jos. Juk mes visi ge
rai žinome šią gražią patarlę: “Iš širdies gau
sumo ir lūpos šneka”.

7, Daryk šventkelionę į šv. Onos šventovę. 
Tą darydami, visupirma mes turime turėti 
gryną ir gerą intenciją. Šventkelionė nėra tai 
koki malonumo iškyla - ekskursija, bet atgai
los, tikėjimo, vilties ir meilės kelionė savo as
meniškai, arba ir kitų naudai. Taigi užlaikyk 
šią kelionės tik<^) taisyklę: pakelyje dažniau 
užsiimk malda ir apmąstymais, ypač nieko 
tokio nedaryk, kas gali įžeisti šv. Onos garbę. 
Visupirma prašyk tų jos malonių, kurios bū
tinai yra reikalingos mūsų pačių ir mūsų ar
timo išganymui, ir beabeio susilauksi jų. Pas
kui jau maldauk laikinųjų malonių su didžiu 
jai pasitikėjimu. Tą darydamas visuomet pa
vesk viską Dievo valiai.

8, Dažnai eik išpažinties tuo tikslu, kad 
užlaiytumei savyje pašvenčiamąją malonę. 
Tas vra labai lengvai suprantama. Jei kas 
trokšta, kad Dievas išklausytu jo maldų, pats 
turi būti be nuodėmės, į kurį Dievas su pamė
gimu žiūrėtų. “Jei Dievas regės nedorybes 
mano širdyje”, sako karalius Dovidas, “Jis 
neišklausys mano prašymų ir maldavimų”.
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TRUMPA ISTORIJA NUKRY
ŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ 

KONGREGACIJOS
KAS ĮSTEIGĖ 

KONGREGACIJĄ?
Kunigas Alfonsas Maria, 

C. P., visiems gerai žino
mas lietuvis Pasijonistas. 
uolus misijonierius. įstei
gė Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserų Kongregaciją.

ĮSTEIGIMO TIKSLAS
Kunigas Alfonsas, < 

buodamasis lietuvių tarpe liestas ugnies. 
Pennsylvanijoje, matė rei
kalą suteikti pagalbą ir 
prieglaudą seneliams ir 
našlaičiams. Kaip suteik
ti tą pagalbą? Jis numatė, 
kad niekas geriau tą sun
kų darbą neatliks kaip Se
selės, kurios būdamos pil
nos Dievo ir artimo mei
lės. mato Kristų kiekvie
name žmoguje ir per jų 
motinišką meilę suteiks 
didelio džiaugsmo sene
liams ir našlaičiams. Štai 
jis pasiryžo įsteigti vie
nuolyną, kuris rūpintųsi 
šiuo reikalu.

KADA ĮSTEIGĖ?
Gavęs Jo Ekscelencijos Mes visi 

Scrantono kaip Bostono 
vyskupo, leidimą, pasiun- lietuviai pereitą metą šu
tė pirmas kandidates Ma- kėlė suvirs S25.000 ir pa- 
rijos Nekaltos Širdies se- dėjo J. E. arkivyskupui 
serims Scrantone. kad jas Cushing nupirkti gražų 
išlavintų naujai kongrega- namą Brocktone, kurs ta- 
cijai. Sausio 21, 
tais gauta iš Romos leidi
mas steigti naują kongre
gaciją vardu “Vargdienės 
Nukryžiuoto Jėzaus ir So
pulingos Motinos Seselės.” 
Tuojau buvo nupirkta že
mė Elmhursto miestelyje, 
netoli Scrantono, ir ten į- 
steigtas Motiniškas namas 
su prieglauda našlaičiams 
ir seneliams. Pirma Kon
gregacijos Motinėlė buvo 
Sesuo M. Paula. Pradžia 
buvo sunki, bet Dievas ir 
Panelė Švenčiausia neap
leido tokio kilnaus darbo. 
Geradariai iš Pennsylvani- 
jos ir Bostono apylinkės 
ištiesė pagalbos ranką Tė
vui Alfonsui ir Motinai 
Paulai.

TRUMPA SESELIŲ 
GYVENIMO ISTORIJA
Metų bėgyje mirė Seselių vairiose parapijos mokyk- 

didis draugas ir geradaris, lose. Jau arti dvidešimt 
J. E. vyskupas M. Hoban. metų jos veda mokyklą 
Jo vietą užėmė kitas nuo- kun. P. Juškaičio vado- 
širdus ir jom prielankus vaujamoje parap i j o j e, 
vyskupas T. O’Reilly. Jam Cambridge. Pereitą metą, 
mirus, J. E. vyskupas W. kun. P. Virmauskis, So.

Hafey paveldėjo vyskupi
ją ir iki šiol dar tebesidar
buoja Scrantono Diecezi
joj. Jo gerumas ir tėvišku
mas pasiliks neišdildomas 
Seselių atmintyj.

Vasario. 1942 metais su
degė našlaitvnas. Nors na
mas visiškai sudegė iki pa
matų. bet, ačiū Dievui, nė

dar- vienas našlaitis nebuvo pa-

M. Hobano.

I Seserų skaičiui padidė
jus. namo patalpos buvo 
per mažos. Noroms neno- 
roms turėjo Seselės ieškoti 
didesnės vietos. Buvo su
manyta pirkti arba staty
ti nauią vienuolyną, o esa
mą pavesti seneliams.

Seselės rado didį ir nuo
širdų prietelį J. E. Arki
vyskupo R. J. Cushingo as
menyje. Jau per kelis me
tus jis teikė pagalbą ir už
uojautą Nukryžiuoto Jė
zaus Seserims Bostono Ar
kivyskupijoj. Sužinojęs a- 
pie ištikusi gaisrą, tuojau 
ištiesė pagalbos ranką, 

gerai žinoma, 
vyskupijos

4

Tėv. Alfonsas Maria, C. P.

<Į

! kada atvažiuoja, jiems 
'duoti progos pažinti savo 
naują šalį ir vėliau, jie 
taptų dalis ekonominės 
struktūros.

“Jeigu jūs tą nedarysite 
į ir jie vis negrįsta į savo 
kraštą, ką su jais darysi
te?

i “Prievarta, su ginklais, 
juos stumti atgal į savo 
kraštą?”

Kelis kartus p. La Guar
dia prašė Tarybos svars- į 
tyti praktiškus žygius, ne 
teritorijas ir rezoliucijas, i 
.“Būtų baisu, - jis sakė,1“V“" minėjo nei vieną lietuvį, 
jeigu Nauja Organizacija j pasiųsta 51 Jung. noi tonono nni noi

tik duotų patarimų šiems į 
nelaimingiems žmonėms”. 
“Poneliai” jis pridūrė, “jie 
lig šiol perdaug painfor-, , . ...
muoti, ir perdaug išklausi- General . Assembly, pirm 
„atį” negu nauja tarptautine or

ganizacija gali pradėti sa-
La Guardia sakė, kad( vo darbą. Specialaus komi- 

nauja organizacija turi teto mažumų raportai pa- 
padaryti visus prirengi- ■ 

į mus, visas detales, apsvar- I 
styti finansavimą, kad ga- 
lėtų vesti tą visą darbą 

(kada UNRRA užbaigs sa
vo darbą gruodžio 31 d. 

j 1946 m. “Mes jums įteiksi
me kokias tik informaci
jas mes turime... galėsite 
patys pamatyti mūsų klai- 

' das, tas viskas išeina į ge
rą. Gal jūs irgi klaidų pa
darysite.”

“Jūs negalite svarstyti 
šį reikalą kaipo abipusinę, 
prekybos sutartį. Reikalas ( 
visai kitokis. Šie žmonės 
yra neramūs, nuliūdę, ne
laimingi, demoralizuoti, 
toli nuo savo namų ir savo 

’ krašto. Jų reikalas turi 
būti rimtai apsvarstomasj 
jie reikalauja tinkamos ’ 
priežiūros.”

“Būtų gerai jeigu visa 
sistema būtų pakeista ir 
kad viena organizacija — 
tarptautinė 
pilną atsakomybę, 
čiau, kad ši Taryba prieitų 

' prie šio klausimo realistiš- 
j kai. Nenorėčiau, kad Tary- 
| I 
i
I

t 
I 
j

—

Bostono klebonas ir kun.'sų pagalbos. Atsieksime 
J. Švagždys, Brocktono tikslą tiktai tada, jeigu vi- 

Į klebonas, atidarė naujas si dirbsime iš vieno. Vajus 
•mokyklas, kuriose Nukry
žiuoto Jėzaus Seselės mo
kina. Tikrai malonu yra 
matyt, kokią gražią links
mą dvasią Seselės įkvėpė į 
vaikučių gyvenimą.

KĄ SESELĖS NORI . ... . ,
NUVEIKTI ATEITYJE? ‘ An.?11JOS _ir to!ia?_s’.
Nukryžiuoto Jėzaus Se-i 

selės pradeda tarytum an
trą peri jodą savo gyveni-

1924 me- po jų Nauju Motinišku 
namu. Seselės atvyko į 
naują vienuolyną liepos 
11, 1945 m. Vienuolynas 
tapo pavadintas Sopulin- aDvlinkas Dabar T E 
gos Motmos garbei — OurH_1_._5__i____ „ t

Lady of Sorrovs Convent” ' 
ir buvo iškilmingai pa
šventintas rugsėjo 3, 1945.

KĄ SESELĖS VEIKIA?
Suvirš dvidešimt metų, 

Nukryžiuoto Jėzaus Sese
lės, po globa Motinėlių: 
Paulos, Agnietės ir dabar
tinės Motinėlės Bonaven
tūros. prižiūri Elmhurste 
našlaičius ir senelius. Šv. 
Marijos Viloj. Taipgi įvai
riose parapijose dėsto lie
tuvių kalbą ir katekizmo 
pamokas. Dauguma iš Se
selių išėjo aukštesnius 
mokslus, ir dabar per kiek 
metų mokina vaikučius į-

tam tikslui atsidarys su 
pikniku, kurs įvyks Brock- 
tone — Seserų Vienuolyno 
kieme — Labor Day, Sept. 
2-rą. Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselės ir Rengėjų Komisi
ja kviečia visus Naujos 

, lietu
vius — senus ir jaunus at- 

i važiuoti, pasilinksminti, 
susitikti su savo draugais, 

mo istorijos po Jo Eksce- *r taiP g*J
** narinorn nornn ktnoniamnlencijos arkivyskupo R. J. i 

Cushingo tėviška ir rūpės- ‘ '
tinga globa. Seselės turi 
namą Elmhurste prižiūrė
ti senelius iš Pennsylvani-

arkivyskupas R. J. Cush
ing trokšta, kad Seselės ko 
greičiausiai įsteigtų prie
glaudą Naujos Anglijos 
lietuvių seneliams.

KAIP ATSIEKTI TĄ 
TIKSLĄ?

Seselės šaukiasi visų mū-

daringo darbo. Kviečiame 
netiktai lietuvius iš Bosto
no vyskupijos, bet taipgi 
iš tolimesnių kolonijų, 

ikaip tai, — Providence, 
Hartford, Waterbury, An- 
sonia, New Haven, Bridge- 
port, Westfield, Athol, Na- 

, shua ir VVorcester.
Visi keliai veda į Brock- 

toną — į Naujos Anglijos 
Išvažiavimą — Nukry
žiuoto Jėzaus Seserų Kie
me — Labor Day, Rugs.- 
September 2-rą.

i

it

ba padarytų vienbalsinį 
raportą. Kada tik tarptau
tinė konferencija padaro j 
raportą vienbalsiai, jis bū-' 
na neefektingas.

Special Committee on 
Refugees and Displaced 
Persons raportas pasiūlė 
konstitucijos planą naujai 
tarptautiniai įstaigai. Po 
penkių dienų diskusijų 

• konstitucijos planas pri
imtas. Tas nereiškia, kad 

i konstitucija ir raportas 
(buvo vienbalsiai priimti. 
! Konstitucija dabar turi

rodo, kad galima tikėti su
laukti visokių sunkumų 
ateityje. Jie išdėsto nesuti
kimus Londono sesijų. Tie 

j nesutikimai yra politiški, 
j Bet UNRRA’s Director- 
General, kalbėdamas ta
me posėdyje, nekalbėjo a- 
pie jokią politiką ir jis ne-

I

Tautoms, ir jų rekomen-į 
»ridacijos ir pakeitimai turi 
•:būti apsvarstyti, ir galuti

nas tekstas pristatytas

negu nauja tarptautinė or
ganizacija gali pradėti sa-

nei ispaną, nei žydą, nei 
! armėną, nei ukrainietį, nei 
rusą. Jis kalbėjo už visus 
žmones malda u d a m a s 

i žmoniško pasielgimo su 
ivisais. Kas tik turėjo pro
gos jį išgirsti žinojo, kad 
jis pareiškė visos žmoni
jos sąžinę. FLIS.

