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Gerb. Skaitytojų Dėmesiui!

Kitą savaitę iš priežas
ties Darbo Dienos (Labor 
Day) šventės išeis tik vie
nas laikraščio “Darbinin
ko“ numeris, būtent, penk
tadienio.

Visiems “Darbininko” 
bendradarbiams, skaityto
jams, rėmėjams ir bendrai 
visiems geros valios žmo
nėms linkime malonių 
švenčių. Nuoširdžiai pata
riame Darbo Dienoje, pir
madienį, rugsėjo-Sept. 2 d. 
vykti į Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seserų vienuolyno iš
kilmes — pamaldas ir pik
niką, Brockton, Mass.

Skilimas Pravoslavuose
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Paryžius (LAIC) — 
Rugp. 8 d. Paryžiuje, pasi
mirė 78 metų amžiaus pra
voslavų Metropolitą Eulo-j 
gijus.

Per 25 metus Eulogijus 
buvo opozicijoje Maskvai, 
kol pagaliau, Pan-Slaviško 
entuziazmo pagautas, pe
reitais metais sukanitulia- 
vo ir pasidavė atgaivintam 
Maskvos Patrijarchui A- 
leksiejui.

Iki kapituliavimo, Eulo
gijus klausė Konstantino
polio Patrijarcho. Pasta
rasis, kaip žinome, Mas
kvos supremaciios vis dar 
pripažinti nenori ir Eulogi- 
jų tebelaikė savo Egzar- 
chu. Vadinasi, labai gali
mas dalykas, kad Paryžiu
je netrukus atsiras 2 miru
sio metropolito įpėdiniai: 
vienas atvažiuos iš Mas
kvos, kitas — tš- Konstan
tinopolio. Tarp kitko, vien 
tik Paryžiuje ir jo apylin
kėje priskaitoma į 30 pra
voslavų parapijų. Eulogijų 
sekė 4 pravoslavų vysku
pai.

Pravartu pastebėti, kad 
šiuo metu vakarų Euro
poje (Muichene), Belgra
do metropolitai, Anastazi- 
jui pirmininkaujant, posė
džiauja kitas rusu pravo
slavų Sinodas iš 29 vys
kupu. Dauęruma jų. ukrai
niečiai. Bolševikams besi- 
stumiant į vakarus, dau
guma jų metė savo diece
zijas ir pasitraukė kartu 
su vokiečiais, tuo tapdami 
išvietintais dvasiškiais. 
Vienas jų (vyskupas Na- 
fanail) anglų okupacinės 
valdžios liko paskirtas iš- 
vietintųjų rusų reikalų ve
dėju.

Iki įšventinimo, Eulogi
jus vadinosi VasiHj Geor- 
gievskij.

1918 metais jis rėmė vo
kiečius ir buvo karštas ša
lininkas monarchinės Uk
rainos.
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Visi Keliai Veda Į Brocktoną!

I

KARDINOLAS RAGINA DAU- I 
GIAU AUKOTI LABDARYBEI |

iš hebraiškos kal-
nuo karo bos į anglų kalbą. Jiems

South Bend, Ind. — Susi- ruošia 
rinkus NCWC 
nukentėjusių šelpimo sky- buvo gera proga pasitarti 
riui, J. E. J] 
Stritch iš 
skyriaus 
ninkas, ragino jvisus auko
ti daugiau kai 
trauks pašalpoj teikimą.

Garbingojo
lausėsi 5,000

Dalyvaukime JNSV Iškilmėse
Pamaldose-Piknike

Brockton, Mass. — Pirmadienį, rugsėjo-Sept. 2 d. 
Kardinolas su kun. James Voste, Šv. (Labor Day) įvyks Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Vie- 
ago ir to Rašto Daktaru ir ižymiu nuolyno Rėmėjų draugijos ruošiamos iškilmės — pa- 

pirmi- mokslininku iš Romos. maldos ir piknikas prie to vienuolyno namo (buvusio 
Senojo Testamento verti- Brockton City Infirmary) Thatcher Street.

RRA nu- mas bus užbaigtas maž
daug už dešimts metų.

ado' kalbos 
in.ia. i

S-(b'5 K»Mku Kino
Paveikslu Kcmpaniji

TeisnM»S'’”‘v,5’"»< Prieš 
lawa Katalikas

10:30 vai. rytą, atvirame ore šv. mišias atnašaus 
kun. Jonas S. švagždys, šv. Roko lietuvių par. klebo
nas ir vienuolyno kapelionas; pamokslą pasakys kun. 
Pranas M. Juras, vienuolyno rėmėjų draugijos ir LDS 
Centro pirmininkas.

12 ir 1 vai. pietūs. Po pietų pasilinksminimas — 
graži programa — dainos, tautiniai šokiai, žaidimai, 
kalbos. Kalbės J. E. Bostono arkivyskupas Richard J.

St. Paul — Šiomis dieno
mis k’’n. I>ouis A. Galės 
praneš^, kad suorganizuo
ta nauja kataliku kino pa
veiksiu komnaniia vardu 
Guardian Films. Kun. 
Galės yra tos naujos kom
panijos direktorius.

Toji rauia kompanija y- 
ra nusiteikus pagaminti 
per metus 52 kino paveiks
lus. . !

Kun. Galės pareiškė, kad 
iki šiol Amerikos katalikai 
neturėjo nei vienos įstai-

Emmexs’ ur^. J~’/a —
šiomis dienomis distrikto Cushing, D. D., Brocktono miesto mayoras Joseph P. 
teisėjas Harrv Na^ey iš Downey ir kiti.
Snirit T ai’e ’'?^rendė. kad Tautinių šokių, žaidimų ir dainų programą išpil- 
viešųju mokykiu autobu- dys p. Onos Ivaškienės išlavinta ir vadovaujama Bos- 
sais gali nevežt) vaikų į tono Lietuvių Jaunuolių grupė.
pa uni jines mokvklas. i 5 vai. po pietų J. E. arkivyskupas Richard J. Cush-

Vienas mokykiu distrik- ing, D. D. suteiks palaiminimą Švč. Sakramentu, 
to advokatas sakė, kad Po palaiminimo linksmas tos dienos užbaigimas, 
distrikto teisė io snrendi-1 Tos dienos iškilmių - pikniko Rengimo Komitetas 
mas bus a neligota0 Ši hv- kun. Juozo Petrausko vadovybėje, ruošia šaunų svečių 
la buvo iškelta išbandy- ir viešnių priėmimą ir vaišes. Šaunios šeimininkės pa- 
__ L vaišins skaniais valgiais ir šeimininkai — gėrimais.mui.

Hooveris Kaltina Rusus

San Marini, Cal. — Bu-

vaišins skaniais valgiais ir šeimininkai
Visi lietuviai iš visos Naujos Anglijos kviečiami 

Brocktonan, kur susitiksite savo gimines ir pažįstamus 
iš tolimesnių kolonijų suvažiavusius ir patys maloniai 
praleisite dienelę ir savo dalyvavimu paremsite Jėzaus

eos kuri ramintu kino na- ves nrezidentas Herbert Nukryžiuotojo Seserų Vienuolyną.RICHARD J. CUSHING R D., ' veikslus (filmsh tuo tarpu Hoovfr, kalbėdamas apie Ti 5” — 1
Bostono arkivyskuMjos ganytojas. LPS organizacijos orotestantai tori net 5 Jugoslavija, sakė: “Mes
Gartės pirmininkas.ir nuoširdus lietuvių globėjas, pir-kompanijas. davėme Jugoslavijai jvai-' r T „„ . T^TT^rr-

Parapijų ^klebonai ir mo- rių reikmenų ir maisto ui BALSAVIMAI GRAIKIJOJE 
mėjų draugijos ruošiamas iškilmes, Bropkton, Mass., 
suteikti palaiminimą Švč. Sakramentu ir pasakyti kal
bą. * . (

Iš rytu, pietų, ir šiauręs visi keliai veda į Brock- 
ton, Mass. Kelrodys telpa šiame “Darbininko” numeryj.

kyklu viršininkai galės apie 300 mili jonu doleriu, o
nirkti arba išnuomuoti tų ii mums atsimoka, nušau-j 
filmu pas religinių daiktų dama mūsų lakūnus.” 
pardavėjus.

RUSIJA SUDARO PAVOJŲ 
TAIKOS KONFERENCIJAI

« -------------------------------------------

Pasmerkė Rusijos Jėgos Politikę

Semia Testamento 
Naujas Vertimas

, j Sekmadienį, rugsėjo 1 d.l Rusija protestuoja dėl 
Graikijoje įvyks balsavi- Amerikos laivų pasiunti- 

Jis siūlo sustabdyti bet maį Balsuotojai pasisa- mo į Viduržemio uostus. J. 
kokią paramą Jugoslavi- ar jje norį monarchi-: V. admirolas VVilliam F. 

„ .. jos ar ne. |Halsei, Jr., sugrįžęs iš La-
Kalbedąmas apie Rusiją, Balsavimų eigą seks tynų Amerikos, 

pareiškė, kad ji stiprina jung Valstybių, Anglijos Jung. Valstybių teisę siųs- 
savo pozicijas nuo Pabal-įr j^ų valstybių atstovai, iti savo karo laivus ten,

Kalbėdamas apie Rusiją, Balsavimų eigą seks tynų Amerikos, palaiko

Brighton, Mass. — šven- tijo ir per visus Balkanus, 
tojo Rašto vertėjai susi- Ji tai daro “kliudymu visų 
rinko vakarinėje sesijoje, taikos priemonių ir visa 

Paryžius, Prancūzija — kia apsisaugoti, kad nepa- antradienį, rugn. 27 d. Šv. progresą vedantį į taiką.” 
Australijos atstovas S. A. keliamos reparacijos ne- Jono Seminarijoje, laike Rusija nori ilgesnio laiko, 
Beasley taikos konferenci- sukeltų ekonominio chao- Amerikos šv. Rašto Sąjun-įkad užgrobtose valstybėse 
joje, atsakydamas į Rusi- so, kad Balkanai nesuko- Jtos metinio seimo ir pasi- galėtų sudaryti stiprią ko
jos ministerio Molotovo ir munistėtų. |tarė Senojo Testamento munistų kontrolę. Jis sa-
višinskio kaltinimus, pa-i . .. . . nauiGTOrtimcleidiniii. kė: “— I Dėl tokios Austrahecio, Pirmoji dalis naujo ver-u_______ —

kalbos baisiai JPyko Molo- tįmo angių kalba bus at- įsteigia koncentra c i j o s 
j tovas ir Vismskis, ir jiedu SDausdinta už metu laiko, stovyklas L

» •• • 2-* ka<! Australija jau metai kai vertė- krašte ir dau
Rusija išbūdama taip toli nuo Eu- jaj įr redaktoriai verčia ir veža i Sibirą.

v •

reiškė, kad Rusijos atsto
vai meluoja, gąsdiną ir 
vartoja jėgos politiką. . ipareižks>

Kaip žinoma, F 
Jugoslavija reikalauja pa-ropos neturėtų tiek daug, 
sakiškų reparacijų iš Ita- kalbėti ir teikti tiek daug! 
-Iijos. Pav., Jugoslavija rei- pataisų. Rusija nedavė jo-i 

į kių įrodymų apie jai pada-! ‘ A 1 A
vas išvadino australiečius 
taikos ardytojais.

Bet australietis S. A.

v •

naujo vertimo leidimu.
i Pirmoji dalis naujo ver-

Jis sa
kė: “rusai likviduoja visus 
priešingus elementus. Jie

kiekvie name 
ig žmonių iš-

Washington, D. C. —Na
tional Catholic Welfare 
konferencija ragina orga
nizuotus darbininkus šluo
ti lauk iš unijų rekietie- 
rius komunistus ir visas

kalauja $1,300,000,000. į kių įrodymų apie jai pada- i Rusiia Pastojo Kelią 8 Tautoms 
Australijos atstovas Bal- r^us. nu?stolius' K‘ol?t°-| 

kanų reparacijų komisijoj 
pareikalavo, kad Rusija į- 
rodvtų jai padarytus nuo
stolius. Taikos konferenci-• Beaslev atkirto rusams, 
ja turėtų sudaryti ir pa-, pareikšdamas: “Europos 
siųsti komisiją ištirti ar taika yra taip pat svarbi 
Balkanų valstybės, iš ku- mums, kaip bv kam kitam, 
rių reikalauja tokių stam- Mes galime būti 15,000 my- 
bių atlyginimų, gali tokias ,lių nuo Europos, bet mes

Į Jung. Tautų Organizaciją
Jung. Valstybes Išėjo Prieš Dvi 

Rusijos Palaikomas
Lake Success, N. Y., rug

piūčio 29 — Jung. Valsty-
Al-

Graikija yra vienintelis'kur tik nori, 
kraštas, į kurį Rusijos 
meška neįkėlė savo kru
vinos kojos. Todėl komu
nistai ir siunta prieš Grai
kiją, o ypač prieš Angliją, 
kurios kariuomenės dalys 
saugo tą kraštą nuo užsie
ninio pavojaus.

Jugoslavija Perdavė Už
muštu Amerikos Lakūny 

Kūnus

Amerikos Karo Laivai 
Viduržemio Jūroje

Praneša, kad Jugoslavi
jos valdžia perdavė Ameri
kiečiams Jung. Valstybių 
lakūnų kūnus, kuriuos ju
goslavai užmušė, nušauda
mi jų transportinius lėktu
vus.

VVONDERLflND
D F v F P F k

stambias sumas sumokėti.'kovojome dviejuose ka- bių delegacija įteikė planą, 
Australietis sako, kad tei-į ruošė Europoje. Mes atsi-kad visos tautos, kurios 

' ’ 'sakome pripažinti sovietų paduoda aplikacijas įstoti
žymes rasinės ir tikybinės Rusijai daugiau teisių ne-|į Jung. ‘ -- -
diskriminacijos.

National Catholic Wel- 
fare pareiškime taipgi yra 
pasakyta, kad darbininkai 

užtikrinti, kad 
prisilaikydami 

ir Jo Bažnyčios

gali būti 
kunigai, 
Kristaus 
socialinio mokymo, visuo
met skatins ir rems Ame
rikos darbininkus jų sie- 
kime teisingumo ‘■ir gero
vės. '

Rusijai daugiau teisių ne-!'į Jung. Tautas, būtų be 
gu mes patys turime. Mes!ginčų priimtos.

Amerikos planui griežtai 
pasipriešino sovietų Rusi
jos delegacija ir pastojo 
kelią 8 tautoms •• įeiti į

nenusigasime vien dėl to, 
kad viena valstybė šiuo 
laiku jaučiasi galinga.”

J. V. sekretorius Bymes
ir gi yra pasakęs, kad bet < Jung. Tautas.
kuri valstybė, pakritika-l Hershel V. Johnson, ei- 
vusi sovietų poziciją, ap- nąs Amerikos atstovo pa
šaukiama taikos ardytoja, reigas Jung. Tabtų Saugu- 
Taigi toks sovietų elgesys mo Taryboje, įteikė Sovie- 
ir sudaro pavojų taikos i tų Unijai pareiškimą, kad 
konferencijai. i Jung. Valstybės panaudos

veto (draudimą) prieš 
baniją ir Kraštutinę Mon
goliją, kurios yra padavu- 
sios aplikacijas ir kurias 
palaiko Rusija.

Mr. Johnson pareiškė, 
kad pasaulis nesupras ko
dėl Jungtinės Tautos turi 
“priimti abejotinas ir at
mesti kvalifikuotas.”

Rusija griežtai priešina
si Airijos ir Portugalijos 
priėmimui. Suprantama, 
kodėl. Airija ir Portugali
ja yra katalikiški kraštai 
ir niekad nepataikavo ir 
nepataikauja Rusijos rau
donojo fašizmo režimui.

Praneša, kad Jung. Vals- __________
SS P»tatė6alin«Ra<fio 

j kad tie laivai stovi Graiki-i Stotį Ry^OJC
jos ir Turkijos sargyboje,; ----------
nes Rusija tykoja į tuos Londonas, Anglija — So- 
kraštus šiokiu ar tokiu bū- vietų Rusija pastatė dide- 
du įsibriauti. lę radio stotį Rygoje, iš

Jeigu Rusijai pavyktų kurios bus perduodamos 
pavergti Graikiją ir Turki- žinios Europai. Toji stotis 
ją, tai tuomet sudarytų di- turi tokias pat bangas, 
delį pavojų Vakarų jėgoms kaip ir Anglijos radio sto- 
ir bendrai visam pasauliui, tis, būtent, 514,6 metrų.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 31 d., 1:15 vai. po Dietų įvyks 
Lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai, sveikinimai ir kalbelės plauks oro' 
bangomis į Jūsų, Gerb. Skaitytojai namus.

Trumpą kalbelę pasakys kun. Pranas M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 906 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOŪth. Boston 
2680 arba NORwood 1449. ' .



t

Penktadienis. Rugp. 30 d.. 1946

įvairios žimgs Į

- «or»;- .s .

Mir 31 kU*

Rusai Karščiuojasi Dėl 
Ukrainiečio Kaltinimų 

Nesvarstymo
■■ !■■■■■■

Lake Success, L. I.. rugp. 1 
29 — Kaip žinoma, Ukrai
nos atstovas, kuris yra 
Rusijos agentas, nes Uk-i 
raina yra Rusijos paverg
ta, iškėlė kaltinimus prieš 
Graikiją Jung. Tautų Sau
gumo taryboje, būk Grai
kija su Britų pagalba su
daranti pavojų Balkanų 
taikai.

Olandijos atstovas pa
reiškė, kad visi tie kaltini- Kun. Jonas S. švagždys,

Brocktono lietuvių par. klebo
nas. Jėzaus Nukryžiuoto Seserų 
Vienuolyno kapelionas ir buvęs 
ilgametis LDS Centro pirminin
kas, pirmadienį. rugsėjo-Sept. 
2 d. (Labor Day), prie Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserų vienuolyno, 

t
atvirame ore atnašaus iškilmin
gas šv. mišias 10:30 vai. rylą.

Lietuviai Kunigai Dalyvavo 
Seime

Katalilig Veteranų Organi

Pas Pepiežiir

Roma — M. H. Sorensen, 
vyriausias komandierius 
Amerikos Katalikų Vete
ranų organizacijos, atvyko 
į Naples, Italiją, ir aplan
kys karo vyriausybę Ca- 
serta mieste. Po to vyksta 
pas Popiežių į jo vasarna
mį, pasitarti katalikų ka
ro veteranų reikalais.

mai yra tušti ir nepagrįsti 
ir todėl į tokius kaltinimus 
nereikia kreipti dėmesio. 
Britanija tą pareiškimą 
parėmė, bet Rusijos atsto
vas Gromyko tikrino, kad 
tuos kaltinimus jis gavęs 
ir studijavęs.

Ukrainiečio skundas be 
svarstymo padėtas į šalį, 
bet paliktas dienotvarkėje.

Sovietų Rusijos delegaci
ja dėl tokio su ja nesiskai
tymo labai karščiuojasi.

Mes Turime Gaminti Atomi
nes Bombas—Baruch

| BALF'ePirmiiMeDr.IB. 
Končiaus Apdankyins Pas 
Konstancos Gouvenment

Bernard M. Baruch, 
Jung. Valstybių atstovas, 
pasiuntė Jung. Tautų Ato
minės Energijos Komisijai 
įspėjimą, kad jeigu nepa
vyks įgyvendinti taikos 
pasaulyj ir Jung. Tautos 
negalės sudaryti jėgos jos 
išlaikymui, tai Jung. Vals
tybės neturi pasirinkimo, 
kaip tik gaminti didesnes, 
geresnes ir daugiau ato
minių bombų, kad nugąs
dinti bet kurį agresorių.

