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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteteris. 
----------------------- :--------------- 4

Jo Prakilnybė 
Atlantė čarteris nuskendo 
Pralošė
•

Kun. Dr. K. Urboziavičiaus 
bažnytinis poaukštis malonus 
keliais atžvilgiais. Džiaugiasi 
mūsų katalikiškoji išeivija, juo 
labiau Darbininkas, kurio vy
riausiu redaktorium jau ilgą ei
lę metų yra Garbingasis Prela
tas. Bostono, arkivyskupijoj iš 
viso pirmasis toks poaukštis 
tenka lietuviui. Iš devynių nau
jųjų monsinjorų lietuvis yra, 
berods, vienintelis svetimtautis.^____
Boston Herald jį apibūdino kaip j Vyskupas Henry J. 
didelės inteligencijos vyrą, daug Brien, D. D., i’ 
rašantį ir mokantį net septyne- Conn. bus celebrantu, 
tą kalbų.

Jo Prakilnybei Dr. K. Urbo- dy, D. D. 
navičiui suteiktas Jo Šventeny- N. H. pasakys pamokslą, 
bes Namų Prelato titulas, kurį J. E. arkivyskupas Ri- 
turi palyginti nedidels pasauly-J chard J. Cushing pirmi- 
je dvasiškių skaičius. Žmonės ninkaus.
galų gale visados susilaukia tai, 
ko jie verti. Už didelius nuopel
nus tėvynei išeivijos tarpe, už 
visas pastangas kultūriniame 
darbe Nepr. Lietuvos Vytauto 
Didžiojo universitetas savu lai
ku mūsų redaktoriui suteikė 
Garbės Daktaro laipsnį, o da
bar Veteraną deramu laipsniu 
atžymėjo ir Apaštališkasis Sos
tas.

Kai šių eilučių autorius aną 
dieną Bostone užėjo pas J. Pr. 
Prelatą, rado jį kukliai nusitei
kusį, berašantį apysakos apie 
partizanus antrąją dalį... Jo 
darbštumas ir kūrybinis pajė
gumas yra nuostabus. Duok 
Dieve sveikatos ir palaimos di
deliems Prelato kūrybiziiams 
užsimojimams įvykdyti!
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K. of C. Metinis Seimas
Sekmadieni, rugpiūčio 

17 d., Statler viešbutyj, 
Boston, Mass., prasidės 
Knights of Columbus 65-j 
tas metinis seimas. Baig
sis rugpiūčio 21 d.

Seimas oficialiai prasi
dės iškilmingomis pontifi-J 
kalėmis šv. Mišiomis Šv. 
Kryžiaus Katedroje, rug
piūčio 19 d., 10 vai. ryta.

. O’- 
iš Hartford, 

ir 
vyskupas Matthevv F. Bra- 

iš Manchester,•f

i
Bankietas įvyks antra

dienio vakare, rugniūčio 
19 d., Copley Plaza viešbu- 
tyj. Princioaliais kalbėto
jais buvo J F arkivvsku- 
pas Richard J. Cushing, 
Vyriausias Vytis, Teisė
jas Swift, ir Senatorius 
Francis J. Myers iš Penn- 
sylvania.

Atstovai atvyks iš į vai-; 
rių Jung. Valstybių sričių,1 
Kanados, Meksikos ir Cen-, 
tralinės Amerikos. Atsto-' 
vų registracija prasidės 
sekmadienį, rugpiūčio 17,1 
vadovybėje John F. X.( 
McMackin, registracijos Į 
komiteto pirmininko.
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Ramiečlj choras — šis Romiečiu bažnytinis muzikos choras, susnle- 
iąano koplyčios choro, atvyko į Jung.dantis iš 54 vyrų ir berniukų iš Vat:

Valstybes iš Romos laivu “Sobieski”. Dainininkus oficialiai pasitiko New 
Yorko mayoras O’Dwyer ir kiti. Šisįchoras koncertuos Jung. Valstybė
se, Kanadoje ir Hawaii. Pirmas konąertas įvyks Polo aikštėje New Yor
ke. Dalis pelno bus skiriama Italijos karo našlaičiams. Šio choro vedėju 
yra Monsinjoras Licino Refice, matotiias šio vaizdo pačioje kairėje.

“Jfiir" Jungtinė Valstybė Įteikė Rusi
———— , Į New York, rugp. 14 — J.

Vyskupas Ireton Dalyvaus V. Laivyno generalis karo
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Jung. Valstybė Turės Ginklu

Johnson Sako 3 Tautos ir Raudonieji 
Yra Kalti Dėl Pavojaus Graikijai

J. V. Pakels Aukso Kainas 
Iki $50 Už Uncijų

Londonas, rugp. 14 — 
Praneša, kad Jung. Vals-

Lake Success, N. Y. — nijos dirbtuvėse. Derybos 
Hershel V. Johnson, Jung. dėl algų pakėlimo ir kitų 
Valstybių atstovas Jung. reikalavimų prasidės pir- 
Tautų Saugumo Taryboje, madienį, rugp. 18 d. 
pareiškė, kad Jung: Vals
tybės ir kiti kraštai turės 
griebtis ginklo, kad apgin
ti Graikiją, jeigu Rusija 
naudosis veto teise ir pa
stos kelią Jungtinėms 
Tautoms.

Johnson pasiūlė rezoliu- tybės trumpu laiku pakels 
ciją, pagal kurią įsakoma kainas už auksą. Dabar 
Albanijai, Bulgarijai ir skaitoma už aukso unciją 
Jugoslavijai “sustabdyti $35, o esą planuojama pa
siuntimą pagalbos sava- kelti iki $50 už unciją. Ta- 
noriams, kurie kariauja čiau šios žinios kol kas ofi- 
prieš Graikijos valdžią”, cialiai nepatvirtintos, 

j Jeigu Rusija išeis prieš Anglijos valdžia labai 
rezoliuciją ir panaudos ve- susirūpinus.
to teisę, tai Jung. Valsty- ----------------
bes apeliuos į Jungtinių 5^ įyįso Kajnos
Tautų generalinj susirin- * 
kimą, kuris prasidės rug
sėjo 16 d., Flushing Mea- 
dow. Mr. Johnson tikisi,

Nepakils
Jung. Valstybių iždo se- 

kad Jung. Tautų susirinki- kretorius Snyder paneigia 
mas panaudos visą savo gandus apie aukso kainų 
galią Graikijos apsaugoji- pakėlimą nuo $35 iki $50 
mui. už unciją. Jis sako, kad

---------------- nebuvo nei kalbų, nei nėra 
i Pasibaigė Gumos Darbinin- Plani* kelti kainas už auk- 

ku ętrttkac- - - - - - - - - >S^‘WashingtonjX>. C. — | Pa^al Maskvos sutartį, 
Jung. Valstybių valstybės Jung. Valstybių ir Rusijos 

New York__J E vvs Cj‘ •riirsnDerK iai» Kau(ucpa.rwuuciiB*Mj fucMic ivu-( bendra komisija turi iš-(
Vlina« PpfprT Trptnn D Jis mušęs du Amerikos sijai griežtą reikalavimą, spręsti Korėjos reikalus ir 
Kūpąs r-eter Lt. ireton, Lf. Vali. Vad -ii iki 91 d i. snidiirvti bendra taikina

• „_ Ynrdn nraiMiiin teisinas, „nubaudė ženklų
šl° mėnesio 14 d. raėje šeše- ** * davimo viršininką Harold kg Streikas

ri metai, kai “kur nors At
lante” JAV prezidentas Roose- 
veltas ir D. Britanijos ministe-

E. Hirshberg už tai, kad departamentas įteikė Ru- bendra komisija
V • 1 1 _ __ A • 17 •

Penki Imo Lėktuvų
Nelaimėje

Akron, Ohio, rugp. 14 — 
Kai tik B. F. Goodrich 

pareigotų savo atstovus, valda,. kompanija sutiko pradėti
kurie įeina į bendrą komi-j Marshall’as pareiškė, 
StjąHK«>^iXktikalUS SVar',kad Korėjos reikalų spren- Workers, CIO, 
styti, susirinkti. dimą toliau atidjti negaIi. strejką

ma, nes to reikalauja tei Streikavo 21,000 darbi- mijos aerodromo, 
'singumas Korėjos žmonių ninku septyniose kompa- žmonės užmušė. 
Jgerovei. Rusai turi laiky----------------------------------------------------------
.. . ... _ k.__ ___________________ _________ ___ __________________

------ - „ ------------- ---------- — • R va vaikinus japonų karo kali- kad ji iki rugpiūčio 21 d. į- sudaryti bendrą laikiną 
ris pirmininkas Churehiiiis, ka- n^tovykloje Philippi- ’------------ ---------------—
bių apsupti, paskelbė >«khiail<*?’Jdd• ?USa!??į ““kIUis 7 kaltinimus prieš
pagarsėjusi Atlanto ^^TautinĮŠV. Vardff jį teismas panaikino.

kuris įvyks spalių 1-5 dd. i
Boston, Mass.

Seimo trečios dienos ry- 
te svečias vyskupas atna
šaus šv. Mišias atvirame 
ore, Braves Field.

Vyskupas Peter L. Irę-'
ton, D. D., minėjo savo ku-j

ro vadų ir kitų savo bendradar
bių apsupti,

Tada nacių pavergtai Europai; 
ir viso pasaulio mažesnėms' 
tautoms toji kilnių tarptautinių 
principų deklaracija buvo sukė
lusi skaidrių vilčių. Pilną doku
mento tekstą rasite D-ko kita
me puslapy, o čia belieka prisi
minti, kad nedaug istorijoje y- 
ra svarbiųjų dokumentų taip 
išniekintų ir pamirštų, kaip at
sitiko su Atlanto Čarteriu. Jo 
autoriai šiandien vertinami ki
taip, negu prieš penketą metų, 
o vienas jo žirantų, Sov. Rusija, 
žiauriai naikindama pavergtas 
tautas, rengiasi krauju nu
siaubti visą pasaulį. Kur dingo 
gražiosios deklaracijos? Liūdno 
juoko mėgėjai pasakoja tokį 
nuotykį: Atlanto gilumoje su
sitikę du narai (vandeniniai 
paukščiai). — Ką čia veiki? 
klausia vienas. — Ieškau Car
terio, susiz*ūpinęs atsakė kitas...

Gal ir laimingas Rooseveltas 
miręs anksčiau, negu iš penke
to metų perspektyvos būtų tu
rėjęs matyti savo politikos vai
sius. Šitos politikos kritikai dar 
Teherano konferencijoj statė 
klausimą: “O jei Stalinas, ne
žiūrint visų jam daromų nuolai
dų, pasirodytų nenusiteikęs tai
kai dirbti”? J tai vienas prezi
dento draugų atsakė: “Ponas 
Rooseveltas lošia dėl tokio di
delio laimikio, dėl kokio dar nė 
vienas valstybės vyras nėra lo
šęs”... •

Prezidentas Rooseveltas pra
lošė, nors jis mirė anksčiau, ne
gu Sovietų akcija Baltijos kraš
tuose, Lenkijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Rumunijoje, Ven
grijoje, Balkanuose ir Tol. Ry- juoko Teherane ir Jaltoje pas- denyčiose. Spėjama, 1 
tuose tai patvirtino. Vakarinių kutinysis tebesijuokia tik Stali- nemažas skaičius pateks tautinei 
sąjungininkų demokratiškumo

JUNG. VALSTYBES - ANGLIJA 
PRADĖJO DERYBAS DĖL 

RUHR ANGLIES

• 
Manchester, N. H. — Kai 

tai United Rubber Armijos A-26 bomberis 
atšaukė susimušė su kitu Armijos 

lėktuvu netoli Grenier Ar
tai 5

itis Maskvos sutarties.

VVashington, D. C. — iRuhr slėnyj yra labai 
nigystės sidabrinį jubilie- Antradienį, rugp. 12 d. svarbus dalykas Europos' 
jų 1931 m. prasidėjo Jung. Valstybių ekonomijai.

Šiame Šv. Vardo Tauti- ir Anglijos derybos dėl pa-Į Vokietijos industrijos1 
niame seime dalyvaus ir didinimo anglies produkci- klausimu I

Prezidentas Išlydėjo 
Atstovus Į Braziliją

20,000 IŠVIETINTŲ MOTERŲ 
VYKS DIRBTI Į ANGLIJĄ

Heidelberg, Vokietija — Įstatymas numato suda- 
Praneša, kad Anglija jau ryti komisiją iš 7 asmenų, 

VVashington, D. C. —Pre- pasirašė sutartį priimti kuri įgaliojama spręsti vi- 
konferencijaJ į- lentas Truman, išlydė- 20,000 moterų iš išvietintų sus ginčus, kilusius tarp

i lietinę; o viii iv uaiyvauo 11 uiuiiniiiiu diitiiuo uiuuunvi- om*wma*** v* e _ _ ' * .

lietuvių parapijų Šv. Var-jos Ruhr srityje. Anglies vyks Londone, kurioje da-damas valstybes sekreto- stovyklų Amerikos okupa-nuomininkų ir namų savi- 
do draugijų atstovai. produkcija Voki e t i j o s lyvaus Jung. Valstybės, r>« MarshalI ir kitus at- clnes zonos, Vokietijos, ninku, ir duoti jsakymus.

UNIJOS VADAS UŽDRAUDĖ 
KELTI JO ALGĄ

Prancūzija ir Anglija.

Britai Davė 100 Lėktuvų 
Čekoslovakijai

zonos, Vokietijos, ninku, ir duoti įsakymus.
j Nusikalusieji įstatymui 
bus baudžiami pinigine

stovus į Amerikų konfe- kaipo imigrantes darbi- 
jfrenciją, kuri prasidės ninkes Anglijoje.

Moterys 18 iki 50 metų bausme S1OO arba 30 di 
d. Rio de Janeiro mieste, amžiaus, bus samdomos vaipj;mu 

i Brazilijoje, pareiškė, kad tekstilės industrijoj, ligo- J
Vnnfpronpiio nuvvVs Tn. —1.1— Namų savininkas, norė

damas išmesti nuominin
ką, turi įduoti raštu pra
nešimą 6 mėnesiai prieš, ir 
tik po to gali reikalauti 
leidimo išmesti, išskyrus 
už nemokėjimą nuomos, 

rugp. Federalės valdžios nuomų 
vien- kontrolei užsibaigus vasa- 
įsta- rio 29 d., jeigu valstybė 

tymą nuomų kontrolei ir neturės kontrolės, tai pa- 
jį tuojau pasirašė mayo- gal šį įstatymą bus įšaldy- 
ras Bernard Samuel. tos” nuomos.

konferencija pavyks. To- ninėse ir skalbyklose i 
Londonas — Britų vai- kios pat nuomonės yra ir kaipo tarnaitės namuose, 

piūčio 14 — International kuri jo įsitikinimu pateisi- džia praneša, kad ji davė valstybės sekretorius 
Brotherhood of Teamsters narna, nežiūrint to, kad jo Čekoslovakijai 100 įvairių MarshalI.
— AFL seime atstovai pa- pasekėjai nori ją pakelti, karo lėktuvų. kad “Vakarinio Pusrutulio
siūlė pakelti algą genera- ir jis pasakė atstovams,' Sutartis dėl tų lėktuvų tautų solidarumas” yra' 
liam prezidentui Daniel J. kad jeigu jie ieško naujo gavimo buvo pasirašyta, vienas svarbiausiu dalyku 
Tobin. Jis dabar gauna prezidento, tai jie gali ir jo vasario 19 d. š. m. pasauliui.
$30,000 metams. algą pakelti.

Daniel J. Tobin, kuris y-i . . . 
ra prezidentu p^r 41 me-' .Atstovai nusiramino ir 
tus davė suprasti atsto- »18<» "^vars-,
vams, kad jeigu seimas i^°"

tai jis atsisakytų nuo £r- tes veikiantis vice-prezi- 
rinkimo prezidentu. Jis sa- dentas ir Jam "Matyta 
kė, kad jo manymu žmo- al^a-

San Francisco, Cal., rug- gus turi dirbti už sumą,;

Naujas Įstatymas Nuomų 
Kontrolei

BAUS KAINŲ PAKĖLIMO 
SĄMOKSLININKUS 

n^l’su^ pakelti VVashington, *

Philadelphia, Pa., 
14 — Miesto Taryba 
balsiai priėmė naują

Stalinas liko nepaveiktas. Po 
Atlanto Carterio sekusio penk
mečio įvykiai visai patvirtino, 
kad taip iškilmingai skelbtos 
laisvės Stalinui buvo tik gerai 
tinką kailiniai, kuriais jis vilkė-1

Kanada Įsileis 10,000 
Išvietintų Žmonių

D. C.
Jung. Valstybių generalis 
prokuroras Tom C. Clark 
įsakė tuojau padaryti kai
nų pakėlimo tyrinėjimą.

i Jeigu bus susekta, kad aanglies trūkumas. Taigi 
kainas kelti už maistą, ragina visus iš anksto pri- 
drabužius ir namus buvo pildyti savo aruodus angli- . .. - o v
padarytas sąmokslas, tai mis, kad žiema nereikėtų 4, s^°^iesi.
sąmokslininkai bus skau- šalčio kęsti.

*—221—2, | Priežastis trūkumo yra

aIis Apsirūpinkite Anglimi

New York
kad ateinančią žiemą bus; 

kad aanglies trūkumas. Taigi

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

1230 KILOCYCLES —WESX,SALĖM, MASS.

Frankfort, Vokietija — _______
Apie 10,000 išvietintų as- džiai baudžiami. | Priežastis trūkumo yra

jo, kol buvo jam reikalinga ir menų bus išvežta į Kanadą Prezidentas Truman pa- ta, kad labai daug anglies
naudinga.^lš trijų didžiųjų girto darbams miškuose ir au- kartotinai yra įspėjęs, kad veža į užsienį.

j t kad didieji monopoliai gresia! Taipgi gali būti trūku-
i gerovei, sakė mas žibalo kurui, koksų ir 

Clark. smulkiosios anglies. jnas. C- ir lietuvių.

šeštadienį, rugpiūčio 16 d.. 1:15 vai. po pietų iš 
, vėl turėsime progą 

klausytis gražių lietuviškii liaudies dainų, muzikos, 
pranešimų, sveikinimų ir vėliausių žinių.