MALONUS LIETUVI,
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 CfiLĖS FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos §1000.00. 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno cėiės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Stacijos
Sakykla 
Suolai

apsiimtų 
Nore-

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

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

FRANCISCAN FATHERSMaunt St. Francis Greene, Maine
- - ■ ■ ------------------------------------------ 4,

LA GUARDIA KALBA APIE 
IŠVIETINTUS ASMENIUS

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

Šv. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS

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

Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo

1)

Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 
būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Sv. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

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

Pirmope Dalyje Telpa:
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.

Trečiojo Ordino Vadovėlis 

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

Kaina su prisiuntimu: §1.10
Užsakymus siųskite sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Fra neis Grccnc, Maine

Birželio 13 d. Jung. Tau-.šeimų. Jie neturi pinigų, 
tų Sočiai and Economic Ką jie darys kada sugrįš 
Council, pirmą kartą svar- namon ?” 
stė labai svarbų raportą a- ’ Tie žodžiai, kuriuos jis 
pie išvietintus asmenius. pritaikino išvietintiems 
Fiorello La Guardia, UN- asmenims, kuriuos UNR- 
RRA direktorius, kalbėjo RA globoja, gali būti pri- j A 
Tarybos posėdyje kaipo taikinti ir visiems kitiems į «♦ 
patarėjas. Kurie girdėjo jo nelaimingiems išblašky- į «£» 
kalbą, sakė, kad tokių tei-, tiems visame pasaulyje. Į*|> 
sybių dar niekad negirdė- La Guardia patarė, kad]Y 
jo tame rimtame Tarybos tie išvietinti asmenys, ku-j*£ 
kambaryje Hunter Col- 
lege. La Guardia pradėjo, 
savo kalbą su Tarybos 
specialaus komiteto paga- 
mintu raportu “Refugees 
and Displaced Persons” — 
komitetą įsteigė General 
Assembly susirinkimas j 
Loidone praeitą žiemą, ka-į 
da buvo nutarta, kad tarp- j 
tautinė organizacija turi 
būti įsteigta prižiūrėti pa
bėgėlius ir išvietintus as
menius visame pasaulyje.

Žinodamas, kad UNR- 
RA jau mato savo pasku- 
tinias dienas, p. La Guar
dia kalbėjo už tuos išvie
tintus asmenis, kurie da
bar UNRRA globoja Eu
ropos stovyklose ir Rytuo
se. Kovo 31 d. 1946 m. ro- 
kuojama, kad buvo nuo 
837,000 iki 850,000 jų. (Tas 
skaičius neįima kelis šim
tus tūkstančių, kuriuos 
globoja Valdžios arba spe
cialūs komitetai).

“Ar jie nori grįžti na
mon”, p. La Guardia už
klausė. “Jeigu nori, jie tu
ri gauti kokių nors užtikri
nimų... Kaikurie iš jų vi
siškai nukirsti nuo savo

I LIETUVIAMS
Xt
T
Tt

REIKALINGA
JŪSŲ PAGALBA

rie nori grįžti atgal į savo: 
kraštus, turėtų gauti tran-j 
sportaciją į savo namus ir 
tenais sugrįžę, gauti mais-į 
to 90 dienų.

Bet didžiuma UNRRA 
(globojamų asmenų nenori 
j grįžti į savo kraštą. La 
i Guardia rokuoja, kad jų 
Iškaičius yra tarpe 500,000 
ir 620,000 — milžiniškas 
skaičius. Bet kur jie gali' 
eiti?

La Guardia atsako savoj 
kla u s i m ą. “Į Kanadą, 
Jung. Valstybes, Meksiką, 
Argentiną, Braziliją, Co- 
lombią, Venezuelą, Chilę, 
Perų, Palestiną, Australi
ją, ir Naują Zelandiją. Ne
žinau kitos vietos.” Iš tų į 
visų tik Brazilija pasiūloj 
nors laikiną programą. Lai 
Guardia kritikavo Jung. 

iValst. kvotos sistemą, ku
ri pavėlina tik mažą skai
čių imigrantų atvykti čio
nai... “Jeigu kiekviena ša
lis imtų paskirtą nuošimtį, 
nebūtų našta. Tikiu, žy
miai prisidėtų prie naujo 
krašto. Būtų galima įleisti 
išvietintus asmenis, su
koncentruoti į stovyklą

Ugnies karas pasibaigė, bet nuo karo nukentėjusienis lietuviams vis dar reikia kovoti už savo gyvybes išlaikymą, šiandien didžiausi jų priešai yra: badas, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų kasdieniniame gyvenime reikalingų daiktų. Jų ginklas prieš tuos nelygius priešus kovoje už būvį yra Jūsų aukos BENDRAM AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO VAJUI, kurios skiriamos sugargusiems lietuviams. Kiekviena minutė brangi, kiekviena auka neįkainuojama.
AUKOKITE

Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per
Bendrąjį Amerikos Lietuvių šalpos Fondą

štai tik dalis to kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti: KONSERVUOTAS MAISTAS:Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti produktai.DRABUŽIAI:Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto iki pančiakų) vyrams, moterims, vaikams, kūdikiams; avalynė ir patalynė.MOKYKLŲ REIKMENYS:Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprąsti ir spalvoti), trintukai, kreida, dažai, popiera paišybai, rašalo milteliai ir t.t.ĮVAIRIOS KNYGOS:Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms), apysakos, eilės, moksliškos knygos, paveiksluotos knygos, žodynai, lietuviškos maldaknvgės ir kitos.VAISTAI:Įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chirurgijos instrumentų, muilo, dantims pastos, šepetukų.SPORTO ĮRANKIŲ:Žaislų, įvairių sporto įrankių, žūklavhno priemonių, baske t holo reikmenų vyrams ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviediniu ir sviedinukų, sporto reikmenų plaukiojimui, bėgimui ir t.t.ĮVAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ:Šukų, adatų, siūlų, skustuvams peilukų, skustuvų, guzikn, šepečių ir kitų daiktų, reikalingų kasdieniniame gyvenime.
Visas Dovanas Nuo Karo Nukentėjusiems 

Lietuviams Šelpti Siųskite:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
III Grand Street Brooklyn 1L N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203
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da buvusius karius nusi
statyta vežti nemokamai, 
o kitiems — kelionė po 40 
dolerių.

IR NORVEGIJOJE 
DAUG KALBA 

APIE KARĄ
— Iš Anglijos trumpam 

laikui buvau užsukęs į 
Norvegiją, — pasakojo to
liau kun. J. Tamulis. — 
Keturias dienas pralei- 
džiau Bergene. Norvegijo
je — didelė pagarba ang
lams ir amerikiečiams. 
Nusivedė mane į vieną 
karnavalą, kurs buvo su
rengtas viename fiorde, 
2300 pėdų virš jūros kran
to. Į patį gūbrį patogiai 
užkelia funikuleras. Čia 
daug medžių, žaliumynų.

Susipažinus norvegai pa
kvietė ir į savo namus. Na
mai gražūs: mūriniai, ak
meniniai. Lietaus tai ten 
daug — visi su lietsar
giais. Daug miglų.

Vokiečių norvegai labai 
nekenčia. Jų mergaitės, 
kurios draugavo su vokie
čiais, dabar išskirtos. Iš
girs vokiškai kalbant — 
nusigręžia. Bergene ra
dau katalikų bažnyčią, čia 
gražiai darbuojasi tėvai 
pranciškonai.

Visi nori dabar taika 
džiaugtis, bet ir Norvegi
joje jaučiamas raudonasis 
imperializmas ir žmonės 
daug kalba apie karą. Bol
ševikų labai nemėgsta.
RUSO VILTYS — RAU

DONOJI VĖLIAVA 
VIRŠ LONDONO

— Sakykite, kaip pasise
kė jums iš Lietuvos išva
žiuoti?
— Išleido mane kaip bri

tų pilietį. Turėjau britų 
pasą. Bolševikai vis ilgai 
nedavė vizos. Vis reko
mendavo (patarė, kad va
žiuotume tiesiai per Šve
diją į Angliją, matyt, ne
norėdami mums parodyti 
Rusijos gyvenimo. Tačiau 
tuo laiku, 1940 m. gale, 
Anglija buvo bombarduo
jama ir mes bevelijome 
patraukti į Australiją. Kol 
gavome vizas, iš 
atvyko specialūs 
natoriai Rusijos 
jos. Egzaminavo
10 vai. ryto iki 9 vai. vaka-

w •

v •

v •

Maskvos 
egzami- 

ir Angli
nius nuo

ro. Egzaminavo prie užda
rų durų. Rusas vis atkal
binėjo, kad nevažiuotume. 
Klausinėjo, ką galvojame 
apie komunizmą, draudė— 
nevažiuokite, vistiek rau
donoji vėliava greit plevė
suosianti, virš Londono...
BOLŠEVIKAI SKLAIDĖ 

MOS GIMINES 
KAUNO STOTY

Sekantį rytą gavome vi
zas ir už dviejų valandų 
turėjome iš Kauno išva
žiuoti, nelaikė ilgai. Pasa
kė, kad į stotį niekas ne
gali lydėti, nevalia dainuo
ti, jei kas tų patvarkymų 
neklausys, tuos sulaikys, 
neleis išvažiuoti. Tačiau 
giminės vistiek suėjo. 
Juos sklaidė, ant jų šū
kavo, bet tada valdininkų 
tarpe dar buvo daug iš 
anksčiau buvusių Lietuvos 
tarnautojų, jiems vistiek, 
jie nelabai stengėsi su
drausti.

Prie vagonų iškabinome 
Anglijos vėliavas, bet bol
ševikai greit liepė jas nu
imti.
DEMONSTRACIJOS IR 

SABOTAŽO VEIKS
MAI RYGOJE

Iš Kauno mus visų pir
ma atvežė į Rygą. Buvo 
naktis, vyko raudonosios 
armijos pratimai, žygiavo' 
kariuomenės daliniai. Ry
goje anglų vyriausybė ap
gyvendino mus viešbutyje 
ir ten turėjome laukti ki
tų britų piliečių iš Estijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir tt.

Vaikščiodami po Rygą 
matėme daug raudonar
miečių ir daug latvių ka
rių, kurie jau buvo pri
versti nešioti rusų ženk
lus. Prie krautuvių stovė
jo eilių eilės žmonių, ma
žai ką bebuvo galima ras
ti nusipirkti. Žmonės įvai
riomis progomis rodė savo 
nepasitenkinimą rusais — 
kartkartėmis vyko jauni
mo demonstracijos, buvo 
ir sabotažo veiksmų, o ru
sai medžiojo latvių patrio
tus.
KRATA ĮVAŽIUOJANT 

I SSSR
Iš Rygos latvišku trau

kiniu mus išvežė į Mas
kvą. Privažiavus SSSR 
sieną įvyko didelė krata.

v •

• w
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Buvusio Philippinų prezidento Quezon’o palaikai, kurie buvo palaidoti 
prieš du metu Arlington National kapuose išvežami į laisvą ir nepriklau
somą philippinų valstybę.

Marinas Edmond James Fitzgerald baigia sa
vo vieną iš daugelio paveikslų, Seattle. Neseniai 
jis laimėjo pirmą prizą Tautiniame Muralų kon- 
teste.

Liepė mums atrakinti ba
gažus ir juos išsinešė. Kra
tė juos mums nematant. Iš 
anksto mums buvo pasa
kyta duoti sąrašus, kokius 
daiktus vežamės. Reikėjo 
net surašyti, kiek esame 
įsidėję marškinių, kiek a- 
patinių ir t.t. Daug ką 
konfiskavo. Viena lietuvė, 
žinodama bolševikų gruo- 
boniškumą, savo brange
nybes buvo paslėpusi į o- 
buolius. Bolševikai dary
dami kratą pasvėrė obuo
lius, rado sunkesnius ir 
brangenybes konfiskavo. 

■ Buvo daug trukšmo, bet 
kas jau pateko į jų rankas 
— nebeatgausi.

POLICININKAS SU
LAIKO MASKVOS 

GATVĖSE
Maskvoje mūsų trauki

nys sustojo centrinėje sto
tyje. Tuoj pradėjo į mus 
šaukti, kad nieks neišeitu
me, kol tam negausime 
specialaus leidimo. Stotyje 
buvo atėję britų pasiunti
nybės nariai ir juos su 
skundais apipuolė tie bri
tų piliečiai, kurie buvo per 
kratas nuskriausti.