Nauji Teologai 6ave Šven
timus Vokietijoje

Brighton, Mass. — Ant
radienį, rugp. 27 d. po pie
tinėse Amerikos Šv. Rašto 
Sąjungos Seimo sesijose 
dalyvavo šie lietuviai ku
nigai: kun. Vitkus, MIC. iš 
Argentinos; kun. Atko- 
čius. MIC., kun. Saulėnas, 
kun. Rusteika iš Kansas, 
ir kun. Bernatonis. Išgirdo 
labai įdomių paskaitų, ku
rias skaitė kun. Renehan, 
CSSR, iš North Carolina 
valstybės, tema “Šv. Raš
tas ir Nekatalikai”; kun. 
Guyot iš Kenrick Semina
rijos, St. Louis, — apie 
“Apreiškimų Knygą”, ir 
kun. James Voste, įžymus 
profesorius iš Romos, kal
bėjo lotyniškai apie se
nuosius Šv. Rašto leidi- 

i .mus.
Amerikiečių Zona — 

(LAIC) — Eichstato mies
te. kur yra įkurta lietuvių 
seminarija, liepos 21 d. 
vyskupas M. Račkį suteikė Vakarų Europos (LAIC) 
kunigystės šventimus — Eilėje lietuvių tremti- 
šiems lietuviams — Juozui nių stovyklų buvo suruošti 
Budzeikai, Antanui Bu
kauskui, Viktorui Kalekui, 
Jonui Klimui. Stasiui Li
sauskui. Vladui Šalaviejui. darbus ir asmenį nušvie- 
Vaclovui Šarkai ir Justi- čiantieji specialūs leidi
mu Vaišvilai. niai.

Pagerbė Mart. Jankaus 
■ Atminti

minėjimai neseniai miru
sio aušrininko Mart. Jan
kaus. Vietomis išleisti jo

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

DARBININKAS
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į BALF’o pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius aplankė 
mandagumo vizitui Kons
tancos Gouvernment Mili- 
taire šefą. Kadangi Guber
natorius pulkininkas Deg- 
liane buvo kelioms die
noms išvykęs, BALF’o pir
mininką priėmė guberna
toriaus pavaduotojas ma
joras Signet. Dr. Končių 
lydėjo kun. Dr. Pranas 
Petraitis, BALF’o specia
lus įgaliotinis studentų 
reikalams Vokietijoje, 
Austrijoje ir Šveicarijoje.

Dr. Končius gubernato
riui ir per jį Prancūzijos 
vyriausybei pareiškė padė
ką už labai humanišką 
tremtinių traktavimą, y- 
patingai už didžiadvasišką 
lietuvių reikalų supratimą. 
Jis pareiškė malonų nusi
stebėjimą, kad Prancūzija, 
pati turėdama ekonominių 
sunkumų, stengiasi kiek 
galėdama aprūpinti labai 
sunkią tremtinių ekonomi
nę padėtį. Mūsų viltis, pa
reiškė toliau Dr. Končius, 
yra didelė, kad Prancūzija, 
būdama Europos širdimi, 
pajėgs ilgainiui grąžinti 
Europai laisvę, kultūrą, 
brolišką tautų sugyveni
mą.

Gubernatorius, labai ma
lonaus išauklėjimo ir dide
lės kultūros vyras, padėko
jo BALF’o pirmininkui už 
palankius žodžius Prancū
zijai ir už malonius kom
plimentus gubernatoriui. 

I Dėkojo BALF’ui už pagal- 
; bą teikiamą tremtiniams, 
j kurių padėtį Prancūzija 
tikrai nuoširdžiai stengia
si suprasti ir ją lengvinti.

Kaip labai praktiškas 
vyras, majoras Signet pa
siūlė patarti visiems lietu
vių šalpos organizacijų va
dams sudaryti ateinančiai 
žiemai maisto, ypač rieba
lų atsargas, kurias reikėtų 
pasistengti gauti iš užsie
ninių šaltinių, kadangi 
maitinimo padėtis rodo, 
kad ir ne desperatiškas, 
vis dėlto ne drąsinančias 
perspektyvas.

Labai diplomatiškai p. 
gubernatoriaus pavaduo
tojas paklausė BALF’o 
pirmininką, kokias jis nu
mato tremtinių emigraci
jos galimybes. Dr. Končius 
pastebėjo, jog jam atrodą, 
kad lietuviai emigruosią 
netrukus į... savo laisvą 
Tėvynę.

Pagaliau, Dr. Končius 
j pristatė gubemat oriui 
BALF’o specialų įgaliotinį 
kun. Dr. Praną Petraitį, į- 
teikdamas jam tuo reikalu 
raštą. Majoras Signet raš
tą paskaitė, jam pritarė ir 
Dr. Petraitį paklausė, ko-

ŠNIPINEJIMO AGENTŲ
MOKYKLA RYGOJE

(Mūsų Europos korespondento pranešimas)

v •

_____ ‘ I 
tanas Jasiūnas, J. Rodą, 
L. Narbutas ir Kauneckas. 
Tai labai menko vardo 
žurnalistai, iš spaudos 
darbo niekada negyvenę, 
išskyrus Kaunccką. A. Ja
siūnas dedasi rašytoju, 
dramaturgu, tačiau nepri
klausomos Lietuvos lai
kais niekas jo “kūrybos” 
nespausdino ir joks teat
ras jo “dramų” nestatė. 
Jis širdo, buvo nepaten
kintas ir laukė geresnės 
dienos. Dabar toji diena

Aleksandras Stulginskis
Šiomis dienomis gauta1 Lietuvai atgavus nepri- 

žinia, kad Sibire, būdamas klausomybę, A. Stulgins- 
ištrėmime, mirė buvęs Lie- kis buvo keliuose ministe- 
tuvos prezidentas Alek- rių kabinetuose, o susirin- 
sandras Stulginskis. • kus Steigiamajam Seimui,

A. a. Aleks. Stulginskis j jis buvo išrinktas^ respub- 
gimęs 1885 m. Kaltinėnų ’ ' 
parapijoj, Raseinių apskr. 
Mokėsi Austrijoj ir Vokie
tijoj, baigdamas žemės ū- 
kio mokslus.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu daug dirbo šalpos 
srityje. Vedant kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės, jis buvo išrinktas Lie
tuvos Tarybos nariu ir pa
sirašė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą.

‘likos prezidentu. Lietuvos 
(prezidentu išbuvo iki 1926 
įmetu.

Kai Rusija užėmė Lietu
vą, tai Aleksandras Stul
ginskis kartu su kitais pa- 
triotingais lietuviais buvo 

‘ išvežtas į Sibirą, kur turė
jo gyventi, žiauriose sąly- 
'gose. Mirė nesulaukęs ne
priklausomos Lietuvos, 
kuri tebėra žiaurių oku
pantų geležinėse replėse.

Patikimomis žiniomis, 
Rygoje veikia NKVD į- 
steigta ir vadovaujama 
šnipinėjimo mokykla, ku
rioje šnipinėjimo mokomi 
estai, latviai ir lietuviai. 
Lietuvių skaičius toje mo
kykloje esąs labai mažas. 

! Šitos mokyklos pagrindi
nis tikslas paruošti gerų 
bolševikinių agentų iš Bal- 
jtijos tautų žmonių, kad 
juos pasiuntus į vakarinę 
Vokietiją, kur jie surink
tų daugiau žinių apie bal- 

jam atėjo. Jis Lietuvos 
raudonojoj spaudoj pagar
bus rašytojas. Vokiečių 
laikais buvo uolus Gesta
po tarnas. Gestapas jam 

tremtinių tarpe skleistų į buvo pavedęs leisti Lietu- 
visokiausius piktus gan----- *----- x-*-- t
dus, keltų nerimą nepasi
tikėjimą, nesantaiką ir vi
sokiausiomis priemonėmis 
Žemintų baltų tremtinių 
vardą, kurs paskutiniuoju 
laiku amerikiečių, anglų, 
prancūzų akyse vis aukš
čiau kyla. Reikalui esant, 
agentams įsakyta padary
ti kriminalinių nusikalti
mų, kad atsakomybė kris
tų baltams tremtiniams.

Vienas toks lietuvis a- 
gentas, atsiųstas į Vokie-! 
tiją, tuojau prisistatė ka
riniams ofganams ir vis-į 
ką smulkiai išpasakojo. ■

LIETUVIŲ TAUTOS 
NAIKINIMAS i

Iš Lietuvos atvykę žydai tautos naikintojas. Jis 1- 
pasakoja, kad raudonieji Jr ™"S
okupantai šį pavasarį sus
tiprino lietuvių tautos nai-

tus tremtinius, globoja
mus amerikiečių, anglų ir 
prancūzų valdomose Vo
kietijos dalyse. Agentams 
nurodoma, kad jie baltų

vos jaunimui laikraštį. J. 
Rodą pasižymėjo bolševi
kinėj spaudoje pirmosios 

; okupacijos metu. Kaunec
kas seniau dirbo “Lietu
vos Žiniose”. Buvęs jo ko
lega J. Šimkus gal bus jį 
dabar prisiviliojęs. L. Nar
butas — vokiečių okupaci
jos metu uoliai dirbo Dau
noro leidžiamoje “Ateity
je”.
SNIEČKAUS MOTINA IR 
BROLIS VOKIETIJOJE
Sniečkaus vardą prisi- 

i minus, kiekvieną lietuvį 
sukrato šiurpulys. Pirmo- 

. sios sovietų okupacijos 
įmetu Sniečkus pasižymėjo 
kaip didžiausias lietuvių

- •« . . ...
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NAUJAS RUSŲ ŠANTAŽAS 
ŠVEDIJOJE

> . t

suėmimus, išvežimus, žu
dymus... Jis buvo Lietuvos 

kinimo dlrbą^Vėfp^idė- komunistų partijos genė
jo lietuvių trėmimas į Si- rab'nis sekretorius ir pats 
birą ir kitas Sovietų S-gos patikimiausias Maskvos 
gilumos vietas. Be jokios nonL vykdytojas. Dabar 
išimties tremiamos mote- j*s t.ose pačiose parei- 
rys ir vaikai, kurių vyrai Sose ir lietuvių tautos nai

kinamąjį darbą varo to- 
tizanauti ar negrįžta iš, au\ „ .
Vokietijos. Ypač skaudžiai! . Sniečkaus motina ir bro- 
nukentėję Marijampolės įr yra tremtiniai vak ari - 
Alytaus apskričių gyven-n^Je Vokietijoje. Jie įsbe- 
tojai. Lietuviai, jausdami' 1944 m- su kitais lietu-
išvežimo pavojų, bėga 
miškus partizanauti.

Žydai pasakoja, kad į iš
vežamųjų lietuvių vietas 
atvežami iš Sovietų S-gos 
gilumos nuskurę kolchoz- 
ninkai.
KAS DIRBA LIETUVOS 

SPAUDOJE
Visa Lietuvos spauda 

yra komunistinė. Ji nepa
prastai skurdi. Žinių be
veik nėra, visur tik propa
ganda, melas, mitingų ap
rašymai ir Stalino su visa 
komunistų partija garbi
nimas. Lietuvių žurnalistų 
beveik nėra.

Be Jono Šimkaus ir A. 
Griciaus, Lietuvos spau
doje uoliai darbuojasi An-

į ir tėvai įtariami išėję par-

New York (LAIC) — Išr švedų vyriausybės nusi- 
American News Ex- statymą stipriai parėmė 
change, Ine., kas savaitę visa padorioji švedų spau- 
New Yorke leidžiamų biu-,da. Ypatingai stiprius re- 
letenių sužinome, kad so- dakcinius davė Dagens 
vietų pasiuntinybė Stock- Nyheter ir Svenska Dag- 
holme buvo užprotestavusi bladet.

J * * f * Kaip žinoma, pastaruojuis Švedijos. Ypatingai so-metu spaadimas j
vietoms nepatiko, kad kai-;žvedus ir vėl adidėjo Ne_ 
kame Švedijoje pneglaudą trūksta net grasinimų lr 
suradę baltieciai ne vjen tik žodžiais. PaVyz_
yrab latviai estai) išvyko,^ sovietai pradgjo «ve-

v •

į USA. Girdi, kaipo sovie
tų piliečiai, be sovietų lei
dimo, jie to daryti negal.

Švedų vyriausybė atsa- 
kv, esą šiuo požiūriu bal- 
tiečiai naudojasi tokiomis

diją apšaudinėti iš anapus 
Baltijos net rakietomis. 
Tuom tarpu, šaudoma ma
nevrinėmis rakietomis, be 
TNT.

_ ‘ Matomai, rusai iš švedą
pat teisėmis kaip ir Švedi-į nori išspausti sau palankią 
jos piliečiai ir yra laisvi ■ prekybos sutartį (daug
emigruoti kur nori ir kada.gauti, nieko nemokėti) it, 
nori. apskritai, švedams užkirs-

. ti kelią eiti iš vien su ame- 
kia konkreti pagalba jo rikiečiais ir anglais (dėtis 
misijai yra reikalinga. Dr. j vadinamąjį vakarų blo- 
Petraitis paprašė vizuoti ką). Lygiagreta tebespau- 
rv—,_________  ___
duotą BALF o įgaliojimo. reikalauja bazių, bei įsi-{ 
raštą. Majoras Signet tuo-]eįstj garnizonus, (kaipĮ 
jau savo ranka ant pažy-Įkad 1939 metais Pabalty-

ti iš Maskvos grįžtantį sū
nų ir brolį, kurs lietuviams 
tik didžiausias skriaudas 
ir nelaimes daro. Jau pir
mosios okupacijos metu 
Sniečkus savo tėviškės nie
kada neaplankydavo ir sa- 
ųo namiškių nenorėdavo 
matyti. Baisiųjų 1941 m. 

i birželio mėn. trėmimų me
tu, kai Sniečkaus motina 
nuskubėjo į Kauną pas vi
sagalintį sūnų, kad išgel
bėjus vieną kitą nekaltai 

■ išvežamą kaimyną, Snieč- 
i kus buvo neperkalbamas 
ir motinos prašymo neno
rėjo nė girdėti.

Tai toki žmonės dabar 
valdo ir naikina Lietuvą.

St. Devenis.

ti kelią eiti iš vien su ame-

gubernatoriaus vardu ja-midžia išduoti battiečius, ir!

mėjimo padarė atatinka-i je) 
mą užrašą ir maloniai šyp- į 
godamas, pridėjo didįjį! 
Konstancos Gubernato
riaus antspaudą.

Atsisveikindamas, 
Končius > > pakartojo 
padėką, ir pareiškė jfcad ne
trukus apsilankysiąs Pa
ryžiuje ir turėsiąs progos 
pareikšti Alijantą Vyriau
sybėms savo gilų pasiten
kinimą dėl Prtfnėūzijos 
tremtinių atžvilgiu veda
mos linijos.

Dr.
savo

Čekai Nori 6aufl 
$358,OOe,OOB PasMį

Washtagton, D. C., rugp. 
29 — Čekoslovakijos val
džia kreipėsi į Tarptautinį 
banką, prašydama $350,- 
000,000 paskolos dėt atsi
statymo.

Malonūs yra baigti dar
bai. Ciceronas.

Amerikietė apsivedusi su Olandijos karinin
ku, kuris visą laiką tarnavo Rytinėj Indijoj ir 
Maniloj, kur ir susitiko, atplaukę į New Yorko 
uostą, rodo laisvės stovylą. Tai karo metų vyras.
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▲et of October 9,1917, authortsad on July 19,1919
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Doaaeatie yearly __________  94-00 Amerikoje metanu______ 94.00
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Foreicn yearly ____________  90.00 Užsieny metama--------------90.00

Ponus omo par voak yearly 99 JO Užsieny 1 kart ea-tOj metama J2JJ0

į Pasirraiymas Su Senatorium 
Arthur H. Vandenberg 

įdomus Amerikos Lietuviu Tarybos Vykdomoio Komiteto 
Pasikalbėjimas Su JAV. Megadjos Mariu

DARBININKAS
186 W«at Brotdway, 8outh Boston, Maa>

Tdephone SOUth Boston 2680

Debesys Kinijos Padangėse 
Nesiskirsto

i

mokratijos pasipriešins jo 
reika^vimams. Bet dabar 
jau eina dalykas apie tai
kos įsteigimą, ir taika turi 
būti pagrįsta tais moraly
bės ir teisingumo dėsniais, sios tarti savo žodį. Kilus 
kuriuos priėmė ir Rusijos ginčui didelės 
valdžia.

Mes turime įtikinti poną'nių Tautų
r V A • • » 1 V • > .*1! w • •

torius griežtai pasipriešin
tų tokiai Maskvos preten
zijai. O jeigu Rusija to rei
kalo nekels, tai teks laukti 
iki J. A. V. bus pasiruošu-

moralinės 
svarbos klausimu Jungti-

- i visuotinam su- 
Molotovą ir jo valdžią, kad važiavime, Rusija gali tu- 
Amerika “appeasemento” rėti savo pusėje nedaugiau 
daugiau nebedarys. Mas- kain šešis balsus — prieš 
kva liausis siekusi to, kas'45-is. Tokiame atsitikime 
jai nepriklauso, kada ji 
tikrai žinos, jogei Amerika 
mano tai, ką ji sako.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJA

Šio mėnesio 22 dieną. A- tinę aDverktina Lietuvos 
merikos T Jetirnų Tarybos padėtis sovietu okunaeijo-

ie. nabrėžiant tai, kad so
vietu Rusija iau antru kar
tu vra neteisėtai įsiveržu
si i Lietuvos teritoriią ir( 
šeimininkauja tenai “kaip 

si ir turėjo ilga pasikalbę-j namie”, žiauriai persekio-) 
jimą s” J. A. V. senato-'dama Lietuvos žmones,
rium Vandenbergu. kuris, i masėmis gabendama juos 
kaip žinoma, yra J. A. V. Į i Rusijos gilumą ir iš viso 
delegacijos narys taikos \elgdamasi su Lietuva, kaip 
konferencijai ir vienas į-su rusu imnerijos Drovin- 
takingiausiu Kongreso va- ciia. Vvkd. Komitetas pra
du užsienio politikoje. šė senatorių daryti kas ga-

Vykdomojo Komiteto na
riai, nirmininkas Leonar
das Šimutis, sekretorius 
Dr. P. Grigaitis ir iždinin
kas Mikas Vaidyla, matė-

Kinijoj padėtis neaiški, ar, tiksliau sakant, aiškiai 
krypstantį į naminį karą. Jei karas tarp nacionalistų 
ir komunistų įvyktų, tai Kinijoj susidarytų trečio pa
saulinio karo pradas, nes Rusija ir Amerika vargu be- 
išlaikytų neutralumą. Nėra abejonės, kad Rusija rem
tų Kinijos komunistus, nes čia jai susidarytų proga 
sukomunistinti milžinišką kinų imperiją. Maskva jau 
seniai užsimojo tai padaryti, bet vis susidūrė su stam
biais kliuviniais: tai su Čiang-Kai-Šeko nacionalisti
niais siekimais, tai su japonų įsibrovimu. Japonai jau 
likviduoti, pasilieka Čiang-Kai-Šekas. Tai labai gudrus 
kiniečių vadas ir tiek pajėgingas, kad urmu nušluotų 
komunistų pasipriešinimą. Suprantama, kad Rusijos 
komunistai negalėtų abejingai žiūrėti į savo vienmin
čių pralaimėjimą ir visomis pajėgomis jiems padėtų. 
Iš kitos pusės, Jungtinės Amerikos Valstybės taip pat 
negalėtų abejingai žiūrėti į komunistų įsigalėjimą Ki
nijoje. Netenka abejoti, kad Amerika ir gi visomis pa
jėgomis eitų Čiang-Kai-Šekui į pagalbą. Tuo būdu, 
trims didžiulėms valstybėms susikovus, ir kitos vals
tybės rikiuotųsi vienoj ar kitoj pusėj, ir pasaulinis ka
ras išnaujo užsiliepsnotų. Amerikos vyriausybė tai nu
mato ir stengiasi tai nelaimei už akių užbėgti. Tuo 
tikslu ji pasiuntė į Kiniją vieną gabiausių savo strate- 
gų ir diplomatų — gen. Marshallą.