Prašome pasukti savo rodyklę ant 1230 kilocyc
les ir klausytis programos per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORivood 1449
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LOWELL, MASS.
Lowellio Šv. Juozapo parapijos nariai 

nuoširdžiai sveikina savo buvusį kleboną
Prelatą Kun. Dr. Kazimierą J. Urbonavičių, 
Ph. D., jo išaugštinimo džiaugsmo -proga. 
Linkime; kad Visagalis leistų jam.ilįicfi pa* 
sidžiaugti savo užsitarnauta garime Katali- , 
kų Bažnyčios vadovybėje.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJIEČIAI ir 
KUN. PRANCIŠKUS V. STRAKAUSKAS.

VYČIŲ SEIMAS
Šiuomi kviečiame visus, Vyčių Himnąs sako:^*Tsu- 

kurie brangina lietuvišką-'tai ir Bažnyčiai”. Nbrime 
katalikišką veiklą, daly- 'priminti ir jauniesiems ku- 
vauti Lietuvos Vyčių 34- nigams, kurie gal dar ne- 
tame Seime, kurs įvyks'susipažinę su šia organi- 
rugsėjo 12, 13 ir 14 dieno-’zacija, kad jų vadoviivi- 
mis, Benjamin Franklin mas yra mūsų laukiamas 
Hotel, Phiiadelphia.

Kviečiame visus 
visuomenininkus, 
sionalus, 
darbininkus, 
senus prietelius ir 
jus, atvykti ir padėti šuva- siems iš Europos.
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Blogas paukštis i kuris 

savo lizdą teršia, bet dar 
blogesnis vaikais, kuris sa
vo gimdyto jus 'niekina ’’ ir 
net žudo.

Geriau . nežinojimas, ne
gu blogas žinojimas. To-

/•T' c.

t M
» -i- į/>isimas, 

rugp. 14 — Padalinus Pun- dėl kurio kyla daugiausia 
jab į Indų ir Pakistanu zo- ginčų, tai Balkanai. Taip- 
nas, ši didelė šiaurinė pro-'gi kils daug ginčų ir dėl E- 
vincija pergyvena ‘ krūvi- gypto reikalavimo, ’ 
nas riaušes. Britanija ištrauktų savo

Lahore mieste šimtai su- kariuomenę iš Sudan.
žeistų žmonių. Į J. T. Saugumo Taryba

Kalkutoje hindų gaujos nubalsavo 8 balsais prieš 3 
nepasitenkinusios Mohan- priimti Indonesijos atsto- 
das K. Gandhi, puolė jo re- vus ir išklausyti jų reika- 
zidencijos namą ir akme- lavimų. Kaip žinoma, tarp 
nimis jį daužė.

Associated Press koren- Respublikos buvo 1 
pondento apskaičiavimu, karas. Jung. Tautos pri- mi 
Lahore mieste užmušta vertė nutraukti karą ir kas 
105 žmonės.
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kadlkios1 mintys kįla'pagalvo-

S.MM BAMBA- T. W » Jg* IHIS|Į Hlui ŠI K vBluZIOS
PerMimVukie^oje

jus apie mūsų bolševikuo- 
jančius brolius 
ypač Amerikoje 
taip vadinamus 
ninkus”. Dar pavergtoj 
Lietuvoj likusius ir išdavi
kišką darbą dirbančius, 

.Olandijos ir Indonesijos galima bent dalinai patei- 
_ > kilęs sinti, nes ten jie priverčia-

ir terorizuojami, bet 
verčia gyvenančius 

taikiu būdu spręsti ginčus, laisvoj Amerikoj. Juk turi 
jie pagaliau žinoti, kad jų 
tėvai, broliai, giminės ir 
artimieji likusieji Lietuvo
je yra paversti vergais, a- 
piplėšti, apgrobti. Dauge-

VėU Nužudė Tel Aviv 
Srilyj

lietuvius, 
esančius 
“bimbi-

VSk M

V 4^■■
■

Jeruraiė, Palestina, rug- jis ištremta į koncentraci-Berlynas, rugp. 14 __________*__________
“Neue Zeitung”, oficialus piūčio 14 — Prasidėjusios jqS stovyklas į kur” kelio 
Jung. Valstybių militarės kruvinos kautynės tarp at„ai nia ir a^iko’ Viem 
valdžios laikraštis. Sako, arabų ir žydų tebesitęsia. /“j “°lt”£
kad Rusijos militareje vai- Vakar vėl arabų su žydais savo Dievo savo pri- 

_ gimtos kalbos, savo kruvi
nu prakaitu uždirbtos že
mės šmotelio. Kiti vėl jau 
treti metai gyvenantieji 
ištrėmime, perkentė viso
kias baisenybes ir dabar 
dar sočiai nepavalgę, su
grūsti stovyklose be jokių 
žmogiškų teisių, bet nesi
ryžta grįžti į okupuotą sa-

Čia matome dviejų aukštų gatvekarius, iš
statytus Phiiadelphia, Pa. Antrame aukšte gali 
tilpti 24 Įmonės.

džioje, Vokietijoje, dabar susirėmime užmušta 3 a- 
daroma griežtos permai- rabai ir 1 žydas ir sužeidė 
nos. 13. Du arabai ir vienas žy-

Laikraštis sako, kad Ru- das yra mirties sąraše, 
sijos zonoje ekonominė pa
dėtis yra labai bloga, ir 
nepermatoma ,kad ji arti
moje ateityje pagerėtų. Washington, D. C — Bos-

Sakoma, kad rusai kari- Įono mayoras James M. 
ninkai pakeičiami civiliais Curley, kuris nubaustas 
pareigūnais, kurie geriau kalėjimu, buvo padavęs vo tėvynę. Dėlko? Dėlto, 
pažįsta Maskvos dabarti- prašymą, kad jam sutrum- kad patys yra patyrę ir į- 
nę politiką. pintų bausmės laiką. Tei- sitikinę, kad Sovietų “ro-

Rusai pradėjo valdžios sėjas James M. Proctor jo juje” gyvenimo nėra ir bū-

Curley Vėl Prataimėjo

perorganizavimą dėlto, prašymą atmetė, 
kad negavo didesnės vo
kiečių paramos. Jie tikisi, 
kad nauji pareigūnai ge-

• 1 • A 4 A -
1 -

kiečius.

t
ti negali. 

Tiek likusieji Lietuvoje,
ficanhflMCr Raoina SmsKo* tiek esantieji ištrėmime

.«_*» *__*__ * ai • • kenčia apkaltinimus ir— ——j* a t____ t ii i • Kenčia apKi
riau mokės patraukti vo- nRTI ApSigynHIlį AJdSKOJ persekiojimus

Fort Lewis, rugp. 14 — kad nori iš savo darbo
Gen. Dwight D. Eisenho- žmoniškai gyventi ir atsi- 
wer, Armijos štabo virsi- sa^o laižyti svetimą neva- 
ninkas, sakė, kad nors A- lytą batą.
laskos apsigynimas nėra! Aš tikiu, kad jūs ten 
taip jau alarmuojantis, garbinantieji Juzupo “ro- 
bet Jung. Valstybės turėtų Jū esate suklaidinti, ap- 

kabinetas ’ataisakl ^uoti U apsigynima stiprinti.
.... . • < y • —

Nedavė Leidta 200 Išn- i 
ŽMI Iš Graikijos

Athens, Graikija, rugp. 
14 — Graikų ministerių

200 turtingų pramoninin
kų pasus iš to krašto išva
žiavimui. Taipgi atsisakė 
išduoti pasus ir kitiems, 
kurie buvo padavę aplika-! 
cijas. įdžios užgirta organizacija/

Ministerių kabinetas da-,siūlo naujus siuntinius iš- 
vė visą galią viešosios vietintiems žmonėms Eu- 
tvarkos ministerijai atei- ropoję, šie nauji siuntiniai 
tyj spręsti pasų išdavimo kainuoja tik j>o $4.00 pa- 
reikalą. kelis. Naujuose pakeliuose

LT. Atidėjo Atostogas

ir jų prisidėjimas būtų ne 
mūsų tik organizacijos, bet visų 

profe-'lietuvių giliai įvertintas, 
biznierius, ir Specialų kvietimą norime 

visus mūsų patiekti lietuviams katali- 
rėmė-kams, neseniai atvyku- 

........ r________ i - . — Mūsų 
žiavusiems atstovams pa-;troškimas yra, kad jie pa
ruošti planus kaip užinte- pildytų mūsų eiles ir drau- 
resuoti lietuvius, ypač jau- ge su mumis stotų kovon 
nimą, mūsų tautos reika- prieš ištautėjimą.
lais. Kviečiame gerb. kle-Į Lai kilnus Lietuvos Vy- 
bonus, kurie per daugelį čių obalsis suburia visus—

ir nuoširdų pritarimą šiai žią metinę mūsų išeivijos 
svarbiai Amerikos lietu- ,3-jų dienų šventę.

Į vių organizacijai, kurios 
tikslas yra dirbti, kaip ir

LIETUVIAMS TREMTINIAMS i metų teikia savo paramą senus ir jaunus — į tą gra-

MIESTELIS-MAINE?
Maine,BALF pirmininkas kun.'lis, arti Easport,

Dr. J. B. Končius, liepos kuriame gyvena arti 4,000 
gale ir rugpiūčio pradžio- gyventojų.
Ije, lankėsi Maine valsty-' o^y village yra karo 

pastatyta žfestelis. 
damas galimybes greičiau vyriausybei kaštavo 7 mi- 
^“^nU^Z dOteri«- 

skaičių lietuvių tremtinių 
Naujajame Pasaulyje. Ta 
pačia proga, pasistengė 
kalbėtis ir mūsų senosios 
tėvynės kaimynų, latvių 
ir estų reikalais.

BALF pirmininkas tarė- H . administraciiai 
tik dėlto, si su Maine valstybės Gu-lia1’ aaministracuai 

bematorium Horace Hild- 
reth ir jam nušvietė lietu- OQA 
vių tremtinių ir jų mokslo 280 pastatų- 
įstaigų būklę. Gubemato-I Quoddy miestelis yra 
rius parodė didelio susido-*War Assets Administra- 
mėjimo ir palankumo įsi- tion Bostono skyriaus ži- 
leisti daugiau Pabalčio nioje. Miesteliui įgyti pa-

CARF ęilK Miltu i te, susimąstykite. Į jūsųLAIK JIU5F11ITU, IdUKŲ užnuodytas sąžines šau-
Pakelius kiasi jūsų tėvų, jūsų bro-

CARE, nepelninga, vai-Į1“ ir artimųjų nekaltas 
6 į kraujas ir kančios. Ge

riau vėliau negu niekada.
Neterškite savo lizdų, ne
žudykite savo gimdytojų.

Vici.
kelis. Naujuose pakeliuose 
yra 25 svarai miltų ir 10 

Visi kiti 
kainuoja

Isvarų taukų. 
CARE pakeliai 

Lake Success, N. J. — po $10.
Jungtinių Tautų Saugumo Europoje yra badas. Y- 
Taryba yra priversta ati-Įra rimtas trūkumas rieba- 
dėti dviejų savaičių numanių ir miltų. CARE pakelių 
tytas atostogas dėl kilusių'pristatymą garantuoja.! Belecko filmų); Mrs. M. Bego- 
svarbių reikalų. Atstovai įUžsakymus siųskite šiuo; nis $2.00.
tikisi gauti atostogas pas-.adresu: CARE, 50 Broad 
kutinę savaitę rugpiūčio St., New York 4, N. Y. ar
mėnes) ir pirm, savaitę,ba į vietinius CARE sky- 
rugsėjo. ' irius.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *Ve.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vics-Pirmir.inkė — G. GaiUūnienė,
8 Vinfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IVaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Ma33. FUmumu Rašt — B. Ctuueoė.

2* Gould SL, W. Rozbury. Mass.
Tel. Parkway — 1864-W 

IMtainkė — Ona Staniuliūtė, 
177 We*t 7th St.. So. Boston, Mass.

TVarkdarė — Ona Krasauskas. 
U Sotlafer St, So. Boston, Mass.

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

Dmugtja mvo susirinkimus laiko kas 
•atro aatradienj mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Sasvath St, So. Boston. Mass.

VM dfMMtjoe reikalais kreipkitės 
pat proCokotu raStininkg.

*V. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždy3.
601 6th St., So. Boston. Mass.

Vice-Pirmimnkas — Pranas Tuleikla, 
i 702 E. 5th St.. So. Bo3ton. Ma33.
' Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thoma3 Pk.. So. Bo3ton. Mass.
; Fin. Rašt. — Alekšandras Ivaška, 
i 440 E. Sixth SL. So. Boston. Mass.
. Iždininkas—Stasys K. GnganaviCius, 
' 699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.
: Maršalka — Jona3 Zaikis.

787 E. Broadway, So. Boston. Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Ma«.

Joseph Boley,
L. Vyčių Centro Pirm.

SKUBĖKIME GELBSTI 
TREMTINIUS

Mūsų broliai lietuviai padėty nėra kaip toliau 
Jame gy-'tremtyje esantieji šaukia-pasilikti, o juo labiau mo- 

veno 4,000 karių ir darbi-si visokeriopos pagalbos: kytis. Pasitaikius progai, 
ninku. Gyvenamų namų materialinės ir moralinės, laikinai palieka knygą, 
yra 150, du apartmentiniai Būkime geri ir neatidėlio- plunksną ir vyksta Kana

is namai, talpiną po 40 šeimų linai tieskime jiems pa- don į Šiaurinę Ontario sri- 
viu ir 250 lovų bendrabutis. Y- galbos ranką. Skaitant jų tį miško darbams. Nesi- 

ra ligoninė, elektros sto- laiškus, man labai graudu stebėkite, netraukykite 
tis, vandentiekis, 6 sande-pasidaro, norėčiau viską pečiais — bėga jie ne tik 
liai, administracijai na- atiduoti, kad tik palengvi-,duonos pilna burna atsi- 
mas, aerodromas ir sporto nūs jų kančias, ar bent su- kąsti, bet ir nuo sovietiško 
salė. Viso miestelyje yra'raminus, nes jų padėtis maro, siaubo. Juk ant jų 
oon kasdien darosi baisesnė, draugų didesnės puses jau

Pasakysiu tiesą, tai ne pa- juodi kryžiai pastatyti, 
slaptis, juos gaudo komu-' “Aš buvęs daugelio jų 
nistai. Pakliūti į enkave- kapelionu ir dabar negalė- 
distų rankas yra lygu nu- damas kartu su jais išvyk-

tremtinių ii perkelti Uni-siūlymą reikėjo įteikti ikie,tl« Pra«an»- «»> dar bai- ti. prašau: Broliaisusini- 
versitetą iš Vokietijos į rugpiūčio 4 d. 1 vai. popiet. ! kitę su jats Siųskite jiems
Maine. ,Tą laiku atliko BALF pir-.. D?lls lietuvių tremtinių knygų laikraščių ir tX

rs kAietns nrieinam.. mininkas. išvažiavo į Angliją, kita Neleiskite jiems vieniemsIš keletos prieinamų mininkas. 
Maine valstybėje lietu
viams vietovių, tuo tarpu, 
atrodo, geriausia yra Quo-. 
ddy Village, prie Passam-;

dalelė važiuoja į Kanadą, ten likti, lyg žydams ant 
Tikėkimės, kad ir kitiems Babilono - Ontario upių 
pavyks kur nors išvažiuo-. krantų. Broliai, širdies, 
ti, tik svarbu, kad nepasi- meilės! Trimituokite Jeri- 
liktų Europoje, nes kilus chono triūba - trimitu. Te
kanti, pirmuoju laiku jie krypsta visų Amerikos 
neišsigelbėtų, rusai suspė- brolių, ypač jaunimo akys 
tų juos išsmaugti. Gi iš to- prie Hudson’o įlankos. Juk 
limesnių kraštų jie visi lai-ten jų draugai, vienmin- 
mingai sugrįš į laisvą ir čiai, broliai lietuviai. Jie 
nepriklausomą Lietuvą. laisvoj šaly augę, kaip el- 

Štai kaip rašo kun. Jus- getos neišdrįs ištiesti pra
tinas Steponaitis, kuris y- šančią ranką, Jūs pas juos 
ra Vokietijoj, Klein Wit- eikite - rašykite. Aš šau- 
tensee lietuvių stovyklos kiu, prašau ne jų, o jų li- 
ir gimnazijos kapelionas: kušių Tėvynėj motinų var- 

“Vokietijoj kanadiečiai du, jų sesučių, visų lietu- 
verbuoja miško darbiniu-1 vių, Lietuvos vardu, nepa- 
kus. Iš Vokietijos tarp ki-1 likite jų vienų miškuose, 
tų tautybių ir lietuvių apie bet tėviškai, broliškai pri- 
500 išvyksta į Kanadą, imkite į savo šeimą, nelei- 
Tai nuo 20-40 m. amžiaus, skite klajoti nevilty!” 
sveiki, nevedę Lietuvos I Visi kaip vienas į darbą 
vyrai; daugiausia studen-1 stodami, prikelsime Tėvy- 
tai, moksleiviai, inteligen- nę!
tai ir šiaip vyrukai. Tokioj i Tiv. B. MikalaaskM, OTJf.

Rugpiūčio 6 d. BALF 
pirmininkas kun. Dr. J. B. 
-Končius, Lietuvos Garbes uvtjr r.iidgc, pir r ooociiu- j Konsulas Boston p adv A 

ST^?Č’'Shanna ir BALF direkto 
riai: adv. F. J. Bagočius, 
A. F. Kneižys ir ponia M. 
Michelsonienė, drauge su 
War Assets Administra* 
tion viršininkais South 
Boston, Mass. posėdžiavo 
ir smulkmeniškai apkalbė
jo problemas.

gražioje gamtos vietoje.- 
Ten yra modernus mieste-

BALF AUKOTOJŲ TĘSINYS
RHODE ISLAND

Providence, Bishop of Provi- 
dence Most Rev. Francis P. 
Keough — $1,000.00; St. Casi- 
mirs Church $290.00 ($250. iš

SOUTH DAKOTA
Marty, Rev. S. Eisenman — 

$25.85.
TEXAS

Refugio, Catholic Charity 
Fund — $10.00.

VERMONT
H’indsor, W. Kaskonas $10.00.

UASHINGTON
Cle Elum, M. Kurtinaitienė— 

$6.00.
Pasco, B. B. Harringan $1.00.
Yakima, Dominincan Sisters 

$5.00.
WEST VIRGIN LA

Moundsville, J. Kukauskai — 
$2.00.

WISCONSIN
Beloit, Brother Dutton Memo- 

rial $1.00; Mrs. L. Rogalski — 
$1.00.

Kenosha, BALF nr. 103 ir

Gyv. Rožančiaus Dr-ja $278.00.
St. Guzauskas $5.00.