Nesulaukdami oficialių 
leidimų mudu su draugu 
išėjome į Maskvos miestą. 
Per Raudonąją aikštę pa
traukę atsidūrėme gatvė
se, kur mano draugas pra
dėjo ieškoti kokio viešbu
čio, norėdamas rusišku 
gėrimu burną pavilgyti. 
Tačiau nebuvo galima ras
ti, taipgi krautuvėje mais
to mažai matėsi. Draugas 
mokėjo rusiškai. Bandė 
paklausti praeivių. Tie 
tuojau pažino, kad esame 
užsieniečiai ir su mumis 
nešnekėjo. Pastebėjome, 
kad visi į mus žiūri, at
kreipė dėmesį ir bolševikų 
policininkas. Mes bandė
me nuo jo nusitolinti, pa
sukdami kitomis gatvė
mis, bet jis mus pagavo ir 
ėmė klausinėti, ar turime 
leidimą. Mes tik pasakėme, 
kad esame anglų piliečiai. 
Rusas sukeikė ir suareš
tavęs nusivedė į policiją. 
Susisiekė su kuo tai tele
fonu, tada nuvarė mus į 
stotį, kur buvome prigrą- 
sinti — niekur neišeiti.

MASKVOS 
LIGONINĖJE 

Stotyje, matėsi, buvo 
organizuotas propagandi
nis pasirodymas — vaikš
to daug pasirėdžiusių po
niučių ir (kaip mums pa
rodė mūsų pasiuntinybės 
žmonės) — nemažai buvo 
persirėdžiusių šnipų. Mas
kvoje susirgo vienas mūsų 
bendrakeleivis. Buvo pa-

su-

imtas į ligoninę, pasveiko tuntą valandą pradėjo 
ir visus mus kelyje prisivi- kratą, ir ji tęsėsi iki 9 vai. 
jo. Jis pasakojo, kaip ligo-jryto. Vis išleidžia po kelis 
ninėje negalėjo prisišauk-^žmones iš užrakintų vago
ti tokio gydytojo, kokio nu, nusiveda į raštinę, lie- 
norėjo, o gavo kokį jam pia iškraustyt viską iš ki- 
skyrė. Ligoninė daug kaš-|šenių, išglosto, iščiuopia 
tavo, turėjo nemažai daik- drabužius. Jei jiems atro- 
tų išsiparduoti. Net ir do įtartina, vedasi į kitą 
sveikdamas ligoninėje ji- vietą, kur peršviečia drą
sai buvo uždarytas, kaip bužius, ar ko nėra paslėp- 
kalėjime — niekur jo neiš-;ta. Labai daug ką atėmė, 
leido. beveik nuo kiekvieno. Nuo
___ . M ! vienos moteries atėmė
PER AZIJOS PLOTUS maldaknygę, rož ančių, 

IR STEPES kryželius. Išskyrė tik pro-
Iš Maskvos traukiniu iš- pagandinę knygelę apie 

važiavom į Aziją, per ste- Staliną. Moteris taip supy- 
pes, per Sibiro plotus, ko už tą skriaudą, kad 
Miestuose buvo pasiruošę trenkė tą Stalino knygą į 
mus praleisti: kai tik trau-, kampą, 
kinys sustodavo, griežda
vo orkestras, vaikščiojo 
gerai pasirėdžiusios rink
tinės rusaitės. Valgyt, pa
gal mums išduotus talo
nus, gaudavome traukiny
je arba stočių bufetuose, i 
tačiau sunku buvo ko ras
ti, tik vodkos, silkių, tai 
jau netrūko. i

Traukinio tarnautojai 
prastai apsirėdę, unifor
mos sulopytos, klausinėja 
ar ko neparduosime (spe
kuliacija). Vienas iš lietu
vių pardavė auksinį laik
roduką, tai gavo didelį 
pluoštą červoncų (po 50 
rublių kiekvienas), bet šių 
pinigų, žinojome, užsieny
je niekas neima, taigi tas 
vyras pačioj Rusijoj nusi
pirko šampano.
PROPAGANDAI NE
PARUOŠTA STOTIS...
Ties viena stotele sugedo 

garvežis. Turėjome sustoti 
tokioje stotyje, kuri nebu
vo iš anksto paruošta. Iš- 
šokom iš vagonų. Žiūrim— 
tiek daug žmonių. Su rišu- 
liais, su lagaminais, susė
dę ant žemės. Kiti lauke, 
kiti viduj. Nešasi kibirus 
vandens, verda su primu
sais, nesiprausę. Užklaus
ti, pasakojosi, kad laukia 
traukinio ir nežino kada 
gaus vietą vagone. Vieni 
jau buvo išlaukę dvi dieni, 
kiti tris. Mums bestovint 
atėjo ir traukinys. Būriais 
bėgo į jį laukusieji. Kiti į- 
tilpo, o daugelis ir vėl pa
siliko “gyventi” stotyje, 
miegoti ten, kur yra vietos 
galvai ištiesti. Ir mes dide
lių patogumų neturėjome. 
Per 10 dienų važiuodami 
per Sibirą miegojome išsi
tiesę ant tų pačių trauki
nio suolų.

UŽRAKINTI
I VLADIVOSTOKE

Pasiekus Vladivostoką, 
užrakino visus vagonus, 
kad neišeitume. Apie aš-

Neduodami žvalgytis 
Vladivostoke, iš traukinio 
mus perkėlė į laivą ir nu
stūmė nuo kranto, kad jo
kio ryšio neturėtume 
vietiniais.

SAVAITE 
KINIJOJE

Kinų laivas nuvežė mus 
į Honk-Kongą, didelį Ki
nijos uostą. Čia išbuvome 
savaitę. Niekas mūsų ne
kratė. Mieste — viskas pi
gu ir laisva. Sutikome 
daug anglų, kurie priete- 
liškai mus aprūpino įvai
riomis gėrybėmis.

Kinų miestai įdomūs, 
‘juose gyvenimas kitoniš
kas : pardavinėja, kerpa 
plaukus, kepa valgius čia 
pat gatvėje. Krautuvėse 
tik prekės sukrautos. 
Daug žmonių, knibžda 
kaip skruzdėlyne. Jei koks 
baltasis važiuodamas au
tomobiliu užspaudžia kurį 
iš vietinių, beveik niekas 
nė dėmesio nekreipia.

Mėgsta derėtis. Dažnai, 
užėjus į parduotuvę, nori
mas dalykas iš karto ne- 

į perkamas, bet pardavėjas 
dar pirma atneša cigarą, 
pavaišina arbata — nors 
pirktumei už mažai, bet 
nepasikalbėjus, nepaside
rėjus — nemandagu išeiti.

Eidamas gatve nekartą 
pamatai gulintį kaip ne
gyvą. Tai opiumu užsinuo
dijęs — guli pasbikas, vei
das pabalęs. Kartais tokių 
nelaimingųjų draugai, ne
norėdami, kad gatvėje vo- 

; liotųsi, išperka tokiam te
atro (“mūvio”) tikietą ir 
miegantį pasodina į kėdę. 
Kinijoj — bile pinigą už- 

. mokėjai ir turi tikietą, ga- 
Ii vietą užimti ar būtum 
gyvas, ar... kaip numiręs.

APIE AUSTRALIJOS 
KOVBOJUS

— Kaip buvo pasiekus 
Australiją?
— Britų vyriausybė mus

su

apgyvendino viešbutyje ir 
pasakė, kad per dvi savai- 
ti turime susirasti darbą. 
Nuėjau pas arkivyskupą. 
Pirmasis mano paskyri
mas buvo pas “kovbojus” 
(cow-boy), į džiungles.

Tie kovbojai yra geros 
širdies, nors grubūs žmo
nės. Per savaitę man tek
davo dėstyti tikybą moky
kloje, o sekmadienį va
žiuoti dešimtis ir šimtus 
kilometrų į džiungles. Tai 
dideli plotai, tūkstančiais 
akrų, kur kovbojai gano 
gyvulius. Tam tikrose vie
tose yra užeigos namai. Į 
juos tai šeštadieniais ir 
susirenka kovbojai. Oi, 
mėgsta jie gerti! Už atski
rą stiklelį jie ne nemoka— 
jie meta ant stalo kelias- 
dešimts dolerių ir tik pa
sako saliūnininkui — pa
sakyk, kai aš tuos pinigus 
išbaigsiu...

PAMALDOS 
DŽIUNGLĖSE

Kadangi jie su gyvulių 
bandomis varosi iš vienos 
vietos į kitą, tai nė pasto
vių bažnyčių jiems nėra. 
Pamaldos tenka laikyti už
eigos namų didesnėje sa
lėje. Atvykęs ryto dar ran
di primėtyta popierių, pri
šiukšlinta. Išvalai ir lauki. 
Į pamaldas eina visi — ka
talikai ir nekatalikai. Tai 
įvairumas jų pilkame gy
venime. Pirma išklausai 
išpažinties, paskui prade
di Mišias. Mišių metu 
(dažniausiai po pamokslė
lio) paprašai, kad pakeltų 
rankas, kurie eis prie ko
munijos. Suskaitai, kad 
žinotumei kiek komuni- 
kantų pakonsekruoti, nes, 
nesant bažnyčios, Šven- 
čiausis, išskyrus Mišias, 
nelaikomas.

PRIKRAUNA AUTO
MOBILI KOPŪSTŲ-
Po pamaldų — tenka 

krikštyti vaikus, duoti 
jiems katekizmo pamoką, 
aplankyti ligonį, o kovbo
jai — susėdę žolėje valgo. 
Dažnai šventadieniais su 
pamaldomis tenka aplan
kyti dvi, ar net tris vietas. 
Išvažiuojant į automobilį 
prikrauna kopūstų, daržo
vių, žąsų ir kitokių gėry
bių. Vienas kuris su kepu
re rankoje perėjęs kunigui 
dovanų parenka. Neklau
sia, ar tu nori, ar ne — jie 
geros širdies. Kai išva
žiuoji užeigos salė vėl pa
verčiama vaišių vieta.

Paskutines pamaldas pa
prastai pabaigi apie pir
mą valandą, tik tada gau
ni papusryčiauti (jei rei
kia toli važiuoti, kunigui 
leidžiama ir prieš antrą
sias pamaldas kiek vaisių 
sunkos 
gerti). į pamaldas susiren
ka po 100-150 žmonių. 
Kovbojams jos būna maž
daug kas trečią sekmadie
nį____________________

kovbojai

DŽIUNGLESE RANDU 
LIETUVI

— Taip teko Australijos 
kovbojų “klebonu” išbūti 
apie 18 mėnesių, — pasa
kojo kun. J. Tamulis. Tarp 
jų radau ir vieną lietuvį, 
kilimu iš Škotijos. Augalo
tas, saule nudegęs. Kad jis 
puikiai vartoja, vikriai 
pliaukši su Australijos 
kovbojų ilguoju botagu! 
Tiek išsilavinęs, kad suge
ba 50 jaučių (25 poras), 
pakinkytų į vežimą vienas 
valdyti. Šitaip jaučiais ve
ža medžius ar vilnas. Pa
prastai reikia užkirsti pir
majam jaučiui, kad jisai 
išjudintų visą vilkstinę.
AUSTRALIJOS "PIE
MENYS" GAUNA PO 
15t DOL SAVAITĖJE 
Apskritai

jaučiasi turį lengvą ir lais
vą gyvenimą. Jei jie susi
muša, tai policija tik ko
kią antrą dieną atvyksta. 
Uždirba jie per savaitę po 
120-150 dolerių.

Iš viso Australijoje už
darbiai geri. Lietuviai 
1940 metų pabaigoje nu
vykę į Australiją, per po
rą trejetą metų sau namus 
įsigijo.

TINKLELIAIS AP
GAUBTOS LOVOS
Tik klimatas mums neį

prastai karštas. Kadangi 
Australija yra pietinėje 
pusėje nuo žemės pusiaujo, 
tai kai USA yra žiema, 
ten — vasara. Kuo toliau į 
Australijos šiaurę, tuo 
karščiau, o kuo toliau į 
pietus — tuo šalčiau. Gin
damiesi nuo kaitros žmo
nės atidaro nakčia langus, 
duris, pasistato lovą, kur 
vėjelis užpūstų, nelaiko 
nei sietelių languose, kad 
tik vėjelis vaikščiotų. Už 
tat gindamiesi nuo uodų, 
nuo moskitų visą lovą ap
gaubia plonyčiu tinkleliu. 
Kiti turtingesnieji namus 
yra taip pasistatę, kad 
nakčiai galima stogą ati
daryti kiaurai.