Gen. Marshallas daug militarinių pajėgų Kinijoj; 
neturi. Taip bent teigia oficialūs pranešimai. Yra ten) 
viso labo viena marinų divizija (apie 23,000 karių). 
Tas neskaitlingas karių skaičius dar gi plačiai išsklai
dytas: vieni daliniai daboja strateginius punktus, kiti, 
susisiekimą, kiti vėl saugoja anglių kasyklas, dirbtu-) 
ves ir tt. Militarinių atžvilgiu viena marinų divizija’ 
kaip ir nieko nereiškia, bet ji reprezentuoja Amerikos) 
galią, prieš kurią nė kinų komunistai, nė nacionalistai 
išeiti neišdrįsta. Gen. Marshallas yra įsitikinęs, kad 
kol jo kariuomenėlė yra Kinijos teritorijoj, tol abi ki
niečių partijos susilaiko nuo tikro naminio karo, tik 
pasitenkina kur-ne-kur įvykstančiais mažesniais susi
rėmimais. Bet jis taip pat gerai supranta, kad tokia 
įtempta būklė negali amžinai tęsėti. Kada nors turės 
įvykt nesulaikomas sprogimas. Tad jis skubotai mė-

Kun. Pr. M. Juras,
Lawrence lietuvių par. klebonas, 
LDS Centro ir Jėzaus Nukry
žiuoto Seserų vienuolyno pagel- 
binės organizacijos pirmininkas, 
šiomis dienomis išrinktas Kuni
gų Vienybės pirmininku. Svei- 

, kiname!

ir jos veto nieko nereikštu. -
Visas pasikalbėjimas ėjo • 

labai draugingoje n uotai- '■ 
koje. Senatoriui buvo duo
ti keli klausimai, į kuriuos 

j jisai atsakinėjo noriai, pa-

Pasimatymas įvyko jo Įima, pavartojant savo di-i o- ?rezidencijos mieste, Grand dėlę įtaka J. A. V. valdžioj (Labo/^a } ’ Jė.
Rapids, Mich. diena, prieš je ir dabartinėje taikos * „ * ,.y / v.
įsvykstant jam j Paryžių, konferenciioie, kad lietu-Rrrwktnn 
kur jisai buvo skubiai is- vių tauta būtu apginta nuo 
šauktas valstybės sekreto- apnikusiu ją bolševiku 
riaus Bvrneso. Tuo būdu smurto ir kad būtu jai 
pasikalbėjimas įgijo dar duota proga galimai grei-' 
didesnės reikšmės, negu čiausiu būdu atsistatyti 
kad buvo tikėtasi, darant kaipo laisvai ir nenriklau- 
su senatorium “appoint- somai valstybei. Čia pat 
mentą” prieš trejetą sa- jam buvo įteiktas visu tri- 
vaičių laiko.

Senatorius Vandenberg teto nariu pasirašytos lai- - - kllmės šitas labai svarbus
nneme ALT Vykdomojo akas kuname yra ^desty-j^“ k . blema paragrafas UN čarteryje, 
Komiteto narius labai ma-ti ryškesnieji faktai, lie- ,
Joniai ir pasikalbė jimui su. čiantys dabartinę Lietuvos 
i jais, savo raštinėje Pant- būklę ir cituojami kai ku- 
lind Hotelyje, praleido išti-1 rie dokumentai, 
są valandą, nuo 2 po pietų) Senatorius, atidžiai iš- 
iki 3-ju. ALT pareigūnus klausęs žodžiu duotus jam
• • A A • A Y FR * e W « • a a «av« •

i

nuolyno iškilmėse, Brockton, 
Mass., ir laike iškilmingų pa
maldų pasakys pamokslą.

kalbama apie tautinio ap
sisprendimo teisę. Aišku, 
tarė jisai, kad tie rinkimai, 
kurie buvo pravesti Balti

Senatorius yra įsitikinęs,} įvairindamas rimtus išve- 
kad Jungtinių Tautų orga- džįojimus sąmojingomis n 
nizaciia yra geriausia ir pastabomis apie savo pa- 
šiuo laiku, gal būt, vienin- tyrimus tarptaut i n ė s e 
tėlė tikra viltis nuskriaus-I konferencijose, 
toms tautoms, i kuriu skai-! „ .. .....
čių įeina ne tiktai Lietuva, I Pasjkalbejimo dalyviai. 
'Latvija ir Estiia, bet taincav0 “ naudingu pala- ■ 
Dat Lenkiia ir kitos ‘ rimų ir lsnese lspudb kad ; p * •. į Michigano senatorius, ku-

Šita organizacija, kurios ris šį rudeni vėl kandida-; 
steigime pats senatorius ’ tuo ja respublikonų narti- . 

i Vandenberg dalyvavo kai- ’ — ----
po J. A. V. delegacijos na
rys San Francisco konfe- 

’rencijo.je, turi uždavinį ne 
i tik palaikyti tarptautinę 
taiką, bet ir pašalinti blo-

jos sąrašu, yra nuoširdus . 
draugas lietuvių. Jisai na- 
sisakė gavęs per “long dis- . 
tance“ telefoną iš Pary
žiaus kvietimą iš sekreto
riaus Byrneso pasiskubin
ti i taikos konferenciją ir 
prižadėjo jam būti tenai 
sekmadienio rytą.

Pasikalbėjimas prasidė-

kūne buvo pravesti Balti-,tarną, oee ir pasalinti dio-į
at T Kmri Jos kraštuose, yra tik pasi- gurnus iš pirmesnių laikų,tykojimas iš tautinio apsi- 'nežiūrint kokios jie būt,!

i _____  __ t______ - .- - - • i
kaip atitaisyti daromą ši-, straipsnyje 14-tam, buvo jo kaip 2 vai. po pietų ir 
toms L- 
skriaudą.

iRanidso skyriaus pirmi-į už laišką bei pridėtą prie 
ninkas p. Walter J. Morris. jo informacinę lieteratūrą, 

grupėje buvo, pareiškė, kad jisai giliai 
i taip pat, to skyriaus se-* simpatizuoja lietuvių tau- 
kretorė p. Albina Driza, -------- - —i-i—-
ALT Public Relations Ko
miteto narys p. E. Paura- 
zienė iš Detroito, Mich., ir 
vietinis lietuvių klebonas 
kun. Juozas Lipkus, geras 
senatoriaus Vandenbergo 
pažįstamas.

LAIKO NETEISĖTU 
LIETUVOS PAGRO

BIMĄ
Trumpai paaiškinus se

natoriui ALT Vykd. Ko
miteto atvykimo tikslą,

tai, supranta jos nelaimę 
ir darys ką galėdamas, kad 
jai pagelbėti.

Sovietų Rusijos užsimo
jimas aneksuoti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją yra, jo 
įsitikinimu, niekuo nepa
teisinama nedorybė ir su- 
trempimas visų principų, 
pažymėtų Jungtinių Tautų 
Čarteryje. Čia senatorius 
paėmė pasaulinio organi
zacijos čarterio tekstą, at- 

• spausdintą mažoje knyge- 
! jam buvo išdėstyta dabar- Įėję, ir nurodė tą vietą kur
i

įvykt nesulaikomas sprogimas. Tad jis skubotai mė- mai nesiduoda suderinami. Šiaip taip sulopytas susita- 
gina abi pusi sutaikyti. Tačiau jo pastangos neatneša • rimas negali būti pastovus. Debesys Kinijos padangė- 
teigiamų pasekmių. Nacionalistų ir komunistų sieki- jse nesiskirsto. K.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas

AMŽINOJI NOVENA
Anų laikų metraščiai aiškiai nurodo, kad 

Apto bažnyčia tapo atstatyta Reimso arki
vyskupo šv. Turpino rūpesčiu ir iš naujo pa
ties arkiv. pakonsekruota, dalyvaujant pa
čiam frankų imperatoriui Karoliui Didžiajam 
(Charlemagne), skaitlingam būriui dvasiš
kių, tikinčiųjų ir kariuomenei. Laike šių iš
kilmingų pamaldų 792 m., turtingo barono de 
Casaneure sūnus Jonas, 14 m., kuris nuo pat 
savo užgimimo buvo aklas, kurčias ir neby
lys, matyt, apturėjęs dangaus apreiškimą, 
savo veido ir rankų ženklais visiems dalyvau
jantiems nurodė, kad pradėtų kasinėti žemę 
toje vietoje, kurioje jis stovėjo. Kunigaikštis 
tuojau davė įsakymą pradėti atkasinėjimus. 
Neužilgo surasta požeminė koplytėlė, arba 
seniau buvusios bažnyčios rūsys ir jame at
rasta šv. Onos kūnas minėtoje skrynioje, ant 
kurios buvo užrašyta lotyniški žodžiai: “Čia 
yra kūnas šv. Onos, motinos šv. Panelės Ma
rijos”. Tuojau atatinkamoje raštų formoje 
buvo pranešta apie tai pačiam šv. Tėvui, po
piežiui Adrianui I (772-95 m.), kuris atsaky
me išreiškė didelio džiaugsmo ir pasigerėji
mo dėl šio atradimo.

Visos šv. Onos relikvijos Beapre šventovė
je atsirado tiesioginiu, ar netiesioginiu keliu 
iš Apto istoriškai autentiškos vietos. Štai ko
kios čionai randasi:

Pirmoji relikvija — yra gauta rūpesčiu 
pirmojo Beaupre parapijos klebono kun. Ta
rno Morel. Kadangi įvairių luomų maldinin
kai pradėjo gausiai lankytis į Beaupre ir ne
sant tikrų Šventosios relikvijų, apart jos ste
buklingos stovylos iš 1662 met., todėl uolusis 
ganytojas, vyskupas de Lavai per savo įga
liotinį kun. T. Morelį gavo šią pirmutinę šv. 
relikviją tiesiog iš Carcassonne katedros, 
Prancūzijoje. Ji yra tikras šv. Onos piršto 
kaulas. Ši garbinga relikvija viešam garbini
mui pirmą syk šventovėje buvo išstatyta vie
šam garbinimui kovo mėn. 12 d., 1670 metais.

Antroji relikvija — čia buvo atvežta 1877 
met. kun. Napoleono Laliberte, grįžtant iš 
maldininkijos ir šv. Tėvo aplankymo Romoje.

Trečioji relikcija — atvežta prelato Bol- 
duc., P. D., 1899 m.

Ketvirtoji relikvija — yra tai kaulas iš šv. 
Onos rankos. Ji yra gauta rūpesniu ir pastan
gomis a. a. kardinolo A. Tascchereau tiesiogi
niu keliu iš Carcassonne šventovės.

DIDŽIOJI ŠV. ONOS RELIKVIJA
Šią penktąją relikviją — ’į šv. Onos iš Be

aupre šventovę yra prisiuntęs pats šv. Tėvas, 
Leonas XIII, 1892 m. Jo Eminencija kardino
las A. Taschereau 1890 m. prašydamas rašė 
šv. Tėvui: “Šv. Tėve, Kanados žmones ypa
tingai myli šv. Oną, todėl jie norėtų turėti 
tikrai autentišką ir gražią šv. Onos relikviją”, 
šv. Tėvas, prisiunčiant šią brangią dovaną, 
atsakė: “Aš tikiu, kad šv. Ona irgi myli Ka
nadą ir jos žmones, tat sykiu ir prisiunčiu šią 
relikviją”.
, Kaip tik tuo pačiu laiku arkivysk. Mar- 
quis, Apaštališkas Protonotaras iš Three Ri-

mažoms tautoms priimtas San Franciscoje 
daugiausia šen. Vanden- 
bergo pastangų dėka. Čia, 
jo manymu, gali būti rak
tas ir į Lietuvos ateities

> mo
mentas šitą klausimą iš
kelti, kol kas sunku paša- tas jaučiasi

tęsėsi ligi trijų. Atsisvei
kinome su juo, dėkodami 
jam už jo pašvęstą mums 
laika, ir linkėdami laimin
gos kelionės ir pasisekimo. 

Amerikos Lietuviu Tary
bos Vykdomasis Komite- 

i ne be reikalo 
nuolaidos Rusijai. Per tre- kyti. Pasaulyje ~santykiai atlikęs šitą kelionę iš Chi- 
jus su puse metus sovietų 
valdžia, be pasipriešinimo 
iš Amerikos ir Anglijos 
pusės, gaudavo, galima sa
kyti, viską ko tik ji norė
davo. Ji taip įprato elgtis 
kaip tinkama, kad ji neno
ri tikėti, jogei nuolaidų 
laikas jau praėjo. Dėl to

“APPEASEMENTO” 
LAIKAI PRAĖJO

Senatorius Vandenberg klausim,. Kada ateis
apgailestavo, kad taip ii* 
gai buvo daromos visokios

dabar keičiasi. Galime su- cagos į Grand Rapids. Ka- - 
sidurti su visai netikėta dangi kiekvienas jų yra • 
situacija už kelių savaičių: (užversti savo darbu, tai • 
gali praeiti mėnesiai ir teko atlikti tą kelionę lėk- 
metai. Turime neužmiršti, tuvu. Nuvykimas, pasima- - 
kad Lietuvos klausimas y-tymas su senatorium ir 
ra tiktai dalelė viso poka- sugrižimas paėmė viso a- • 
rinio susitvarkymo prob- pįe šešetą valandų laiko. - 
lemoje. į Tik valandžiukę buvo sus-

dalinai kalta ir mūsų vai-1 Senatorius davė suprasti oėta pasikalbėti su Grand 
džia, kuri kartais tvirtai lietuvių grupei, kad jisai Rapidso ALT skyriaus vei- 
pasisako už savo princi- nuvykęs į Paryžių bus visą' kėjais ir detroitiečiais, da- 
---- ----, -—=’ ------ T-:— -- gyvavusiais pasimatyme.

Atsiskyrėm sustiprinta 
viltim, kad Amerikos lietu- • 
vių troškimas išvysti Lie- 1 
tuvos laisvės atgimimą iš- " 
sipildys. Tik reikia nenu
leisti rankų.

ALTVykdomasis Kom/"

pus, bet paskui ima ir vėl laiką sargyboje. Jeigu po- 
nusileidžia. j nas Molotovas panorėtų

Karo metu tos nuolaidos, gauti pripažinimą sovieti- 
gal būt, buvo neapseina- nėms Baltijos respubli- 
mas dalykas, kada galėjo koms, kurių neva atstovus 
būti pavojus, kad maršalas jisai atsivežė į konferen- 
Stalinas vėl susidės su ciją, tai jisai pagreitintų 
Hitleriu, jeigu vakarų de- klausimo iškėlimą. Sena-

vers vyskupijos Kanadoj buvo pakelyje iš 
Rymo. Todėl jam grįžtant atgal į Kanadą, 
šv. Tėvas Leonas XIII įdavė parvežti šią di
džiąją relikviją, būtent, 4 colių ilgumo iš šv. 
Onos rankos, relikviją, kurios šiandien yra 
užlaikomos šv. Benedikto abbatijos vienuoly
ne Romoje. Veždamas šią didžią brangenybę, 
arkivysk. Marųuis, priplaukęs New Yorko 
miestą geguž. mėn. 1 d., 1892 met., apsistojo 
pas kun. Tetreau, kanadiečių šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčios kleboną. Sekančią dieną 
prieš išvažiuosiant, pamaldus klebonas įprašė 
Jo Ekscelencijos duoti leidimą, kad šioji šv. 
relikvija per mišparus, nes buvo sekmadienis, 
būtų išstatyta altoriuje viešam žmonių pa
garbinimui. Sužinoję apie tai, mažoji bažny
tėlė pilnutėlė prisipildė pamaldžiais žmonė
mis. Besibaigiant mišparams, minios tarpe 
vienas 22-jų metų jaunikaitis staiga susirgo 
epilepsija, arba nuomaru. Pavirtusį ant baž
nyčios grindų, nelaimingąjį suėmė baisūs tą
symai, konvulsijos, pasireiškė skaudūs kan
čių dejavimai, putos iš burnos ir t.t. Esant di
džiam sumišimui visoje bažnyčioje, vietinis 
klebonas kun. Tetreau, visai ramiai, šaltai ir 
su tikra pagarba paėmęs nuo altoriaus šv. O- 
nos brangias relikvijas, pridėjo jas prie ken- 
tančio jaunikaičio kaktos. Tuojau staiga visi 
tąsymai ir putojimas apsistojo, pranyko ir 
jaunikaitis visų akyvaizdojc ir dideliam mi
nios nusistebėjimui visai pasveiko, atsistojo 
ir jautėsi, lyg niekad nieko su juomi nebūtų 
buvę atsitikę. Vėliau, niekad jo ilgame gyve
nime ši liga nebepasikartojo, kurią jis turėjo 
nuo pat savo kūdikystės.

Sekančią dieną, prieš auštant, bažnytėlė 
vėl prisipildė pamaldžiais žmonėmis. Prieš 
bažnyčią buvo toks žmonių susikimšimas,

kad net 12 policininkų turėjo palaikyti tinka
mą tvarką. Tokiu būdu nuo ryto 5 vai. iki vė
laus vakaro 10 vai. eilių eilės žmonių perėjo 
per bažnyčios vidų, aplankant šv. relikvijas.

Labai gražiai nupasakoja vienas rimtas, 
doras žmogus N. N., tų visų garsių įvykių liu
dininkas, kuris pats savo akimis matė ir tuos 
visus dalykus giliai ir atydžiai stebėjo. Jis, 
net po priesaika, sako: “Po tos visiems atmin- 
tingos matyto stebuklo dienos, kasdieną, ly
giai per 3 savaites, mačiau tą pačią pasikar
tojančią sceną prie bažnyčios. Kasdien, nuo 
anksto ryto iki vėlaus vakaro, rinkdavosi 
minių minios prie šv. Relikvijų, klausydavo 
pamokslų apie šv. Oną, arba atvesdavo ligo
nius: kurčius, aklus, luošus etc. Laike šių 
trijų savaičių daugiau negu 250,000 įvairaus 
luomo, amžiaus ir įsitikinimo atlankė šv. Cl- 
nos relikvijas. Čia buvo matyti žmonių iš pa
ties New Yorko, Bostono, Chicagos, Louisia- 
nos, Rockie Mountains, Kanados ir tolimųjų 
vakarų. Visi didesnieji New Yorko laikraš
čiai, dauguma jų nekatalikiški, prisiuntė čia 
savo raporterius, kurie dieną-naktį stebėjo 
įvykstančius dalykus ir stebuklus. Reporte
riai, nors ir nekatalikai, su didžiausia pagar
ba ir visu žmogaus rimtumu kalbėjo ir rašė 
apie šiuos visus įvykius.