MHhraukee, Rev. B. Bli«d — --------
j Rugpiūčio 9 d., kun. Kon- 

Sheboygan, BALF nr. 118 — išvyko į Baltimore,
$150.00; Mrs. O. Posewitz — ,Md., kur su BALF vice- 
$5.00; Mr. Elb. Karpus $5.00; pį^ a<jv> Rasteniu pasi- 
Mrs. K. Samuel $1.00; BALF kalbėjęs, rugp. 11 d. išvy-
nr. 118 — $100.00.

DISTRICT of COLUMBIA
Washington, Lt Comdr. Paul Statė, Department of Edu- 

E. Savoms $5.00; Pulk. Povilas'cation, NCWC Dept. of E- 
Žadeikis. Lietuvos Ministras ducation, War Assets Ad- 
Jungtinėms Valstybėms $50.00. ministration Centre ir ki- 

rmaniA -tomis įstaigomis, gauti lei-
__ o , . dimus ir paruošti planus

(tolimesnėms galimybėms 
ragana (BALTIC universitetą

Montnal. Quebec - Kanados;5£"£*s
Liet. Tarj-ba Belecko fitaose tDarp8S. “ miUmiskc mųs- 
aukos rakoo. i10- K,ek Pavy^;. tarPu

Toroaio, Ontario BALF nr ^“ ^71^
74 — Sioo.oo. priminti, yęa ,r dau"

Ttamta, Ont. _ Geo Alėta..'?1?“ k“dld?t’» Siam.mie9- 
vičiua $10.00.
United Lithuaniaa RsHef Fund 

of America, Ine.
105 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Tel EV. 8-6203

ko į Washington, D. Č., 
(tartis su Department of

f

teliui, daugiau pajėgumo 
turinčių organizacijų. Tuo 
tarpu BALF daro, ką gali. 
Kiek darbas pavyks, pa
reis ir nuo to, kiek BALF 
aukų gaus.

itDarbininko" Metinis 
KONCERTAS

Spalių-October 19 d., 4 vai. pp., Patrick Gavin 
School Auditorijoje, So. Boston, Mass., yra ruošiamas 
laikraščio “Darbininko” metinis koncertas, kurio di
desnę programos dalį sutiko išpildyti viena geriausių 
Kauno Operos artisčių, A. DICIČTfi - TREČIOKIENfc. 
Taigi, prašome draugijų ir klūbų tą dieną nieko ne
rengti, bet ruoštis į “Darbininko” koncertą.

A. PELDŽIUS, “Darbininko” adm.
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South Boston. Mass.

Veto Specijalistas

ja visuotinio visų tautų ū- 
kinio bendradarbiavimo 
su tikslu patikrinti vi
siems geresnes darbo sąly- 

(Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidento ir gas, ūkinę pažangą ir so- 
Anglijos Premjero 1941 m. rugpiūčio 14 d. cialinį saugumą.

w i 6. Abu kraštai tiki, kad
pareiškimas) galutinio nacionalsocia-

■ 1 ■ listinės tiranijos sunaiki-
Jungtinių Amerikos Vai-,visoms tautoms teisę pa- nimo bus galima suorgani- 

:stybių Prezidentas ir Ang- sirinkti sau patinkama zuoti tokią taiką, kuri vi- 
Dvyliktasis Sekmadienis po Sekminių (Rugp. H d.) iii jos Premjeras Churchill, valdžios formą. Turi būti SOms tautoms suteiktu ga- 

E V ANGELU  A: Luko 10, 23-37 j kurie buvo susitikę, rado; atstatytos suvereninės tei- limybę saugiai gyventi sa-
Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytiniams: Palaimintos akys, reikalinga paskelbti kai sės ir vyriausybės tų kraš- vo sienose, o visiems žmo- 

kurios mato, ką jūs matote. Nes aš sakau jums: daug pranašų kuriuos savo kraštų tauti-(tu, kuriems tai buvo jėga nėms visame pasauly — 
nuo baimės ir vargo laisvą 

4. Deramai atsižvelgt į gyvenimą.
7. šitokia taika turi su

ir karalių norėjo regėti, ką jūs regite, bet neregėjo, ir girdėti, ką nęs politikos bendruosius atimta, 
jūs girdite, be negirdėjo. .principus, kuriais jie grin- _

_ . . . t. , „ .džia savo geresnės pašau- jau turimus savo įsiparei- *"7. šitokia taika turi su-
Pamokymai apie meilę ir maldą |lio atities viltis. Štai tie gojimus, abu kraštai dės teikti visoms tautoms ga- »

Štai vienas įstatymo žinovas ėmė jį gundyti ir sakė: Myto- principai: 1 *_ X.....................~ 1—_ ..... štai vienas ^tatymo žinovas ėmė jį gundyti ir sakė: Myto- principai: Ipastangų, kad visos vals- limybę laisvai
(laisvas draudimas) pražudė Lenkiją. Veto tei- >u’ ką aš turiu darvti’ kad Iaimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jis pa-( j Abu kratai nesiekia!tybes, didelės ar mažos, - 

» ar kito- laimėjusios ar pralaimeju- 
Įsios, vienodomis sąlygo- 

vo siela, visomis savo jėgomis, visomis savo mintimis, ir savo ar-( 2. *Abu kraštai pageidau- mis galėtų dalyvauti pa- kinę kad 
_ ______ _ „ j_________  ______ timą’ kaiP Pats sve- Jis_ j“ Urė: atsakeij ui ir *>ū- ja> kad teritoriniai "a’*ei-!šaulio prekyboje ir taip tautos, paisydamos prak- 
gaištinga teisė. Pradžioje ja nesinaudota, bet paskui si ^y'ras- anas> norėdamas pats save pateisinti, tarė Jėzui: Ir timai būtų daromi tik lais- pat naudotis tomis pašau- tiškų ir moralinių princi- 
(Xvn amžiuje) kažkoks Sicinskis, Upytės atstovas, kas mano artimas? Atsiliepdamas Jėzus tarė: Vienas žmogus suinteresuotų tautų su- lio žaliavomis, kurios rei- pUi turėtų atsisakyti nuo 
pirmas istorijoj, suardė vieną seimą. Vėliau jo pavyz- Jeruzalės į Jerika- pateko tarp galvažudžių. Tie apiplė- tikimu. [kalingos jų ūkinei gerovei, ginkluotos pajėgos nanau-
dį pasekė kiti, ir susidariusi iš to neįmanoma netvarka & * ir; sužeid? ji- nueJ° palikdami jį pusgyvę Atsitiko kad. 3 Abu kraštai pripažįsta1 5. Abu kraštai pageidau- dojimo. Kadangi taika at- 
nustūmė kraštą į pražūtį. tuo Pac*u keku ėj° Vienas kunigas ir, matydamas jį, praėjo. Taip - eity negali būti išlaikyta

pat ir levitas, atsiradęs toje vietoje, jį matė ir praėjo. Vienas gi rumu. Paklaustum apie žmonių meilę, irgi rastų kilnų atsakymą ^qį koj ^og tautos kurios 
Amerikos Prezidentas taip pat turi veto teisę. Bet keleivis samarietis ėjo pro jį ir, jį pamatęs, buvo gailestingumo iš Levitų knygos. Nežiūrint viso jo žinojimo, praeina jis pro ap- grėsė ar gali gristi užpulti 

ta teisė taip sutvarkyta ,kad Prezidento veto gali būti sujudintas. Jis prisiartino, aprišo jo žaizdas, užpylęs aliejaus ir leistą sužeistąjį. Tas jo praėjimas ir yra pats skaudžiausias: pra- kitas tautas savo sausu- 
likviduotas tam tikra Kongreso balsų didžiuma. Tad vyno, užkėlė jį ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir rūpinosi eina tas, kuris turėtų sustoti. Jo žinojimas nenužengia iš šven- mos jūrų ir oro apsigin- 
žalos iŠ to nebūna. juo. Kitą dieną jis išsiėmė du denaru, padavė užeigos savininkui tųjų knygų pakelėn, kur gęsta kenčiantis. Tuo savo praėjimu jis klavimą gali panaudoti

Tautų atstovai, kurdami tarptautinę U. N. orga- k tarė: Rūpinkis juo ir, jei ką viršaus išleisi, aš sugrįžęs tau ati- netiesioginiai prisideda prie plėšikų darbo — leidžia plėstis blo- užpuolimo tikslams, tai a- 
nizaciją, įsileido veto į savo konstituciją. Matomai jie duosiu- Kas “ šitų trijų tau rodosi buvęs artimas to, kurs pateko gybei, palieka aną mirčiai. Jis prisideda visai to nejausdamas. bu kraštai laiko reikalin- 
vadovavosi įsitikinimu, kad visi atstovai bus Žmonės tarP galvažudžių? Jis atsakė: Tas, kurs jam parodė gailestingu- Tiesa, jis jo nesužeidė, bet kaltas, kad nesustojo padėti. Nekaltas ^as tautas nuginkluoti 

•_ j « xi_= pragįyįg ištiestos vielos skersai kelio, ant kurios susižei- įkį bus sukurta visuotinė
LEKCIJA: Šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams ™otociklistas, — ne jis ją ištiesė, bet jis kaltas, kad tos vielos jr pastovj bendrojo saugu-

(2 Kor. 3, 4-9) (nepašalino ir tuo būdu nesukliudė nelaimės. Nekaltas yra praei- mQ sįstema. Abu kraštai
Broliai: Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime per Kristų, ne V1S- kai j° b«ndrakeieivis parkrinta gatvėje ir susižeidžia, bet kai- Įajp pa£ rems visas kitas 

tas, jei jį ten palieka. praktiškas priemones, ku-
IRGI KUNIGAS rios taiką mylinčioms tau-

Praeina pro sužeistąjį ir levitas. Tai kilmingos Izraelio gi- toms palengvintų slegian- 
minės sūnus. Jo svarbiausioji pareiga — tarnauti šventovei pade- čią ginklavimosi naštą.

Franklin D. Roosevelt 
VVinston G. Churchill

P. S. Šios deklaracijos 
; principus 1942 m. sausio 1 
d. pripažino dar šios vals
tybės: Sovietų S-ga, Kini
ja, Australija, Belgija, 
Kanada, Costa - Rika, Ku
ba, Čekoslovagija, Domi
nikonų Respublika, Salva
doras, Graikija, Guatema- 
la, Haiti, Hondūras, Indi
ja, Luksemburgas, Olandi
ja, N. Zelandija, Nikara- 
gua, Norvegija, Panama, 
Lenkija, Pietų Afrika ir 
Jugoslavija. Vėliau prie 

j jos dar prisidėjo: Meksi-

žinome iš istorijos, kad taip vadinamas “liberum
veto” t __r _ _
sė — tai teisė sunaikinti kieno nire nutarimą? Veto klausė Kas Paraivta įstatyme? kaip skaitai? Tas atsakyda^^ teritorinio 
teise senovės Lietuvos - Lenkijos valstybėje turėjo mas“y'8* Vieipatį, savo Dievą visa savo kirtimi, visa sa- kio praturtėjimo, 
kiekvienas seimo atstovas, galėdamas sustabdyti sei
mo darbus ir panaikinti jo nutarimus. Tai baisi pra-

visoms jūroms 
nais.

8. Abu kraštai
visos

plaukioti 
ir okea-

yra įsiti- 
pasaulio

geros valios ir vartos tą pavojingą teisę vien kraštuti- mo- Jezus ja® Ure: Elk “■tu daryk panašiai, 
iriausiuose atsitikimuose. Bet čia jie padarė nedovano
tiną klaidą, kad neapdraudė veto jokiais suvaržymais. 
Ta klaida pasinaudojo Rusija, kurios atstovas Gromy- 
ko pagarsėjo kaip veto specas (specijalistas). Kai tik kad mes būtumėm savaime tinkami ką nors manyti lyg iš savęs, 
kas naudingo įnešta, Gromyko tuč-tuojau Stato veto bet mūsų tinkamumas yra iš Dievo, kurs ir padarė mus tinkamus 

uždraudžia. Tas vetavimas bei sabotažas U. N. dar- būti naujos Sandoros tarnais ne raide, bet dvasia. Nes raidė už- 
buotės kartais priveda prie desperacijos visus atsto- muša, o dvasia gaivina.
VUS, išskyrus rusiškąjį. Tas trina delnus ir pasityčio-j Jei mirties tarnystė, raidėmis pažymėta akmenyse, buvo to- dant kunigams. Jis nėra pilnas kunigas. Jo pareigos žemesnės ir' 
jančiai Šaiposi. . _ . kioje garbėje, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti į Mozės veidą kuklesnės, tačiau ir jis skirtinas prie šventovės tikrųjų tarnų,

Pastaruoju laiku susidarė labai svarbus Graikijos dėl jo veido spindėjimo, kurs tačiau turėjo išnykti, kaipgi nebus kurių Mozės Įstatymo žinojimas buvo didesnis už paprastų izra- 
klausimas. Rusija užsimojo Graikiją sukomunistinti. didesnėje garbėje dvasios tarnystė? Nes jei pasmerkimo tarnystė elitų. Jis betgi toks pats kurčias praeivis: koks kunigas, toks jo
Pirmiau buvo bandžiusi, bet, nesėkmingai. Dabar įkin- yra garbė, daug gausiau turi garbės teisybės tarnystė, 
kė darban Jugoslaviją ir Albaniją, kurios siunčia ne-, —
reguliarius kariuomenės dalinius tikslu sukelti Graiki-i TRYS PRAEIVIAI-
joje komumstinj perversmą. Graikų kariuomenė tas t a ▼
gaujas laikinai likvidavo, bet jų vieton vyksta nauji TRYS K.LJjN1CjAI
pulkai. Graikijos vyriausybė padavė skundą į U. N.,| Didžiosiomis miesto gatvėmis praeina bei pravažiuoja šim- 
kad kaimyninės valstybės drumsčia jos ramybę ir šie- ^aį įmonių kas minutę. Jie visi nepažįstami, visi tokie vienodi. Kai 
kia padaryti militarinį perversmą: U. N. nutarė išrink- sutinki ilgam ir vienišam kely, jis atrodo toks arti-
ti fArptautinę komisiją tam dalykui ištirti. Rodos, vi- maS) tarsi pažįstamas būtų, ir jis lieka ilgai atminty. Kai žvelgi į 
sai bešališkas ir teisingas nuosprendis, bet Gromyko p^ejyj jg automobilio, jis atrodo kaip daiktas, kuris švysteli pro

ir padėjėjas.

NAUJASIS KUNIGAS
Sužeistąjį priglaudė samarijietis, nugabendamas jį net užei- 

igon. Ir dabar tebestovi “Gerojo Samarijiečio užeiga”, stipriai ap? 
‘griuvusi. Syrijoj ir dabar tebėra vartojamas vynas su aliejum 
žaizdom tvarstyti.

Kristaus papasakotas samarijietis liks neišdildomas žmogus. 
Jis liks neužmirštamas savo paprastumu, paslaugumu, šventųjų 
knygų nežinojimu ir paniekinimu iš izraelitų pusės. Tai buvo anų 

vėl pastatė veto - užprotestavo. bįį J* niekin““,j nedurnas. Ir
Susidaro padėtis be išeities. Toliau taip tęsti ne- ’dam^ ^atal. kad č^e djaflrt^*o 0 min„. 5™ "« J“*” kril‘»-

begalima. Reikia ką nors radikalaus pravesti. Arba į. Dastebi ir io kančia io sruvenančia žaizda Rodos kuni^- J1« įstoja tvarstyti zaizdą pats kentėdamas,
kritiniuose momentuose elitis tiesioginiai t v aDei- - ... .. . T *• T _♦ ’ J*8 gerai žino šventąsias knygas, bet jis artinasi prie kenčiančioKnunguose mumenmose elgtis tiesioginiai, i. y. apei- juk tai natūralu, taip žmogiška sustoti, kur kenčiantis to susto- a ° _ . . . j •• • * - inant U. N., arba išmesti Rusiją iš šios organizacijos. < la^kia kaip balzamo knm įkvepiamas ir skatinamas. Tuo budu jisjvykdo tai, kas
Ir šiaip blogai, ir taip negerai. Bet prie vienos iš tų 
dviejų išeičių verste verčia veto specijalistas — Gro- ■ 
myko. K. j
—————— I. ■ — ■ I ■ (e, ,. ,x. . vienas keleivis guli kaip tik pakelėj, sužeistas irSekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie .. o . o ......

. «• j j ... . . , . J . . ji praeina trys keleiviai:visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

Skirkite savo aukas BALF per savo skyrius ar į- 
staigas arba siųskite tiesiog:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

J _ ,5 . _ . . . .. . senųjų buvo nevykdoma. Jeigu seniesiems kunigams artimas ka. Filipinai, Etiopija, I-Is Jeruzalės į Jenką yra 35 km. Kelias netaip jau ilgas, ta- .... ... ..... . . įL • •čiau iis eina nėr dvkuma nėr kalvas rusvo it kraujas smėlio buvo Uk izrael,tas’ ° ™anjietis ne, tai naujajam kunigui nėra rakas, Brazilija, Bolivija, 
, ..P6. 7, , ą’. P6. . , . .. ’ . ... , • •’ nei žydo, nei graiko, tėra tik artimas. Jis sustoja ties kiekvienu,Į Iranas Kolumbija, Liberi-kur plina plėšrių šakalų ir besislapstančių užpuolikų. Nelaimei, . a !. .... T . . ..... * -• *, , . . , ... x \ • • i-x* r>_ P sustojimo reikalingu. Jo tarnyba Dievui nesiliauja šventovėje, ia Prancūzija, Ekvado-vienas keleivis guli kaip tik pakelėj, sužeistas ir apiplėštas. Pro .. , , .... . J _ .r ’ _

6 r F J r į ji greičiau joje prasideda ir trunka ne 8 darbo valandas, o ištisai ras, Peru, Čile, Paragva-
i24 vai. Iš šventovės jo tarnyba persikelia į mokyklas, ligonines,1 jus> Venecuela, Uragva- 
Iprieglaudas, susirinkimus, šeimas ir net į gatvę. Jo šventovė nėra jus< Turkija, Egiptas irKUNIGAS

Jis yra Izraelio tautos sūnus. Puikiai jis žino šventąsias Mo- tik altorius, o visas platusis gyvenimas. Ten kur yra žmonių, ten Saudi Arabija.
zės knygas, daugelį vietų moka iš atminties ir daug laiko pralei- yra ir kunigas, nes ten visuomet yra kenčiančių, nusidedančių ir^ -----------------
džia į jas besigilindamas. Paklaustum jį apie Mozės įsakymą su- pakelėj sužeistų. Jei praėjo pro šalį Izraelio kunigai, nepraeis. Meilė pridengia nuodė- 
silaikyti nuo tam tikrų valgių, atsakytų su visišku mokytojo tik- Kristaus kunigai, jeigu jie yra tikri kunigai. G. mjų daugybę. ŠV. Paulius.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kolitas

16.