♦ ♦ ♦

Kun. P. Tamulis dabar 
apsigyveno prie prel. J. 
Maciejausko, Los Angeles 
ir nėra abejonių, kad ne
vieną įdomų dalyką apie 
Australiją jisai pats pa
rašys. Dr. J. Prunskis.
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JAU PERSPAUSDINTAS
SV. RASTAS

“džiūso” — iš-

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

i i

CooperativeBank
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CAMBRIDGE, MASS

Liepos 14 d. N. P. par. baž
nyčioje Moterystės ryšiais suri
šo p-lę Kotryną Sutkiūtę iš So- 
merville, su U. S. laivyno leite
nantu Richard P. Schell. Jau
navedžiams liudijo jaunosios se
sutė Julijona ir brolis Albertas 
— Leit. veteranas U.S.N.

p. K. Schell (Sutkiūtė) yra 
duktė p.p. I. F. Sutkų iš Somer- 
ville. p.p. Sutkai yra ilgamečiai 
laikraščio “Darbininko” skaity
tojai ir pavyzdingi mūsų para
pijos nariai. Jų dukrelė p. Kot
ryna Schell buvo Somerville 
miesto mokytojų mokytoja: jos 
vyras p. Schell irgi yra pavyz
dingas jaunuolis. Jis yra baigęs 
Illinois Universitetą. Jaunieji iš
vyko praleisti medaus mėnesį ir 
po to vyksta apsigyventi į Mil- 
uaukee, Wisconsin. Linkime 
jaunavedžiams linksmiausio ve
dybinio gyvenimo.

Sekmadienį, liepos 21 d. N. P. 
bažnyčioje apsivedė p-lė A. Vis- 
tejūnaitė su p. J. Wilkaliu iš 
Cambridge. Jauniesiems liudijo 
p-lė E. Learry ir p. E. Jaselio- 
nis. Vestuvių bankietas įvyko 
p.p. Vistejūnų namuose, kuria
me dalyvavo gražus būrys gimi
nių ir draugų, p.p. Vistejūnai 
netik iškėlė šaunų vestuvių ban- 
kietą savo dukrelei, bet taipgi 
įrengė gražius kambarius savo 
namuose jaunavedžiams apsi
gyventi.

p. A. Wilkalis (Viste jūnaitė) 
yra baigusi mūsų lietuvišką pa
rapijos mokyklą. Todėl jos su
tuoktuvių metu N. J. seselių 
prižiūrėtoja Cambridžiuje — 
Sesuo Konsolata labai gražiai 
giedojo “Avė Maria”. Jaunave
džiai išvyko praleisti medaus 
mėnesį į N. H. valstybę. Linki
me jaunavedžiams linksmiausio 
gyvenimo.

DARBININKAS F

mentą priims p. Sofija Aiduko- 
[nytė su p. Leonardu Matuliu iš 
Woreester.

IAWRENCE, MASS.
LIETUVIS DAKTARAS

vai — Amerikos Lietuvių Klu
bą atstovavo Juozas N. Troš
kis. komiteto pirmininkas; A- 
leksandras Stankūnas, komite
to sekretorius: adv. Juozas Tu
mėnas. Vincas Kiršlys ir Vincas 
Tasonis; šv. Vincento draugiją 
atstovavo Pranas S. Randeliū- 
nas; Lietuvių Jaunuomenės 
draugiją — I^eonas Silkinis;

♦Lietuvių Sūnų Pašalpos draugi
ją atstovavo K. Zabitis; Nekal
to Prasidėjimo P. Š. draugiją 
atstovavo p-nia Barbora Zelis; 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų drau
giją atstovavo Petras Tumėnas: 
Lietuvių Susivienvmo 371 kuo
pą atstovavo A. K. Martin; 
Sullivan Postą Amerikos Legio
no atstovavo F. Girdvainis ir p. 
Abcūnas.

Pirmininkas paaiškino planus 
apie dedikavimo ceremonijas. 
Buvo plačiai kalbėta kaip gra
žiausiai Cambridge lietuviai ga
lėtų pasirodyti šiose iškilmėse.

Nutarta laiškais kviesti visas 
apylinkės lietuvių organizaci
jas. kurios nedalyvavo šiame 
susirinkime į sekantį susirinki
mą. kuris įvyks ketvirtadienio 
vakare, 
kos

Antradienio vakare, liepos 23 
d. įvyko Eendro Amerikos Lie
tuvių Šalpos 22 skyriaus valdy
bos susirinkimas. Valdyba nu
tarė šaukti susirinkimą ketvir
tadienį. rugpiūčio - August 1 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio 
tuvių parapijos svetainėje, 
James Avė., kur visi senieji 
riai turės progą užsimokėti 
vo metines duokles ir nauji
riai įsirašyti. Valdyba paruošė 
tam susirinkimui dienotvarkę. 
Taipgi nutarė pakviesti kalbė
toją. vieną iš išvietir.tų lietuvių, 
atvykusių į šį kraštą.

Visi Lietuvos ir išvietintų — 
nuo karo nukentėjusių rėmėjai 
kviečiami ateiti į tą susirinki
mą pasiklausyti kalbos ir taipgi
paruošti darbų {Janą — šelpi- leistas iš kariuomenės, 
mui nukentėjusių lietuvių.

lie
st, 
na- 
sa- 
na-

liūtė kas mėnesį surenka aukų 
dėl dviejų giedotų mišių švč. 
Jėzaus Širdžiai pirmam mėn. 
penktadieniui. Be abejo Švč. 
Širdis ir šv. Ona neužmirš mū
sų darbščios Onutės pastangų.

Atostogauja pas mūsų klebo
ną kun. Jonas Mendelis. Būda-

nyčioje, kuri tuo laiku laikinai 
buvo airių bažnyčios salėje. Be
rods, ar tik brolis Abromaitis 
nebus pats pirmasis lietuvis, 
kuris prieš dvidešimts šešius 
metus nukeliavo Japonijon pri
sidėti prie Kristaus mokslo 
skelbimo darbuotės.

parapijoje, ir yra gerai žinomas
I lietuvių tarpe.
j Dar prieš įstojant į kariuome
nę, Dr. Miškinis turėjo savo na
mą ir ofisą 168 Jackson St., 
Lawrence, ir dabartiniu laiku 
apsigyveno toje pačioje vieto-

Tarnaudamas kariuomenėje (mas ištikimas sūnus, savo ma- 
tris metus, daktaras atsiekė • mytės nesveikatos 
Majoro laipsnį ir garbingai atsi- ,pasirinko praleisti 
žymėjo savo tarnavimu kariuo-, Baltimoreje, 
menės medikaliame korpuse.

Dr. Miškinis įstojo į tarnybą gimdytojos.

ik Dėkoja Už Gautus Žodynus
12. June 1946

Prof. Vladas Stanka 
IJthuanian Rector 
Baltic l’niversity 

Holstentor 1, Hamburg

Laikraščiui 
“Darbininkas”

dėliai, jis 
atostogas 

kad kokiai nelai
mei ištikus galėtų būti arti savo 

Kunigų Mendeliųl 
liepos mėnesį, 1943 metais. Jis mamytė yra kiek geresnė. Kadi 
lankė karininkų mokyklą, Car- oras atvestų, ponios Mendelie- j 
lisle, Pa., ir buvo paskirtas gy
dytoju Loveli General ligoni-Į 
nėję, Fort Devens. Lankyda
mas Kariuomenės Medikalę Mo
kyklą Washingtone, jis tarna
vo moterų ir vaikučių dalyse 
Walter Reed ligoninėje.

Būdamas kariuomenėje, dak
tarui teko darbuotis New Jer- 
sey, Florida valstybėse ir Bos
tone jis ėjo vyriausio gydytojo 
pareigas Moterų ir Vaikučių 
Klinikose, Fort Banks stotyje.

Linkime jaunam ir patyru-

I

rugpiūčio 8 d. Ameri- 
Lietuvių Klubo patalpose.

Raporteris.

NORVOOD, MASS

Dear Countrymen,
It is my very pleasant duty to 

inform you. that the Lithuanian 
Section of the Baltic L’niversity 
in Hamburg has received your! 
kind donation, 15 English-Lith- 
uanian Dictionaries, sent to us 
by Lithuanian Relief Fund. This 
gift is very valuable for us and 
is a great help in our work. In 
the name of Lithuanian Profes- ■ 
sors and Students I express you 
their most sincere gratitude.

Using this opportunity I can

Dr. (Majoras) Petras P.
Miškinis (McKinnis)

Šiomis dienomis, garbingai at
grįžo į

civilį gyvenimą ir darbą, jaunas 
ir darbštus lietuvis gydytojas, 
Dr. (Majoras) Petras P. Miški
nis (McKinnis).

Jaunas gydytojas su savo
žmona (Umpaite) ir trijų metų šiam lietuviui gydytojui geriau- 
dukrele (Paula) gyvena Law- šio pasisekimo sugrįžusiam į 
rence, Mass., Pranciškaus savo civilinę praktiką. J.B.

Aukos Bažnyčios Atnaujinimuišeštadienį, liepos 27 dieną.
9:30 vai. rytą. šv. Jurgio lietu-

7 vių par. bažnyčioje priims Mo
terystės Sakramentą p. Valeri
ja Baltaduonytė. vietinė, su p. 
Edvardu Rynno iš Cambridge 
laike šv. mišių jų intencijai. Mo- infQrm y<>u that up on til today 
terystės Sakramentą suteiks ir we have in Baltic L’niversity 
šv. mišias atnašaus kleb. kun. ahout 350 Lithuanian students 
S. P. Knpižig j (from the whole number about montai

__________ 1000) and about 40 Lithuanian $15.00; Matukaičiai, Konstanci- 
Liepos 22 dieną Šv Jurgio members of the teaching staff Ja Adomaitienė ir Marijona šeš- 

lietuvių parapijos altoristai bu- ,from whole number about kiūtė po $10.00; Sinušienė Ma- 
vo išvažiavę į Hudson. N. H.. In last time about 500 "joną Norkiene ir Leonora Lin-
kur praleido dieną. Kleb. kun. hours of Išturės were

Alfonsiečiai užgiria mūsų ku
nigų darbą bažnyčios atnauji
nimo, prisidėdami gausiomis 
aukomis. Stambiausią auką pa
darė švč. Vardo vyrų dr-ja pa
aukodama $100.00. Emilija Kri- 
pienė $25.00; Valčečkai ir Škir- 

po $20.00; Fiersukai

K nui pizuciuu U1C1UĮ. lilCU. ALUI. į held
P S.P. Kneižis ne tik nuvežė ber- weekly in the 8 Faculties. Wei

LIETI VIV AIKŠTĖS 
DEDIKAVIMAS

Komitetas, kuris rūpinasi de
dikavimo ceremonijomis Petro 
F. Sara>>o aikštės, turėjo susi
rinkimą antradienio vakare. A- 
merikos Lietuvių Klubo patal
inėse.

Dalyvavo organizacijų atsto-

have a well settled hope for 
further development of our in- 

which is of greatest 
for our future, 

Būt 
need 
espe-

niūkūs, bet taip pat juos pavai
šino. Taipgi ponia A. Lyons nu
vežė dalį berniukų. Iš Hudson stitution, 
važiuodami, sustojo Nashua. N. imP°riance
H. pas pp. Mitchell, kur buve especiallv f°r our youth.
pavaišinti skania vakariene. Al-inow’ as bef°re’ we badly 
toriaus berniukai dėkoja klebo- teaching equipment, 
nui. poniai Lyons ir pp. Mit- '-I16 books.
chell’s už išvežimą ir vaišes.

Neužilgo Moterystės Sakra-.

Savaitės Mirimai
šeštadienį, liepos 20 d. su tre

jomis mišiomis buvo palaidotas 
Pijus Byla, gyv. West Baltimo
re g-vės. Paliko dideliame nu
liūdime du sūnų ir vieną dukte
rį, Aldoną Grajauskienę. Pijaus 
žmona mirė trys metai atgal. 
Kun. dr. Mendelis giedojo mi
šias prie didžiojo altoriaus, o 
kun. Jonas Mendelis ir kun. An
tanas Mažukna, MIC. atnašavo 
mišias prie šoninių altorių. Pa
laidotas Holy Redeemer kapuo
se.

i Pirmadienį liepos 22 d. palai
dota Julijona Šležaitė, nesulau
kusi 20 metų amž. Mirė greito
sios džiovos liga. Paliko nuliū
dusius tėvelius ir grandma Oną 
Laniewskienę. Juozas Kašins- 
kas rūpinosi abiejų laidotuvių 
tvarka.

I___
i ,, r •

nės sveikata žymiai sustiprėtų.
Povilas Pliuščikas, mūsų ku

nigų šeimininkės ponios Felici
jos Pliuščikienės vyras ir kuni
gų švogeris, atvyko iš Oakville, 
Conn. keliems dienoms atosto
gų. Jis sako, kad Conn. valsty
bėj daug vėsiau negu Baltimo
re je.