Atskira parašų knyga — registras, buvo 
užpildyta su žmonių vardais ir adresais, kurie 
apturėjo prašomų malonių per šv. Onos užta
rymą. Begalinis skaičius įvairių kriukių- 
ramščių, ir kitokių medicinos įrankių buvo 
palikta šalę to altoriaus, ant kurio stovėjo šv. 
Relikvijos. Šioje bažnytėlėje New Yorke ir 
šiandieną galima matyti visus tuos paliktus, 
įvykusių stebuklų įrodančius, daiktus.

(Bus daugiau)
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Taikos Konferencija Paryžiuje
Rusija Rengiasi Karui

("Darbininko" specialaus korespondento 
pranešimas iš Paryžiaus).

'ne paslaptis, kad Rusija 
visam Jugoslavijos ir Al
banijos pakraštyje rengia
si smarkiu tempu karui ir 
daro didelio maštabo įsi
tvirtinimus. štai tik ką 
gauta žinių, kad rusų karo 
įstaigos ir pareigūnai Al
banijoje kai kurias sritis 
pavertė ištisomis karo ba
zėmis. šių sričių priėjimas 
visiems yra griežtai už
draustas. Tokios karo ba
zės yra rengiamos Durazzo 
ir Volonos uostuose, o taip 
pat ir Sazeno saloje. Dieną 
ir naktį dideli darbininkų 
batalijonai. rusų inžinie
rių vadovaujami. stato 
tvirtoves. Durazzo apylin
kių kalnai esą paversti iš
tisomis slaptomis tvirto
vėmis. Pranešama taip pat 
apie statymą strateginių 
kelių. Bent koks įvažiavi
mas svetimšalių į Albaniją 
yra uždraustas. Taip prieš 
kurį laiką Anglijos specia
li misija aplankyti Albani
joje kritusių karių buvo 
karo organų ištremta. 
Joks žurnalistas negauna 

‘ teisės ten nuvažiuoti. Pas
kutiniu metu Rusijos į- 
teikta Turkijai nota lie
čianti jos įsikraustymą į patauja jiems nepalankus 
Dardanelius taip pat yra režimas. Jie yra beveik ti- 
šio didelio \ iduržemio jū- ^ad Generolą Franko 
ros užvaldymo plano vyk- išvijus, jo vietoje įsikurs 
dymas. Anglai - Ameriko- komunistinis ______
nai. matydami šiuos Rusi- pagaliau sovietų karo ba- 
jos pasirengimus ir planus, 
aiškus dalykas, negali ru-1 ’ ..
sams leisti įsikurti dar ir Australijos delegatas Dr. 
Trieste, kurs yra ne tik Evatt siūlo Konferencijos 
kad svarbi bazė jūros ka- Pasėdžius atidėti

, bet taip pat yra ir į

Šiomis dienomis taikos, 
konferencijon buvo pa
šaukti Vokietijos, taip va
dinami. “satelitai” pareik
šti savo nuomones dėl pa
tiektų jiems taikos sutar
čių projektų, šie Vokieti
jos sąjungininkai yra sa
votiški. Vieni jų anksčiau, 
kiti vėliau visi atsimetė 
nuo savo "Patrono” ir pe
rėjo ar tai vakarų sąjungi
ninkų ar tai Rusijos pusėn. 
Todėl, suprantama, kad 
Taikos Konferencija kaip 
tokia ir visos sąjunginės 
valstybės juos sutinka gan 
simpatiškai. Viens labai 
svarbus reiškinys pasireiš
kia konferencijos debatuo
se šia proga tai tų “Sateli
tų” susigrupavimas. Vieni 
jų. kaip: Bulgarija. Ven
grija ir Rumunija yra gry
nai sovietų Įtakoje ir so
vietų remiami, kaip demo
kratiški kraštai, tuo tarpu 
Italija, kurios vyriausybė 
yra sudaryta tikrai demo
kratiškais pagrindais iš vi
sų partijų, bet kuri yra an
glų - amerikonų įtakoje, 
sovietų yra puolama, kaip 
“imperialistiška ir turinti 
dar fašizmo liekanų”. Aiš
kus dalykas, kad tos šalys, 
kuriose dar nėra įsiviešpa
tavusi komunistų diktatū
ra. sovietams bus fašisti
nės arba imperialistinės.

Vokietijos sąjungininkių 
išdėstytos tezės konferen
cijoje nesukėlė jokių-ypa- 
tingų ginčių nei sensacijų. 
Didžiausia, atrodo kliūtis 
susitarti bus Triesto klau- ruį< j "
simas. Italija toli gražu slenkstis iš Balkanų "į Va- 
neketina jį lengvai atiduo- karų Europą.
ti Jugoslavams, kurie čia klausimu reikia laukti dar 
nenori taip pat daryti jo- iabai karštų dienų Taikos 
kių nuolaidų. Triesto pro- konferencijoje, 
blema nėra eilinė liečianti 
tik Jugoslaviją ir Italiją. 
Ji yra plataus maštabo 
tarptautinė problema. Už 
Jugoslavijos pečių stovi 
Rusija, kuri Trieste nori 
įrengti savo karo bazes 
Adriatikos ir Viduržemio 
jūrų užvaldymui. Rusijos 
laikysena Triesto klausi
mu visiškai sutampa su jos 
politika Viduržemio Jūro
je bendrai. Jei Triestas bus 
itališkas arba sutarptau- 
tintas, aišku, kad Rusija 
čia su savo militariniais 
pasirengimais busimajam 
karui nosies neįkiš. Netu-' 
rėdama įėjimo į Triestą ji- 
negali įvykdinti bendro 
Adriatikos ir Viduržemio 
jūrų pakraščių apginklavi
mo ir sutvirtinimo. O kad labai ilgai. Rugsėjo 23 d. 
to Rusija siekia tai šian- New Yorke turi prasidėti 
dien jau visiškai aišku. Jungtinių Tautų Organiza- 
Dabartiniu metu jau yra ei jos konferencija. Iki šios

P-nios ONOS IVAŠKIENES, tautiškų šokių mergaičių grupe, kuri rugsėjo 2 d. Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių vienuolyno piknike, Brocktone šoks įvairius lietuviškus - tautiškus šokius.

» •litarinė apran

i i i e

jga sudarų į-
spūdį/ kad priešlėktuvinė

datos Paryžiaus Konferen
cija dar nesibaigs. Tad ir 
kyla klausimas ar ji bus 
atidėta, ar bus tęsiama pa
raleliai New Yorko Konfe
rencijai? Abidvi konferen
cijos yra svarbios, nes ir 
New Yorke bus nagrinėja
mas labai komplikuotas ir 
jautrus Ispanijos klausi
mas. Sovietai negali nu
rimti, kol šiame svarbiame 
■strateginiame plote vieš-

Tad šiuo

j Viens iš svarbesnių įvy
kiu paskutiniu metu buvo * X

Rusijos pastangos elimi
nuoti Prancūziją iš balsa
vimo sudarytose komisi
jose. Prancūzija, būdama 
tiesioginiai užinteresuota 
būsimos Europos santvar
ka ir nenorėdama atsisa
kyti nuo savo įtakos Bal
kanuose griežtai priešinasi 
šioms Rusijos pastangoms. 
Rusija, iškėlusi šį klausi
mą komisijų pirmuose po
sėdžiuose. nori jį perkelti 
į plenumo posėdžius.

AR KONFERENCIJA 
BUS ATIDĖTA?

Klausimams vis labiau ir 
labiau komplikuojantis, 
konferecija gali užsitęsti

i

režimas ir

UNO konferencijos metui 
ir palikti posėdžiauti ir ga
lutiniems taikos sutarčių 
tekstams parengti tik ko
misijas. Plenumo posė
džius pradėti vėl tuoj po 
N. metų. Iš nuotaikų atro
do, kad šis projektas galė
tų būti priimtinas.

artilerija laukia oro pūbli- 
mo. Rūmus apsupę laiko 
150 paprastų policininkų, 
120 Respublikos gvardijos 
karių, 80 Policijos Prefek
tūros ir slaptos policijos 
inspektorių, 15 policijos 
komisarų, 20 policijos ’au- 
tovežimų ir 30 motociklis- 
tų. Visi įėjimai, išėjimai, 
langai, durys, rūsiai, aukš
tai, pastogės yra saugoja
ma. Kiekvieną dieną yra 
nuodugniai patikrinami vi
si rūmai, 10 minučių prieš 
posėdį patikrinama salė. 
Sp<« dalūs saugumo valdi
ninkai budi ir seansų metu 
salėje. Jų misija yra: 
klausyti, tėmyti, žvalgytis 
ir nieko nekalbėti. Kai ku
rios delegacijos turi atsi- 
vedę savo apsaugą.

Įeiti į rūmus reikia spe
cialios kortelės. Automo
biliai turi specialius kon
ferencijos ženklus. Yra ke
turių rūšių ženklai: balti, 
mėlyni, raudoni ir žali. 
Automobiliai su baltais 
ženklais priklauso labai 

‘didelėms asmenybėms: — 
ministeriams, ambasado
riams ir delegacijų še
fams; su raudonais ženk
lais yra antraeilių asme- 

! nybių: ambasadų atašės 
arba delegatų; su mėly
nais ženklais — spauda ir 
su žaliais — sekretoriatai. 
Garbės kieše gali sustoti 
tik automobiliai su baltais 
ženklais.

Pilnaties posėdžiai Įtar
tais būva labai nuobodūs 
dėl kalbų vertimų. Mat 
kiekviena pasakyta kalba 
yra išverčiama į dar kitas 
dvi kalbas. Pv., pasakytoji 
kalba angliškai tuoj po to 
yra išverciamaf prancūzų 
ir rusų kalbas. Šių verti
mų metu salė dažnai ištuš
tėja ir delegatai, bei žurna
listai eina į prieš kamba
rius pailsėti arba į čia pat 

i esančius restoranus šam
pano ar kito ko atgaivi- 

,, , . .,v. i . . , pagirkšnoti. Tai
, kuriame atskleidžia ji ir gražioji Paryžiaus ilu-Jtaip vyksta labai iš lėto ir 

- j absoliutizmo Zija dažnai išnyksta ir su-Į keistai ši konferencija iš 
i žmonių 

ir gerbūvio. 
Tik, gaila, kad daug ženk
lų rodo, kad ši kaip ir ki
tos buvusios praeityje kon
ferencijos tautoms tikros 
taikos neduos. K. B.
(Paryžius, 1946. 8. 22.__________

• v

svarbaus tarptautinio ke- slavijos pasienio srityse.; galima sutikti linksmybių 
lio iš Viduržemio į Juodą- Sovietams nerimo kelią ir i kvartale Montmartre. Ka- 
ją Jūrą pertvarkymo, jų apetitus mažina Ameri- baretai, masiniai revių, 

j Kaip žinoma Prancūzija po kos laivyno manievrai Vi- dansingai suvienija čia vi- 
Didž. Karo Montreux su- duržemio jūroje, bei, pa- sus be skirtumų. • Šampa- 
tartyje dėl Dardanelių da- skutinėmis dienomis pra- nas čia yra didelis solida- 
lyvavo kaip pagrindinis neštas ištisas vienos divi- rūmo ir sutarimo fakto- 
partneris ir pačios sutar- zijos desantas Portugali- rius. Ar kurie Paryžių iš 
ties originalai buvo padėti jos Azorų salose. Maskvai ankščiau pažįsta ar kurie 
Prancūzijos archyvuose yra aišku, kad visi šie mi- jį mato pirmą kartą, visi 
saugoti. Potsdame Stalinui litariniai judėjimai yra būtinai aplanko šį kvarta- 
pavyko išsiderėti iš Ame- tam, jog pasaulį apsaugot lą, kur gal būt tiek prisi- 
rikos ir Anglijos slaptą su- nuo naujos agresijos, ku- minimų iš prieškarinių lai- 
tartį, pagal kurią Trys Di- rios autorius nėra dar nie- kų atgaminama, tiek naujų 
dieji užsiangažavo per- kur oficialiai minimas, bet nuotykių ieškojimas apie 
tvarkyti Dardanelių sta- kuris visiems darosi aiš- vidunaktį sutraukia čia 
tušą tik derybose tarp jų kus. Atatinkamas nuotai- Paryžiaus mylėtojus. Pa- 
ir Turkijos. Anglijos vy- kas čia Prancūzijoje sukę- ryžiaus nepažįstantieji 
riausybė vis dėlto prancū- lia taip pat ir didžiosios žingeidžiai tikrina ar tik- 
zijai apie sudarytą slaptą spaudos skelbiami straips- rai jis yra “meilės, džiaug- 
sutartį pranešė ir Pary- niai atkreipią viešosios o- smo ir apsvaigimo mies- 
žius tuo reikalu buvo įtei- pini jos dėmesį į Rytų mil- tas”, kaip kad apie jį buvo 
kęs protesto notas. To pa- žino paveikslą. Didžiausias kitų pasakojama. Tik ank- 
sėkoje Amerikos vyriau- Prancūzijos savaitraštis sti rytą apie 5 ar 6 valan- 
sybė Prancūzijai pranešė, “Carrefour” paskutinės dą kada patarnautojai pa-j 
kad ji jos teises šiose sri- savaitės numery pradėjo ’ tiekia sąskaitas, kada dža-i 
tyse respektuosianti. Ru- spausdinti pirmame pus- džas pavargęs vos girksi, 
sija tuo tarpu Prancūzijai lapyje straipsnį “Krem- kada blondinės ir brunetės „
nieko nepranešė ir ją spe- liaus paslaptingas gyveni- iš fotelių išnyksta, didžio-į nančio 
cialiai ignoravo. Pagal mas”. 1—'---- . — •• —
Potsdamo susitarimus Ru- šio naujojo 
sija dabar reikalauja iš
Turkijos sau bazių Darda- kiems faktams ir tokioms minę, nuvargę svečiai lin- laukia taikos

užkulisus ir baisumus. To- sirūpinusiais veidais, nusi-‘ kurios milijonai

neliuose ir bendros su Tur- nuotaikoms konferencijos guoja link namų, 
kija tų sąsiaurių gynybos, metu vyraujant Rusijai 
Taip atrodo, kad Rusija tenka nugalėti daug sun- 
nori jau eliminuoti iš šio kūmų. Kur tas viskas nu-; 
klausimo ir Angliją su A- ves? Koki to rezultatai 
merika. Bet Dardaneliai bus? Tokius klausimus čia 
bus Rusijai kietas riešu- visi sau stato. Aiškus da-

jos čia nenusileis., Rusija ir jėgos ryškėja. Pastan- tvirtovės vaizdą,
tada žinoma spaus Turki- gos viską suderinti ir iš- V1.rs jos plevėsuoja puSlau 
ją iš vidaus bandydama spręsti apie apvalų stalą ^iet5° nuleista vejava. 
sukelti nerimą kai kuriose arba iš tribūnos dažnai Daugelis jau pirmą konfe- 
Turkijos provinc i j o s e, tarptautinėje jėgų politi- >?2_ną_-P???1™. ■
koncentruodama savo ka- koje yra negalima.

SIŪLO SUDARYTI 
TARPTAUTINI 

TEISMĄ
Šia proga reikia pabrėžti 

ir užsiminti apie Dr. Evatt 
pasiūlytą įkurti Tarptauti
nį Teismą Žmogaus Tei
sėms ginti. Toks teismas 
turėtų pasisakyti ir teisti 
atsitikimus susijusius su 
žmogaus kaipo tokio tiesė
mis ir jis būtų nukreiptas 
kaip tik prieš režimus, ku
rie yra pavergę žmogų ir 
kurie yra užgniaužę bent 
kokią tautinę, tikėjimo ir 
sąžinės laisvę. Žinoma, kad 
toks teismas būtų didelis 
apsigynimo įrankis toms 
etninėms žmonių grupėms, 
bei tautoms, kurios šio ka
ro pasėkoje atiteks sveti
moms diktatūrinėms vals- 

; tybėms. Visiems aišku, 
i kad šis teismas daugiau
sia taikomas naujai kons- 

i telacijai rytų Europoje, 
j Rusija, žinoma, niekuomet 
nenorės tokio teismo pri- 

; imti ir jam pritarti.
į 

| 
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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

PRIEŠLĖKTUVINĖ 
ARTILERIJA LAUKIA 

ORO PUOLIMO
Senato rūmai, kur vyks-

tas ,nes vakarų demokrati- lykas, kad padėtis
Į

; tarptautinėje jėgų politi- re"ci-j°® ,dicną Pagalvojo,

riuomenę prie Turkijos 
sienos ir gąsdindama.

JAU PERSPAUSDINTAS
SV. RASTAS

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

Bet pasirodė, Juozapo Skvireckio išvers- 
užtraukimo tą Naująjį Testamentą.

kad gal kas nors iš svar
biųjų mirė.
, kad vėliavos
i mechanizmas yra pagedęs ’ Stipriais audeklo viršeliais 
i ir vėliava

ŠAMPANAS DIDELIS 
SOLIDARUMO 
FAKTORIUS

Šalę bevykstančių politi
nių diskusijų ir įvairių į-

vis lieka ir to- kaina $3.00; popieriniais 
liau pusiau stiebo kaboti, j viršeliais — kaina $2.00. 
Ant rūmų stogo vaikšto ir Užsakymus siųskite: ‘Dar- 
nuolat budi šeši gaisrinin-, bininkas’, 366 W. Broad- 

' kai. Jų kaskės ir pilna mi- vvay, So. Boston 27, Mass.

NESUTARIMAI 
DIDĖJA

Kaip matome visuose .
klausimuose nesutarimai i temptų posėdžių, kurie ne 
tarp rytų ir vakarų sąjun
gininkų vis didėja ir didė
ja. Paraleliai konferenci
jos nesutarimams padėtį 
dar labiau paaštrina kon
fliktai, kurie vyksta kiek
vieną dieną tarp Jugosla
vijos sienos sargybų ir 
anglų - amerikonų okupa
cinės kariuomenės Jugo
slavijos pasienyje. Atvykę 
iš tų sričių keleiviai į Pa
ryžių pasakoja, kad ten 
kartais vyksta tikri mū
šiai. Tą patvirtina ir šio- 
įmis dienomis įteiktos dvi 
i anglo - saksų vyriausybių 
notos Jugoslavijos vyriau
sybei. Tose notose gan 
griežtu tonu kaltinamas 
Titas konflikto provokaci
joje ir neramumų kėlimą 
amerikonų ir anglų ka
riuomenių užimtose Jugo-

i

I

visiems yra davusi tam 
tikrą antspalvį visam Pa
ryžiui. Buvimas čia‘tūks
tančių naujų, elegantiški/ 
ir turtingų žmonių yra vi
sur jaučiamas. Ar tai bū
tų operos spektakliai, ar 
tai dramatinio teatro da
lykai, ar tai didžiosios ka
vinės, ar tai didieji maga
zinai, ar muziejai visur ir 
visur sutiksi puikių, puoš
nių svetimtaušalių - diplo
matų, politikų, žurnalistų 
su savo dukromis, žmono
mis. Šiltais saulėtais sek
madieniais, kada posėdžių 
nėra jie išvažiuoja į gim
tąjį Versalį, apžiūrėti 
Prancūzijos karalių rūmų, 
gražių sodų, puikių fonta
nų; į Fontenebleau, St. 
Germaino ir Bulonijos 
miškus. Naktį daugelį jų

Paryžiaus konferencijoje Jung. Valst. Amba
sadorius Anglijai, Averill Harriman ir Jung. Val
stybių Ambasadorius Italijai, James Dunn, pasi
taria svarbesniais klausimais.