Planai ir Rūr □ai
Gavęs dvylikos vyrų būrį, buvusis politru- 

kas Kukuškinas, dabar Gegužis, labai nu
džiugo. Pagaliau išsilaisvino iš nepakenčia
mos čekistų vergovės ir galės darbuotis lie
tuvių naudai. Gimtosios šalies dvasia pilnai 
jame atgijo. Pirmiau, kai gyvendamas Rusi
joj, buvo nuo Lietuvos nutolęs, gimtosios ša
lies reikalai jam buvo svetimi. Dabar viskas 
pakitėjo. Lietuvos aplinka nesuvaldomai prie 
savęs jį glaudė. Tie ryšiai su Tėvyne ėjo dar 
tampryn, kai pamatė daromas lietuvių tau
tai skriaudas. Už ką bolševikai tuos nekaltus 
žmones taip žiauriai persekioja? Jam buvo 
skaudu žiūrėti, kaip jie Rusijoj savuosius 
kankina. Bet ten jis šiaip taip iškentė: jei 
tauta tokią valdžią pasirinko, — tesižino. 
Gaila rusų tai gaila, bet kam buvo tokie kvai

li ir davėsi į maišą kišami? Gi dabar, kai ma
to savo gimtosios tautos kančias, tai rodos, 
kad tie žiaurumai ant jo paties kailio krinta. 
Dabar jis laisvas veikti kaip tinkamas ir tau
tos skriaudikams nors kiek gali atlyginti. 
Tam jis panaudos visas savo pajėgas.

Tačiau, kas daryti? Nuo ko pradėti? Su
skaičiavo savo pajėgas — ir vėl ta nelemta 
skaitlinė — trylika. Gegužis dar vis negali at- 
sipalaidoti nuo rusiško prietaro, kad tas 
“kipšo tuzinas”— “čortova diužina” — būti
nai atneša nelaimę. Bet tą nemalonumą pa
šalino Žaliukas, pareikšdamas, kad neapleis 
savo draugo ir prie jo kuopos prisidės. Labai 
gerai, vienu rūpeščiu mažiau. Keturiolika — 
skaitlinė daug jaukesnė. Vis dėlto labai ma
ža. Jei jos sąstatas susidarytų iš patikimų, 
užgrūdintų vyrų, tai būtų galima veikti pa
čiam Kauno priemiestyje. Mažas kovotojų 
skaičius labai lengva priemiesčio pakampėse 
paslėpti ir pačiam priešo centre progų paieš
koti. Lysti tiesiog vilkui į gerklę — kaip pa
trauklu! Gegužis mėgo pavojų: juo didesnis, 
juo kraujas smarkiau verda ir ranka ryžtin
giau smogia. Bet tam reikia prityrusių, išti
kimų kovotojų. Gi jo būrys... Na, Grūzdas, 
Barčukas — kas daugiau? Dar tas raudonar
miečių puskarininkis, kurs su juo pabėgo. 
Jisai sužeistas, bet tur būt lengvai. Išsilai
žys. Kiti nežinomi. Reikia pirmiau juos išmė
ginti. Kitos išeities nėra: teks prisijungti 
prie kokios partizanų kuopos.

Savo abejones Žaliukui išdėstė.

— Žinoma ,kad juos visus reikia nuodug
niai išbandyti, — Žaliukas patarė. — Veikti 
mieste ir dar greta bolševikų stovyklos, rei
kia ne tik pilnai ištikimų, drąsių, bet ir be 
galo miklių ir sumanių kovotojų. Jiems išla
vinti prireiks daug pratimų, gi jiems atrink
ti — daug kantrybės ir dar daugiau apdairu
mo, nes gali įsivelti koks vikrus šnipas. Taip, 
turėsi prisijungti prie kokios didesnės kuo
pos. Aš patarčiau su Geniu susidėti. Ten 
jiems progų nepritruks.

Taip jie ir nusprendė susijungti su Genio 
kuopa ir nukeliavo į Tautgėlų sodybą. And
rius Stuobrys su džiaugsmu juos priėmė. No
rėjo sužinoti, kaip vyko kautynės su bolševi
kais. Jis pats tame žygyje nedalyvavo, ne dėl 
ryžtingumo stokos, oi ne. Jis dar jautėsi tin
kamas kovoti, bet reikėjo namai daboti. At
sargumas niekad nekenkia. Taigi su mažu 
partizanų būriu liko namie, kad kartais če
kistai kokios staigmenos nepadarytų. Tačiau 
dvasioje jis buvo su išvykusiais kovoti parti
zanais ir nekantriai laukė žinių apie kautynių 
pasekmes. Bendrą kovos vaizdą Geniukas 
jau buvo nupiešęs, bet Andriui reikėjo smulk
menų ,nes jo sūnus perdaug kukliai savo žyg
darbius atpasakojo. Andrius norėjo iš kitų 
lūpų viską išgirsti. Be to, jam rūpėjo šį tą su
žinoti apie Eugenijos padėtį. Kodėl Žaliukas 
su Gegužiu taip sparčiai nuo bolševikų pabė
go? Ten kas nors negerai. Ar gi Čeverykas 
taip greit iš žaizdų būtų išsilaižęs ir jau pra
dėjo veikti? Jei taip, tai Eugenija staiga at

sidūrė rimtam pavojuj. Tas dalykas jam 
smarkiai parūpo.

— Na, sveiki-drūti, mieli draugučiai! — 
nuoširdžiai jis pasveikino Žaliuką su Gegu
žiu. — Ačiū Dievui, viskas išėjo laimingai. 
Nuo sūnaus jau tą linksmą žinią girdėjau. 
Bet jis kažkodėl gailėjosi žodžių vaizdžiau 
kautynes atpasakoti. Tarsi koks Julius Ce
zaris: atėjom, pamatėm, nugalėjom. Jam ro
dos, kad aš ten buvau ir viską mačiau — tik 
primena žinomą man dalyką. Gi aš degte de
gu nekantrybe visas smulkmenas sužinoti. 
Kaip ten iš tikrųjų jums sekėsi?

Žaliukas išsižiojo papasakoti, bet Gegužis 
jį pralenkė.

— Kaip sekėsi? Ha! ha! Tamstai reikėjo 
dalyvauti ir matyti, tai pasakytum, kad to
kių kautynių nebuvai matęs. Rusų - vokiečių 
fronte buvo karšta, labai karšta, bet ir čia 
ne prasčiau. Tai tikras Možaiskas mažam 
maštabe. Sakai, tamstos sūnus gailisi žodžių. 
Bet jis nesigailėjo šūvių. Kovojo kaip liūtas; 
ką sakau, kaip liūtas — kaip čortas! Jis pats 
čortu pasiskelbė. Bolševikai bėgo kaip zui
kiai. Jei kas tas kautynes laimėjo ,tai jūsų 
sūnus.

— Aha! aha! — džiūgavo visas nušvitęs 
tėvas.

Čia pat besiklausąs Geniukas nuraudo 
kaip batvinis.

— Et! — nekantriai suniurnėjo.
(Bus daugiau)
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Dr. Igną Skrupskelj prisiminus
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I Buvau raupsuotųjų tėvo tęs. Tačiau jis daug galėjo’ | | X| V C AA A k 
ir be mokslo savo prigimta! VII <I\W« f l^\l

veikla vis plečiasi. Išvy
kęs studijų gilinti į užsie
nį, Ignas Skrupskelis į 
Lietuvą grįžta parsivež
damas daktaro laipsnį.

Pilnas jėgų ir idealizmo 
Dr. Ignas Skrupskelis dar 
su didesne energija stoja į 

amžiaus visuomeninį ir kultūrinį 
J—Nepertraukiamai 

, skaito 
išplėšti iš .mūsų tautos ka-paskaitas, seka visuome- 
mieno. ir kurių darbai ir'ninį ir politinį gyvenimą, 
sugebėjimai šiandien, būtų aktingai dalyvauja kultū- 
taip reikalingi. O tokių išorinėje veikloje. ” JX-~ 
plėštųjų eilės paskutinių- redaguoti “f“ ’ 
jų septynerių metų laiko- labiau praturtina, padaro 
tarpyje pasidarė labai di- europinio pasididižavimo 
dėlės. Daug ąžuolų išvers- žurnalu. Dr. Ignas Skrups- 
ta. Būtų nusikaltimas jų kelis daug pasidarbuoja 
neprisiminti. Nors nevie- ruošiant pirmąjį Lietuvos 
nas išverstųjų ąžuolų neil- Eucharistinį Kongresą, 
gai gyveno, bet savo di- Dr. Igno Skrupskelio or- 
džiais darbais daug nusi- ganizaciniai sugebėjimai 

ir 
di- 

kon-

Skaudu prisiminti liūd
nus ir skaudžius įvykius. 
Jų tiek daug ir toki bai
sūs! Jų pasėkos kaip sun
kiausia našta slegia mūsų 
tautos kūną. Apverktinai 
skaudu prisiminti tuos 
žmones, kurie labai per 
anksti, pačiame 
viduryje ir jėgų tvirtume darbą, 
nenatūralia mirtimi buvo rašo straipsnius, t

jR
i

>je. Pradėjęs r 
Židinį”, jį dar f

džiais darbais daug nusi- ganizaciniai 
pelnė Lietuvai, mūsų kul- buvo labai naudingi 
turai, viso mūsų gyvenimo daug prisidėjo prie 
pažangai. Dr. Igno Skrup- džiausio Lietuvoje 
skelio vardas įrašytas tų 
žmonių eilėse. I 
varta turėjo palikti 
vuosius ir savo 
darbus ir užsimojimus nu
traukti pačiame jėgų tvir
tume.

Dr. Ignas Skrupskelis 
priklauso tai veikliųjų 
Lietuvos vyrų eilei, kurių 
darbai reiškėsi ne Lietu
vos valstybę atstatant, 
bet jau atstatytoje nepri
klausomoje Lietuvoje. Gi
męs dabartinio šimtmečio 
pradžioje Dr. Ignas

kurie prie-
1 • 1 a. •i gy- 

didžius

greso pasisekimo.
Palyginti tylus, 

prastai mėgstąs 
rimto kultūros žurnalo re
daktorius pasirodė esąs ir 
labai praktiškas žmogus, 
gerai suvokiąs būtinuo
sius ir smulkiuosius gyve-

nepa- 
darbą,

m.

L gimtinėj
kuosna. Prie gimtojo T. 
Damijono narna* išaugo di
džiulis vienuolių širdiečių 
(vyrų) vienuolynas, kurs 

misijonierius Ha-

ūkininko' - darbininko iš-į 
mintimi ir kieta meile. I 
Ant pulpito, į kurį atsi-'i 
remdamas mokėsi Darni-' 
jonas, ir dabar tebėra jo į 
paties ranka įbrėžti žo
džiai: “Tyla, susikaupi-i 
mas, buvimas su Dievu”.! 
Tai didžioji Damijono 
syklė.

KUNIGO GUOLIS 
PO MEDŽIU

Prajovų Prajovaitai-

Rugpiūčio 8'dienos“Draugas” ? 
pirtname puslapy, rašo:, 

. j rRugpiūčioMėnesy.Laukiamai Išlipęs,1S laivo raupsuo- DHeBv’Nenunum.,

K AS TAS T. DAMIJO
NAS?

Amerikietis, gerai žino
Havajų salas. Tai juk jo: 
krašto žemė. Ten yrą be rei?^ia .

Hkitų vadinamoji Molokaiiva« saloms ir saugo raup-
įisala, kur iš viso salyno suJ’^'^ apaštalo pahki- 
li vežami raupsais užsikrėtę meilę. Nie-
'ligonys. Priėjusiam šimL k°1.k«t® Damijonas ir ne- -----------
mety\karajiaus nutarimu, Paliko,- i&kyrus mažyn tųjų kolonijoje,

Lbuvo surinjti iš visų salų k“name gimė irjšaloj, T. Damijonas rador . . ... -
^raupšuotieį, nugabėfcti į kekus^rankitB, kurie visi; anksčiau pastatytą mazy- nomai pranašauja,. .jog rngpiu-

Dievo valiai. Vieta parink
ta tokia, kad raupsuotieji 
negalėtų pabėgti: iš trijų 
įpūsiu vandenys, iš ketvir- 
Į tosios aukšti kalnai, taip 
kad beviltiška bandyt pa-j 
sprukt. Kartą atvežtas ten! 
atsižadėk vilties grįžti ka
da nors pasaulin. Tai buvo

. .. tarsi žemės pragaro prie- tikra samanota belgų kai- svetimos šalies. angig> aQt tet£ūko mo bakužė>
tik nėr laulTus^ir ŽO<^ių..: “Pa,ikite Brolis ėjo mokslus gim-L.-....................

in nlip įeinantieji”. Raupsuo- nazijoj, paskui vienuoly- ,. • u i -•
gr JU P ie- tas gyveno čia be jokios ne. Damijonui gi liko ark- f*.Pne. koPlycios

tMolokai '. salą ir palikti

I
Dr. Ignas Skrupskelis, 

vienas iš žymiausių Lietu 
vos katalikų vadų, bolše 
vikų nukankintas Vorku 
toj — Sibire.

Molokai
)■ Jau kuris laikas ,kaip.astro-

> — koplytėlę ir čio mėnesio pirmomis dienomis
Šiaip vieną kitą ’ pašiūręjvyks visa serijai baisių sukrėti-

surankioti ir sudėti jo var- tę pašiūrę 
do muziejuje. <“ * ‘

Gimtojo namo išvaizda, I raupsuotiems. Jokių na-mų ir neramumų visose srityse.
• 1_______ ________1__________ __ •____•______ __ T C? ~mų nebuvo visoj penkių Daugelis planetų, kaip Saturnas 

kilometrų pločio kolonijoj, ir Plutonas turės didelios įta- 
T. Damijonas, būdamas kos į pasaulio įvykius, kaip tai 
nepaprastai stiprios svei- buvo 1914 ir 1939 metais, 
katos, ėmėsi statyti. Me-! 
džiagą atveždavo laivai, o ei 
T .Damijonas kartu su dar 
galinčiais dirbti ligoniais 

įstatė koplyčią ir namelius 
raupsuotiems. Nakties po
ilsiui pasirinko šakotą me-

, kur jis

• itiesa, pakeista, bet matyti 
dar senoji dalis ir vidus, 
kur praleido savo jaunys
tę T. Damijonas. Iš pa
veikslo matyti, kad jo 
gimtojo namo būta moli
nio su šiaudų stogu. Taigyvybę. 1940 metų birželio 

mėn. per Lietuvą pradėjo 
riedėti 
tankai, 
riedėjo 
miestus, 
“a?sevosntLietuTOŠalCTveS,priež‘ūros P?IenSva Pūd?' las, kuriam ’ jis“liko ištiki- 

imas ir merdėdamas, kol jo mas iki aštuoniolikos me-

Liepos 12 d. i 
okupantai Dr. Igną Skrup- galėjo ir nedrįso lankytis lyną* kol šie pagaliau suti-

į Marso ir Uranijaus "susijun
gimas” iššauks atentatus, arba 
bandymus paimti valdžią į vie
no žmogaus rankas, arba dide
lius sprogimus, kaip tai atomi
nės bombos...

Veik visi astroiogai yra tos 
taip miegojo keletą mene- nuomonės .kad reikia laukti di- 
sių, kol Užbaigęs koplyčią, deliU fizinių sukrėtimų, žemės 

! kančias pridengdavo vėlė-tų Nerimo jis prie arklo Pasistatė namelį ir sau. drebėjimų, vulkanų išsiverži-svetimieji na. NiekL iš sveikųjų ne- & prXi H vitnuo? »*• mų' C,k‘onų arba
esi- .« - -j ; i i l- . .... .. .. . (Bus daugiau)

v •

aviacijos katastrofų .Kai kurie 
pabrėžia, kad galimas ir liau
dies bruzdėjimas.

Tiek Stella, tiek Cassiope ir 
kiti astrologai skaito, kad pati 
aštriausia krizė būsianti tarp 5 
ir 10 dienos rugpiūčio mėnesy.

Anot astrologo Edouard pra
našavimo, Prancūzijos prezi
dentas Auriolis pergyvens per 
ateinančias savaites sunkų pe
riodą ir suvaidins svarbią rolę, 
bet jo populiarumas sumažės. 
Priešingai, iškils gen. de Gaul- 
lis .gi Thorezui žvaigždės nieko 
gero nežada. Vatikano, Čekoslo
vakijos ir Graikijos politika ga
lės būti smarkiai įvykių 
ta. gi Anglijos karaliui 

' didelis pavojus. 
Į Visi astrologai labai 
pranašauja Stalinui ir Sovietų 
Rusijai”.

OlUd IX 3H1LUA1UUO1U3 g V V e- ! r. - WT- 1 Z • . . . . . ----------------ir -------------------------------------------------

namojo momento reikalą- skelj sueme- Niekam nepa-toj pasmerkimo vietoj, is- ko. Brolis buvo pasiruošęs; 
vimus Pradėjęs redaguoti sakė už ką' Dar P° kurio skyrus gydytoją ir kuni- važiuoti į Havajų misijas 
“XX Amžių” Dr. Ignas,laiko okupantai,jgą, kurie tik retk-— — - --------—
Skrupskelis pradėjo žengtil™k!^^ 
nepaprasto pasisekimo ir ” 
nepaprastų laimėjimų ke
liu. “!
rė dinamiškiausias, popu-

Tų Mergelių
! ■ ■Jaiko tie patys okupantai, gą, kurie tik retkarčiais ir turėjo išplaukti už kelių 

T -----ir šie dienų; nepramatytai ėmė
kultūrinį gyvenimą, uždą-į buvo bejėgiai: medicina ir sunkiai susirgo. Jo vie- 
rė ir “XX Amžių”, reika- dar nemokėjo gydyti ton prispyręs prašėsi Da- 
-—1—1 ; nu- raupsų, o ir kunigas sun-'mijonas, net nebūdamas
merį įdėti redakcijos var-kiai tegalėjo guosti. Kar-įšventintas į kunigus, vie-

XX Amžius” pasida- laudam‘ 1 paskutinįjį
Skranskelis anksti įsijun- Kariausiąs‘'ir'‘'’^enim^- du Pasirašytą okupantų; tą mirt pasmerkti galvojo įuolyne išbuvęs tos porą 
gė į visuomeninį darbą, klausias Lietuvos dienraš-P"s1^ paskutuų zod), sau: “Naudokimės t------- -----------------------
Atgimusios Lietuvos pir- tis. Nepaprastas tiražo ki-j a 
mųjų dienų gyvenime dir- limas rodė, kad dienraštis 
vonų buvo daug visose sri- pasirinko tikrą kelią, kad 
tyse. Ignas Skrupskelis iš skaitytojas yra patenkin- 
pat mažens buvo tų dirvo- tas. Ir bendardarbių skal
nų nepailstamas purento- čius augo ir augo. Kas pa

bandė truputėlį su Dr. Ig
nu Skrupskeliu pabendra- 
darbiauti, tas jau nuo jo 
nebenutolo. Dr. Ignas 
Skrupskelis nuo “XX Am- 

vadovaujamas žiaus” nieko neatbaidė,
Studentaudamas bet visus prie jo viliojo.