Nado Rastenio prieteliai ir 
draugai apgailestauja, kad jis 
paskutiniuose rinkimuose pra
laimėjo nominaciją tik per 12 

ibalsų. Tai yra skaudus smūgis 
ne tik p. Rasteniui, bet mums 
lietuviams čia Baltimoreje, nes 
jis buvo vienas veikliausių mū
sų atstovų Annapolyje, Mary- 
land valstybės sostinėje.

! Kaip kun. dr. Mendelis, taip 
mūsų parapijos žmonės yra be
galo dėkingi Tėvams Marijo
nams, ypač Tėvui Provincijolui, 
kun. Jančiui, už suteikimą kun. 
Antano Mažuknos padėti mūsų 

i kunigams vasaros metu. Kun. 
Mažukna tai tikras apaštalas. 
Ar lietuvis ar anglas, jis vi
siems lygiai patarnauja. Para
pijos jaunimas įsimylėjo kun. 
Mažukną ir norėtų, kad jis vi-' 
suomet pasiliktų mūsų tarpe. 
Dieve laimink mūsų jaunąjį mi
sijonierių.
—

Marianistų Kongregacija Ja
ponijoje turi mokyklas dides
niuose miestuose. 1940 metais 
brolis Abromaitis net buvo pa
skirtas direktorium vienoj mo
kykloj. Bet 1941 metais kartu 

i su kitais Amerikiečiais buvo 
valdžios uždarytid koncentraci- 

tik per 
valdžios 

kitais A- 
atmaina- 
buvo pa-

jos stovykloje, kur 
Jungtinių Valstybių 
pasidarbavimą, jis su 
merikos piliečiais per 
mųjų kalinių derybas 
liuosuotas.

Brolis Abramaitis šiuo-laiku 
rūpinasi išgauti reikalingus do
kumentus ir leidimus vėl grįžti 
Japonijon užimti savo vienuo
liškas pareigas.

Minėtąsis, nusipelnęs brolis 
vienuolis išsireiškė: “Katalikų 
Bažnyčios ateitis Japonijoje la
bai šviesi ir daug žadanti. Val
džia ir ypač Amerikos vyriausia 
vadas generolas MacArthur la
bai palankiai reaguoja. Japoni
ja, nors skaudžiai nukentėjo 
nuo karo, bet gražiai besitvar
ko ir kraštas eina į normales 
gyvenimo vėžes. Tas gyvenimo 
normalumas teigiamai padeda 
Katalikybės darbuotei.” Brolis 
dar priduria, “Kinijos gyveni
mas, daromas revoliucijų ir ko
munizmo pavojų, labai sunkina 
misijonierių veiklą.”

i Kaip nelaimingas tas, kurs 
tebus mylėjęs tik kūnus, formas 
ir išvaizdas! Visa tai jam atims 
mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi
sada surasite. V. Hugo.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Kongregacijai Paremti
LIEPOS 28 DIENĄ

RENGIAMAS

PIKNIKAS
Įvyks Motiniškame Name 

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

Putnam link važiuojant j Providence.

I

PIKNIKO PROGRAMA:
10:30 vai. Pamaldos ir Marijos stovylos pašventi

nimas.
12:00 vai. Pietūs. 
1:00 vai. Kalbos.
3:00 vai. Programa, kurią atliks Camp Immaculata 

mergaitės.
Bus gražus vaidinimas, lietuviškos dainos, 
tautiniai šokiai, gyvieji paveikslai ir kit.

Pikniko metu veiks bazaras, kiekvienas galės savo 
laimę išmėginti, šiuo pikniku baigsis ir lietuviškoji 
mergaičių camp.

Kuo kas gali labai prašomas paremti šį pir
mąjį pikniką Nekalto Prasidėjimo Seserų naudai. 
Pikniko pelnas skiriamas vargstančių seselių Vo
kietijoj kelionei į Ameriką ir kitiems Kongregaci- 
įos darbams paremti.
Maloniai kviečiame visus šiame piknike dalyvauti.

Jūs laukiančios
Nekalto Prasidėjimo Seserys.

With best greetings 
wishes

VI. Stanka

CHICAGO, ILL

and

Politikieriai Pradėjo Veikti
Chicagoj lietuvių politikieriai 

jau pradėjo rengtis prie rudeni
nių rinkimų. Pradžią padarė 
lietuviai respublikonai. Mat 
Chicagos respublikonų partija 
paskyrė lietuvį adv. A. Olį kan
didatu į Sanitary District 
Trustee. Tai lietuviams svarbu, 
kad mūsiškis laimėtų. Adv. O- 
lio kandidatūros 
vyko liepos 17 d.
Dariaus - Girėno salėj. Nežiū
rint karšto oro ir nežiūrint, kad 
tai buvo ne šventė, o šiokia 
diena žmonių prisirinko kupina 
salė. Buvo įvairi programa, ku
ria visi buvo patenkinti. Paki
lusį ūpą žmonėse sudarė tas, 
kad buvo dalinamos dovanos. 
Išdalinta visas šimtas Nylon

kienė po $5.00.

Pereitą savaitę sekantieji pri
sidėjo: Antanas Sakevičius, tė- 

jvas, Mrs. Catherine Bresnan po 
$25.00; Ieva Matulevičienė $20. 
Po $15.00 aukavo — Ona ir 
Vincas Vaitukaičiai, Vincas ir 
Ona Bridickai, Justinas ir Ona 
Kiškiai. Po $10.00 — Ona Au- _______
gaitienė, Mrs. Ethel Wells, Mag-j Iš šv. Petro svetimtaučių baž

nyčios pirmadienį buvo palaido
ta Žvingelienė, gyv. W. Pratt 
St., o antradienį Jurgis Mikala
jūnas, kuris mirė miesto ligoni
nėje. Mirusiųjų giminėms reiš
kiame užuojautą jų skausmo 
valandoje, o už jų vėles taria
me dievobaimingą amžinąjį at
ilsį. Lai visi ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

Sekmadienį, liepos 21 d. per 
visas mišias kunigai prašė pa-

dalena Lukošaičiūtė, Ona Na
geliūtė, Rašlevičių Šeima, Anelė 

;Zablockienė ir Ona Gručkunie- 
nė. Po $5.00 — Eleanor Stein, 
Barbora Klevečkienė, Marė Ma- 
žeikienė, Ona Voltarienė, Elž
bieta Mastauskienė, Bonifacas 

, Yucis, Ona Kisielienė, ir Ieva 
, šeškauskienė. Kaip už stam
besnes, taip ir mažesnes aukas 
Dievo Namo pagražinimui, mū- 

| sų kunigai taria nuoširdų ačiū 
visiems parapijos geradariams 

I ir prašo Dievo
atlyginti.

jiems tinkamai rapijiečių atsiminti a. a. kun.

Pirmas Lietuvis Vienuolis 
Japonijoje

Į
DaugelisBaltimore, Md.

svečių aplanko šio miesto gar
siąją šv. Alfonso bažnyčią, ku
rioje randasi garsioji Stebuklin
gojo Panelės Švenčiausios Me
dalikėlio šventovė, prie kurios 
kiekvieną pirmadienį ir antra
dienį per keturiolika pamaldų 
suvirš septyni tūkstančiai mal
dininkų susirenka Noveną atlik
ti. :

Štai pereitą savaitę netikėtai 
apsilankė brolis - vienuolis Vili
mas Abromaitis, narys Maria- 
nistų Kongregacijos. Rodos, 
brolis Abromaitis yra vienas 
pirmųjų lietuvių šios kolonijos,' 
kuris buvo pakrikštytas 1889 
metuose pirmoje lietuvių baž-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmoslnai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- Į 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St., Į

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster. Mass.

Juozapo Lietuvniko vėlę, ku
riam suėjo tris metai mirties 
pirmadienį, liepos 22 d. Dėka 

į mūsų kunigų pastangoms ir jų 
pačių gausioms aukoms, a. a. iš- 

esan- eivijos patriarchos vardas liko 
....... . v ■■ ! f" — ■ ■ ■■... ...U

sukaktį ir Fondu, šv. Karolio kolegijos

rėno pasidarbavimas ypač ryš
kus.

I Chicagiečiai kasmet prie Da
riaus - Girėno paminklo,

, čia Marquette Parke, renkasi įamžinta* šv. Juozapo Klierikų 
paminėti jų žuvimo i * ' ‘ ‘
iš jų pasiaukojimo pasisemti' prezidentui buvo perduota $10,- 
stiprybės aukotis tautos reika- į 000.00, kurios sumos nuošimčių 
lams. šįmet minėjimą rengė užteks apmokėjimui už valgį ir 
Dariaus - Girėno Postas. Lietu- guolį jaunuoliui ruošiantis kuni- 
viai legionieriai maršavo per gystės luoman. Tai yra pamink- 

kojinių. Buvo nuostabu, kad jų bizniavą ją Marquette Parko i las pastovesnis už varį. Turima 
sunku gauti už pinigus, o čia lietuvių 69-tą gatvę, pro lietu-! vilties, kad kurią dieną lietuvis 

giliukingus numerius turintieji 
gavo dykai.

parėmimui į- 
masmitingas

Tebesidarbuoja Lietuvai
Nors Darius ir Girėnas žuvo 

13 metų tam atgal, bet jie tebe
sidarbuoja Lietuvai. Tie žuvu
sieji skridikai veikia visur, kur 
tik randasi lietuvių. Kadangi 
Chicagoj yra daugiau lietuvių, 
negu bet kokioje kitoje pasau
lio vietoje, tai čia Dariaus - Gi-

vių šv. Kryžiaus ligoninę ir ųuo jaunuolis šio fondo auklėtinis 
ten prie netoliese esančio Da-, užims a. a. kun. Juozapo Lietuv- 
riaus - Girėno paminklo. Įspū
dingas prakalbas, pasakė kon- 
gresmonas O’Konski, “Naujie
nų” redaktorius Dr. P. Grigai- 

’tis, lietuvių demokratų veikė
jas Al. Kumskis, lietuvių res
publikonų veikėjas adv. A. O- 
lis. Diena pasitaikė labai graži.
Žmonių buvo minių - minios.

Ten buvęs.

niko vietą šv. Alfonso parapijoj.
Žymi parapijos veikėja p-lė 

Ona Nageliūtė surinko net tre
jas mišias nuo parapijos Onų, 
šv. Onos dienai. Nors nebus ga
lima visas mišias atnašauti tą 
dieną tačiau tai yra gražus pasi
rodymas mūsų lietuvių moterų 
ir užgirtinas yra p-lės Nageliū- 
tės pasidarbavimas. P-lė Nage-

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8K18, Namu Tel. Dedham ISOk-R

a

77te Jtytional

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

paskolų prašymai 
yra patenkinti

Paskolos yra duodamos lengvai ir privačiai 
mūsų 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 
sveikam bizniui
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ZINUTĖS

WORCESTER, MASS.
DAKTARAI

Aušros Vartų Parapija
Šou 4476

Gražiai atrodo. Praeivis sako, 
kad parapijos salė, 492 E. 7th 
St., atrodo kaip prezidento na
mas. Mat, šioji parapijos nuosa
vybė ką tik tapo pataisyta ir 
nudažyta. Šalę didžiulio kiemo, 
ir, tarpe poros gražių klevų. Vi
sai gražiai atrodo.

Praeivis pasakė: dabar kiek
vienas parapijietis turėtų susi
prasti ir, šios taisos reikalams, 
dešimkę prarasti.

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mase.

Ofiso Valandos Uakyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 8-tol 
Aeitadienials Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

DrJ.LPasakimb
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo • ryto iki 12 vai. dlnna.

Seredomis: —
Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro

Tel TROvbridgs 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman nrU Centrai Sę.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

■i r

ĮVA T .. .2..

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A IN8URANCS 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Otrios Tsl. So. Boston 0848

Kalbėjo Pulkininkas. Trečia
dienį, po Šv. Teresės novenos 
pamaldų įvyko pora susirinki
mų. Vienas buvo Jėzaus Nukry
žiuoto Seserų Rėmėjų skyriaus. 
Šiame kun. Albertas Abračins- 
cas išdalino tikietus jų paren
gimui — Whist Party, kuri į- 
vykdoma rugp. 18 d. Antras su
sirinkimas buvo tai komiteto 
liepos 4 d. minėjimo.

Komiteto susirinkime pirmi
ninkas adv. K. Kalinauskas per
skaitė iš ‘Draugo’, karštą Dr. 
Griniaus atsišaukimą. Adv. A. 
Young perskaitė protokolą. Dr. 
Kapočius išdavė finansų atskai
tą. Parengimo įplaukų buvo 
tūkstantis be biskio.