RUSIJA PRIEŠ 
PRANCŪZIJĄ

Prancūzų politiniuose 
sluoksniuose yra nustebi
mas ir nerimas dėl Sovietų 
pastangų eliminuoti Pran
cūziją ne tik iš Taikos su- 

i tarčių pasirašymo su Vo- 
j kieti jos sąjungininkais, 
ibętfr iš svarstymo naujo 
Dardanelių sąsiaurio sta
tuso. Prancūzijos vyriau
sybė yra pasiryžusi žūt 
būt dalyvauti šio taip
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Darbininko Kelias Į 550,000
Vertės Spaustuvininkus

— Kaip raidžių rinkėjo laiškutis apie degtinę 
per klaidų pateko i laikraštį. — Didžiausia lie
tuvio komercinė spaustuvo Chicagoje. — Liūd
nos Kalėdos su trimis doleriais kišenėj. — Di
džiu dalį, darbo uniją užsakymą Ckicagoje at
lieka lietuvių spaustuvė. — Kogembliuoti" ir 
negerti — pirmoji pasisekimo sąlyga. .

Isterijėle apie pautą j kai. Tėvas nupirko popie- 
Įriaus, įtaisė ją namų užpa
kaliniame kambaryje ir 
leido man kviestis vaikų 
kiek tiktai noriu. Susirink
davome mes čia po de
šimts, po penkiolika. Spau
sdinome vaikams korteles, 
tėvams; ūžėme, kaip bičių 
avilys, bet tėvas buvo pa
tenkintas, kad po gatves 
nesidaužau, su peštukais 
nesigrumiu. Prie tos mašy- 
nėlės gavau pagrindinį su
pratimą apie spaudos dar
bą, nors tai buvo tik maža j 
”įmonė”, turėjusi kokiusl 
du šimtu raidžių.

Netikėtai surastas 
draugas 

Trumpam laikui praslin
kus iš vieno mokytojo, 
kurs iš Chicagos vyko į 
Kaliforniją, išpirkau kitą 
panašią spaustuvėlę ir po
pieriaus — labai pigiai. 
Vėliau — dar ir trečią įsi
gijau. Mano “įmonė” padi
dėjo.

Vieną dieną du vaikai 
nuėjome į miestą pirkti 
dar daugiau raidžių. Vie
nas stambus spaustuvi
ninkas pastebėjo, kad mes 
domėjamės spaudos dar
bais, bet neturime pinigų. 
Jisai davė mums raidžių 
nemokamai ir išvedžiojo, 
parodė savo didelę spaus
tuvę. Su juo pasidarėme 
“draugai” ir vėliau, kai tu
rėdavau kokių sunkumų, 
gaudavau iš jo patarimų 
— ką reikėtų daryti.
Keturiolikos metų au
tomobilio savintukas
Sulaukęs dvylikos metų 

susipažinau su A. D. Kau
lakiu, turėjusiu spaustuvę 
Halsted ir 33 gatvėje. Nuo 
jo gavau raidžių ir po mo
kyklos ėmiau pagelbėti — 
pradėjau dirbti. Būdavo 
nelengva, kai tekdavo po 
miestą vežioti švino rišu- 
lius — reikėdavo vykti į 
didesnes spaustuves, kur 
mums atliktų kokius spe
cialius darbus. Spaustuvė 
augo, buvau pakviestas 
nuolatiniu darbininku. Ma
no darbu buvo tiek paten
kintas, kad man, turinčiam 
14 metų amžiaus, nupirko 
automobilį, bet su sąlyga

KUN. DR. J. B. KONČIUS BAIGIA 
LANKYTI LIETUVIŲ STOVYK

LAS VOKIETIJOJE

' degtinės
Tai ne tuščias anekdotas, 

o tikras atsitikimas: Chi
cagoje, vienoje lietuvių 
spaustuvėje buvo spausdi
namas laikraštis anglų 
kalba. Keitėsi linotipistai. 
Dieninis rinkėjas prieteliš- 
kai parašė (anglų kalba) 
naktiniam darbininkui:

— Pantikė (degtinės) y- 
ra spintelėje.

Parašė ir kortelę padėjo 
viršum visų rankraščių. 
Atėjęs naktinis linotipis- 
tas visu stropumu ėmėsi 
statyti raides, pradėda
mas nuo viršutinio lapo — 
nei nepastebėjęs, kad čia 
ne medžiaga laikraščiui, o 
jam labai šiltas laiškelis...

Laikraštis buvo spausdi
namas skubotai, korektū
rų nebuvo kada skaityti, 
taip, kad išspausdinus bu
vo didelio juoko, kai tarp 
laikraščio žinių skaityto
jai atrado per nesusiprati
mą atsiradusius žodžius a- 
pie pantę degtinės spinte- 

* Įėję...
Didžiausia lietuvių ko

mercinė spaustuvė 
Amerikoje

Tai vienas iš atsitikimų, 
kurį papasakojo Stasys 
Gapšis* kurs drauge su A. 
D. Kaulakiu Chicagoje tu
ri didžiausią visoj Ameri
koj lietuvių komercinio ti
po spaustuvę “Progress”. 
Jos vertė dabar prašoka 
80,000 dolerių. Ji išleidžia 
metuose apie 200 įvairių 
leidinių. Dabar joje nuolat 
dirba penkiolika darbinin
kų, o mašinų, įvairiausių 
rūšių, turime 17, jų tarpe 
du nauji linotipai. Paties 
Stasio Gapšio nuosavybė 
prašoka penkiasdešimts 
tūkstančių ir jisai taip nu
pasakoja savo kelią, kaip 
jisai iš paprasto darbinin
ko, pasidarė, taip sakant, 
sau žmogumi:
Spausdinime 9
metų vaiko kambary
— Buvau devynerių me

tų vaikas, kai tėvai man 
nupirko mažytę spaustu
vėlę už 10 dolerių. Mažytė 
— padedi ant stalo ir trau-

v •

KADA TELEFONISTE SAKO

Bus suvėluotas Jūsų
Long Distance šaukimas...

-J____
Daugelis Long Distance šaukimų yra sujungiama šHs- 
dienose labai greitai. Bet jei telefonistė pasako. kad 
Jūsų telefonavimas bus suvėluotas, ji stengsis pasakyti 
Jums kiek tas ufttons laiko. Jeigu nebus ką naujo pra
nešti. ji vėi Jus tuojau pašauks.

Tas daug padėtų jei jūs nebandytumėte šaukti ope- 
raturkas. šaukimas yra progrese, šaukimas teie-
fontstt3 tuo laiku apsunkintų telefono liniją ir suma
žintų skubą.

REW ERGURl TELEPHONE t TELEGRAFU CO.

Žiūrint iš kairės į dešinę — antroji Sesuo yra tai 
naujoji Generalė Motina Ligorija; viduryj, J. E. arki
vyskupas Richard J. Cushing, D. D.; jo kairėje stovi 
buvusi Generalė Motina Bonaventūra, ir kitos Seselės.

— darbo metu — nevalia keti apie 2,500 dolerių me- 
važinėtis. Dirbau rūpestin- tams ir jis visada pasiruo- 
gai ir sunkiai, bet sekma- šęs duoti teisinius patari- 
dieniais buvo smagu vai- m’:s, c.’v.’yti dokumen- 
dyti greitai bėgantį auto- tus. Jis duoda ne tik pata- 
mobilį. rimų, bet gintų reikale ir

Tada toji spaustuvė bū- teisme.
vo pertvarkoma bendrovės
(kompanijos) pagrindais Nerizikuojant 
ir būdamas šešiolikos me
tų likau “šėrininku”. Savo 
uždarbį atiduodavau tė
vams.

2500 kvadr. pėdų

augti
— Grįžtant prie turimos 

spaustuvės, — kalbėjo to- 
e' liau S. Gapšis, 

planai
— mūsų 

planai — nerizikuojant, 
pamažu augti. Labai užsi-

kiau keliasdešimt mūsų 
tautiečių stovyklų, iš ku- 

šiuo metu jau ruošiasi ke- rių prisirinkau didžiulį la- 
lionei į Jungtines Ameri- gaminą informacinės me- 
kos Valstybes, liepos 31 d. 
aplankė paskutinę lietuvių 
tremtinių bendruomenę 
Vokietijoje — Ravensbur- 
go lietuvius. Į Ravensbur- 
gą jis atvyko kartu su 
BALF Įgaliotiniu anglų ir 
amerikiečių zonoms Aus
trijoje inžinierium K. Vo
kietaičiu.

Kun. Končiaus atvykimo' 
proga, vietos lietuviai, va-j 
dovaujant ^--1----’—- * ' 
Varnui, surengė priimtu-! mes, Jungtinių Amerikos 
ves ir ta proga BALF pir-1 Valstybių lietuviai, neuž- 
mininkas pasakė kalbą, įniršime jūsų ir ateityje, 
kurioje tarp kitko pareiš- BALF’as, kurį sudaro di- 
kė:

“Jūsų bendruomenė yra 
paskutinioji

BALF Pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius, kuris

džiagos apie mūsų tautie
čių tremtinių gyvenimą ir 
vargus... Dabar, atitruk
damas nuo visokių kelio
nių, kurios man atima be
veik visą laiką, nes vienos 
dienos ilgiau niekur nesu- 
stoju, — ruošiu platų pra
nešimą apie jūsų gyveni
mą po svetimu dangum, 
BALF Centro Valdybai.

“Prieš išvykdamas atgal, 
dailininkui A.’aš noriu jus patikinti, kad 
_ . — ”  ’ v a.* a   
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džiosios Amerikos lietuvių 
organizacijos, nežiūrint 

.... Vokietijoje ir id€ji™ų įriti-
kurią lankau prieš išvyki ki“im,į Į™ Pasiryžęs ir
damas į Ameriką. Mano 
misija Europoje baigiasi. 
Artimiausiomis dienomis

toliau šelpti mūsų tautie
čius, be kaltės atsidūru- 

' rius tremtinių padėtyje
dar vyksiu į Belgiją, Ang- Vokietijoje, Austrijoje ir 
liją, Olandiją, o po to jau r 
grįšiu į Ameriką... Per sep-' . 
tynius su viršum savo ke-j“ 
lionių po Europos kraštus 
mėnesius, aplankiau Šve
diją, Daniją, Prancūziją, 
Italiją, Šveicarija, Austri- 

1 Chicagoje. Norėdami gauti ją ir anglų, amerikiečių ir 
tuos užsakymus mes patys

■ _ * js įsivedėme darbininkų uni-
trupučio. & savo Jonėje. Be įvairių

Ta spaustuvė likvidavosi neSabma negali
Kaulakiui išvažiavus į Lie- kaip bus su darbų
tuvą, bet jam sugrįžus vėl .sąlygomis. Gal bus įdomu 
pradėjome organizuoti PazS™eti, kad musų lietu- 
naują. Abu neturėjome pi- ™*?}1 Ja?*ustuv? *.tl,eka 
nigų. Laimei - gavome iš- ‘urįut didžiąją dalį visų 
sinuomoti patalpas, pato-darbo unijų užsakymų 
giomis sąlygomis ir pra- i 
dėjome pirkinėti mašinas 
— vieną, paskui kitą — vis 
taip augti nuo 1— 
Dirbti teko sunkiai, kar-į 
tais ir labai sunkiai — po 
kelioliką valandų paroje. 
Atsimenu — vieną Kūčių 
dieną ilgai dirbau, o čia 
daugelis nesumokėjo laiku 
už atliktus darbus. Einu 
vakare Kalėdų šventėms, 
Žmonės linksmi, kitas jau 
ir gerai išsitraukęs, o aš 
teturiu tik tris dolerius vi
siems švenčių reikalams. 
Bet dabar — mūsų spaus
tuvę jau užima 250 kvadr. 
pėdų plotą, mums už ją 
jau siūlo 80,000 dolerių. 
Darbas vyksta sėkmingai.

Lietuvis prekiauja į tos santaupos tegu dabar 
spaustuvių mašinomis 
— Šalia to, — pasakojo 

toliau Stasys Gapšis, — aš 
dar užsiimu prekyba — iš
perku spaustuves ir vėl jas 
parduodu. Man labai pa
tinka prekyba mašinomis.! 
Ir mūsų spaustuvei tas 
naudinga: nuperku kokią 
spausdinimo įmonę, ten 
randu sąrašus žmonių, ku
riuos ji aptarnavo, para
šau jiems, kad dabar aš tą 
įmonę perėmiau ir pasiry
žęs jiems patarnauti — 
taip gauni naujų klientų 
(“kostumerių”). Taip daro 
ir garsioji Chicagos Cuneo 
Press. Turiu du mašinistu, 
kurie man sutvarko nu
pirktąsias mašinas, pertai
so. Kaikurias jų paimu į 
savo spaustuvę, kitas par
duodu. Npriu veikti dvie- 
mis kryptimis — jei sui 
viena netaip, tai iš kitos 
galima atsigauti.

Šitokia prekyba yra su
rišta su įvairiais klausi
mais. Pavyzdžiui, buvo 
toksai atsitikimas: tėvas 
įtaisė sūnui spaustuvę. Sū
nus vedė ir tik sugrįžęs po 
povestuvinės kelionės mi
rė. Spaustuvė jiems nebe
reikalinga. Norėdamas 
spaustuvę atpirkti — susi
duri su klausimu — kas 
teisėtas-savininkas: tėvąs, 
kurs spaustuvę įtaisė, ar 
jaunoji jo marti, kuri turi 
teisių į mirusio vyro turtą. 
Taip, kad turiu specialų 
advokatą, jam tenka mo-

v •

l

knygų, vienkartinių leidi
nių, žurnalų ir tt. tenka 
spausdinti dar nemažai 
blankų, kortelių, bilietų 
(tikietų) ir t.t.

Dabar tegu pinigai 
dirba už mane

—Ar visą amžių manote 
įprie spaustuvės darbo pa
silikti?

— Nežinau. Pirma turė
jau ir aš, ir Kaulakis labai 
sunkiai dirbti, kol pasikė- 
llėme. Dabar jau atsistojo- 
j me ant kojų ir tarpais žmo- 
!gus pamąstai: sunkiai įgy-

man dirba... Man labai pa
tinka mašinų prekyba. Su 
spaustuve yra gerai, bet 
dabartiniu laiku yra ne
mažai sunkumų, kad ir su 
tuo popieriumi: turime a- 
jtatinkamus kontraktus dėl 
> popieriaus, bet su prista
tymu vėluojasi, arba gau
ni ne tos rūšies — ką nori, 
ką užsakei. Apskritai, 
spaustuvė — nelengvas 
darbas, reikia gimti su pa
traukimu į tą darbo šaką.

prancūzų kariuomenių o- 
kupuotas Vokietijos zonas. 
Savo kelionių metu aplan-

Ar verta darbuotis 
draugijose

— Žinau, kad Jūs domi
tės ir organizacijų bei baž
nytiniu veikimu?
— Esu Švento Vardo 

Draugijos “publicity” (re
klamos, garsinimo) sky
riaus direktoriumi. Para
pijai rengiant karnivalą — 
mielai prisidedu. Nemėgs
tu sėdėti tavernose. Ne 
“gembliuoti”, ir negerti— 
tai pirmoji pasisekimo są
lyga. Padėdamas draugi
joms, bažnyčiai aš jaučiu 
ne tik atliekąs gerą darbą, 
bet įsigiju daug naujų 
draugų, taip, kad tas yra 
laimėjimas visokeriopu at
žvilgiu.

Dr. Juoz. Prauskis.

kituose Europos kraštuo
se. Tiesa, Amerikoje Na- 
cionalis Karo Fondas, ku
rio nariu yra ir mūsų 
BALF’as, šiais metais lik
viduojamas, bet BALF’as 
veiks ir toliau, kol jūs bū
site ištrėmime ir kol susi
rasite būdus • savarankiš
kai užsidirbti lėšų pragy
venimui. Lankydamas jū
sų stovyklas ir bendruo
menes, mačiau ir supratau 
jūsų vargų didumą, viso
kiais būdais stengiaus tą 
jūsų vargą sumažinti ar 
bent sušvelninti. Tuo rei
kalu turėjau pasikalbėji
mus su visų trijų zonų ka
riniais vadais ir UNRRA 
vyriausia vadovybe, šios 
organizacijos zonų virsi-' 
ninkais ir paskirų skyrių 
vadovais. Visi jie supran
ta jūsų sunkią būklę ir jus 
užjaučia. Man, kaip Ame
rikos lietuviui, buvo malo
nu girdėti aukštųjų kari
nių viršininkų ir UNRRA 
vadovaujančių asmenų 
gražius apie jus atsiliepi
mus. Jums, mano brangūs 
broliai ir sesės lietuviai ir 
lietuvės, priklauso padėka, 
kad jūs gyvendami svetur

sunkiose sąlygose, gražiu 
tarpusaviu sugyvenimu, 
organizuotumu, gera lai
kysena ir aukštai vertin
gais kultūriniais parengi
mais, svetimtaučių akyse 
įsigijote pirmaujantį var
dą teigiama prasme tarp 
visų kitų tautų! Tai jūsų 
vertingas moralinis kapi
talas. Sergėkite jį, nema
žinkite jo, bet didinkite! 
Atminkite vieną dalyką, 
kad nuo jūsų gražaus lai
kymosi ir kultūringumo 
pareis jus globojančių į- 
staigų laikymasis jūsų at
žvilgiu”.

Iš Vokietijos BALF pir
mininkas išvyko į Šveica
riją, kur jo laukė svarbūs 
darbai. Iš Zuricho jis išvy
ko į Paryžių, kur žadėjo iš
būti keletą dienų ir pasi
matyti su aukštais Ameri
kos ir Alijantų civilinės ir 
karinės valdžios pareigū
nais ir pasitarti su jais lie
tuvių šalpos ir išvietintų 
žmonių reikalais.

Baigdamas lankyti lietu
vius Vokietijoje, kun. Dr. 
J. B. Končius patyrė, kad 
paskutiniu laiku Vokieti
joje atsiranda daugiau lie
tuvių, reikalingų pagalbos. 
Daugumas šių naujai atsi
radusių lietuvių tremtinių 
iki šiol gyveno toli nuo 
centrų kaimuose ir niekur 
tarp lietuvių nesirodė. Jie 
dabar buriasi prie kitų lie
tuvių stovyklose ir už sto
vyklų ribų gyvenančių. To
kiu būdu, Vokietijos lietu
viams dabar reikalinga di
desnė pagalba ir parama, 
negu iki šiol.
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DEGAULLE—Looking much 
likę his famous father, Lt. 
(jg) Philippe Henri De- 
Gaulle, 24, is at Miami, Fla., 
where he will take flight 
training under U.S. Navy.

Turėkite Savo Namuose
(Šventąjį Rastą - Naująjį

♦

Knygos apie Lietuvą
— Ką Jūs manote apie 

leidimą lietuviškų knygų?
— Mes išspaus d i n o m e 

Noremo “Timeless Lithua- 
nia”. Panašioms anglų kal
ba leidžiamoms yra dides
nis pasisekimas; yra net 
tarp amerikiečių tokių, ką 

| domisi. Apskritai — anglų 
ikalba, geresnio turinio iš
leista knyga — gali pa
siekti didelį tiražą. Pavyz
džiui, vienas rašytojas 
mums siūlė išleisti antrą 
laidą jo parašytos anglų 
kalba knygos. Pirmos lai
dos buvo išplatinta milijo
nas egzempliorių. Auto
rius siūlė pelną dalytis pu- 

i siau.
Lietuvišką knygą mes 

1 vertiname, branginame, 
, bet dabartinėse sąlygose-— 
jos pelno neduos. Jas gali 
leisti žmonių mylėtojai, 
pasišventėliai ir už tokį 
pasiryžimą jie verti pagar
bos.