I

jas. Jau gimnazistu būda
mas Ignas Skrupskelis vei
kliai dalyvauja ateitinin
kų sąjūdyje, vis labiau 
kildamas į paviršių ir už
imdamas 
vietas.
Kauno universitete Ignas Didįjį darbą sutrukdė ir 
Skrupskelis jau pirmaeilis sugriovė kiti veiksniai, ku- 
ateitininkų veikėjas ir or- ___ .
ga n iza torius. Jo kultūrinė >o Dr. Ignui Skrupskeliui ir į

rie° Lietuvai'atėmė“Taisvę^ikėjiraį lietuviV
__ — ___ ' Lriiriai nnvn r\oevontnej vi.

Dainavimas

} paskutinį žodį, sau: “Naudokimės tuo, metų. Teologijos mokslus; 
kad “XX Amžius” pats sa-kas mums dar liko”. Taip vos buvo pradėjęs. Vyrės-’ 
va valia užsidaro...

Kalėjime Dr. Ignas; 
Skrupskelis buvo sunkiai 
tardomas. • Niekada Dr. 
Ignas Skrupskelis nesuži
nojo, kuo gi jis nusikalto, 
ne svisi kaltinimai buvo iš
galvoti. Okupantai panoro 
pirmoje eilėje sunaikinti 
pačius veikliausius ir įta
kingiausius lietuvius. Dr. 
Igno Skrupskelio čia iri 
buvo “kaltė”, kad jis buvo 
populiarus ir turėjo pasi-

Tų mergelių dainavimas. 
Jų rūtelių žaliavimas. 
Dainuokit, mergelės, 
Žalios jūsų rūtelės.
Tų bernelių dainavimas. 
Jų žirgelių žvengėjimas. 
Dainuokit, berneliai. 
Žvengia jūsų žirgeliai.
Tų bobelių dainavimas. 
Jų morkelių žaliavimas, 
Dainuokit, bobelės. 
Žalios jūsų morkelės.
Tų senelių dainavimas, 
Jų rugelių žaliavimas. 
Dainuokit, seneliai. 
Žali jūsų rugeliai.

Įgyveno kartu vyrai, mote- nieji neatsispyrė Darni jo-; 
rys, vaikai nepripažinda- no prašymams ir leido 
mi jokio įstatymo: nei šeš- plaukti į misijas brolio 
to, nei kurio kito. Taigi, vietoje. Nuvažiavęs į misi- 
žmogiškumo nedaug ten jas dar kiek pasimokė ir li- 
bebuvo likę. j ko įšventintas. Taip kad;

Vyskupas, gerai žinoda-mokslo jis buvo menko:! 
mas pasmerktųjų gyveni- baigęs ano meto pradžios’ 
mą, ieškojo kunigo, kur iš- mokyklą, apie porą metų ’ 
drįstų apsigyventi kartu mokęsis vienuolyne, o j
su raupsuotaisiais. Atsi- gimnazijos nebuvo ir ma-1 

:rado tik įšventintas misi-!--------- i
' jonierius, vardu Darni jo- _
nas, kuris ryžosi eit gelbėt 
pasmerktųjų. Tuo būdu jis H IBI
tapo plačiai žinomas raup-Į ■
suotųjų apaštalas, kilęs iš K|
mažyčio Belgijos kaimo

palies- 
gręsia

blogai

kuriai buvo pašventęs vi
sas savo jėgas ir sugebėji
mus.

Tuo metu, kai Dr. Ignas į Tremloo (1840 - 1889). 
Skrupskelis ir tūkstančiai 
kitų nekaltų lietuvių sun
kiausiose sąlygose buvo 
kalinami, svetimieji oku-i 
pantai ir jų pakalikai visa 
gerkle šaukė, kad dabar 
Lietuva pradeda teisingą 
gyvenimą...

1941 metų ankstyvą pa
vasarį Dr. Ignas Skrups
kelis buvo “nuteistas”. Į 
“teismą” jis nebuvo nė pa
kviestas. Niekas nedavė 

ir prašome atsiųsti mum3 Angliš- nė pasiaiškinti. Dr. Ignas 
Skrupskelis apie “nuteisi- 

............................................ . mą” sužinojo tik tada, kai 
vieną dieną jam paskaitė 
“teismo” sprendimą, kad Pribėgęs sužvėrėjęs NK-! 

..........................-.............. — jis yra nuteistas 8 metams VD prižiūrėtojas bruta-j 
priverčiamųjų darbų So-įliai nuo antro aukšto narų 
vietų Sąjungos gilumoje, i jį stūmė ant cementinių 
Kaip nebuvo pašauktas į'grindų. Dr. Ignas Skrups- 
“teismą” ,kaip nebuvo lei- -------
sta pasiaiškinti, taip ir 
“sprendimą” skaitant ne-1 
buvo pasakyta už ką gi 
nubaustas.

Toks buvo ir dabar yra 
tarybinis “teisingumas”.

Toliau Dr. Igno Skrups
kelio kryžiaus keliai mažai niekada nebesugrįš į tėvy-;

Si G hlivn

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyng
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su S3.00. ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

iI NUO ARKLO IVIE- 
NL0LYN4

Gimtasis Tėvo Damijono, 
kaimas labai nuošalus: čia; 
nepraeina joks didesnis' 
kelias. Gyventojai turi po, 
sklypelį žemės, iš kurio 
negalėdami su šeima pra
gyventi ,eina dirbti fabri-

ii

šiuomi siunčiame $
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas...................

Adresas.................

,nos baigsis. Deja... Dr. Ig
nas Skrupskelis vargo die-j 
nas baigė gyvybės kaina.! 
Kartą, grįžęs po sunkaus’ 
darbo, neišgirdo švilpuko j 
keltis. Minutę pavėlavo.: ' —--- - - - . ---- I

... NĖZICR1NT KUR TU ŠLį VASARI VAŽIUOSI! 
FOREfO DOLERIAI PAŽYSTA FORDĄ GERIAUSIAI!
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

DIRBTUVĖS U2GIRTI 
METODAI padaro jūsų 
Fordą “kaip naują”, va
žiuoti ir vėl.

FORDO ISLAVINIJ MECHA- 
( 1 1 NIKAI visuomet yra pasirengę 

j“SŲ Fordą aptarnauti savo ge- 
Į riausiu patyrimu.

GREITAS APTARNAVIMAS... LENGVI BSIMOKEflMAI

kelis krito galva žemyn. 
Išsekusios jėgos nepakėlė, 
ir Dr. Ignas Skrupskelis 
tolimoj ir baisioj Vorku- • 
toj baigė liūdnas gyveni
mo ir vargo dienas kanki-' 
nio mirtimi.

Dr. Ignas Skrupskelis
“ j

žinomi. Viena aišku, kad nę, iš kurios jis jėga buvo, 
jie nepaprastai sunkūs.1 išvežtas. Niekas neras ir 
Jis buvo išvežtas į Vorku-jo kapo amžinuose Vorku
tą. Sunkiausias režimas ir,tos pusnynuose. Bet jo ne- 
nepakeliami darbai Dr. Ig-(ilgo ‘ gyvenimo brandūs 
no* Skrupskelio dvasios ne-darbai niekada neišnyks iš 
palaužė. Kantriai kęsda-1 Lietuvos kultūrinio loby- 
mas savo sunkią dalią jis no. Toki vyrai ne dešimt- 
vis dar nenustojo vilties, mečiais gimsta.
kad kada nors vargo die- St. Devenis.’

I
i
i 

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i 
turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be jo- J 
Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- į 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 $

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

bar 
kių

rTT.'Eashingtomc:oof‘ERATIVE BANK
430 IIOAIWAT • 3O0TR IOITON

i!

i'

SPECIALŪS 
FORDO ĮRANKIAI 
yra padaryti, patai
syti jūs Fordą, grei
čiau ir kad daugiau 
sutaupius pinigų.

TIKROS FORDO DALYS 
geriau tiks jūsų Fordui, 
ilgiau tveria ir sutaupo 
pinigų.

Svirnu/
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Švč. Marija į dangų paimta ir Sūnaus apvainikuota.
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-Du ugnies kamuoliai kelių ‘„šimtų pėdų 
skersmenyje.—~Atominės bofnbosapdegintas 
riešutas išleido atžalas. — Sudegino anglin 
žmones, bet gyvi išliko - sliekai. — Mirtingieji

* ■ 4 .
S J. t . ' ?>

2,00^000,600, dviejų bili
jonų) svarų vandens!

Atominės bombos šviesa

spiridtihai?.į
’ ' v

' USA TYRINĖJIMAI: 
KĄ GALI ATOMINE

BOMBA
Liūdna sukaktis ._pripuo-|ir k^is veržėsi į .visas 

lav rugpiučio n^hesyjė :^^: 186,000 mylių grei- 
dveji metai, kai. sprogo{čiu.per sekundę, 
pirmosios atominės ’ bdm-j Trenksmas gi plėtėsi iš •

kundę, o vėliau jo greitis 
sulėtėjo iki penktadalio 
mylios per sekundę.

BAISUS KARŠTIS
Bomba sprogo keletą 

'šimtų pėdų nuo žemės, o- 
re, pavirsdama į ugnies 

į kamuolį. Spinduliuojanti

dveji metai,

bosrjaponijoje.lėliai, bet!pra^U 2 mylias per se- 
giliai tuo dalyku domėjosi 
Amerikos valdinės įstai
gos. Buvo paskirtos spe
cialistų komisijos, po 110 
asmenų kiekviena, ir nu
siųstos į Hirošimą ir Na
gasaki tyrinėti atominės 
bombos sprogimo padari-į 
nių. Pasinaudodamos dari.... . . .
lintakų darbu suvedė““ PTdV^k0- 
viską i krūva ir Daskelbė greit ’kad tie dalYka1’ ku' speeUame leidinį “The 
Effects of Atomic Bombs”, KUŲe DUVQ 
(Atominės bombos nada-lneapdege’ Is Pa«lhkusiU riniaD šfstSa^dabar >P°nų ir ^un^

■ ™w£ar plac,aja,;skaičiavo, kad sprogstan-
P Paąkuting, . Nag^aki 
STmbrSto baSa^- keU!» 
šviesiai mėlyna šviesa, ^rsmenyje. Tų ugnies 
kaip milžiniškas magnezč kamuohų temperatūra bu- 
jos ugnies žėrėjimas. Su .
šviesa atėjo ir karštis ir ka”f10- Vį ^ea ™ 
po to sekė didelio spaudi-!™"““’ra b^o keletas 
mo banga ir sprogimo f?Fa;ura. . .° .Ma™,, 6 .J tūkstančių laipsnių, tarp trenksmas. Įdomu, kad^^y.o . KAnnop /Cpiyi 
trenksmą ne taip labai pa- £ . (C^ [
stebėjo arti buvusieji, kaip ^bS karščio t^
buvusieji toli — jį girdėjo jmmes 00111008 Karscl° tu 
net už 15 mylių. Ant spro- ri 
gimo vietos iškilo baltas 
kaip sniegas debesys, o 
paskiau pakilo pilkai rau
donas dulkių debesys.

ATOMINES BOMBOS 
SPROGIMO JĖGA

Kaip skirtingi yra ato
minės bombos sprogimo 
padariniai nuo kitų, gali
me spręsti iš šio moksli
ninkų paduodamo palygi
nimo: kai sprogsta svaras 
nitroglycerino, 
tiek energijos, 
būtų galima 150 svarų 
vandens temperatūrą pa
kelti 18° Fahrenheito. Gi 
kai sprogsta svaras ura- 
niumo (atominės bombos 
medžiaga), atsiranda tiek 
energijos, kad 18° Fah
renheito galima būtų pa
kelti temperatūrą net

jis duoda 
kad su ja

milijonai laipsnių

1 '

M
1.1

♦

Ujamoj, esančioje kiek 
daugiau kaip mylios ats- 
Itumė nuo sprogimo vietos 
i Nagasaki, mokslininkai 
net keletui savaičių pra- 

I slinkus nuo atominės bom- 
[bos sprogimo, rado radijo 
aktyvumo Žymes.- Spėja
ma, kad tai daugiau ,nuo
nublokštų tenai .atominės' 
bombos likučių, kaip nuo 
sukelto naujo radijo akty
vumo. Darant tyrinėji
mus, surasti, kad žemėje, 
o taipgi radijavimb liga imin lx n i■

.i,

Darbininko” išleistas lei
dinys — “PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAI
GĄ“, sukėlė didžiausio į- 
vertinimo ir pasigėrėjimą 
tų, kurie knygą spėjo įsigy
ti.

“PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ” y- 
ra gausiai paveiksluota ir 
turi 111 puslapių. Joje tilps- 
ta surinktos pranašų ir pa

spirgusiųjų kauluose e-ties Kristaus pranašystės. Knygos kaina $1.00. Įsigi- 
sančios fosforo, barijaus,ijusieji knygą labai ja patenkinti. Gauname daug padė- 
stroncijaus inedžiagos — kos laiškų ir finansinę paramą minėtos knygos fondan. 
turi radijo žOdyvumosžy-rPereitą savaitę atsiuntė aukų sekantieji: 
mių.

KAIP SU ŽEME IR
*- Andrius Mankauskas, Ansonia, uonn.

i Yra duomenų manyti, ^[athew Čepaitis, Ansonia, Conn......... ......
kad tie pavojingieji spin-.jojin stefan, Ansonia, Conn.......................
dūliai neturi patvarios į- Mrs. D. Kazlauskas, Hartford, Conn. 
takos į žemę ar į sėklą, Gerabliauskas, New Britain, Conn. ... 
Darant bandymus buvo g Miciunas, New Britain, Conn........
pasodintos sėklos keletos j^rs p pįikonis, New Britain, Conn..........
šimtų pėdų nuotolyje nuo j Povilonis, Hartford, Conn. ...................
sprogimo vietos, ir jos iš- Jurgis garstis> Ansonia, Conn. 
augo normaliai. Išegzami- Antanas Kardokas, New Britain, Conn. 
navus žemės-paviršių ąto-,^jrs j Tvverian, Ansonia, Conn. 
minės bombos sprogimo q Danusevičienė, New Britain. Conn. 
srityje,-rasti ne tik gyviją Matuzas, New Haven, Conn...................
s^e.kai’ ir kitokie gy- stanley Spundulis, New Britain, Conn........
iviai keletos colių žemėse. ^irs p Ambrose, Hartford, Conn...............
Dar nėra tikrai nustatyta Qna Šimkienė, Nevv Britain, Conn..............
atominės bombos įtaka į Mrs p Karbauskas, Ansonia, Ct................
tėvus ir motinas, tačiau Helen Cebatorienė, Hartford, Conn............
■mylios spinduliu nuo bom- Primisevičienė, Nevv Britain, Conn. ... 
bos sprogimo vietos padi- Anthony Kachunas, West Hartford, Conn. 
dėjo skaičius belaiko ir ne- Anthony Vabalas, Nevv Britain, Conn........

P. Youck, Franckville, Pa........... ......
A. Yunkus, Detroit, Mich...... .............
Andrius Mankauskas. Ansonia. Conn.

gyvai gimusių, o taipgi iš Antanas Valentinas, Ansonia, Conn, .... ,
(Pagal Rafaelio paveikslą šv. Pr. Varpelio klišė), tėvo pusės sumažėjo gali- Mrs. Kirshilis Hartford Conn

sioginiai uždegė lengvai pusantros mylios.Kūnai gi 
degamas medžiagas, kaip tų žmonių, kurie buvo arti! 
juodus drabužius, popierį, sprogimo vietos, pa juoda- 
• W 1 W • —> • 5V • ' » • 1 T . .

V* V K»y***>J AAA>^<WA

sančius už dviejų trečda- buvo

mybes turėti šeimą. |Katrina Valikienė, Nevv Hawen, Conn. 
Buvo pakilusios kalbos, Mrs. Mary Hicks, New Britain, Conn. 

kad žalingai buvo paveikti jonas Žukauskas, New Britain, Conn. 
net tie asmens, kurie vė- petras Kauklys, East Hartford, Conn.

rimoji energija, japonų 
mokslininkų apskaičiavi
mu, siekia astronominio 
aukščio — 10'3 kolorijų.
ATOM. BOMBA DEGINA

Ugnies kamuolys, 
būdamas kelių šimtų pė
dų aukštyje įstengė už
degti kaikurių žmonių dre
bučius (nors juos buvo ga
lima užgesyti), telefono 
stulpus, šiaudų stogus. 
Hirošimoje atominė bom
ba sukėlė gaisrą vienoje 
vietoje, esančioje net 13,- 
700 pėdų nuo sprogimo 
vietos, tai yra net už 2Ų2 
mylių. Tačiau galimas da
lykas, kad gaisras tenai 
kilo, kai nuo trenksmo su
griuvusio namuko šiaudi
nis stogas užkrito ant be
sikūrenusios ugnies.

Pati atominė bomba tie-

nors

JlXWkXl4O V41 UMU&XUO, M W 0MXU£XXXXV » XWV0, . - . . . . —  '--------------------<7 *--------------- --------------- -------------—9 ..................... •

išdžiūvusius medžius — e- vo kaip anglis, kad nebe- iau a|®J° 1 sprogimo vie- jonas Mišeikis, New Haven. Conn............
sančius už dviejų trečda-buvo galima atpažinti.^’ aciau ^e yvesni yrine- xirs. Mary Pavasaris, New Britain,. Conn. 
lių mylios, už 3,500 pėdų Drabužiai ar namai žymiai JĮmai Parode’ kad tai ne- Mrs. A Kedienė, Hartford, Conn................
------------ :— ------ 4^---- «. jtiesa. .......... Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.......