Šiame susirinkime kalbėjo 
Pulkininkas Anuszkiewicz apie 
Rusiją ir Amerikos apsigynimo 
reikalus. Anuszkiewicz karo 
tarnyboje išbuvęs 31 metą. Jis navičius sakys pamokslą Put- 
yra iš kelių atvejų buvęs Rusi- name, vargdienių seselių paren- 
joje, Lenkijoje, Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Prancūzijoje. Jis pa
sakojo kaip jo ir jo draugų Ru
sijoje niekur komisarai neleido 
iš savo vadovybės. Jie sustojo 
Smolenske. Ir už tai tapo sua
reštuotas. Tegalėjo važiuoti į 
Maskvą, kur komisaras jo lau
kė. Ten kiekvienas žmogus po 
sargyba.

Anuszkiewicz pasakojo apie 
amerikietį komunistą, kurs ta
pęs Rusijos piliečiu ten apsigy
veno. Gyrė Rusiją, kol užsigėrė. 
Vodkos išmaukęs keletą — 
verkdamas pratarė: “Jei aš ga
lėčiau vėl būti Amerikoje, aš 
duočiau pusę savo gyvybės”.

Pulkininkas Anuszkiewicz yra 
iš New Yorko. Jo tėvas buvo 
lietuvis, kurs apsigyveno New 
Yorko apylinkėje 75 metai at
gal. Buvo ten stambių ūkinin
kų. Vidurys New Yorko yra bu
vęs jo ūkis. Pulkininko motina 
buvo lenkė. Visi jo broliai yra 
karo tarnyboje. Jis yra didelis 
Amerikos patrijotas. Nori, kad 
Amerikos vaikynai būtų lavi
nami militariškai.

Dalyvaus Stepono Dariaus Postas
Dainuos Solistai Dainininkai iš Norwood

inam, Conn. Kun. Dr. K. Urbo-

gime.

Mokyklos prieteliai organizuo
ja parengimus sukelti fondą nu- 
dažymui mokyklos iš lauko ir 
tvorų. Pirmas parengimas bus 
Whist Party. Ji įvyks rugp. 3i 
d., atnaujintoje parapijos sale-j^ n
je, E. 7th St. Visi kviečiami į šį 
parengimą ir abelnai, didinti bū
rius mokyklos prietelių.

ir kas svarbiausia, jie mokėjo 
kaip išlikti gyvi. Aš esu tikras, 
kad šimtai tų, kurie nebegrįžo, 
būtų grįžę, jei jie būtų kelis me
tus pasilavinę Statė Guard ei
lėse.

f

MS6 Lietuvių Kuopa

Res. 37 Oriole Street
Wm( R«xbury, Mm*.
T«L Ftrkvay 123*-W

mink, kad turėsi pasiųsti 
prašymą dėl “mustering 
out” mokesties į Finance 
Office, War Department, 
Washington, D. C., pačiu 
laiku prisiūsdamas foto
statinę kopiją savo gar
bingo paliuosavimo certi
fikato, ir turėsi paaiškinti 
kodėl taip vėlai paduodi 
aplikaciją.Public Reiationti Bureau 

Catholic War Veterans 
Empire Statė Building 
New York 1, N. Y.

Rengėjai kviečia visus 
atvykti į šį pikniką sekma
dienį, liepos - July 28 d., 
Kęstučio parkan — Oak- 
land Grove, East Dedham, 
Mass. Vieta visiems žino
ma. Privažiavimas auto
busais ir gatvekariais yra 
labai patogus. Rengėjai.

Sekmadienį, liepos 28 d., 
Kęstučio klubas 
[šaunų pikniką 
parke — Oakiand Grove, 
East Dedham, Mass., lietu
vių radio programą pa
remti, kuri yra transliuo
jama kiekvieną šeštadienį 
iš WESX stoties.

Šiame piknike ne tik, kad 
bus įvairių valgių ir gėri
mų, bet ir patriotinė ir i- 
vairi programa. Dalyvaus} 
muzikas Vaclovas Sereikai 

i su savo grupe dainininkių. į 
Dainuos solo ir duetus.

Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono 317 postas at
liks iškilmingas ir atitin
kamas ceremonijas Stepo
ną Darių ir Stasį Girėną 
atminti, kurie mūsų tau
tos ir Lietuvos garbei pa
aukojo savo gyvybes.

Beje, yra pakviestas ir 
muzikas Jonas Tamulionis 
iš Nashua, N. H. dainuoti.} 
Tikimės, kad ne tik jis. bet 
ir solistė p. Ona Skirkevi- 
čienė atvyks padainuoti. 
Šiame piknike pagerbsime 
visas Onas.

Gros muziko Pastelio or
kestrą įvairius muzikos 
kūrinius.

Į šį pikniką atvyks iš i- 
vairių lietuvių kolonijų lie
tuviai, kurie klausosi Lie
tuvių radio programos 
šeštadieniais. Bus gera 
proga visiems susipažinti 
ir atnaujinti pažintis.

Mes pakvietėme iš Lie
tuvos jaunosios kartos 
jaunuoli ir jaunuolę, kurie 
neseniai atvyko iš Euro
pos ir kurie pergyveno ka
ro audras ir nacių ir bolše
vikų okupacijas Lietuvoje. 
Visi turės progą išgirsti jų 
trumpas kalbeles.

ruošia
savame

’L'Humanite' Bendradarbis 
Nutraukė Tarnybą 

Komintemui
Paryžius (LAIC) —New 

York’o “Daily Worker” 
redaktoriaus Budenz pė
domis nuėjo ir Paryžiuje 
leidžiamo komunistų dien
raščio “L’Humanite” ben
dradarbis prof. Antonio 
Montana: nutraukęs ry
šius su komunistais, perė
jo į Katalikų Bažnyčią ir į- 
stojo Į jėzuitų ordiną.

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

“Nors mes esame kariška or
ganizacija. bet pas mus nėra jo- 

}kios prievartos. Turime prati- 
į antradienį nuo 

(8-tos iki 10 valandos vakare. 
Į Jeigu nario darbo ar mokslo va
landos pasikeičia ar šeimos pa- 

1 dėtis neleidžia .toliau lankyti 
pratimus, tokius mes garbingai 
atleidžiame iš tarnybos.

“Mums reikia daugiau prity
rusių karių. - veteranų. Mes 
kviečiame jaunuolius nuo 17 
metų amžiaus. Mes priimsime ir 

; senesnius iki 50 metų amžiaus, 
kurie panorėtų atlikti savo pi
lietiškas pareigas.

“Pagaliau. Massac h u s e 11 s 
Statė Guard susidedanti iš apie 

i 12,000 patriotingų vyrų yra 
drausminga organizacija, kuri 

[ištikus mūsų valstybei netikėtai 
i nelaimei, visados yra pasiruošu
si ateiti piliečiams į pagalbą.”

Tuomi ir baigėsi mūsų pasi
kalbėjimas su pirmutinės lietu
vių 9-tos Statė Guard kuopos 
vadu. <J.

1VAIR0S SKELBIMAIOna šablinskaitė
Trumpą laiką atgal tapo pa

leista iš WACS Vytė Ona Šab- 
linskaitė. Ona išbuvo tarnyboje 
beveik du metu ir per tą laiką 
gavo progą apvažinėti beveik 

j visas Jung. Valstybes. Paskuti
nius aštuonis mėnesius ėjo 
slaugės pareigas Oklahomos ir 
Arizonos valstybėse.

Ona buvo veikli narė ir ypač 
. daug triūso padėjo metiniuose 
kuopos “Knightmares” vaidini
muose. Ona džiaugiasi, kad su
grįžo atgal į Worcesterį ir kad 
turės progos prisidėti prie me
tinio organizacijos seimo pri- 
ruošimo darbo. Tas seimas į- 
vyks šios parapijos patalpose 
rūgs. 20. 21 ir 22 d. Sveikiname 
Oną ir kuopa pilna džiaugsmo, 
kad vėl bus Vyčių tarpe.

Auksas ir Sidabras.

Reumatiški Siausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

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

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

23 
d., Massachusetts Statė Guard 
lietuvių 9-ta kuopa, 26-to Pės
tininkų Pulko, 101-st Infantry 
Armory. East Nevvton St., Bos
tone, pradėjo veikti.

Tą vakarą. Kapitonui Roma
nui, kuopos vadui, buvo pavesta 
erdvūs kambariai, trečiame 
aukšte, ir tūkstančių dolerių 
vertės uniformų, įrengimų ir 
ginklų, skirtų lietuvių kuopai.

Kuopos vadas. Kapitonas Ro
manas, pranešė, kad jis jau šeš
ti metai kaip tarnauja Massa
chusetts Statė Guard, kad visą 
tą laiką jis bandė 
riausybės sutikimą

Antradienio vakare, liepos

r Ros. Šou 3728 8su 4818I *** —*— ** —LnlUlinHNI VO.
MOVER8— 
Insurod and

Local A Lonę 
Distanco 
Movinf

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Sekmadienį, liepos 28 d., Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, pirmos šv. mišios prasidės tuvių kuopą, 
dešimts minučių ankščiau, t. y.,
6:50 a. m. Šių mišių ankstinimo i tuviams turėti 
priežastis yra duoti progos eks- , užklausiau, 
kursantams. Tą dieną Vyčiui 
kuopa važiuoja į N. H. Lietuvos 
Dukterų, ir kiti važiuoja į Put-

išgauti 
tverti

vy- 
lie- P. VETERANAMS PAGALBA

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS
738 8C 740 E. Broadway

[ SO. BOSTON. MASS. — TeLSOU464S

“Bet kokia nauda
savo

lie-mums
kuopą ?

“Pirmiausiai,” atsakė Kapito
nas Romanas, “lietuvių kuopa, 
kuri, aš žinau, bus pavyzdin
giausia, suteiks garbę visiems 
lietuviams. Ji parodys, kad mes 
lietuviai pagaliau baigėme būti 
“atėjūnai” ir dabar stojame 

I greta visų kitų piliečių atlikimui 
[pilietybės pareigų, kad mes esa- 
|me dalis valstybės kūno.”

“Kita svarbi priežastis yra, ■ 
kad dar tūkstančiai mūsų jau-J 
nuolių bus pašaukti stoti ka-i 
riuomenėn. Įstodami dabar į!

Lankėsi Garbingi 
Svečiai

d.,Ketvirtadienį, liepos 25 
“Darbininke” lankėsi Jo Eksce
lencija vyskupas Petras - Pran
ciškus Būčys, MIC., Marijonų 

} kongregacijos vizitatorius kun. 
dr. K. Rėklaitis, MIC., kun. dr. 
J. Vaitkevičius. MIC.. marijonų 

} generalis sekretorius, kun. Pr. 
Virmauskis ir kun. V. Andriuš- 

' ka, MIC.

LANKESI

<!
!
!
1
!
!
!
!
1
!

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime ll-kos rūšių alau* ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir pilrnTiraną Pateznaviaus skubus ir mandagus. Saukite:

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

220 E St, TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

«KKKKK»0BKXNKX90tXKK9SS0BO0SXSBCKXKKK9CKS0SXX»0^^

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

So. Boston Furniture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Prūtatymas skubu*.

Klausimas 
nuo invalido, 
riuomenės ligoninėje, pra-į 
neša, kad dėl jo sužeidimo 
jis turės išmokti visai nau
ją amatą. Dabar nori žino
ti kiek metų jam paskirta 
mokytis pagal Public Law 
16?

Atsakymas — Galima 
mokytis iki keturių metų 
ir ilgiau. Galima baigti šį 
kursą į 9 metus po karo dency, Newark, N. J. 
oficialaus užbaigimo. Pen- j— * -
sijos mokestis, kuris mo- rininkas prašo, ar jis gali 
karnas kol imi kursus, pri- gauti mažutėlę purpurinę 
klauso nuo kokio sužeidi
mo Veterans Administra- 
tion pripažįsta.

Klausimas — Karinin
kas praneša, kad jis vėl į- 
stojo į kariuomenę. Jo tė
vas ką tik mirė, palikda
mas jam motiną užlaikyti.

- Laiškas Ar jis gali prašyti šeimos 
dabar ka- paskyrimą motinai?