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 Paskutinį; 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. Broadway, S. Boston 27, Mass,

“Darbininko" Administracijai:

306 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
žinomi siunčiu čekį sumoje $...............  ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.



KELRODYS
GIRDĖTI UETUVIV 

KOLONIJOSE ' Į JĖZAUS NUKRYŽIUOTO SESELIŲ PIKNIKĄ

LAIŠKAS REDAKCIJAI
•‘Didžiai Gerb. "Darbininko”

Redakcija:—
gu kas susirgo arba marinamas, 
tai jos būna prie to ligonio per 
naktį, o ryte nėra poilsio. Turi 
paženklintą valandą vėl užsi- 
imt savo kasdieniniu užsiėmimu 
ir maldomis. Joms nėra nei 
šventų dienų. nei vakacijų. 
Kiekviena diena yra joms lygi 
per visą jų gyvenimą. O kiek 
jos turi nukęst visokių nemalo
numų už tą savo geradarystę, 
tai tik vienas Dievas žino. Dau
gelį sykių man ašaros byra iš 
akių, matant tuos visokius ne
mandagumus. kuriuos Sesutės 
turi pergvvent. bet aš dar ne
mačiau. kad kuri būtų supykus 
ant savo persekiotojų arba nu- 
siskūstų apie savo sunkų gyve- 

Jos visada linksmios ir

"Patėmyjęs "Darbininke” apie 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
rengiamas iškilmes rugsėjo 2 
dieną ir taip pat apie jų darbus 
rašau štai ką:

“Ir aš pirmiau visai klaidingai 
manydavau. Aš tik tiek žinojau, 
kad jos tik meldžiasi, o apie jų 
darbus, kad jos nors kokiu dar
bu užsiimtų, tai visai neturėjau 
nei jokio supratimo. Bet kada 
patekau į Vargdienių Sesučių 
prieglaudą (Little Sisters of 
the Poor), tai pamačiau visai 
kitokį dalyką, nes toje prieglau
doje gyvenu jau dešimtas me
tas. Per tą laiką patyriau jų gy- nimą 
venimą ir ką jos nuveikia šiame užganėdintos, nors ir labai sun- 
pasaulyje. Čia šiame name už- kiai dirba, 
laiko 280 senų moterų ir vyrų, j 
Gyvendami už vienuolyno sienų 
pasauliečiai labai retas kuris 
supranta Sesučių darbus ir ne
supranta jų užsiėmimo. Taigi 
mano patyrimas apie jų gyveni
mą ir jų darbus yra gana platus 
per tiek metų, ir aš galiu priro
dyti. kad šiaip gyvendami žmo
nės niekad nedirba taip sunkiai 
ir tokias ilgas valandas. Kai aš 
buvau sveikas (dabar turiu su- 
paraližuotas kojas jau 21 m.), 
tai dirbau gana sunkiai ir po 12 
valandų į dieną. Bet dabar ma
tau. kad Sesutės dirba daug 
sunkiau ir ilgesnes valandas. 
Jos keliasi pusę po keturių rytą, 
o gula 9 vai. vakare. Bet tai dar 
nevisas jų darbas atliktas. Jei-

"Bet gal kaikurie paklausite: 
kaip tai gali jos silpnos atlaiky
ti tokį sunkų gyvenimą? Mano 
atsakymas toks: jas stiprina 
pats Dievas ir kasdieninė šv. 
Komunija. Aš meldžiuos už jas 
kiekvieną dieną ir prašau Dievo, 
kad suteiktų joms tvirtybę ir 
sveikatą šiame pasaulyj, o po 
mirties dangaus karalystę.

Jonas sešlauskas.
Adresas:

John Shislosky 
Little Sisters of the Poor 

819 Bushwick Avė.
Brooklyn 21, N. Y. 

S. Jeigu kas norėtų dau- 
sužinoti, tai meldžiu para-

ez

P. 
giau 
šyti man laišką, o aš stengsiuos 
paaiškinti daugiau. J.S.

Pagerbė J. E. Vysk. P. Bučį, MIC.
CHICAGO. ILL. — Lietuviai spaudoje, parapijose ir Lietu- 

katalikai pasauliečiai, vadovau-' voje tiesiant jai kelius į nepri- 
ja ALRK Federacijos Chicago klausomybę ir tapus nepriklau- 
apskrities veikimui, rugpjūčio somai.
21 d.. Morrison Hotel (Roose- Kun. J. Paškauskas, kalbėda- 
velt Room i suruošė bankietą J. mas Kunigų Vienybės vardu, iš- 
E. vyskupui P. Bučiui, MIC., 
pagerbti ir atsisveikinti - paly
dėti į tolimą kelionę — Pietų A- 
meriką TT. Marijonų misijų vi
zitui.

Bankietą pradėjo malda pre
latas M. Krušas, < 
vadovavo S. Pieža, ;-------- :—
kartos lietuvių veikėjas ir Chi
cago Herald-American kores
pondentas.

Turiningos Kalbos
Pirmuoju kalbėtojum buvo 

vyriausias “Draugo” red. L. Ši
mutis. kuris plačiai nušvietė 
garbės svečio veikimą Amerikos 
lietuvių tarpe: organizacijose.

I w. j. a
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St„
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6285
>

y
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Pereitą savaitę pp. L. Smels- 
toriai, gyv. Heaton Avė., susi
laukė dukrelės. Sveikiname! .

p. L Selstorius yra Norwoodo 
miesto rekreacijos direktorius.

Pirmadienį, rugsėjo-Sept. 2 d. 
(Labor Day) įvyks Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserų Vienuolyno 
parke Brockton, Mass., iškil
mingos pamaldos 10:30 vai. ry
tą, o po to piknikas, kurį ruošia 
to vienuolyno rėmėjų draugija.

Šios draugijos skyrius yra iš
rinkęs komisiją, kuri rūpinasi 
važiuojančių į pikniką autobu
sais surašymui. Kelionė į ten ir 
atgal kainuoja tik $1.00. Norin
tieji važiuoti, jeigu dar nepada- 
vėte vardų komisijai, tai penk
tadienio vakare, po pamaldų, ga
lite paduoti parapijos svetainė
je, kur įvyks komisijos susirin
kimas.

Autobusai nuo parapijos baž
nyčios išeis 9 vai. rytą. Visi bū
kite laiku.

Moterų Sąjungos 27 kp. rašt. 
p. Alena Novikienė, gyv. St. 
George Avė., kuri dėl rankos 
skaudėjimo buvo priversta būti 
namuose, pasveiko ir šią savai
tę grįžo darban.
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Iš Bostono pusės vykdami į pikniką važiuokite Route #28 iki privažiuosite 

Brocktone Crescent St. Privažiavę Crescent St. pasukite į kairę ir važiuokite iki 
Summer St. (Ant kampo yra gasolin station). Privažiavę gasoline station, pasu
kite į dešinę ir važiuokite iki Pine St. Pine Stret važiuodami laikykitės dešinės ir 
tuojau privažiuosite Thatcher St. ir pavažiavę keletą blokų pamatysite dešinėje 
pusėje Seselių Vienuolyno pastatus.

PASTABA. Iš So. Bostono ir Cambridge busai išeis nuo lietuviškų bažnyčių 9 v.
ly, karštai sveikino žinomas po
litikoj veikėjas Al. Kumskis.

Meninė Programa
Meninę bankieto dalį labai 

gražiai, žavėtinai papuošė jau į- 
ėjęs į Chicago Civic Operą ar
tistų tarpą dainininkas A. Bra
zis.

Piano solo labai nuotaikingą 
debiutą atliko tautiniam Vil-

nas, buvęs šv. Jono Seminarijos 
rektorius. A. a. Prelatas Walsh 
šioje parapijoje išbuvo apie 8 
metus.

A. a. Prelatas Walsh pašarvo
tas klebonijoje. Penktadienį bus 
atneštas į bažnyčią.

Laidojamas šeštadienį, rugp. 
31 d., 10 vai. rytą su iškilmin
gomis gedulo pamaldomis iš šv. 
Kotrynos par. bažnyčios.

Pereitą savaitę p. Onai Gle- 
bauskienei, gyv. 46 Tremont St., 
padaryta sunki operacija Nor- 
woodo ligoninėje, p. Glebauskie- 
nė yra protokolų rašt. vietinės 
Moterų Sąjungos kuopos.

Profesionalai .Pagerbė 
Jubiliatą Kunigį

Antradienio vakare, parapijos 
svetainėje įvyko “Bridal Show-į 
er” p. Albiną Razulevičiūtę pa
gerbti, kuri ruošiasi į vedybinį 
gyvenimą. Ji gavo daug sveiki
nimų, linkėjimų ir gražių dova
nų.

Nashua

kfilė TT. Marijonų, kurių vadu 
yra vysk. P. Būčys, didelius 
nuopelnus tautiniu ir religiniu 
atžvilgiu lietuvių Pietų Ameri
koj.

Prelatas M. Krušas iškėlė 
o programai Bučio SVarų žodį paimant

. jauno^^os ant savo pečių didelę Amerikos 

katalikų naštą — leidimą ‘Drau
go’.

; Lietuvos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, paskleidęs šviesių vil
čių. kad dabar kentančioji ne
girdėtus persekiojimus Lietuva 
prisikels laisva ir nepriklauso
ma, dėkodamas garbės svečiui 
už didelius darbus ir nuopelnus 
Lietuvos švietimui ir mokslui, 
ragino visus gyvuosius Ameri
kos lietuvius dirbti vieningai, 
nenuilstamai, kaip kad dirbo 
vysk. P. Būčys.

Nuoširdžius sveikinimus ban
kieto garbės svečiui perdavė 
nuo J. E. kardinolo Samuel A. 
Stritch, kun. dr. J. Mozeris, vie- 
nlas kurijos pareigūnų, o nuo 
miesto mayoro Edward J. Kel-
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Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremiinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

uŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

tanijos didumą ir galingumą. 
Atsakydamas į kalbas britų at
stovas pareiškęs taip: tiesa, 
Britanija yra didelė, bet ji nega
li apseiti ir be mažos Lietuvos. 

Baigdamas kalbą vysk. P. Bū
čys dėkojo ALRK Federacijai, 
kuri turi didelių nuopelnų netik 
Amerikos lietuvių katalikų tar
pe, bet ir Lietuvoj. Federacijos

niaus krašto kostiume nesenai lėšomis Lietuvoj įsteigta Moks- 
iš ištrėmimo į Vokietiją atvy
kus į Ameriką Giedra Gudaus
kienė.

Garbės Svečio Žodis
Paskutiniuoju bankieto nume

riu buvo kalba paties garbės' 
svečio vysk. P. Bučio. Padėko- himnu, 
jęs bankieto rengėjams, kalbė
tojams, kardinolui ir mayorui, • roką valanda užtruko iki daly- 
pasidžiaugęs, kad šiame bankie- i viai atsisveikino su vysk. P. Bu
te turi garbės pirmą sykį prie čiu, palinkėdami jam laimingos 
vieno stalo sėdėti su Illinois ' kelionės į Pietų Ameriką, o iš 
valstybės senatorium 
vysk. Būčys ilgėliau sustojo 
prie Lietuvos ateities ir Ame
rikos lietuvių uždavinių.

“Dievas kalba į žmones, į tau
tas ir į Lietuvą — ne žodžiais, 
bet veiksmais,” sakė bankieto 
garbės svečias. “Kai gryna są
žinė, nekalta širdimi siunti savo 
maldą — prašymą į Visagalį, į- 
siklausyk į Jo atsakymą pareiš
kusiais veiksmais, iš kurio pa
kartotinai garbės svečias pada
rė išvadą, kad Lietuva atgaus 
savo nepriklausomybę. Ta vilti- 
timi ragino ir Amerikos lietu
vius gyventi, dirbti, o ne sėdėti Dieną gerajam Viešpačiui už 
rankas sudėjus.

Jaunajai Amerikai lietuviai ■ parapijiečiams už bendradar- 
čia taip pat turi būti pavyz-1 biavimą. Prieš kelioliką metų 
džiu. “Nelinkiu lietuviams čia parapija buvo desperatiškai blo- 
prie 48 žvaigždžių Amerikos vė- game finansiniame stovyje. Da
lia vo j prisegti dar vieną žvaigž- bar skolos išmokėtos ir stambi 
dę, bet linkiu, kad lietuviai prie suma pinigų sudaryta naujam 
kiekvieno esamų žvaigždžių pri-' statybos fondui. Vakarienės 

sako proga, džiaugsmui parapijie
čiams, bus sudeginta morgidžiai. 

Klebonas norėjo, kad ši vaka
rienė būtų surengta visiems pa
rapijiečiams dykai, bet iš susi
rinkusių parapijiečių nei vienas 
tai minčiai nepritarė, sakydami, 
kad visi žmonės dirba ir jie ge
riau jausis užsimokėję bilietą. 
Vieni pageidavo, kad turėti

lų Akademija yra nepaprastai 
garbės ir naudos mūs tėvynei 
atnešus. Ji prisidės ir prie pri
kėlimo Lietuvos naujam gyve
nimui.

Bankietas baigtas Lietuvos

Bankietui pasibaigus, dar ge-

su Illinois (kelionės į Pietų Ameriką, 
Daley, I ten į Romą ir prašydami vėl pir

ma proga atsilankyti pas Ame
rikos lietuvius. Rap.

“catered supper”, bet didžiuma 
nubalsavo patiems rengti šaunų 
bankietą.

Čia pat į rengimo komisiją sa
vanoriai apsiėmė sekančios: Z. 
Bauba, J. Andruškevičiūtė, Či- 
rienė, P. Padvaiskienė, A. Saka
lauskas, S. Rimaitė, M. Sauli- 
nienė, O, Songailaitė, M. Soii- 
gailaitė, L. švenčionienė, O. 
Švenčioniūtė, I. Zolubaitė ir J. 
Jenčius. Komisija išsirinko 
misija iš savo tarpo išsirinko 
šeimininkių “chefu” p. L Šven- 
čionienę ir p. Z. Baubą.

Nusprendė bilietų į stubas ne
siuntinėti, bet iki rugsėjo 22 die
nos, sekmadieniais prieš ir po 
mišių svetainėje išdalinti no
rintiems vakarienėje dalyvauti 
arba pasiimti pas vakarienės 
rengėjus.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
rijos Vaikelių Komunijos 
na.

Neshua, N. H. — Rugpiūčio 
20 dieną didelis skaičius La Sa- 
lette ordino kunigų, profesiona
lų ir biznierių pagerbė kun. My
kolą Cibulskį, MS, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos kleboną, 
užsakydami pietus
Country klube. Kaip žinoma, 
kun. Cibulskis, MS, minėjo savo 
25 metų kunigavimo sukaktį 
rugpiūčio 11 d. Tą dieną Jubilia
tas klebonas atnašavo iškilmin
gas šv. mišias, o vakare, para
pijos svetainėje parapijiečiai su
ruošė šaunų bankietą ir pager
bė savo kleboną nuoširdžiais 
sveikinimais, linkėjimais ir do
vanėlėmis.

Rugpiūčio 20 d. kleb. kun. My
kolas Cibulskis, MS, atnašavo 
šv. mišias, 10 vai. rytą, už savo 
parapijiečius, išreikš damas 
jiems padėką ir prašydamas 
Dievo palaimos. Dalyvavo apie 
50 svečių kunigų.

Taigi tą pačią dieną kunigai, 
profesionalai ir biznieriai dar 
kartą pagerbė Jubiliatą. Pietų 

i metu principaliu kalbėtoju bu- 
įvo Prelatas Thomas Newman, 
misijonierius, kuris karo metu 
buvo japonų internuotas ir ku
ris šį rudenį grįžta į Tolimuo
sius Rytus tęsti misijonieriavi- 
!mo darbą. Pasaulionių tarpe 
'buvo daug kunigų iš La Salette 
seminarijos, iš Attleboro, West- 

’, ford, Ipswich' Mass.; iš Bloom- 
• field, Waterbury, New Haven ir 
1 Hartford, Conn., ir Enfield, N.

H., ir vietinių parapijų kunigai. 
I Visi svečiai kunigai, profesio
nalai ir biznieriai dar kartą lin-

LAIMIKE, MASS
Sekmadienį, rugpiūčio 25 d., 

po 8 vai. mišių, mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras sukvietė para
pijiečius į svetainę suruošimui 
vakarienės — bankieto. Susi- 

. rinko, kad ir neskaitlingas, bet 
'gražiai nusiteikęs pulkelis para
pijiečių.

Mūsų klebonas paaiškino norą, 
: rugsėjo 29 d. pavadinti Padėkos

gausias malones parapijai, ir

dėtų savo spindulių”, 
vysk. Būčys. Kad ir mažieji, ne
skaitlingieji gali būti didiesiems 
naudingi, garbės svečias papa
sakojo įdomų faktą.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Vytauto Didžiojo Universitetas 
buvo suruošęs bankietą Did. 
Britanijos atstovui pagerbti, per 
kurį kalbėtojai akcentavo Bri

Metinės parapijos rekolekci
jos — novena į Šv. Pranciškų, 
parapijos globėją, prasidės rug
sėjo 25 d. Vadovaus Tėvas Pran
ciškonas, neseniai atvykęs į 
Greene, Maine iš Italijos.

Didelis būrys Lawrenciečių 
ruošiasi ar tai busu, ar tai pri
vačiomis mašinomis važiuoti į 
Brocktoną, į Nukryžiuotojo Se
selių pikniką, rugsėjo 2 dieną. 
Perpildžius vieną busą, pradėta 
organizuoti kitas busas.

Mirė a. a. M. Astravokienė, ir 
iškilmingai palaidota 
Pranciškaus parapijos 
čios.

iš šv. 
bažny-

Šiais metais Sodaliečių Aps
kričio suvažiavimas įvyks spalių 
13 d., šv. Pranciškaus parapijo
je, Lawrence, Mass.

Aušrelė

Abert R. Bate
Pirmiau — Popo Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai teis
kite mums išegzaminuoti akla ir 
pritaikinu akinius. Mes padarome 

dirbtinas akla
Room ŽM

Tol. 5-1*44
397 Main St,

VVORCESTER, MASS. 
275 Mate SU, Webster, Mass.

šeštadienį, rugpiūčio 24 d. pp. 
Adolfą ir Marcelę Kavaliauskus, 
gyv. St. John Avė., 
žiai pagerbė šaunia 
jųjų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga.

gyvavo apie 60 svečių ir j , Daug Serga-S, 
viešnių. Iš Hartford, Conn. buvo •
atvykę pp. Elijošiai, p. Petruke-į Šioje kolonijoje yra daug ser- 
vičienė ir kiti. Taipgi buvo iš So. gančių parapijiečių, tarp kurių 
Boston ir kitų miestų ir mies- yra ir dvi LDS 65 kuopos narės, 
telių. j būtent, p. Paulina Grigienė, ku-

Visi-visos sveikino ir linkėjo ri po operacijos jau sugrįžo į 
pp. Kavaliauskam ilgiausių me- namus ir sveiksta; p. Ona Na- 

*dzeikienė, paslydus laiptais į 
rūsį nusilaužė abi rankas ir ran
dasi Šv. Juozapo ligoninėje, Na
shua.