Pavojingieji spinduliai g Kadziauskas, New Britain, Conn...........nuo sprogimo vietos. Bal- apsaugojo nuo apdegintų, 
tai dažyti mediniai namai, Kartais net žolės kuokšte- 
ar tinkuoti iš oro — atmu- lis ar pa™--- - ,A , . — —r--------- >--------------- >
šė karštį neužsidegdami, karną tai vietai apsaugą, *5’ _ P®«U ( augiau^aip K. Povilaitis, Hartford, Conn. 
Kedro žievių stogas ir vir- kas rodo, kad karštis ne- Puse . my«®s) 
šus išdžiuvusios medinės tvėrė taip ilgai, kad lapas !sPro£imo viet^- 
platformos buvo uždegti išdžiūvęs susilankstytų, į ATOMINE BOMBA IR...
net už mylios nuo sprogi- užsidegtų. Spėjama, kad; PLIKIAI
mo vietos. ^atomines bombos sukeltas, Nuo induli d

GAISRAI karstls var8iai ar ll?iau H«_ . bepatvėrė kaip dalelęDauguma tačiau gaisrų 
buvo sukelta ne tiesiog; 
nuo atominės bombos, bet 
nuo antrinių priežasčių: 
besikūrenusios ugnies su-! 
krintančiame name, dėl e- įvairiai.

lapas suteikė pakan- £{^O^esąz?nirtmS1, lkl A- Steponatienė, New Britain, Conn.
puse mylios)

medinės tvėrė taip ilgai, kad IapasjsPro^imo viet^‘

{lis neteko plaukų bombos 
^“'sprogimo pagauti iki 

7,500 pėdų nuo ekspliozi- 
jos. Kaikuriais atvejais — 
net toliau buvusieji neteko 

Medžiai buvo paveikti plaukų. Kaikurie kiti, ma- 
Pavyzdžiui, Na- žesni tų spindulių padari- 

lektros vielų susijungimo, gasaki mieste medžiai, bu- niai, susekti net iki 2 my- 
dėl fabrikuose turėtos ug- vę už pusės mylios nuo lių_nuo sprogimo vietos, 
nies ir t.t. Nagasaki mies- sprogimo vietos, buvo su-

KAIP PAVEIKĖ I
MEDŽIUS

• I 
Taip atrodo veikimas a-j 

te 60% visų gaisrų kilo skaldyti ,jų lapai ir šakų- tominės bombos, prieš j
nuo atominės bombos tie- tės nudeginti. Kitoj vietoj,'dvejus metus išsprogu- 
sioginiai, tik apie 407c —už 2,100 pėdų nuo sprogi- sios. Juo toliau, tuo tos 
,nuo antrinių priežasčių, mo vietos, riešutų medžio'bombos labiau tobųlina- 
Atominė bomba tenai įde- lapai išdžiūvo, sudegė, betimos, įvedami nauji pakei- 
gė kaikuriuos daiktus, e- medelis praslinkus dviems j timai ir atominių bombų 
cnnZins „z,f mnnn nuo atominės padariniai ateityje gali

f

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
Kaip jau žinoma, spalių-Oct. 1 d., Bostone, J. E. 

arkivyskupo Richard J. Cushing, D. D. vadovybėje, 
prasidės Šv. Vardo draugijų seimas ir baigsis spalių 
5 d.

Šiame seime ruošiasi dalyvauti ir lietuvių parapijų 
Šv. Vardo draugijų atstovai.

Pažymėtina, kad šį seimą labai sumaniai rėkla- 
muoja seimo publikacijos komisija. Štai nuo rugpiūčio 
3 dienos iš WNAC radio stoties, Boston, ir visų Naujo
sios Anglijos Yankee Network stočių kiekvieną sek
madienį nuo 2:15 iki 2:30 vai. po pietų kalba įžymūs 
katalikai dvasiškiai. Kalbų temos iš Šv. Vardo litani
jos.

Sekmadienį, rugp. 17, Most Rev. John J. Wright, 
D. D., nesenai konsekruotas vyskupas - pagelbininkas! 
iš Boston, tema —

“JĖZUS, PAVARGĖLIŲ TĖVAS“.
Sekmadienį, rugp. 24, Rev. Daniel J. Donovan, 

Executive Secretary, Archdiocesan Union of Holy 
Name Sociėties ,tema —

“JĖZUS, TIKINČIŲJŲ BRANGENYBE“.
Sekmadienį, rugp. 31, Mr. William E. Hale, Presi

dent of the Archdiocesan Union of Holy Name Socie- 
ties tema —~

“ŠV. VARDO DRAUGIJA IR TAUTOS GEROVE’’.
Rugsėjo mėnesio kalbėtojai bus paskelbti vėliau. 
Pasiklausykite šių taip įdomių ir svarbių kalbų 

sekmadieniais.
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aplinkui j Manikas, Hartford, Conn.....................
Mrs. A. Dzikas, Hartford, Conn..............

; Peter White, Chicago, III.........................
A. Wasel, Caroapolis, Pa...........................
P. Lingis, Rock Creek, Ohio .................
C. Leaga, Detroit, Mich. .._.....................
G. Pivariūnas, Ont. Canada.....................
A. Kavalauskas, Kenosha, VVisc.............
A. Walukonis, Detroit, Mich...................
S. Smith, Martins,' Ferry, Ohio .............
Mrs. Pukelienė, Cleveland. Ohio .........
J. Kurant, Grand Rapids, Mich...............
J. Yucan, Kitzmeller, Md........................
E. Petrenienė, Detroit, Mich...................
A. Aurilienė, Youngstown, Ohio .........
J. Vaitkevičienė, Oregon City, Oregon ... 
J. Bender. Detroit, Mich...........................
A. Petraitis, Detroit, Mich.......................
Mrs. Deveikis, Gardner, Mass. ............ '.
C. Stulga, Elizabeth, N. J.
Sister Angelą Maria, Bingharr.ton, N, Y.
V. Kazlauskas, Detroit, Mich. ..............
M. Gutauskas, New Britain, Conn. ___
Mrs. Partavich, Detroit, Mich............._..
A. Naret, W. Springfield, Mass................
L. Misienė, Cleveland, Ohio.....................
A. Rapalavičius, Chicago, III....................
F. Dubauskas, Rock Creek, Ohio .........

?Joseph Stadalnik, New Haven, Conn. 
Frank Vister, Cleveland. Ohio .............
E. Grimaila, Ondiana Harbor, Ind........
F. Bacevich, W. Roxbury, Ma.ss..............
S. White, Pawtucket, R. [.......................
A. Cizauckienė, Mallenotier, Pa................
M. Steponavičiūtė, Gary, Ind. ............. .
C. Sabones, Ralling Prairę, Ind...............
Gabriel Glebus, VVa’pole, Mass. ............
W. Jarositis, Charlestown, Mass.
A. Slegaitis, White C’oud. Mich. 
I. Burbienė, Rumford, Me. . 
E. Navickienė, VVorcester, Mass. 
Mrs. Tamulaitis, S. Boston, Mass...........
D. Remenienė. E, Cnicago, Ind...............

jMrs. Yermal-y 7>etroit, Mich.
‘U. Vici»*'1Sf Detroit, Mich........................
••T Yvysackie, E. Cambridge, Mass...........

padariniai ateityje gali 
būti dar baisesni. Mokslas 
priėjo prie to didžiojo iš
radimo, bet neįstengia jo 
gėrio tarnybai palenkti.

Dr. J. Prauskis.

sančius net už 10,000 pėdų, mėnesiams 
beveik už dviejų mylių, bombos sprogimo, 
Kaip Hirošimoj, taip Na- naujas atžalas, 
gasaky apdegę telefono 
stulpai matėsi net už 13,- 
000 pėdų nuo sprogimo 
vietos. Hirošimoje net sto- , 
gų čerpės pradėjo tirpti ® 
2,000 pėdų spinduliu, o net 
ir 4,000 pėdų nuo sprogimo 
vietos. Nagasaky kaikur 
sprogo ,lupėsi granito uo- 
los net mylios nuotolyje, At0«inės 
nuo sprogimo. Vėliau Na- gimo vietoje atsiranda ža- ™d*ni turėj° viena lenk^ 
fa*akl° mieste buvo dary- spinduliai iš trijų spaustuvė .tačiau ir tą neseniai-

Šaltiniu: ‘atpirko komunistinis Slavų
j 1) Sprogstant pasiliuoJKomitetas”« sumokėjęs net per 
šuo ja neutronai, gamma 220,000 pezų( (apie 55,000 
— kiti dar nenustatyti dol >- Dabar t0-> spaustuvėj ga

lės būti spausdinami tik komu- 
2) Bombai susprogus iš-Cistiniai leidiniai, jų tarpe ir 

medžią gos lietuviškai kalbančių šlamštas.
Sprogus atominei bom- dar vis išduoda spindulius. JAV yra susiorganizavęs “P. 

bai žmonės, net esantieji 3) Iš bombos pasiliuosa- Amerikos Pažangiai Spaudai 
UŽ keturių su puse mylių, vę neutronai (mažos įelek- Remti Komitetas”, kuris girtasi f. Tamošauskienė, Montreal, Canada 

Neapdengta trintos dalelytės) prasi- i Uruguajų pasiuntu pirmąją J G. Urbulis, Chicago,'III............................
-------r—net skverbia į kitas medžią- auk^ — 252 do1- Aukos p. Ame- p. Spaustins, Cleveland, Ohio................  
esančių 2-3 mylių'nuotoly- gas, sudarydami radijo'Tikos liet, komunistų spaudai iš! j. Savickienė. Cleveland, Ohio............

išleido

MIRTINGIEJI GAMMA
SPINDULIAI

Šalia šviesos ir karščio!
atominė bomba išleidžia? „_ . . . a____ ..
ir ypatingus spindulius, hOnWfnSTdl nCfnra dpmfOų 
kurių, vadinamieji, gam-j ----------
ma spinduliai turi stiprią' Buenos Airese 
prasiveržimo galią ir yra sPaudai visada buvo

lietuviškai 
sunku iš

silaikyti ypač todėl, kad ten nė
ra savos spaustuvės. Lietuviš-

ti bandymai ir susekta, 
kad čerpės panašiai tirps
ta (“bubble”), jei jos nors 
4 sekundes pakaitinamos 
1,800 Celzijaus tempera- induliai 
turoje. r

KARŠTIS sklaidytosios

bai žmonės.

jautė karštį. I
oda apdegė žmonių,

j v.—**** ------------------- ----------------- ----------------------------^-9 W J. od.viCb.ifiiv, V/icvciaiiM, vriiiv ...

je. Sunkūs ' trečio laipsnio aktyvumą. Takasu mieste- čia būsiančios siunčiamos ir to-jM. Sokeiis, Racine, VVisc. ...........
apdegimai palietė žmones lyje, kurs yra beveik dvi!Hau- Montevideo miestas yra K. Pangonis, Detroit, Mich........
net esančius 4,500 pėdų mylios nuo sprogimo vie- raudonųjų centras taip pat Ar- M. Pakulis, Montreal, Canada 
nuotoly, o kartais net už tos Hirošimoj, o taipgi Ni-'gentinai ir Brazilijai. KorJB. Pikutienė, Cleveland, Ohio ...
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GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOS.- ‘
A

3

I

NORWOOD, MASS.
Pereitą antradienį, rugpiūčio 

12 d. Šv. Jurgio lietuvių par. Al-j 
toriaus berniukai ir mažasisĮ 
choras turėjo 
Nantasket Beach. 
“užfundijo” kleb.

Streikas Hollingsworth ir Vo- 
se įstaigos darbininkų tebesitę
sia. Unija reikalauja $1.09 mi
nimumo į valandą
mo darbo pakeitimo, 
viai 
kų 
kad

ir atitinka- 
Darbda- 

kol kas nepriima darbinin- 
reikalavimų. Bet, atrodo, 
darbininkai laimės.

ir
išvažiavimą į 

kurį jiems 
kun. F. Nor- 

butas. Kartu su jais važiavo ir 
daugiau vaikučių ir suaugusių. 
Visi turėjo “good time”. Vaiku- jos Departamentas, kurio virsi' 
čius prižiūrėjo seminaristas An-ninku yra p. Leonas Smelsto. 
tanas P. Kneižys. p. Angelą rius. suruošė tėvams pramogė-: 
Pasniokaitė ir kt. les visose miestelio žaismavie-

------------- tėse. Tėvai ir vaikai linksmai džiaugėsi. 
Rugpiūčio 14 d. Šv. Jurgio praleido laiką. ] 

nar. bažnyčioje įvyko egzekvi- labai palankiai atsiliepė
s ir gedulo šv. Mišios už a. a. vaikelių talentus 

k\nš Stepono P. Kneižio vėlę, mą, kurį jie gavo nuo savo mo- 
užprašė Šv. Jurgio drau-! kytojų.

p. Marijona Balutienė ir jos 
j ’ tė Onutė, gyv. Concord

e., atostogauja Maine valsty-
A p. Balutienė labai daug

B.tLF’e.

ATOSTOGAUJA
bARBTKTNEĄS
kuopos į Moterj Fą junges *’z'i- 

^mą, kuris įvyks Hartford, 
Conn., vyksta dvi atstovės — 
S. Tamulienė ir M. Jokubaitė, 
o į šeiminį bankietą organizuo
jamą tikra ekskursija.

BRIDGEPORT, CONN
šeštadienį iškilmingai 
sena parapijietė a. a. 
Mickunienė. Žmonių į

a.

A. J. Pateckis,
LDS 6-tos kp. ilgametis sekre
torius ir didelis “Darbininko” 
prietelius savo atostogų proga 
pirmą sykį lankėsi “Darbinin
ke”. Apžiūrėjo spaustuvės ma
šinas ir kitus įrengimus.

kad “Darbininkas”; 
Daugelis tėvų turi įrengtą modernišką spaus-1 

apie tuvę. Atsilankymo proga, p. į 
ir išsilavini- Pateckis spaudos reikalams au-l 

ko jo S20.00. Dėkojame p. Palec
kiui už nuoširdumą ir gausią 
paramą.

Pereitą antradienį Rekreaci- į
I

Šv. Kazimiero Parapijos
Bazaras

Klebonas pranešė, kad para
pijos bazaras šį metą įvyks 
rugsėjo mėnesį ir tęsis lig spa
lių mėnesio. Jau išsiuntinėtos 
knygelės, ir kvietė parapijiečius 
jas išplatinti. Taipgi kvietė pri
sidėti aukomis.

Visi pasistengkim nors 
maža aukele prisidėti, kad 
žaras būtų sėkmingas.

Valerio Studio
Mūsų jauni energing’ ir paty-

Kap. Juozas Matačinskas,

_—_ .
more General Hospital. Panelė 
Žitkus tuo jaus prisirašė prie’ 
parapijos ir pasižadėjo veikiai 
dalyvauti parapijos veikime. 
Sveikiname!

Kitos Žinutės

su
ba-

— Pereitą sekmadienį prieš 
mišias, 10:00 vai., kun. A. Du- 
binskas, klebono pavaduotojas 
surišo amžinu ryšiu Manuel 
Brocato su Alverta Jovaiša, pa
rapijiete. Vietiniai kunigai su
darė asistą. Palinkėta naujai 
porelei gausios Dievo palaimos 
savo naujame gyvenime.
— Kun. A. Dubinskas pakrik- 

narys ir štyjo 
bet vis kalbėdavo, Lietuvos Vyčių N. A. Apskrities Paužų

Leonardo ir Elžbietos 
naujagimusią dukrelę 

Marie vardais. Krikšto 
buvo Petras Kisielius ir

po

Apsivedė Tvaska Su 

Neviackaite
Pereitą sekmadien, 2 vai.

pietų, Šv. Jurgio lietuvių par.
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą p. Juozas L Tvas- 

Vyčių kuopos nariai smar- ka. gyv. 7 Atwood Avė., su p. 
’dai organizuoja ekskursiją į Biruta Neviackaite. gyv. 52 Ce- 
L. Vyčių apskrities pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, rugpiūčio Margaret White 
17 d.. Romuvos parke, Brock
ton, Mass.

racijos skyriaus vice-pirminin- 
kės ir įžymios veikėjos sūnus.

Sveikiname jaunavedžius 
Imkime laimingo vedybinio 
' enimo!

rę fotografai, Vincas ir Llarty- 
«Jis.. nas Mišeikiai ir Chris Reynolds 

atidarė savo studiją vardu Va- 
lerio Studio, kuri randasi 757 
;Chapel St. Jie gražiai i__
grafuoja vestuves namuose 
Įėję ir bažnyčioje.

Vincas ir Martynas yra 
nūs mūsų ilgamečio veikėjo 
no Mišeikio. Chris yra Jono 
išeikio anūkas, kuris taip pui-į 
Ikiai pasižymi giedojimu mūsų 

“; bažnyčioje.ir 
gy-

Šv.Pereitą šeštadienį grįžo iš 
Jono Seminarijos Vilos, Mere- 
dith, N. H., klierikas Antanas 
P. Kneižys.

I
i 

|

i

Sveikiname jaunus pramoni
ninkus 
mių.

Praeitą 
palaidota 
Petronėlė 
bažnyčią susirinko daug, taipgi

i ir draugijų atstovai. Velionė 
priklausė prie keturių lietuviš
kų draugijų. Tikrai yra gražu 
kai draugijų nariai dalyvauja 
laidotuvėse ir suteikia paskutinį 
patarnavimą savo nąriui. Pats 
klebonas kun. Kazlauskas su
teikė paskutinį patarnavimą. 
A. a. Mickunienė buvo nuo pat 
pradžios parapijos susitvėrimo
ir per visą laiką priklausė prie uolus ir veiklus L. Vyčių 17 
Šv. Jurgio parapijos. Nors tolo- kuopos, So. Boston, 
kai gyveno, 
kad jai yra labai malonu atvyk- Pikniko Rengimo Komiteto pir- Linda 
ti sumai, pasimelsti savo bažny- mininkas, labai energingai dar- tėvais
čioje ir pasiklausyti giedojimo buojasi, kad piknikas, sekma- Velma Cooper. 
ir vargonų balsų gražumo. Taip dienį ,rugp. 17 d., Romuvos par- — Pereitą savaitę kun. Jonas 
a. a. Mickunienė daug kartų y- ke, Broektone, pavyktų. Jis Mendelis atliko ilgą kelionę į
ra sakiusi. Tad ilsėkis amžinat- kviečia visus atvykti ir su jau- Sabilliasville, Md., kur yra vals-

niifoto- vėje! nimu linksmai praleisti laiką ty- tybės ligoninė. Ten randasi ge-
sa, ----------------- rame ore ir gražiame parke. rai žinomas parapijietis Anta-

Visas tautiškas veikimas va-
saros metu yra apsistojęs, ir Dr. Darnusis. Svečiai paviešėję lietuvių, 

j ' manau, kad ateinantį mėnesį grįžo į savo namus.
prasidės visas judėjimas.

ir linkime geriausių sek-
M.