Atsakymas — The Ser- 
ivicemen’s Dependency Act 
of 1942 apriboja įstojusių 
vyrų ir moterų ir aviaci
jos kadetų šeimų mokes
čius. Kaipo karininkas, 
negali prašyti mokesties 
motinai. Bet gali prašyti 
dėl Class E mokesties, ku
rį išmoka Office of Depen-

Klausimas — Buvęs jū-

GBABORIAI

ZALETSKAS
FUNKRAL KOME

lan- 
mūsų kuopą jie gaus progą pra-^ėsj “Garso” intertype operato- 
silavinti kariškuose pratimuose. rius Antanas Navikas iš Wilkes- 
Jų mokytojai yra patyrę kari- Barre. Pa. P-nas Navikas yra 
ninkai ir puskarininkai, būtent, buvęs “Darbininko” intertype 
Dr. Majoras Landžius - Sey- operatorium per 15 metų. Jis 
mour; Leitenantas Romanas, gyvenamas So. Bostone daug 
Jr., tris metus buvęs lakūnų in- veikė įvairiose draugijose ir su- 
struktorium U.S.A.A.F.; Mari- sidarė daug artimų draugų, 

j nų korporalas Ščensnolevičius. 
ji I tris metus kovojęs su japonais 
j i • per Ramųjį Vandenyną iki Ki- 
i^inijos; Armijos Sergeantas Ro- 
I“ I landas Bishop, turįs keturių

[metų praktikos su kulkosvy
džiais, ir daugelis kitų. Jie visi 

! aukoja savo laiką nemokamai, 
j Kodėl? Dėl to. kad jie žino, kad

I karys nepasiruošęs dažniausiai 
i negrįsta. Statė Guard juos pri- 
j ruošia būti prityrusiais kariais. 
| Man teko mokinti šimtus Statė 
I Guard vyrus, kurie vėliau sto- 
I jo kariuomenėn. Visi jie grįžo 
i ; sveiki. Daugelis jų parašė man, 
j kad jų patyrimas Statė Guard 
j eilėse buvo neapsakomai bran

gus, — jie buvo skirti į atsako-

Šią savaitę “Darbininke"

ii! 
i! 
i! 
i! 
i!Hi!

I Draugijų Valdybų Adresai

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

giai patarnauja.
258 Vest Broadmy, South Boston, Mass.vtvmavvuij, tfvuaiu W3iviir OOM* i J“- *UswsM«saasxsot3Bao£3CK»atxx»3sscrema«»s»o£X3S3S3a»scsM3ssc56SMf» mingesnes vietas kariuomenėje

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVt.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Ma33. 

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

440 E. 6th St.. So. Boston. Mas3.
8 tVinfield St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gotild St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

širdį nešioti ant civilio 
kostiumo?

j Atsakymas — Gali gau
ti mažą purpurinę širdį, 
pasiunčiant prašymą į 
Chief of Navai Personai, 
VVashington, D. C. Paduok 
pilną vardą, laiką ir vietą 
paliuosavimo, tavo laipsnį 
kada buvai paliuosuotas, 
kur ir kada gavai purpuri
nę širdį.

Klausimas — Veteranas 
nori pasiųsti aplikaciją, 
kad jo BLUE (mėlynas) 
paliuosavimo certifikatas 
būtų vėl svarstomas. Jis 
nori žinoti, jeigu garbingo 
paliuosavimo certifikatas 
bus išduotas vieton Btae 
(mėlyno) certifikato, ar 
jam mokės “mustering 
out” mokestį?

Atsakymas — Kada ir 
787 E. Broadway, So. Boston. Mass jeigu garbingo pallUOSaVl- 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė, 
492 E. 7th SL, So. Boston. Mass.

•V. JONO EV. B L. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA *

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

Vice-I*irmininka3 — Pranas Tu Įeiki*
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

Prot. Raut. — Joną* Glineckla,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

MarSalka — Jonas Zaikls.

mo certifikatas išduotas 
galėsi reikalauti “muste
ring out“ mokestį. Atsi-

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASE 

O. A. ZaMskas, f. E. ZaMskas
Oratoriai Ir Baltamuotojal 

Patarnavimai dieną tr naktį 
Koplyčia tormanlms Sykai 

NOTARY PUBLIC
TaL ŠOU Boston 0S1S

ŠOU Boston 2808 ’
—<
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VisiKeliaiVeda i Seselių Pikniką,Putnam,Conn.
Sekmadienį, LieposJuly 28, Švč. P. Marijos Seselių Vienuolyną. Adresas: R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Ten įvyks puikus Piknikas. Už $1.00 gausite įžangos bilietu ir puikiausius pietus. Seselės visus kviečia dalyvauti.

Padėkime Tremtinėms
Seselėms

Visos lietuvių aplinkinės ko
lonijos gražiai ruošiasi Nekalto 
Prasidėjimo Seserų piknikui, 
kuris įvyks liepos 28 diena 
Putnam. Conn. Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Vienuolynas ran
dasi 2 miles nuo Thompson. Ma- 
rianapolio Kolegijos važiuojant 
j Providence 44 keliu. Atva
žiuojančius traukiniu iš Putnam 
stoties paims busas ir atveš į 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ną. Traukiniai iš Hartford ir 
Boston j Putnam ateina šešta
dienį vakare 7:45 vai. ir sekma
dienį rytą 10:40 vai.

Dar viena N. Pr. Švč. P. Ma
rijos Seserų Kongregacijom se
suo. kuri buvo išvežta vokiečiu 
į Austriją atsiliepė. Dabar iš 
viso Vokietijoj netoli Nurem- 
berg Vyskupo Vincento Blizgio 
globoje yra 9 N. Pr. Švč. Panos 
Marijos Kongregacijos seserys- 
vienuolės. Jos visos gyvena 
UNRRA skirtose patalpose — 
lagery. Dvi iš tų seserų dar vi
sai jaunos. 15 d. rugpiūčio da
rys amžinus įžadus. Jos labai 
nori juos padaryti, kad kilus 
kokiems sumišimams ar nau
jam karui nenutrūktų jų įžadai, 
kad jos amžinai galėtų pasilik
ti vienuolėmis. Džiugu, kad mū
sų vienuolynai duoda tokių tvir
tų pašaukimų.

Vokietijoj yra šios N. Pr. švč. 
P. Marijos Kongregacijos Sese
rys: Sės. Albina Brizgvtė. Sės. 
Salomėja Adomaitytė. Sės. Ku- 
negunda Plečkaitytė. Sės. Sta
nislava Guzevičiūtė. Sės. Stefa
nija Beinaravičiūtė. Sės. Ona 
Zulonaitė. Scs. Agota Tirlikai-fa i
tė. Sės Petronėlė Martinaitytė. 
Sės. Eleonora Maminskaitė.

Joms visoms yra išsiųsti afi- 
davitai ir artimiausiu laiku rei
kia išsiųsti kelionei pinigus. La-a 
bai prašomi kiek kas išgali pa-j 
remti šias vargstančias sveti
mam krašte, toli nuo savo Vie
nuoli jos, seseles.

Aukas prašom siusti: 
SISTER SUPEKIOR 

Inimaculate Conception 
Convent »

K. R. D. 2. Putnam. Conn.

nusi Kaune, priklausiusi šv. An
tano parapijai. Juzė Adomony
tė iš Kauno, švč. Trejybės par.. 
ir Valentina Naujokaitė Griška
būdžio parap.. šunkarių km., 
šakių apskrities. Visos trys bu
vo vokiečių išvežtos iš 11-sios 
gimnazijos klasės. 14 metų am
žiaus priverstiniems darbams 
Vokietijoj. Jas kaip našlaites 
UNRRA atgabeno į Ameriką. 
Liepos 28 dieną p»er pikniką vi
si galės jas pamatyti, su jomis 
pasikalbėti.

Našlaitė Valentina Naujokai
tė ieško savo pusbrolio Antano 
Paplausko, kuris apie 1937 me
tus išvyko į Chicago. III. Taip 
pat jos giminės yra Preikšą 
Juozas. Valentina Naujokaitė 
kilu-i yra iš Griškabūdžio, sun
kai-ų kaimo. Šakių aps. Gimi
nė: prašomi atsiiiepti šiuo ad
rese: Valentina Naujokaitė. 
Immaculate Conception Con
vent R. D. 2. Putnam. Conn.

J. E. Vy skupas P. Būčys lie
pos 21 dieną atsilankė į Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyną. Taip 
pat atlankė Camp Immaculatą 
mergaitės, jas palaimino.

Jo Ekscelencija maloniai su
tiko dalyvauti Nekalto Prasi
dėjimo Seserų rengiamame pik
nike.

Tėvas -J. Vaitkevičius. Tėvų 
Marijonų generalinis sekreto
rius. kuris nesenai yra atvykęs 
iš Romos, vieši Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne. Jis daly
vaus lieftos 28 dieną rengiamam 
piknike ir pasakys kalbą.

NEWARK,N.J.

Trys lietuvaitės našlaitės iš 
Europos atvyko į Camp Imma- 
culatą: Birutė Kungytė. gyve

A. v A.
Liepos 22 d. mirė Kazys Vaš

kas. ilgametis Lietuvos Vyčių 
organizacijos narys ir veikėjas, 
buvęs valdybos narys. Taipgi 
buvo veiklus švč. Trejybės pa
rapijoj. Palaidotas iškilmingai 
iš tos parapijos bažnyčios ket
virtadienį. liepos 25 d.

A. a. Kazys Vaškas buvo pla
čiai žinomas įvairiose lietuvių 
kolonijose. Jis buvo uolus veikė
jas ir visų mylimas. Ne tik šios 
kolonijos lietuviai, ypač jauni
mas liūdi netekę gero veikėjo, 
bet ir kitų kolonijų lietuviai. Jis 
dalyvaudavo visuose Lietuvos 
Vyčių seimuose ir visuomet pri-

Vice Admirolas Jorge Dodsworth Martins, 
Brazilijos Laivyno viršininkas, kalbasi su Em-

’A'aldorf-Astoria, New Yorke.

I

ir nuo labdaringų darbu. Praei
tą susirinkimą, paaiškinus ats
tovui kas link Lietuvos našlai
čių atgabenimo į šį kraštą,
(draugija vienbalsiai nutarė ir 
paaukavo tam tikslui $25.00.

Liepos 19 d. Lietuvos šaipios 
skyrius buvo surengęs Bineo,

4
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Mary Fortier, p. Stankevičienė, 
p. Girdzijauskienė, p. Matoliu- 
nienė, Jonas Girdzijauskas ir 

■ Petras Jokubauskas. Aukavo 
pinigais sekanti: Federacijos 22 
skyrius $10.00; Gyvojo Rožan
čiaus Dr-ja $10.00; Jonas Gir
dzijauskas $10.00; Petras Jo
kubauskas $10.00; Matusevičių bet vakaras pasitaikė labai š >. 
šeima $10.00; p. Besesparienė 
$10 00 ir daiktais tiek pat ver
tės: Arkibrolija $5.00; Joe Sa- 
moška $5 00; M. Mikulskienė 
$5.00; Alenskų šeima $2.00;
Juozas Abadanskas $2.00; Ona 
Lapinskienė $1.50. Po vieną do
lerį — p. Juodaiti, p. Baltruko- 
nienė, p. Valanč'enė, n. Zdanie
nė, p. Bendzevičius, V. Rama- 
žauskas, daiktais ir maisto au
kavo Šv. Vardo draugija, Brass- 
co Co., S. Tulius, Grensevičienė, 
seseris Gerutaitis, Lazauskienė, 
Miknevičienė. A teskavičienė, 
Riverside Bakiiig Co., p. Kari- 
nauskienė, p. Stankevičienė, 
Karvelių šeima. Fenton ir Zub-
ras, p. Ijaurinaitienė, Mother. Liepos 28 d. busai važiuoja į 
Ideal Baking Co., p. Pranskie- Putnam, kur įvyks didelis pikni- 

jtienė, p. Adomaitienė, p. Lūšie- kas Nekalto Prasidėjimo Sese- 
nė, p. Girienė, p. Steponaitienė, rų Nekalto Prasidėjimo Vienuo- 
p. Virbilienė, p. Stoknienė, p. lyno parke. Busai išeis nuo baž- 

' Adams, p. Adomaitienė, p. Je- nyčios 8:30 vai. rytą, po pirmų 
nušaitienė, p. Jenušauskienė, p. • mišių. Taipgi busas sustos ir 
Žilinskienė, p. Daugskurdienė, Manchester, Conn., kampas

■ Main ir Center St. Raporteris.

tas, tai nedaug teatsilankė. 
Žmonės atjaučianti Lietuvos ir 
lietuvių našlaičių padėtį snau- 
kavo visas dovanas ir gali b‘ti 
padarė kelias dešimtis doleri i. 
Parengime dalyvavo Prelatr s 
Ambotas. Kun. P. Sabulis šau
kė numerius.

Gerb. Prelatas nesenia’ « ,orj:- 
žo po 3 mėnesių po>Js:o. Bot-r 
labai gerai atrodo. Eažr>”č oi į 
parapijiečius ura tarė šia:s ž - 
džiais: “Pasiilgau nam» s - 
vųjų”. Eeabeio, ą
nors tyliai, bet savo r-m t-^'' ai- 
sakė: “Mes lch>p” t
Geri). Prelato. me4 i

šioje kolonijoje darbuojasi”.