Ponia Ona Nadzeikienė yra 
LDS 65 kp. rašt. p. K. Nadzei- 
kos žmona.

Abi ligonės yra Dr. C. Umpos 
priežiūroje. •

Reiškiame gilią užuojautą li
gonėms ir jų šeimom ir prašo
me Dievo jom greito pasveiki
mo.

labai gra-
pramoga kun. Mykolui Ci-

bulskiui ilgiausių metų!
Į
i

tų!
Šią pagerbimo pramogą su

ruošė Jubiliatų dukrelė ir sūnus 
ir artimieji jų namuose.

pp. Adolfas ir Marcelė Kava
liauskai yra nuoširdūs katali
kiškų įstaigų rėmėjai ir veiklūs 
parapijos draugijose, p. Adol
fas Kavaliauskas yra Federaci
jos skyriaus iždininkas. Jų duk
relė Florencija yra taip pat vei
kli parapijos jaunimo tarpe. Sū
nus Edvardas, neseniai grįžęs iš 
karo tarnybos garbingai atleis
tas, studijuoja inžinieriją 
Northeastern Universitete.

Šiomis dienomis kun. J. Buce- 
vičius, MS, išvyko poilsiui - ato
stogautų. Kleb. kun. M. Cibuls- 
kiui, MS, į pagalbą yra atvykęs 
kun. I. Abromaitis, MS.

Linkime kun. J. Bucevičiui 
EPS

Trečiadienio rytą, rugp. 28 d. 
mirė Prelatas Joseph C. Walsh, 
J. C. D., L.L.D., 63 m. amžiaus, 
Šv. Kotrynos parapijos klebo- geriausių atostogų!

$ 
$ 
$
i



Penktadienis, Rugp. 30 d., 1944
■■■■■■■■■*

VIETINĖS ŽINIOS

Z JC K. HKltfttittkftO

4

ŽINUTES
Rugp. 27 d., staiga mirė, 

nas Galinis, 68 metų, savo 
muose, 78 Marine Rd. Paėjo 
Punsko parapijos. Amerikoje 
pragyveno 44 metus. Paliko 
žmoną Marcelę (Dovidaičiūtę), 
dukterį ir sūnų.

Jo- 
na-

Šou 4476

Dr. Jnseph F. Antunefc
OFTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
So. Boston, Maa*.

Ofiso Valandos itakyru* 
Trečiadieniai* ir Penkto dieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 9-taI 
Šeštadieniais Nuo 2 Iki S-taL

Yra pašarvotas pas graborių 
Casparą, 187 Dorchester St.

Laidojamas rugp. 30 d., 9 v. I 
ryte, iš Šv. Petro So. Bostono' 
ietuvių parapijos bažnyčios, 
Gaujos Kalvarijos kapuose.

Velionis buvo veteranas dar
buotojas. Jis priklausė prie Šv. 
Jono Ev., draugijos, Šv. Petro 
ir Povilo draugijos, prie Šv. i 
Vardo vyrų draugijos, LDS ir 
Lietuvių Piliečių klūbo.

Prašome jo prfetelių pasimels
ti jo gerovei.

PAGERBĖ VEIKĖJUS

P-nas Alb. P. Neviera

VETERANAMS PAGELBA

Generolas Om?.r Bradley, rašo, *kad ibi sužiedetinis 
Administrator of .Vete- su okupacijos armija Vo- 
rans’ Affairs, praneša, kad kietijoj. Neri teų, pas jį 
labai daug veteranų per- vykti. Kiapsią ar valdžia 
traukė savo National Ser- užmokės 'už'transportaei- 
vice Life Insurance certifi- ją, nes jie? Antiną fenais 
katus. Dabartiniai mokės- apsivesti?5 
čių parūpinimai yra ne- Atsakymas — Nėra jo-

t
IVAHUK SKELBIMAI

"Old Gol
SUGRĮŽO

■ Kitame puslapyje šioje laidoje tel
pa "Old Gold" cigaretų skelbimas. 
Turime pasakyti, kad 2-rojo karo 
Metu sVetifnkalbių laikraščiai dėlei 
nutrauktų skelbimų labai nukentėjo.

Mūsų skaitytojai atsimena, kad- . «/ •/ inuoų orvdicjr uv jai a ujimciia, n.a.vi

geistini, bet mes tikime, pį-t, patvarkymų GI karei- ; tarp daugelio tilpusių skelbimų buvo
kad bus pagerinti ir bus ly
gūs su komercijiniais ap- 
draudos polices. Visi;vyrai: 
ir moterys raginami at-: 
naujinti savo 
Service

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasmkarais
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRI8TAI

447 Broadway
S*. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

DAKTARAI
-------------- ’

TeL TROwbridgs 6330

J. Repshis, M. 8.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampu Tnman arti Centrai 8ą- 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir S—8.

Prašymai. Sekmadienį, Šv. 
Petro So. Bostono lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, buvo žmo
nėms patiekti keli prašymai. 
Pirmas jų buvo J. E. Arkivys
kupo R. J. Cushingo, D. D. — 
laišku, kad visi šios diecezijos: 
nariai taupytų atliekamus po- ; 
pierius vajui, kurs įvyks spalių 
mėnesį.

Antras Arkivyskupo prašy
mas raštu buvo, kad visi žmo
nės taupytų riebalus, nes jų la
bai trūksta šiai šaliai ir visam 
pasauliui.

Trečią prašymą patiekė vieti
niai kunigai. Jie prašė savo pa
rapijiečių rinkti ir vesti visus 
vaikučius į mūsų parapinę mo
kyklą.

Jie džiaugėsi, kad žmonės iš
tiestą gelbėjimo ranką rinkdami 
popiergalius, taupydami rie
balus, bet pabrėžtinai prašė 
vesti vaikučius į savą mokyklą
— apsaugos vietą.

Jie argumentavo, jog katali
kams šiais laikais parapinė mo
kykla yra apsisaugojimo vieta
— Shelter — nuo visokių pavo
jų geram gyvenimui.

’ F-nia O. Nevenene
t . /

Sekmadieni, rugp. 25 d. Liet.
Vypių Centro pirmiuinkas Pra
nas Razvadauskas ir jo žmona 
Genovaite savo puošnioje rezi
dencijoje pagerbė So. Bostono 
veikėjus ir stambius biznierius 
pp. Albiną ir Oną Nevierus jųjų 
penkiolikos metų vedybinio, ju
biliejaus proga. I

Pp. Nevierus per penkioliką' ta jubiliatams ? gražių ir bran- 
mejtų Dievas apdovanojo trims ‘ gių dovanų.
dukrelėmis — Albina, Joana J Toastmasteriu buvo Stasys 
Rilth-Ann ir sūnumi Poviliuku. į GriganaVičius.

P-nų Nevierų garbei buvo tik
rai suruoštas karališkas bankie- 
tas. Stalai buvo apkrauti viso
kiausiais valgiais ir gėrimais. 
Svečių dalyvavo virs 60. Tai bu
vo pp. Nevierų ir Razvadaūskų 
artimieji giminės ir draugai. 
Pasakyta daug kalbų, pareikšta 

j širdingiausių linkėjimų ir įteik-

žiiioto Seselių Rėmėjų pikniką iš 
LaĮwrence atvažiuoja keli busai. 
Iš So. Bostono važiuoja kelioli
ka? busų. Haverhillis turės busą 
ar du. Bus žmonių iš New‘ Bri- 
taip, Conn. Tai tik apie kuriuos 
garsiai girdime.

Rugp. 29 d., staiga mirė Petro
nėlė Dusevičienė (Girdvainytė), 
73 metų amžiaus, gyv. pas duk
terį, 17 VVoodsdale avė., Matta- 
pan, Mass. Paėjo Luokės para
pijos. Amerikoje pragyveno 6 
metus. Paliko1 iris dukteris —

ĮVAIRŪS SKELBIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE A INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.
Offto* T*l. So. Borto* omr

Šiomis dienomis, So. Bostono 
klebonijoje lankėsi šie svečiai 
kunigai: Tėvas Pr. Aukštikal
nis, S. J., kun. dr. Širvaitis, Tė
vas Vitkus, MIC., Tėvas Vladas 
Jeskevičius, S. J., Tėvas Atko- 
čius, MIC., kun. Jonas B. Rus
teika.

REIKALINGA patyrusieji fi- 
nishers, siuvę jai. Gera alga. Pa
stovus darbąs*. geras atlygini
mas. Telefonuokite: KEN. 1952, 
Mr. Herbert. (27-30)

Res. 37 Oriole Street
W**t Roxbury, Mass.
T*L Parkway 1233-W

p.p. Mitchell, Bushman ir Camp- 
bell ,ir sūnų Albertą. Laidojama 
iš Šv. Petro So. Bostono lietu
vių parapijos bažnyčios, rūgs. 
2 d., 9 vai. r., Šv. Juozapo ka- 

Velionė pašarvota dukters ir 
žento Bushmanų namuose, 597 
Adams St., Dorchester, Mass.

•National 
Life Insurance, 

kad apsaugojus savo šei
mas. Ir mūsų pirmas klau
simas liečia apdraudos at
naujinimą.

Klausimas — šis vetera
nas gavo “mėlyną” paliuo
savimo certifikatą, vasa-: 
rio mėn., ir sugrįžęs na-i 
mon prašo peržiūrėjimą jo<‘ 
viso atsitikimo pagal GI 
Bill. Jis ką tik gavo gar
bingo paliuosavimo certi
fikatą ir klausia, ar. jis 
daba? gali prašyti “muste
ring out” mokesčių-, nes jis 
tarnavo užsienyje per 29 
mėnesius?

Atsakymas— Taip. Nors1 
paskutinė diena buvo va-:' 
sario 2,1946 m. kvalifikuo
ti veteranai, kurie neėmė

ių sūžiedo* iriems.
Catholic War Veterans
Public .Relatįons Biireau 
Erupire Statė Ikiiklin 

Nevv York 1, N. Y.

j įvairių cigaretų įstaigų skelbimai. 
Bet karui prasidėjus vienas po kitam

i jie buvo ištraukti. Ištraukimas skel- 
I bimų palietė laikraščių įeigas ir tas

■ pasunkino jų spausdinimą.

Reikia pasidžiaugti, kad pirmieji iš 
kitų cigaretų pradėjo skelbtis "Old 
Gold". Tas parodo, kad ši firma re
mia svetimkalbių laikraščius.

REIKALINGA apsukri mergi
na ar moteris dirbti bakernioje. 
Darbas pastovus ir geras atly
ginimas. Atsišaukite Monarch 
Home Bakery, Mr. Gudelis, sav., 
589 High Park Avė., kampas 
Cummins Highway, Roslindale, 
Mass. (30-9)

LANKĖSI SESUO M.
SALVATORE

po sunkios ope- 
Motiniškame na-
. n. . ’ J . .

atgal Sesuo M.

r
!
1
!
!
!
1
!
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Šen. Arthur H. Vandenberg, 
savo “mustering out?’ mo-, kuris šio mėnesio 22 d. priėmė 
kesčių, ir kurie gavo gar-i 
bingo paliuosavimo certi- 
fikatą po peržiūrėjimo die
nos gali pasiųsti aplikaci
ją. Siuskite i Army Cen
trai Adjustment Office, 
4300 Goodfellow Blvd., St. 
Louis, 20, Mo.

Klausimas

d

j Amerikos Lietuvių Tarybos Ko
miteto narius ii- su jais turėjo 
pasikalbėjimą pavergtos Lietu
vos išlaisvinimo, reikalais.

Šen. Vandenberg kaip tik 
prieš pat pasimatymą su ALT 
atstovais buvo pasiruošęs vykti 

ii Paryžiaus taikos konferenciją 
Mergina b’’ išvyko. Jis pasižadėjo ginti 
t—— ■ Lietuvos bylą, kaip tik ji iškils

“Prieš blogas knygas: arba bus iškelta.
mes turime pastatyti ge-i Apie pasimatymą ir pasikal- 
ras knygas; prieš klaidą bėjimą 
statykite teisybę”.

ReimHlIškl Skausmai
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. $S5.0Q, 

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

Re*. Šou 3729 Šou 4616

uinimnM iVHiiiurt
MOVER6—
Insured and

Bondod 
Local A Long

DNtano* 
Movfrig

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

su Šen. Vandenbergu 
telpa aprašymas šiame “Darbi- 

Pijus X. !ninko” numeryj.
' Vaisto* A23VA
Si.</vaistas yra geras nuo saules 

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

AZIVA
295 Silver St., 2-nd fl.
So. Boston 27, Mass.
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Sesuo M. Salvatore, Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos na
rė, per vasarą 
racijos ilsėjosi 
me. Chicago je.

Kiek laiko
Salvatore buvo atvykus pas sa
vo tėvelius pp. Petrą ir Marijo
ną Kiburius, gyv. Dorchester, 
ir turėjo progą asmeniai pasvei
kinti savo tėvelį, jo 70 metų am
žiaus sukakties proga ir daly
vauti jo garbei suruoštame ban- 
kiete namuose.

Seselė M. Salvatore jau grįžo 
---------- - įį Šv. Kazimiero lietuvių par., 
REIKALINGA prie ofisų j VVorcester, Mass., kur vėl pra-

REIKALINGA finishers su patyri
mu ir merginos pasimokini m ui. Dar
bas pastovus, geras atlyginimas. — 

~ . . . . . ! Majestic Fur Shop, 177 Tremont St.,So. Bostone atsimuša atgar- Boston 
šiai Labor išvažiavimo bildesių.
Girdėjau, kad į Jėzaus Nukry-

(23-30)
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August 1-st Sale
Platus Pasirinkimas

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-koe rūšių alau* ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, i namus, krikštynoms, parems 
ir piku arams. Patarnavimas skubus ir mandagus, gaukite:piknAramą Patarnavimas skubus ir mandagus, gaukite:

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

220 E St, TeL ŠOU 3141, So, Boston, Mass.

I 
i! 
i! 
i! 
i!
i!
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON C AFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

j valymo moterys. Darbas pašto-'dės mokytojavimo darbą.
Antradienį “Darbininke" lan- 

J. Švagždys, buvęs 
LDS Centro pirmininkas ir kun. 
Dr. Širvaitis iš Washington, D. 
C., kuris Katalikų Universitete 
siekia jau antrą daktaratą.

Ketvirtadienį, rugp. 29 d. lan
kėsi “Darbininke” p. Antanas 
Vaisiauskas iš Cambndge, LDS 
Garbės narys ir buvęs ilgame
tis organizacijos iždininkas, 
daug dirbęs organizacijos nau
dai.

vus ir geras atlyginimas. Atsi
šaukite po pietų ar vakare pas kėši kun. 
įstaigos viršininką. 50 Congress 
St., Boston. (26-30-3)

PARSIDUODA namas su 10 
tuščiais kambariais. S3600, 48 
Porter St., South End, moder
niškai ištaisyta, centralinis ap
šildymas, ąžuolinės gindys, fire- 
places. Atdara 2 iki 4 vai. pir
madieniais. Savininkas —
LIB 6689 (6)

REIKALINGA

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

giai patarnauja.
SooHi Boston, Mas.

Užsisakykite Toniko Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams. Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Tel. Dedham 1304-
PRANA8 GRRUL8KI8, Varnų Tel. Dedham 130)-R

patyrusios ir nepatyrusios merginos ir moterys, siūti rankomis 
prie vyriškų drabužių. Taipgi yra proga išsimokinti gero amato 
su

į
puikiu atlyginimu. Dirbant groja muzika. Apmokomos 

ei jos. Visi darbininkai apdrausti. Šventės apmokomos.

FENWAY CLOTHING CORP.
60 K St., ' So. Boston, Mass.

vaka-

(29)
■"ar.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksicnė,

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

' Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. j— Ona Ivaškienė.

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
1 ‘ 29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvvay-1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 We3t 7th St.. So. Boston, Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St., So. Boston. Mas3.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 K. 
Seventh St..Sp. Boęton, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BU. PA6ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozu Bvagždy*.
601 6th 8L, So. Boston, Maa*. 

Vlce-Plrmlninku — Pranu Tulelkla
702 E. 5th St.. So. Boston, Masa. 

Prot. Rafit. — Jonai Glineckis,
6 Tbomu rii, So; Botton, Miku. 

Fln. Rast. — Aleksandru IksMta,
440 E. Slxth SUSo. Boston, Man*.

Iždinlnlcaa—Stasys. K. GrigaąarvKtus.
699 K.Seventh St,, So. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. BroAdvray, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimui kas tre
Cią sekmadienį kiekvieno mėfieslo 
2 vai. po pietų. Parapijos saBj 
402 EL 7th 8L, So. Boston, Masa

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

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

Nusipirkusios kailinius galėsite 
mūsų Storage. Už tai nereikės mums 
Storage bus veltu L

• Veltui Kelionė
Ponios ar panelės, norinčios iš bile kokio 

Naujosios Anglijos miesto atvykti j I. .J. Fox % 
krautuvę, parašykite Bernardui Koraičiin,' 4IT 
Washington St., Boston, Mass. laišką ar atvi- 
rutę, prašydamos, kad jjs Jiimš prisiųstų ktl- 
poną už kuri paskui iš I. J. Fox iškolektuosite ’ 
už round trip kelionę, nežiūrint ar kailinius, 
pirksite ar ne. •

Šis pasiūlijimas bus geras tiktai iki August 
31 dienai.

So. Boston FurnltureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.
380yž West Broadway,

Tel. ŠOU 2758
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

padėti į 
mokėti.

IBaraseviSiisirSiinK
MOTERIS FAGELBININKt 

LlotUvig Graborlu* Ir 
BalsamuotojM 

Tori Notaro Tatms

254 W. Brcadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2360 
Sūnau* gyvenamoji vieta — 

S3S Dorchester A v*. 
TOL COLumbta 2537

-6d--6<>—Gdo <x) •(>&•

Ali mvashington «treet.
BOSTON. MASS.

CASPEI
FU^ERAL HOMR
187 Dorchester Street 

South B**t*n, Masa, 

Josepk V.Casper 
(KASFERA8) 

LaMotuvIų Direktorius Ir 
Balaaffltratoja* 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimu Dieną it4VaK| 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Bocton 3960

ŽALUSIAS
fureRal homr

564 East Broadway
< SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. ZalatekM, F. E. Z*M*ka* 
Graborlal Ir Baląamuotojal 

Patarnauta* dieną ir naktį 
VpVTOM •ęrTTifnnnl 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU B**ton 0619

ŠOU Baatan 2909
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Sočiai Service Bureau Ieškomi Asmenys

PRANEŠIMAS No. 23
,namų Dabrukaitė. kilusi iš San- 
konių km.. Leipalingio valšč., 
Seinų apskr.

MAŽEIKYTĖ. Liudvina. kilusi 
iš Žardelių km.. Kuršėnų valšč., 
Šiaulių apskr.

MASILIŪNAS. Jonas, kilęs iš
Batakių valšč.. Tauragės apskr. Barklainių km.. Ramygalos vai..
J USA emigravo prieš D. Karą. Panevėžio apskr.
Turi dukrą Mėtą - Oną.

MARTIŠIUS. Antanas, spėja- iš Zapyškio valšč-.. Kauno apskr. 
mai gyvena Chicago. III.

MEDZIS. Anastazija, kilusi iš York.
Pakalnių km.. Panevėžio apskr.. 
spėjamai gyvena N. Y.