O.

fORCESTER, MASS

rai žinomas
nas Kripas. Pasiteirauta ar yra 

bet jų nerasta.
Dažnai tenka šios parapijos ku- 

Praėjusį sekmadienį Moterų nigams ilgas keliones atlikti ir 
Socialia Klūbas turėjo savo pik- aprūpinti lietuvių dvasinius rei- 
niką. Oras buvo gražus, svečių kalus, nes šv. Alfonso yra vie- 
buvo gana daug, tad ir pasek- nintelė lietuvių parapija Mary- 
mės geros. iand valstybėje.

Dabar visu smarkumu mūsų: _ Kun. L. Mendelis, parapi- 
Veteranų Postas rengiasi tik- jog klebonas išvykęs pasilsėti

land valstybėje.
Aušros Vartų Parapija.

Paskutinis Aušros Vartų pa- - . ~ |J—----------- — W..T~ r---------
rapijos piknikas, kurį rengia f“ pne nepaprasto ir kareivis- Auo savo sunkių ir atsakomingų

, . „ ir prietelius.
BftAflfTAM MACC i Parapijiečiai gi linki savo myli- 
DnUvKIUn, MAJO. mam klebonui gerai pasilsėti ir 

Rugpiūčio 2 ir 3 dd. kelionė į me^ia, kad Dievas suteiktų e- 
__ Tėvų Pran- ner^j°s ir toliau sėkmingai va

dovauti jų reikaluose.

bažnyčios kolektoriai ir Aušros ko Pikniko> kuris PV1“ rugpiū- pareigų, rašo ir sveikina 
Vartų drauciia. ivvks ši sekma- čl° 24 dieną- »• savo parapijiečius ir pri

ALT Piknikas
ir sekmadienis, rugpiūčio Vartų draugija, įvyks šį sekma-Štai

17 d. Tą dieną įvyksta A. L. dienį, rugpiūčio 17 dieną. Kris- 
Tarybos vietinio skyriaus pikni- tina Stakunienė, draugijos pir- 

’ , Barns- mininkė, sako, kad visos mote-

I

šeštadienį, rugp. 9 d. palaido
tas a. a. Edvardas Warabow. ^as Scheutzen parke, _
laidotuvių direktorius, gvvenęs ^a^* Piknikas prasidės 1 vai. rys nepaprastu būdu rengiasi Greene, Maine,
ij- turėjęs laidotuvių įstaigas 24 pietų. prie šio pikniko, kad sukirsti vi- ciškonų iškilmes ir atgal pavy-
Field St.. Broektone. ir 1156 Komisija darbuojasi, kad sus. Kolektoriai gi sako, kad ko. Gėrėjomės gražia vieta ir
VVashington St.. Norwoode. Pa- piknikas būtų sėkmingas. Bus mes padarysime ko kiti negalė- gamta. Tikrai, jautėmės kaip
liko dideliame nuliūdime žmoną s^an^ valgių ir gėrimų. C* J XT“ ’~"1 T *”* J_“ 1
p. Oną Warabow ir šeimą. j -

i p. Ona Warabow vra taip pat Pikniko pelnas skiriamas kovai 
Jaunavedžiai gavo daug svei- laidotuvių direktorė - _ ....... s-------- =

Brocktoniečius. kimų, linkėjimų ir dovanų.
p. Juozas L. Tvaska yra p.

Ievos Tvaskienės, ALRK Fede-

dar St. Liudininkais buvo Miss 
ir Edvardas 

Chubet, o Adolfas Krušas buvo 
j“usher”.

Vestuvių bankietas įvyko
Pereitą sekmadienį Šv. Jurgio Runeberg svetainėje. Dalyvavo 

lietuvių parapijos berniukai žai- svečių ir viešnių iš Connecticut, 
dė baseball su Brocktono Šv. New Jersey, Arlington, VVorces- 
Roko lietuvių parapijos berniu- ter, South Boston. Brighton, 
kais. Mūsų berniukai, ypač kai- West Roxbury. Brockton, Wal- 
kurie labai gerai žaidžia, bet jie pole. Islington ir Norwood, viso 
i-turi vado — nėra kaip reikia; apie 150. 
organizuoti. Todėl jie negali at
silaikyti prieš P 
kuriems vadovauja veteranas 
sportininkas p. Kubilius.

Ji su sū
num ves laidotuvių įstaigas.

. Gros jo padaryti. Na, lauksime ir pa- Lietuvoje. Įgytų įspūdžių ilgai 
šaunus jaunuolių orkestras, matysime. Eisime visi į pikniką, nepamiršime.

------------- Tėvai Pranciškonai visus ma- 
Mūsų abudu kunigai dalyvavo loniai priėmė ir pavaišino gar- 

Kunigų Vienybės seime, Maria- džiais valgiais. Visi, kurie va-

Avė Maria Valanda

:♦

tt
♦♦♦

iX
JY 
XY 
X 
X 
X ❖
❖ 
t 
t 
T
Y
Y t
Y 
T 
T t 
T

A
’ *

♦ *•4

August 1-st
SALE

Platus Pasirinkimas
Pereitą savaitę I. J. FOX didžiausia mote

riškų kailinių firma, Amerikoje pradėjo taip 
vadinamą AUGUST lst SALE — DIDELĮ 
KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpardavi
me yra didžiausias kailinių pasirinkimas: čia 
rasite visokio dydžio — saizo ir įvairiausių 
kainų.

Nors dar žiema ir toli, bet reikia prie jos 
rengtis — kailinius įsigyti iš kalno. Dabar, 
vasaros laiku perkant galima daug pigiau nu
pirkti ir gauti geresnį pasirinkimą negu žie
mą, kada visos urmu perka.

Mūsų krautuvėje galima kailinius isiryt: 
labai prieinamomis sąlygomis su mažu ’mo' ~- 
jimu, o likusį balansą galima mokėti tair, 
patinka

f
Y 
T t
Y

daugiau ar mažiau į menes’
'tėjusios į krautuvę "istiome* —" ' 
kad Jums patarnautu šio® ’ 

s atstovas Bernardas Koraitis
kailinių ekspertas ir žinovas. Jis padės Jums 
kailinius prisimieruoti ir pritaikins paagl jūsų 
figūrą. Todėl, kviečiame visos Naujosios Ang
lijos ponias ir paneles pas mus atsilankyti ir 
pamatyti mūsų milžinišką kailinių 
mą. Lauksime Jus!

re

pasirinki-

Sekmadienį, rugpiūčio 17 
d., 7:30 vai. vakare, iš 

___ __  WMEX radio stoties ir ki- 
napolyje, rugpiūčio 5 dieną. Ry- žiavo, dėkoja pp. Liolienei, Cu- tinklinių radio Stočių 

Gureckienei bus perstatytas dramati-

dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Kalbės svečias kalbėtojas, ne-
Tre- senai atvykęs iš Europos. , tojaus gi dieną pas mūsų klebo- žienei, Akstinienei, 

K. A. Vasį atsilankė ir Sabulienei už pakvietimą va-
• garbingi svečiai:
;K. Urbonavičius, 
kun. J. Jančius, 
kun. K. Rėklaitis, 
vičius, kun.

p. R. Karnilienė, gyv. ___
mont St., pereitą savaitę sve-j Kviečia visus dalyvauti pikni- ną kun.

' čiavosi pas gimines Lawrence, ke • —l"—'
YjMass.

T 
t r-' • __g —■
2c- « j įvyks Hartforde. Atstovės yraSąjungos seimą, Hartford.!,; ,, . L,

Conn. Kartu su ja iš Norwoodo:
vyks ir p. Teklė Mitchell iš

❖ shua, N .H.
tl 
T i 
T t 
t 
t
X*|* ganizatoriaus.
*|* : pastangomis

i pasidarbavimu ir mūsų klebono
i kun. A. E. Gradecko pritarimu

JL i ir paskatinimu tapo sutvertaY i• nauja jaunimo
Ą!- - - ■

, 25 nariai-ės.
f r-
*|* tūs nariai:
X gauskas. vice pirm. Pranas Ma-
J kauskas. Viola Gradeckytė. Ma- minėti savo 30 metų gyvavimo Šv. Alfonso parapijai gerai ži- 

Tiškiūtė, Betty Šidlaus-sukaktį.
$ kaitė, adv. Vincas Matusevičius

■ IX

darbais.

Sekmadienį, rugpiūčio 17 d. 
p. Akvilė Lyons vyks į Moterų 

seimą, i

Iš Sąjungiečių Veikimo
Moterų Sąjungos kuopa jau 

■išrinko atstoves į seimą, kuris į-

Prelatas Dr. žiuoti į Lietuvių Dieną, Greene, venimas- 
Provincijolas Maine. Kitą metą ir daugiau ža-.
Vizitatorius dėjo važiuoti.

kun. I. Alba- Daugelis važiavo autobusu, o!
Starkus ir kiti automobiliais. Rap. J

zuotas šv. Amalbergos gy-

įvairūs skelbimai

i I

Na-

NEVV HAVEH, CONN
Sveikinam Jaunimą ir Naują 

LRKSA Kuopą 
Susivienvmo generaliaus or- 

Juozo Kazicko 
ir nenuilstančiu

k i

i šios: V. Kasparavičienė, A. Ta-[ 
Imošaitienė, O. Jeninienė ir B. 
Mičiūnienė.

Pastarajame kuopos susirin
kime p. E. Gelevečienė, savo 
gimtadienio proga, visas nares; 
pavaišino arbatėle ir 
Sveikiname p. Gelevičienę ir lin- > 
kime

tortu. j

jai Dievo palaimos. B. M?

KEARNY, N. J
Rugpiūčio 4 d. įvyko L. Vyčių 

90 kuopos pusmetinis susirin
kimas, kurį atidarė pirm. M. 

Susivienymo J Matulevičius, maldą atkalbėjo 
• kuopa, prie kurios jau prisirašė dvasios vadas, kun. D. Pocius.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmosinal <MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

Į

ITėvų Marijonų Padėka kuris dabar reiškiasi ruošiant 
Nekartą per paskesniuosius šias iškilmes, per kurias bus pa

metus mūsų parapijoje darbuo- šventinta šios parapijos karių 
tjasi Tėvai Marijonai, ypač pa- Garbės Sąrašo lenta. Nors šios 

Perskaitytas laiškas nuo vaduodami vietinius kunigus iškilmės įvyksta tik už mėnesio, 
‘ . Liepos mėnesį bet visi prisiruošimo darbai su 

pasidarbavęs kun. V. Atkočius, dideliausiu stropumu jau dabar 
atliekami.

Parapijiečiai gerai atjausdami 
šių iškilmių svarbumą gausiai 
remia šį paminklą savo auko- 

i ruo- 
kun. dr. L. Mendeliui, jo ga- šiasi dalyvauti “in corpore”. Vi- 
biems vikarams ir visai parapi- si Baltimorės lietuviai nusista-

Kuopos valdybą sudaro darbš- tremtinio iš Vokietijos. Jis pra- vasaros metu.
_____: pirm. Jonas Tara- šo paaukoti sporto įrankių.

Kuopa ruošiasi iškilmingai MIC. išvyko ir jo vieton atvyko

nomas kun. A. Mažukna, MIC. 
Tėvai Marijonai savo gyvu žo-

Išrinkta komisija tuo 
kaitė, adv. Vincas Matusevičius rūpintis. Išrinko atstovus į L. 
ir Stasys Košis pasiskirstys Vyčių seimą, kuris įvyks rūgs, džiu dėkojo vietiniam klebonui mis. Parapijos draugijos 
,ū_.12, 13 ir 14 dd., Philadelphijoj. ’ ’ ’ ” ’ ’ “ “z_
i Man, kaipo LRKSA 116 kuo- Važiuos ne tik atstovai, bet ir
pos narei yra labai malonu pa-svečiai. Ijai už suteiktą gausią paramą tę bendrai kuogarbingiausiai ■
sveikinti naują jaunimo kuopą; Iškeltas klausimas apie suor- liepos mėnesį, kuomet per rink- pagerbti šios kolonijos karei-| 

%♦ ir jos valdybą ir palinkėti ener- ganizavimą jaunamečių basket liavą surinkta virš 1,700. Pažy- vius, jų atminčiai atidengdami 
3 
❖
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Sąjungietės Ruošiasi Į Moterų
Sąjungos Seimą

Iš Moterų Sąjungos 33-čios

411 VASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

grios ir geriausių sėkmių išau- bąli ratelio. Palikta vėliau svar- mėtina, kad kun. Mendelis ir paminklinį vardų sąrašą
":nti šią kuopą. Lai nesiranda styti. Po to įvyko diskusijos te- šv.
nei vieno - vienos lietuvaitės ma: Ar vaikinas arba mergina, metą tanpgi gausiai parėmė Te
šloje kolonijoj neapsidraudu-1 Vytis - Vytė apsivedę su kita- vų Marijonų veiklą.
sios mūsų stipriausioje organi- taučiais gali priklausyti prie L.l Tėvų Marijonų Provincijolas 
zacijoje — Susivienyme. ’.......... “ ............ *
116 kuopos nariai ir narės sto-'jus, nutarta laikytis konstituci- padėkos laiške
kim jaunimui į pagalbą. Garbė jos.

■ ir ačiū gabiam organizatoriui
Juozui Kazickui ir mūsų klebo- pirmininko.
nui kun. Gradeckui, kuris jaučiaus tėvelis mirė.
seniai priklauso prie Susivieny-
mo, kad nesigailėjo pašvęsti sa- 

|vo laiko bei pastangų organi
zuojant šią kuopą.

Alfonso parapija pereitą bažnyčios sienos.

Aplankė Baltimore
— Visuomet malonus svečias,

Visi,Vyčių organizacijos? Išsikalbę- kun. Jonas Jančius, MIC., savo ponas Juozas Rajeckas iš Wa- 
klebonui, nuo-shingtono buvo apsilankęs pas 

širdžiai dėkoja jam ir visiems, vietinius kunigus pasiteirauti ir 
Pranešė, kad L. Vyčių Centro kurie kokiu nors būdu prisidėjo patarti apie ruošiamas iškilmes 

p. Juozo Bulevi- prie šios gausios paramos. Visi rugsėjo 28 d.
Pareikšta užtikrinti, kad Marijonų Vie- — Kun. dr. J. Končius, vykda-

jam gili užuojauta. Taipgi mirė nuolijos nariai savo kasdienėse mas į Washingtoną, buvo susto- 
Antano Skirpstuno mamytė.,maldose prisimena visus savo jęs atsilaikyti šv. mišias pereitą 
Nutarta užsakyti šv. mišias už geraširdžius rėmėjus, 
jų vėles.

Nutarta, kad Vyčiai dalyvau
tų Bovvling lygoje. Po susirin
kimo
su užkandžiais.

sekmadienį. Garbingą svetį ly
dėjo vietinis veikėjas adv. Na- 
das Rastenis.Ruošiasi Iškilmėms

Rugsėjo 28 d., bus istorinė — Slaugė Cecilija Žitkus iš 
įvyko pasilinksminimas'diena Maryland lietuvių istori- Cleveland, Ohio atvyko į Balti- 

Svečias. joje, sprendžiant iš veikimo, morę mokytojauti garsioj Balti-

ik

w. J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas**

831 SmithSL, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 8285

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums iiegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 2M

Tel. 5-1944

897 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

A. tamsta
Generalis Kontraktortaa

694 Cbalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. L

Tel. Plantatiotts 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.



DARBININKAS
—

2Penktadienis, Rugpiūčio 15, ’47 ■
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Jaunimas Gudriai Garsina
Llėtuviųyardą

SigįMvaitę^stono dienraš- 
čhiose,.k.(Spęrto sekcijoje) teko 
pastebėti žinią su šiokia antraš-

: “Lithuanian Sporte Sunday 
Honor Memory of Blozis”. 

Žinioje V pranešima - apie Lietu-

S-
 S-

.y • '/r.--y-.’

DAKTARAI
•»• ' ■

T'l "'Ar

Dr. Joseph F. Antinėlis
OFTOMETRISTAS 
515' E. Broadway 

S*. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-taL 4---------------------------- .

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius. 
534 E. Bfoadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

4

vos Vyčių Naujos ^Anglijos aps
krities ruošiamą Sporto Die
ną— Pikniką, rugp. 17 d., Ro
muvos Parke, Montelloje pager
bimui garsaus lietuvio atleto Al 
Bložio, kurs žuvo karo lauke, 
Prancūzijoje sausio 31 d.,-1945 
m. Ten pranešama kokie žymūs 
lietuviai; sbortanirikai dalyvaus 
toje dienoje ir iš< kokių kolegijų 
bei organizacijų ir kad Al Blo- 

. žio.taurė bus; įteikta laimiausia 
toje dienoje pasižymėjusiam 
atletui. Seka sporto ir rengimo 
komiteto vardai.

Jaunimas šiuo savo parengi
mu tikrai gudriai ir gražiai iš
garsina lietuvių vardą.

Juk kiekvienas laikraščius 
skaitąs kitatautis šioje šaly yra 
girdėjęs apie šį milžiną, garsų 
atletą Georgetown’o Univ. All 
American, ir New York Giants 
footbolo žvaigždę Al Bložį ir 
kaip jis paaukojo savo jauną 
gyvybę karo lauke už Amerikos 
ir Lietuvos laisvę, bet mažai 
kas žino, kad jis buvo sūnus se
nos lietuvių tautos, kuri dabar 
žudoma Rusijos barbarų. Šiuo 
parengimu Al. Bložio tautybė 
užakcentuojama.

Tą gudrų Naujos Anglijos 
Vyčių apskrities vadų sumany
mą ir darbą turėtų pasekti kitų 
miestų jaunimas ir po visą pla- 

q čią Ameriką ruošti Al Bložio 
dienas, bei jo atminčiai sporto 
turnyrus, ir tuomi Iškelti aikš
tėn faktą, kad lietuvių tauta y- 
ra davusi šiai šaliai garsiausių 
atletų. Rap.