Amerikiečiai Lietuvos našlaičius šelpdavo ir Vilniuje. Štai jie savim rūpinasi — prausiasi. 
Šiandien apie Vilniaus ir Lietuvos našlaičius nieko negirdime. Ten už “geležinės sienos” gal 
jie maldauja mūsų paramos, bet mes tik maldomis galime jiems padėti. Vienok yra dalis tokių 
našlaičių, kurie atsirado ištremime. Vokietijoje ir jie reikalingi globos. Jiems reikalinga auklė
jimas... Jais rūpinasi gerieji lietuviai ir jų trys iš daugelio pasiekė Jungtines Valstybes ir da
bar randasi pas Vargdienes Seseles, Putnam. Conn. Sekmadienį, liepos 28, ten rengiamas pik
nikas. Važiuokime ir pamatysime tuos tik ką atvykusius našlaičius ir padėkime jų globėjoms 
juos užlaikyti.

(U. N.

S. C.l.
Po kalbų pirm. adv. Paulaus-

Žilinskienė, p. Daugskurdienė, Manchester, 
,p. Mazulaitienė, p. Katilienė, p.

* Strikulienė, p. Jurgaitienė, p. 
tobusu išvažiavimą liepos 14, į Sapranienė, p. Vitkauskaitė, p. 
Belmar, N. J. dėl savo narių ir Meškunienė, p. Šebrinskienė, p. 
jų šeimų. : Kašėtaitė, p. Viturienė, p. Šiur-

. p. Ra- A.E.S. kauskienė ir p. Dubauskienė.
j Waterburio Marianapolio Lie
tuvių Kolegijos rėmėjų skyrius 
taria nuoširdų ačiū visiems dar
buotojams, aukotojams ir daly
viams. Tamstom visiems Tėvai 
Marijonai yra dėkingi.

NEW HAVEN. CONN
Reiškiam Gilią Užuojautą 

Gradecky šeiniai 
Mirus mūsų klebono kun. E. 

Gradecko mylimam tėveliui, 
a. a. Pranui Gradeckui, visi pa
rapijiečiai ir bendrai visi šios 
kolonijos lietuviai reiškia gilią 
užuojautą klebonui, broliams ir 

. sesutėms netekus tėvelio, taip- 
Liepos 17 d. Šv. Juozapo lie- & P°nei ASotai Gradeckienei 

tuvių par. bažnyčioje prasidėjo netekus mylimo vyro. Lai gera- 
Novena prie Šv. Onos. Noveną 
veda kun. J. Kidykas, L. 
Žmonės gausiai lankosi.

Edvardas Jokubauskas pra
leido savaitės atostogas pas sa
vo gimines Waterburiečius. Po 
atostogų grįžo pas savo tėve
lius į Toronto, Ont. Canada. Jis vėlę, 
sakė, kad grįždamas sustos po-1 
nai dienų New Yorke. Edvardas 
yra ramaus būdo vaikinas. Jo 
tėveliai yra “Darbininko” skai
tytojai. Sako, kad ir jis skaitąs 

ADV. F. PATRIKAS , “Darbininką”. Gerai Eddy, kad
ZAILCKAS, skaitai lietuviškai. Koresp.

i 
užbaigęs mokslus ir išlaikęs 
valstybės kvotimus, atidarė ofi
są adresu 51 W. Main St.. Room 
31. 32. 33, VVaterbury. Conn. 
Jaunas advokatas yra sūnus pp. 
Jono ir Mortos Zailckų. gyv. 621 
Highland Avė. Jis yra baigęs 

patarnavo moksjus Crosby High School, 
Šv. Kryžiaus Kolegiją ir Katali- 

Washington, 
D. C. p. Morta Zailckienė yra 
ilgametė veikėja. “Darbininko” 
skaitytoja ir rėmėja.

Adv. F. Patrikas Zailckas yra 
išlaikęs Connecticut ir Floridos 
valstybių kvotimus. Sveikiname 
jauną profesionalą ir linkime! 
geriausių sėkmių!

Diena buvo graži ir visi links- kienė p Benesevičienė, 
mai

I
Kun. L. Vaicikauskas $60.;'

sidėdavo prie lietuvių veikimo'Taikos Konferencijoje 
organizacijose ir parapijoj.

Paliko dideliame nuliūdime
savo mylimą motinėlę, brolius, (kas paprašė Stuko L. R. T. Šo-
seseris. daug giminių ir draugų. ;kių grupės parinkti aukų. Stam- 

Jis buvo ilgametis "Darbinio- besnias aukas davė sekantis: 
ko” skaitytojas.

Lai Dievas suteikia a. a. Ka- Lietuvių Politikos Klūbas $50.;
zio Vaškio vėlei amžiną ramy- šv. Jurgio Draugija $50.; Šv. 
bę. A. E. L. Vardo Draugija $50.; Šv. Onos

(Draugija $25.; Jonas Bouba 
“Darbininko redakcija reiš- §25.; Sūnų ir Dukterų Draugi

ja gilią užuojautą, mirus a. a. ja $25.; Julius Paknys; $15. 
Kaziui Vaškui, jo motinėlei. bro-.Po $p). _ Alfonsas Stankevi- 
iiam ir seserim.

Pranešimas Iš NewJersey 
Lietuvių Tarybos 

Hewark, N J.
NEW JE1CSEY LIETI VIŲ 

SUVAŽIAVIMAS BUVO 
SĖKMINGAS

■ija $25.;

Ičius, Kun. Mykolas Kemežis,
•
|Valintas Valickas. p. Bilza. Mrs. 
Nevulienė, Marė Kazlauskienė, 

r p. Zizas.
Po $5.00 — šv. Rožančiaus 

Draugija. Lietuvių Našlių D-ja. 
Antanas Belavičius. Liudvikas 
Areliunas. Pranas Petrulis. Juo
zas Škėma. Jonas Juselis. Si- 

įmonas Gudas. Kazys Jasaitis,
Liepos 7 d.. Robert Treat Jonas Eaekus' p' Gerulis- P' 

viešbučio salėje. Newarke jvy- P^skas. p. Videikis. p. Ale- 
kęs visų New Jersev lietuvių šiūnas- TeWė Grybaitė. Sųjun- 
vardu suvažiavimas.' Lietuvos ^etės- N^ke. Viso S445.OO.. 
, . • . - r 4__ ,■ -„ Neužrašytomis ir smulkesnėmislaisvinimui. lietuvių tremtinių; J
ir našlaičių gelbėjimui, o taipgi ^auta S218-70’ Viso ^auta
ir Amerikos politiniais klausi S663™ Išmok§ta $287 09- Li‘ 
mais pasitarti. Dalyvavo apie, k^s l^nas §376.61.

' I Tautinius šokius šoko Stuko
Suvažiavimų atidarė Jokūbas Lietuvių Radio Tautiškų šokių 

Stukas. Neuarko radio vedėjas. Grul*' 'edama L' Stirnaitės.
ir jierskaitęs atitinkamą raštą. ^*ane^ Šlekaitytė 
pertsatė NJLT pirm. adv. Pau- Pianu dėI V1SU Cpianu dėl visų dainininkų. Už

laiką praleido.

WATERBURY, CONN

sis Dievas sustiprina visus liū- 
S j desio valandoje, o a. a. Prano 

Gradecko vėlei lai suteikia am
žiną ramybę dangaus karalijoj.

1 Teko girdėti, kad visos kata
likiškos draugijos bei kuopos ir 
daug parapijiečių užprašė šv. 
mišias už a. a. Prano Gradecko

Minėjo 35 Mėty Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktį

Ponai Antanas ir Agnieška 
Radžiūnai minėjo savo 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį už
prašydami šv. mišias, kuriose 
dalyvavo visa šeima. Ponai Ra
džiūnai yra susipratę parapijie
čiai ir geri lietuviai. Išauklėjo 4 
sūnus, kurie labai gražiai var
toja lietuvių kalbą, ir vyriau
sias sūnus Petras yra miesto 
policininku.

Visi giminės draugai ir drau
gės ir bendrai parapijiečiai 
sveikina pp. Radžiūnus linkėda
mi sveikiems sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Liepos 21 d. ponai Julius ir 
_ ~ “i minė-

i jo savo 35 metų vedybinio gyve- 
inimo sukaktį ir užprašė šv. mi
šias ta intencija. Tik gaila, kad 
negalėjo dalyvauti šv. mišiose iš 
priežasties ligos p. J. Prancke- 
vičius. Sveikinam ponus Pranc- 
kevičius ir linkim sveikiems su
laukti auksinio jubiliejaus. M.

Svarbus Lietuvių Tarybos 
Susirinkimas

Penktadienį, liepos 29 d., 8-tą 
vai. vakare, “Nemuno” svetai
nėje. 48 Green St., įvyks mėne
sinis vietinės L. Tarybos susi
rinkimas. Šiuomi nuoširdžiai
kviečiame draugijų atstovus
šiame posėdyje skaitlingai daly
vauti, nes yra svarbiu praneši
mų nuo Vvkdomojo K-to ir jau I Liepos 21 d. ponai Jt 
laikas galutinai sutvarkyti pla- j — - - - -
nūs būsiančiojo pikniko, kuris į 
įvyks rugpiūčio-Aug. 18 d., Lin- 
den Park darže, Union City, 
Conn. Taip pat šiame susirinki
me kalbės svečias kun. dr. Ka- 
zvs P. Širvaitis iš Washington, 
D. C. Kvieslys.

lauską suvažiavimo pirmininku. aukas ir kų Universitetą.
Pirmininkas pakvietė kun. My
kolą Kemėžį sukalbėti invokaci- 
ią. Lietuvių Politikos Klubo Vy- • 
rų choras iš Kearny, N. J. su-1 
giedojo Amerikos ir Lietuvos’ 
himnus ir vėliaus keletą dainų.! 
Kalbas pasakė: J. V. kongres-1 
manas Fred A. Hartlev ir J. V. i 
senatorius Albert W. Hawken 
ir kun. Jonas Balkūnas. Pusė 
valandos programos buvo |ier- 
duota |>er radio. Pradedant pro
gramą pirmininkaujantis adv. 
Paulauskas pirmiausiai su ati
tinkamu paaiškinimu perstatė 
operos dainininke Barborą Dar- 
lvs ir vėliaus J. V. senat. Albert 
VV. Ha.vkes. Senatoriaus Haw- 
kes kalbą daugelis girdėjo per 
radio ir įsitėmijo, kad Lietuva 
turi būti išlaisvinta iš rusiškos į B. Shavkonis aprūpino grabo- gausiai dalyvavo Marianapolyj. t gių ir gėrimų. Išlaidos gana di- j 
vergijos ir kad Lietuvos klausi-' rystės pareigas. j Turėjo savo stalą. Pasidarbavo1 dėlės aprūpint narius ligoje ir
mas privalo būti iškeltas Tautui Sąjungos kuopa surengė nu- sekanti: Magdė Karinauskienė, ištikus mirčiai. Bet neatsisako

gramoj nuoširdžiai dėkoja ren
gėjai — N. J. L. Taryba.
Adv. C. F. Paulauskas, pirm. 

J. V. Baltrukonis, ižd., 
A. S. Trečiokas, sekr.

HARRIS0N-KEARHY.N.1

Birželio mėnesyj lietuviu ka- 
buvo d'delis. 

Pirmą mėnesio sekmadieni buvo 
surengtas piknikas, bet dėl lie
taus neįvyko. Antrą sekmadienį 
piknikas buvo labai sėkmingas.

Arlington,
Dievo Mo-
bažnyčios. 
kun. kleb.

kun. M. Ke- Ketvirtą sekmadienį įvyko T,DS

HARTFORD. CONN.
Šv. Jono Evangelisto Draugi

jos mėnesinis susirinkimas į-1 
įvyks rugpiūčio-Aug. 6 d., ant-! 
radienio vakare, visų narių yra

Liepos 14 d. mirė Antoinette
Eenkienė, gyv. Kearny, N. J. į

Palaidota liepos 18 d. Šv. Kry- talikų veikimas 
žiaus kapuose. No.
J. po 9 vai. mišių iš 
finos Sopulingos par.
Šv. mišias atnašavo
Z. Voicekauskas,
mežis ir kun. J. Šamas. (organizaciios seimas. Penktą pareiga dalyvauti. Šiais laikais

Velionė paliko nuliūdime vyrą, sekmadienį įvyko trilypis pikni- ir draugijoms yra sunkesnis gy- 
sūnų ir tris dukteris. Ji buvo kas, kuris taip pat buvo sekmin- venimas, nes negali nei paren- 
Pranciškiečių draugijos narė. gas. Liepos 4 d. Waterburiečiai girnų surengti dėl trūkumo vai-.