MIKNIS. Juozas.
MIKNIS. Kotrina kilę’ iš Pa

kalnių km..
Spėjamai gyvena New Yorke.

MONTVILA.
žmona iš namų Gustaitytė. gyv. gyveno Chicago. III.
Brooklyn. N. Y. ' NORVIDIENĖ. Marijona iš

MIŠKINIS. Povilas kilęs iš namų Marcinkaitė. nuo Jurbar- 
Palipšies km.. Debeikių valšč.. ko. spėjamai gyvena Chicago. 
Utenos apskr. Illinois.

MATULIAUSKAS, Jonas ki- NAMAJUŠKA. Balys, kilęs iš
les iš Palipšies km.. Debeikių v., Zarasų apskr.
Utenos apskr. ORINT. Ona su dukra Mary

MAKNAVIČIUS. Pijušas kilęs ir sūnumi Juozu. Spėjamai gy- 
iš Paulikiškių km.. Pajevonio v..
Vilkaviškio apskr. Į USA emi
gravo prieš D. Karą.

MILVIDAS. Jonas kilęs iš 
Pandėlio (Lietuvoje ». Spėjamai 
gyvena Boston. Mass.

MOTIEJŪNAS.
gimęs, spėjamai
ter New York.

MISELIS. Kazimieras. ux-
MATIČKA. Teofilė, turinti ladelphia. Pa. į New Yorke.

pusbrolį vardu Balys Mulinolis. PUTINANTIS. Agota, kilusi iš RIMKUS, Karolina, iš namų 
Spėjamai gyvena Bayonne. N. J. Tauragės, spėjamai gyvena Phi- Vasilaitė, kilusi iš Užvenčio, 

MAŠIOKAS. Aleksas ir jo ladelphia. Pa. • Šiaulių apskr., spėjamai gyvena
žmona Antonina. iš namų Žiliu- PIŠKELIS. Adolfas, kilęs iš Chicago. III.

RADZEWICH. Rozalija, iš na- 
spėjamai gyvena Norwood, mų Gumbįnaitė, duktė Kazio,

Mass. įkilusi iš Karužiškių km., Pane-J
PAKULAITIS. Karolis, spėja- vėžio apskr. Spėjamai gyvena 

mai gyvena Waterbury, Conn.
PAČKAUSKAS, Juozas, Kili

mu iš Virbalio.
PAULIENĖ (Paulius) Anto

nina. iš namų Šlepavičiūtė. kili-

(Tęsinys 1

MISIŪNAS. Kazimieras kilęs 
iš Šeduvos valšč.. Panevėžio ap
skričio. spėjamai gyvena Chica
go. III.

MILERIS. Mikas ir jo žmona 
Marijona, kilę iš Varnaičių km..

MATULAITIS. Vincas, kilimu

Spėjamai gyvena Creater New

MORKELIUNAS. Vladas, spė
jamai gyvena Greater Nęw 
York.

MYKOLAITIS. Antanas spė- 
Panevėžio apskr. jamai gyvena Greater N. Y.

NORVILAITĖ. Liudvika į U.
Feliksas ir jo S.A. emigravo 1938 metais ir

I 5?

DARBININKAS 8

IOWH1, MASS

bet ir visą pp. Vaičiūnų šeimą. 
Jaunavedžiam linkime tikrai 
linksmo ir malonaus vedybinio 
gyvenimo!

rlįj
f

<
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Jungtinių Tautų delegatų sekretorės, kurios turėjo savo pasilinksmi
nimo vakarą, Hunter College, New York. Iš kairės į dešinę: Jung. Va-s-'- 
tybių. Prancūzijos, Colombia, Škotijos, Kinijos, Egypto ir Anglijos.

PAPENDIK. Olga. kilimu iš’ 
Raseinių miesto. Spėjamai gy-1 
vena Chicago, 111.

PETRULIS. Povilas.
PETRULIS. Juozas apie 50 

m. amžiaus .abu kilę 
ninku. Biržų apskr., 
gyvena Boston. Mass.

POVVELSKL Max ir
POYVELSKI. Oskar. ) USA e- i 

migravo po D. Karo iš Kybartų.'
RAČKAUSKAITĖ, Elza kili-į

iI 
I

iš Vabal-'
• I

spėjamai

i

HYTINIU - —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C i

vena Detroit. Mich.
PATUMIS. Tvdi (iš namų 

Teodora Meiliunaitė), spėjamai 
gyvena Chicago. III.

PATALAUSKAITĖ. Marija. į 
PIGENAITĖ. Uršulė, kilusi iš mu iš Burkiškių km., Papilės v

Juozas USA Naujamiesčio valšč.. Panevėžio RIAUBIENĖ. Anelė, iš namų 
gyvena Grea- apskr. i Beliunaitė, kilusi iš Klevinės

PUTINAS. Augustas, kilęs iš km., Igliškėlių valšč., Marijam- 
Tauragės. spėjamai gyvena Phi- polės apskr., spėjamai gyvena 

turinti ladelphia. Pa.
PL’TINANTĖ. Agota, kilusi iš

naitė. Spėjamai gyvena Harris- Labanavos km.. Vilniaus apsk.. į 
burg. Pa. •

MARČIULIONIS, Pranas ki-|
lęs iš Viršužiglio km.. Kaunol 
apkr. į USA emigravo po D. Ka
ro.

MUHLER - ZELLER. Katri
na. apie 60 m. amžiaus, gimusi 
Rusijoje (Saratov) į USA emi
gravusi prieš D. Karą. Spėjamai mu iš Tauragės. Gyvena Kana- 
gvv«ia New York. idoje, Toronto.

MAKNA1TČIUS. Kazio įpėdi-j PIVORIŪNIENĖ, Barbora iš 
niai: sūnus Silvestras ir dukra namų Juškaitė, kilusi iš Lelenų 
Ona (šeima kilusi iš Pajevonio km.. Tryškių valšč.
km.. Vilkaviškio apkr.). ; PETERENAS. Juozas spėja-

MARČIULYNAS. Antanas a- mai gyvena Chicago. III.
pie 60 m. amžiaus, kilęs iš Jez-1 POCIUS, Viktoras ir jo žmo- 
no valšč.. Alytaus apksr. Į USA na Vincė, iš namų Drignytė. 
emigravo prieš D. Karą.

MATULEVIČIENĖ. Agota iš
PETRYLA. Antanas. 
PLIOPLIENĖ, Ona.

Chicago, III.
REMLINGER. Matthew. spė

jamai gyvena Lebanon, Pa.
REMEIKIS, Antanas,
REMEIKIS, Ciprijonas, abu 

kilę iš Struipiaunio km.. Šimkai
čių valšč.. Raseinių apskr. Spė
jamai gyvena New Yorke ar 
Chicagoje.

RAČKAUSKAS, Adolfas, sū
nus Emilijos. Spėjamai gyvena 
Lawrence, Mass. *

' RŪKAS, Alena iš namų Skir- 
jkiūtė. pagal pirmą vyrą Bando- 
nienė. sūnus Juozo gimęs Bos- 

■ ton, Mass. 1^11 metais.

U žsidek

OLD GOLD
Vietoj Duoti

Gerklei

T ritmentą!
4R) AL jums yra žingeidu žinoti kas atsi- 
vJF tinka šiomis dienomis su cigaretais— 
su laboratorijomis ir mediciniškais reikala
vimais. Taipgi ir su jumis, taip kantriai be- 
lauikant smagumo iš cigarete!

Ktikrujų, žinoma, jūs negausite 20 ger
klei tritmentų iš pakelio Old Golds. Pažan
ga. kuri padaryta su visa cigaretų darymo 
technika, kad jums davus malonų, švelnų 
ir smagų rūkymą.

Taigi, jei rūkai — NESIJAUSK esąs gy
dytojas — bet gaunąs aukštos kokybės ta
bako. siekiančią pačią viršūnę — užsidek 
Old Gold. drauge, ir rūkyk dėl smagumo!

MANCHESTER, N. H.
» _ ■ u

šeštadienį, rugp. 31 d. Mote
rystės Sakramentą priims p. 
Jonė Patricija Vaičiūnaitė, pp. 
Vaičiūnų, LDS uolių narių, gyv. 
284 Pearl St., dukrelė, su p. Jo
seph Paul Timmins, 10 vai. ry
tą, Šv. Juozapo Katedroje.

Po jungtuvių įvyks pusryčiai 
Carpėnter viešbutyj.

pp. Vaičiūnai yra ilgamečiai 
j šios kolonijos gyventojai. Iš- 
■ auklėjo ir išmoksliną dukterį ir 
sūnų. Sūnus pereitai? metais 
buvo įšventintas kunigu ir dar- 

' buojasi Manchesterio diecezi
joje. Tai tikrai pavyądinga, iie-- 

ituviška ir katalikiška šeima.
I -

Šia proga sveikiname ne tik 
einančius į. vedybinį gyvenimą,

Šiomis dienomis sunkiai susir
go p. Tarnas Versiackas, LDS 
Naujos Anglijos apskričio ir 
vietinės kuopos raštininkas. Li
goninėje jam padaryta operaci
ja-
, p. Tarnas Versiackas yra uo
tais veikėjas parapijoje ir LDS 
organizacijoje. Už nuopelnus 
LDS organizacijai jis yra pa
keltas Garbės nariu.

Pasimelskime, kad mūsų vei
kėjui, Tarnui Versiackui Dievų- . 
lis grąžintų sveikatą!

Jis yra sūnus pp. Juozo ir Pet
ronėlės Manikų, kurie yra nuo
širdūs rėmėjai katalikiškų įstai- 

šeštadienį, rugp. 31 d., Švč. gųf ypač Švč. Trejybės parapi- 
Trejybės lietuvių parapijos baž- jog prie kurios priklauso ir 
nyčioje, 9 vai. rytą priims Mote- daug darbuojasi nuo pat atvyki- 
rystės Sakramentą p. Antanas mo Lietuvos. Taipgi yra ilga- 
E. Manikas, gyv. Zion St., su p. mečiai LDS organizacijos na- 
Juozapina R. Damblauskaite riai, “Darbininko” skaitytojai 

į prieš šv. mišias, kurios bus at- jr rėmėjai, pp. Manikai išauklė- 
!našaujamos jųjų intencija. Ves- jo tris dukteris (jau visos ište- 
tuvių bankietas įvyks Švč. Tre- kėjusios ir auklėja vaikelius) ir 
jybės par. mokyklos svetainėje, sūnus — Joną, kuris yra vedęs 
339 Capitol Avė. jr auklė ia šeimą, ir štai pasku-

p. Antanas E. Manikas yra » vedybini gyve-
neseniai grįžęs iš karo tarny- nuną' 
bos Europoj garbingai atleistas.' Sveikina j™™“*™

ir artimieji ir linki jiems malo
naus vedybinio gyvenįmč!

C *

HARTFORD. COHN

I Į 
RIMKUS, Pranas, kilęs iš 

Punkiškių km., Šimonių valse., 
Panevėžio apskr. spėjamai gy
vena Rochester, N. Y.

RADŽIUS, Juozas, apie 50 m. 
amžiaus, kilęs iš Sunikių km.,

rėš spės dar ir Tėvų Marijonų Rengimo Komisijoj buvo šie 
Rėmėjų Seime dalyvauti, kuris asmenys: Petras Jokubauskas, 
įvyks Marianapoly, rugsėjo 8 d. Jokūbas Trečiokas, Magdalena 

Užsirašyti prašom šiuo adresu: K»rinauslu«>«, komp. A. J. Z- 
leksis, Thomas Matas, Juoz- > 
Bernotas, Bolius Petrauske \ 
Stepanija Sapranas ir “Nei.” 
Meškauskas.

Tikietų komisija: gaspadinės 
ir bartenderiai: Juozas Snieč
kus, Mariutė Kašėtaitė, Stepa
nija Sapranas, Magdalena Ka- 
rinauskienė, “Nell” Meškūnas, 

Ona Šmotas.

Sister Superior 
Immaculate Conception Conveht 

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

J. Aleksis pranešė susirinku
siems, kad pasiuntė laiškus 
Prez. Trumanui, o kablegramus 
Valstybės Sekr. James Byrnes. MatUda Baker -........—
TaikOS ?OnferenCijOj^Pa7ŽiU‘ Konstancija J^aitis*" Marijona 

Stankevičius, Ona Girdzijaus
kas, Juozas Žemaitis, Jonas 
jakštas, Kazys Dapkus, Leo 
Pranskietis, Stasys Kairaitis, 
Vincas Lugminas, Vincas Ur
bonas ir Jonas Kairis.

“Nell” Meškūnas.

je nuo šių organizacijų: Ame
rikos Lietuvių Tarybos; Lietu
vių Ūkėsų Politiško klubo; Šv. 
Juozapo par. Federacijos 22 
skyriaus; Moterų Sąjungos 43 
kuopos; Sandaros kuopos; L.' 
Darbininkų Sąjungos 5 kuopos 
ir Lietuvių Romos Katalikų Su- 
sivienymo 11 ir 91 kuopų.

Kalbas pasakė klebonas kun. 
Juozas J. Valantiejus, prof. Jur
gis Žilinskas, ponia Ona Vilei
šis, Petras Dagys ir Petras Vil
kaitis. '

Baigiant programą, sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
Šv. Juozapo parapijos chorai, Į 
vadovaujant komp. A. J. Alek- . 
siui. - -

HAMUSON-KEARNY, N. L
Helen Sprinitytė iš Keamy, 

kuri buvo išrinkta “Miss Kear- 
Užvenčio valšč., į USA emigra-'ny — 1946” rugpiūčio 4, taip 
vo prieš D. Karą. Gyvena kur- 
nors Mass.

RIBIKAUSKAS, Jonas apie
68 m. amžiaus. Žmonos vardas 
Ona. turi sūnų Eduardą ir duk
rą Stasę.

RANONIS. Juozas apie 50-55 
j m. amžiaus, kilęs iš Trečionėlių 
km.. Krinčino valšč., Biržų apsk. 
Į USA emigravo prieš D. Karą.

RAMANAUSKAS, Antanas 
kilęs iš Pajevonio km., Vilka
viškio apskr. Į USA emigravo 
po D. Karo.

RADZEVIČIAUS, 'Antano į- 
pėdiniai. Radzevičius kilęs iš 
Rusonių km.. Seirijų valšč., A- 
lytaus apskr. Savo laiku gyveno 
Brooklyn. N. Y.

RAŠKEVIČIUS, Vincas, spė
jamai gyvena New Yorke.

ŠEPORAITIENĖ, (Šyporai- 
tienė), Agota, kilimu iš Kauno 
apskr. Spėjamai gyvena Chica
go, III. Turi seserį vardu Teofi
lė iš namų Tamulaitis.

ŠARKAUSKAITĖ, Anelė, spė
jamai gyvena New Yorke.

ŠIMKUS, Kazimieras (jo žmo
na Domicėlė, iš riamų Stygaitė) 
kilęs iš Veliuonos, Kauno apskr. 
Dvi dukros: Aniceta ir Izabela.

STYGAITĖ, Emilija duktė 
Baltramiejaus.

ŠATŲ šeima (nuo Marijampo
lės).

SURVILA. Jonas. 
ŠALKAUSKAS, Antanas. 
ŠALKAUSKAS, Jonas. 
ŠALKAUSKAS, Juozas, visi 

spėjamai gyvena Chicago, III.
SENKUS, Andrius.

t SENKUS. Jonas ir <
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Lithuanian American Informa- 

tion Center, Sodai Service 
Bureau, 233 Broadvay, 

New York City. 
(Bus daugiau)

• «. • ■ ** 1
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I
pat dalyvavo konteste Hacken- 
sack, N. J. rugpiūčio 20, kur ji
nai laimėjo titulą “Miss New 
Jersey”.

p. Sprinitytė atstovaus visą 
New Jersey valstybę “Miss A- 
merica” konteste Atlantic City, 
N. J. rugsėjo mėnesį.

A. Peternytė, G. Milinaičiūtė, 
M. Vaškiūtė, Ad. Serafmienė ir 
A. Smigelskienė lankė “Summer 
School of Catholic Action”, 
Fordham Universitete nuo rug
pjūčio 19, iki 24 dienos.

populiaraus vardo 
tabako išdirbystėje 
per arti 200 metų.

Rugpiūčio 24, A. Shawkonienė 
ir I. Belžienė išvyko lėktuvu iš 
Newark Airport į Pittsburgh, 
Pa., kaipo delegatės atstovauti 
Marijos Moterų Sodaliciją Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmė
jų seime, kuris įvyko rugpiūčio 
25. A. E. S.

PUTNAM, COHN.
Moterims Rekolekcijos

įvyks rugsėjo 6, 7 ir 8 dieną 
Vilią Maria,: Thompson, Conn. 
Rekolekcijas ves Misijonierius 
Tėvas Barnabas, O.F.M., nese
nai atvykęs iš Italijos.

Rekolekcijos prasidės rugsėjo 
6 dieną 8 vai. vakare ir baigsis 
rugsėjo 8 dieną rytą. Po reko
lekcijų bus Šv. Juozapo namo 
pašventinimas. Taip pat kas no

Juozas Kasim

Jei Jūs Nori!e 'Treat" 
Vietoje “TreotmenU.”

I 
I

Ine.
Laidotuvių 
Direktorių*

602 Washington Blvų.
BALTIMORE 30. Md. 
TeL Lexington 8595 

Llmoslnal dM vtonkly reikalų 
PatarnavtonM Olen< Ir Rakti

Alfredas Dumša buvo parvy
kęs praleisti atostogas pas savo 
tėvelius p.p. M. Dumšus. A. 
Dumša pereitą metą spalių mė
nesį su atsižymėjimais užbaigė

IVilanova College, o dabar dar
buojasi Detroit, Mich. kaipo 

“ civilius inžinierius.
i Garbė mums lietuviams turė
ti šavo tarpe tokių jaunuolių; 
garbė ir tėveliam, kad nepagai
lėjo suteikti savo aūneliui moks- 

j1*
Jaunas A. Dumša buvo par- 

Amerikos Lietuvių Tarybos vykęs su nauju automobiliu, 
piknikas įvyko rugpiūčio 18 d., Į Pavažinėjo savo tėvelius, taipgi 
Linden parite, Union City, Nau- nepamiršo ir draugų pavažinėti, 
gatuck, Conn. Atvyko daug sve-j - ■■
čių iš New Haveh, New Britam,' Apaštalavimo Maldos drau- 

Ansonia ir iš tolimos Mass.; o gija rengia pikniką, rugsėjo 1 d. 
daugiausia iš Waterbury. Pa- pas p.p. J. Žemaičius, 379 Wil- 
sekmės buvo kogeriausios. į son St. Kviečiame skaitlingai at- 

Programos vedėjas komp. A. silankyti. M.š.

WA1BBURY. COHN.

t

PIRMA NEGU
PIRKSI NAMĄ

... būk tikras, kad morgičiaus išlygos ata- 
tinka tavo pajamas. Šiandien yra nepapras
tos namų kainos ir finansus reikia tvarkyti 
labai atsargiai. ; '

Dėl mdrgičių būsi tikras, jei pasitarsi su 
Mutual Savings Banku. Visi Savings Bankų 
morgičiai yra “pritaikyti” kožnam atskirai; 
juos nustato nuosavybių vertės ir finansi- 

> nįų problemų žinovai. .į
. Nepasirašyk “ant taškuotos linijos” iki 
nepasitarsi su vietos Mutual Savings Banku ’ — ’ 
apie^nebrangų ir kmlęstų morgičių.

of Massachusetts
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