SVEIKSTA

J Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos Apskrities
---------------------- TT-* ______________ ________ -____________________ ____________________________________________________________________________ .*-----------------------------------------

Bostoniečių Padėka 
Tėvams Pranciškonams ir 

Lewistoniečiams
________________ > RRIMM ■■RUBU MMM MM ■■■ HM M^^MI ■■■■ 
_________ I

Mes, bostoniečiai, kurie buvo-, 
me nuvykę į Lietuvių Dieną, Į Pagerbti a.». AL BLOŽĮ, lietuvių sporto žvaigždę, 
Lietuvos .Prancjikonų^ yjenuD-Į . -Žuvusį II Pasauliniame Kare .
lyno .miške, Greene, Me., bei tą- kontestą. Prasidės 3.val. Laimė-
ja proga suruoštą bankietą' Ju8iwns tote duoda AL KIžOŽIO taurė ir medaliai,
dd.. beagerėdaiū^^irtaia į-1 SIS PUIKUS PIKNIKAS ĮVYKS

i pūdžiais, nusprendėme pareikš- A .. 1 1 A *7
ti viešą širdingą padėką malo- KMKDIUCIO * AUS. 1/ą 11/4 /

• niems, vaišingiems Tėvams VI © *
Pranciškonams ir juos remian- ROMUVOS PARKE. Montello, Mass. į
tiems Lewistono lietuviams už . — - --- - ■■ ■
parodytą nepaprastą malonumą1 Ateikite, atvažiuokite ir kitus atsivežkite, pakvė-
ir svetingumą. Nors iš pradžių, puoti tyru oru; susitiksite senus pažystamus ir pada- 
kaikurie buvome susirūpinę: rysite pažintis SU naujais.
“kur mes šią naktelę nakvosi-! Bus puiki orkestrą, kuri gros lietuviškus ir ameri- 
me?”, nes vien bostoniečių bu- koniškus šokius. Skanūs valgiai ir sotūs gėrimai. Jau- 
vome apie šimtas, o kur brock- nimas Jus vaišins ir priims kaip tikrus svečius ir vieš- 
toniečiai ir kitų miestų svečiai? nias.
Bet, po bankieto visi buvome Važiuodami imkite Route 28 iki Montello, Mass. 
išskirstyti. Vienus lewistonie- Ten rasite ženklus, rodančius į parką, 
čiai parsivedė į namus, (kiti net 
“taxi” pasamdė kaip kokius po-j 
nūs parvežti), kitus nusivežė 
net į savo vasarnamius prie Sa-J 
battus ežero, o kitus patys tėvai į 
Pranciškonai išvežiojo į įvairias- 
vienuolyno patalpas. (Pavyz-' 
džiui, būrelį nuvežė toli į mišką 
prie ežero esantį puošnų, tur-! 
tingų prancūzų, vasarnamį, ku-' 
rį tie kitataučiai buvo užleidę tą 
naktį dėl TT. Pranciškonų sve-1 -—**••*— — — —- —- —-t. ( j 
čių). Iš ryto visi buvome kara- zym4 lietuvį sportininką, Lietu-jlen

i

r

cesterio, Cambridge, Norwoo- 
do, ir So. Bostono ir važiuos į 
Romuvos parką.

Juozas Matačinskas.

PAIEŠKOJIMAI -
- I ■ I

MATULIONAITĖS, - Aleksan-- * ■* 
dra ir Uršulė, ; iš • Kupiškio vai. 
Panevėžio ap. >

Ieškomieji ar. apie- juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CoBMUate General of Lithuania 

41 WestA2nd Street 
NewYork24,N. Y.

(bus daugiau)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU savo švogerio 

Antano Valečkos, Kotrinos Va
lskienės ir jų sūnaus Augusti-

Tel. TROwbridge 8330

J.Repshfc,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

PAROS SKELBIMAI

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Maae. 
Tel. Rarkway 1233-W

Juozas Jeskevičius, 
ilgametis LDS 1-mos kp. finan
sų sekretorius, gyvenantis 92 
Sawyer Avė., Dorchester, buvo 
rimtai susirgęs ir Šv. Margare- 
tos ligoninėje buvo padaryta o- 
peracija. Operacija pavyko ir 
jau sveiksta namie.

Pp. Jeskevičių jaunesnysis 
sūnus Vladas yra kunigas, Jė
zuitas, o vyresnysis vedęs ir gy
vena ten pat tėvų namuose.

Linkime p. Jeskevičiui greitai 
pasveikti ir su mumis vėl dirbti.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

| T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy, So. Bestos, Nora.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Tonika Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton AvOm Islingtoru Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

MAČIONIS, Pranas,, ir? joįse- no.- Prieš.;kiekjmet&: gyveno 65 
šuo Marijona Jankauskienė. ^-- Ęmmėt St.

MAČIULIS. / Juozas ,iš Rau
dondvario val.-

MAGIULIS. Tadas, iš Joniš
kio vai., Šiaulių ap.

MAČIULYTĖ, duktė Povilo,
kilusi Linkaičių k., Šiaulių ap.
Joniškio vai. nesveikuojančiai padėti valgyti

MALIUKEVIČIUS, Jurgis, iš pagamintu ir palaikyti
Žagariškių km., Kauno apskr. kompaniją.

MANINGIS, Julija, gyv. Mon- * atlyginimas. Atsišaukite tuo- 
tello, Mass.

MARCHERTAS,
dras, sūn. Edvardo,
delphijoje.

MARCHERTAS,
dras, sūn. Juliaus,
kio ap., gyv. Philadelphijoje.

MARGELIS, Viktoras.
MARINIENĖ - Galbuogytė,

Monika, iš Raseinių ap., gyv.
i rodos, VVaterbury.
! MARMAITĖ, Mikalina, iš Kė-

I

Aleksan- 
gyv. Phila-

, . Brockton, Mass. 
Prašau atsišaukti: Juozas Kuo
dis, Kemelų.-kaimas Pasvalio 
paštas.*. . .

REIKALINGA p. Sofijai Žič- 
kienei moteris, kuri ateitų jai

su ja
Jai bus kambarys

jau 80 Carbet St.. Dorchester, 
Mass. Tel. BLU 9875.

(15-18-22)

Nuoširdžiai visus kviečia
RENGĖJAU

Bušai išeis iš So. Bostono nuo "Darbininko", 
karnas E ir Broadway—12:00 ir 1:00 vai. p.p.

LIETUVOS VYČIŲ SPORTO aPSkr.
A D»T»TKVTZ

DIENA IR PIKNIKAS
Atminti a. a. Lt. Al. Bložį, į-,iš Brocktono, pirmininkas; He-

i Šidlauskas iš Norwoodo,
liškai pavaišinti, kaip lewisto-vos Vyčiai rengia sporto dieną'raštininkė; Bronis Kudirka iš Emilija, gyv. 

Parke,INorwoodo; Adomas Batakis iš Chicagoje.

Aleksan- 
iš Vilkavįš-

REIKALINGA BLOUSE AR 
DRESIŲ OPERATORIAI 

darbas pastovus ir geras, 
kios

pui- 
aplinkumos. Atsišaukite: 

CHERYL, INC..
560 Harrison Avė., 

Boston, Mass.
(12-15-19)

MARTINKEVIČIUS, Juozas, 
,iš Sintautų vai., Šakių ap.

MARTINONIS, Julius, gyv. 
New Yorke ar Chicagoje.

MARTINONYTĖ - Peldžius, 
New Yorke ar

niečių, taip ir T.T. Pranciškonų, *r pikniką Romuvos »
nes vienuolyno kieme buvo iš-Montello, Mass., rugp. (Aug.) jBrocktono; Al Marcin iš Cam-(_ _ < ls mygaos v.,
tiestas ilgas stalas, visokiais 17-tą dieną.
skanėsiais apkrautas ir štai 
aukštuosius mokslus išėję kuni
gai vienuoliai ir kiti broliukai 
mums prie stalo patarnavo.

Vienuolyno koplytėlėje
ankstaus ryto buvo laikomos šv. sporto kontestai.
Mišios, nes dabar čia yra priva- bėgimai ir žaidimai. Taipgi busi

Dienos tvarka:
Parkas atsidarys 12 vai. 

2. Lietuviški valgiai 
mai per visą dieną.

nuo' 3. Trečią valandą
Bus

1.
ir gėri-

įbridge; William Montvilas iš Panevėžio ap., gyv. Čikagoje. 
•So. Worcesterio; Steponas Kon-| MASLAUSKIENĖ, Elzbieta, 
tautas ir Juozas Matačinskas iš gyv. rodos Scranton, Pa.

■ South Bostono.Bušai išvažiuos iš So. Wor-^r aP-MICKIS, Jonas, iš Rokiškio v.,

I 
prasidės' 
įvairūs'

KA DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO SCIATI 
KOS. STRSNU SKAUSMU. NEURALGI
JOS. SĄNARIU SUSTINGIMO. NEURI- 
TIS. PODAGROS ir tt.. PABANDYKITE 
RADĘ TABLETS d*l geru pasekmių. Mes 
norime. kad jūs pamčgintumAte RADĘ 
TABLETS (BANDOMĄJĮ KIEKI > be jo
kių lASų jums. Nesiųskite pinigų, o tiktai 
savo vardą ir adresą, tad mes jums tuoj 
pasiųsime tabletčlių. Visi nurodymai ant 
pakelio. Nieko jums nelfšuos. jei nepa
tiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEVV YORK 
ĮDEPT 28

1-22

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian tumi ture Co.
žiavusių iš tremties apie de- exhibition; perstatys Frank 
šimts vienuolių. Dėl lewistonie- Remeikis, įžymus Holy Cross 
čių ir pas juos nakvojusių mi- sportininkas.
šios buvo atlaikytos 9 vai. vie- 4. Gros orkestras.
tos airių koplytėlėje, o paskui Programos vedėjas bus Stan-
visi atvežti į vienuolyną dėl iš- Balberis, sporto raporteris 
kilmingųjų mišių — primicijų, iš Brocktono ir Bostono. Prisi- 

Po dienos įspūdingų bažnyti- dės prie sporto tvarkos šie lie- 
nių iškilmių, gražios programos, tuviai sportininkai: — “Hips” 
lietuvių tremtinių rankdarbių Moncevičius iš Holy Cross Col- 
parodos ir malonaus asmeniško lege; Henry VVorničius iš Bos- 
pasišnekėjimo Provincijolo J. ton College; Walter Dubzinskas 
Vaškio ir kitų vienuolių ir lew- iš Boston College; Arthur Rad- 
istoniečių buvome išlydėti atgal vilas iš Columbia University; 
savo čarteriuotu busu, o kurie Al Yurkevičius iš Boston Olym- 
atvykome “Greyhoundu” buvo- pieš; John Šimkonis iš BAA, 
me visi nuvežti į Lewistoną ir iš Peter Pileskis ir Peter Koubel 
ten kiek vėliau išlydėti. Po to- iš Brocktono.
kių patirtų puikių įspūdžių, kad Gražią auksinę taurę gaus 
ir ilga, kelionė atgal buvo sma- lietuvis sportininkas, kuris su- 
gi ir visu keliu skambėjo lietu- rinks daugiausia punktų dienos 
viška daina. ; veikime. Visi laimėtojai gaus

Todėl, už tą malonią ir ste- medalius. Medaliai bus įteikti 
bėtiną globą, tikrai lietuvišką gražių ceremonijų metu, pasi- 
svetingumą, vaišingumą, taria- baigus žaidimams.
me savo širdingiausį padėkos Sekanti Komiteto nariai dirba 
žodį. sunkiai, kad dienos įvykiai būtų

Bostono Ekskursantai, tvarkoje: — Stanley Balberis 
į 

jos. Kartu su p. Jonu Glineckiu 
: išvyko ir jo dukrelė, mokytoja 

Komp. A. J. Aleksis, Šv. Juo- Eleonora.
zapo lietuvių par., WaterburyJ Grįš penktadienį, rugpiūčio! 
Conn., vargonininkas ir LDS 15 d. p. Jonas Glineckis rašo: 
Garbės narys, atostogauja At- “Sveikinimai iš Montreal.” 
lantic City, N. J.

Jis prisiuntė Jūsų redakto
riui sveikinimą ir kvietimą. Ra
šo: “Nuoširdžiai sveikinu ir 
kviečiu į svečius bendrų atosto
gų dėliai!”

Būtų tikrai malonu, tačiau 
kartą negaliu pasinaudoti.

Atostogauja

Lietuvių Įstaigos
Atidarymas

I

šį
d. 

savi-Į 
Razvadaus-1 

pa-į

! 
!

Atostogauja Kanadoje
p. Jonas Glineckis, Bay View 

Marketo, 502 E. 8th St., savi
ninkas ir buvęs LDS Centro iž
dininkas. pereitą šeštadienį iš
vyko į Montreal, Canada, pra
leisti atostogas ir pasimatyti su 
giminėmis, ypač su tremtiniu, 
kuris ką tik atvyko iš Vokieti-

AR ŽINOTE, KAD
Šį Penktadienį, Rugpiūčio 15 d., 

ATSIDARO 

INTERNATIONAL cafe
Naujų savininkų, PRANO RAZVADAUSKO 
ir JUOZO GENEVIČIAUS vadovybėje. Bus

PUIKUS

ATIDARYMAS
Grieš muzika, bus dainos ir linksmus subu
vimas. Atvažiuoja dainininkas Jonas Tamu
lionis iš Nashua, N. H. svetelius palinsminti

| Savininkai RAZVADAUSKAS ir
| GENEVIČIUS

visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti!

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

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

i 220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
1

MOVERS— 
Ina u re d and 

Bonded 
Local A Long 

Dieta nce 
Moving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Pįjį

So. Boston Fumiture Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380’/2 West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. RaraseričiusrSūniB
MOTERIS PAGELBINTNKB 

Lietuvių Graborlus-BalsamuotojM 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Sosto* 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

Penktadieni, rugpiūčio 
nauji International Cafe 
ninkai. pp. Pranas 
kas ir Juozas Genevičius. 
gražinę įstaigą, atidarys ją biz
niui.

Atidarymas įvyks su gražia ■ 
programa — muzika ir daino-’ 
mis. Pakviestas ir pasižadėjo 
dalyvauti muzikas - dainininkas' 
Jonas Tamulionis iš Nashua. N. 
H. International Cafe randasi; 
(tarp D ir E Streets), 317 W. 
Broadvay, So. Boston.

15 | Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra J
I SOUTH BOSTON CAFE |

F- 
rf
I V
? L? •

258 W«t Broadmy,

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W. Casper 
(KASFERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tsl. ŠOU Boston 0818

ŠOU Boston 280B
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Atsisveikinimas

Dvi ašaros rieda per veidą.
Ach, sudie, tėviškėle miela. 
Gal parvmę klevai mano aido 
Nebgirdės niekada, niekada.

O bus dar dienų čia auksinių, 
Vakarai pažarom užsities, 
Bet kas ilgesį mano krūtinės, 
Kas dainas išdainuos ateities?

čia palieka supintos svajonės, 
Čia iš ilgesio alpsta širdis.
Kas gražesnio už tėviškės klonius, 
Kas gražiau už tėvynės naktis?

Tad sudie, mano mylimas sodžiau, 
Tau. kleveli ir uosi, sudie!
Te prabėgusios dienos paguodžia. — 
Man išeit, pasitikt ateities.

“eine

Kas Pasitiks?
Kas pasitiks, kai vyšnios baigs žydėti 
Tėvynės soduose ir čia svetur?
Kas galvą apkaišys rausvučiais žiedlapiais erškė- 
Jei motinos nebėr, jei išvežta sesuo? [čio

— ----------- ----  ■ - T"

damas i lietuvišką gimna
ziją (“Pulkim ant keliu” 
vaizdavausi kaip nusiže
minusį kritimą ant kelio).

Kaikurie žodžiai išnyko 
iš gyvosios kalbos — pav., 

I a vynas, vetušas, pekus, 
Vytautas Tarvainis augvvė. raitis - raities - 

raičiai (a. a. Būga “Mūsų 
Senovėje” gailėjosi nega
lįs užgirti “raitijos”, vie
ton kave’erijos, nors jau i 
Sirvydas turėjo žodį “rai
štis” kavalerijai, ir galima 
infanteriją vadinti “pėsti- 
mi”), ir tt.

Kiti žodžiai laiko eigoje į 
į įgijo kitokios prasmės. I 
Pav. imkime Mielcke’s žo-Į 
dyną: Nuoma 
jWechselbank”, t. y., skoli
nimo bankas; Nuomas — 
,“der VVucher. uebergehra- 
euchliche Interessen”, t.' 
y., paskola, peraukštos pa-į 
lūkanos; Nuomininkas — 

į“ein VVucherer”, t. y., pi-, 
jnigų skolintojas aukšto-■ 
mis palūkanomis; Tauta 
—reiškė “Oberland, Deut- 
schland”, t. y., Rvtprūsiu 
(vakarinę “Aukštaitiją” 
arba Vokietiją; Tautinin
kas — “ein Oberlaender”, 
it. y., reiškė vokietį arba 
Prūsijos aukštaitį.

Yra ir daugiau duomenų, 
kad Mažvydo Katekizmas j 
vargiai galėjo išeiti 1547 
m. sausio mėnesy (dabar
tine prasme).

Jurgis Gerullis cituoja 
Karaliaučiuje išsilaiku- 
  : Prūsų 
ercikis Albrechtas 1546 m. 
birželio (Junii) 8 d. rašė. 
Mažvydui laiška. kviesda-! 
mas jį atvykti i Karaliau- 

Rašo adv. Kostas R. mėnesių pavadinimai: “3______bene studijuoti nau-
Jurgėla diena menesis Kowa...'3aJame universitete, nes,

, ... . 1549" ir "XX diena... Ba-tlkra1' 154® ">•, ruspiueio
Jau nuo pat šių metų Hp-ia ati- menesy Calend’s Au-

pradžios, gana daug rašo- “ į mė„esi ^vniš- anni MDXLVI) stu- 
ma apie lietuviškosios R. arba vokišRi vardaj Wn dentų sąrašuose užtinka- 
knygos 400 metų sukaktį. - onminpti mas Martinus Moswidius.
vokietijoje bibliografai Sugretinus ' visus davi.1548 m. balandžio 8 d. 
susiginčijo su kalbinm- . % .
kais dėl tam tikrų faktų. ™ 
\ienu klausimu, betgi, vi
si sutarė: esą. 7‘ ” 
Katekizmas buvęs ^51618---.--:;-^ -^”^ 
tas. kaip, kad leidinio vir- b?uv0Jskirtfngi U(nusistovė-,

♦

Kas tylų žodį tars jaunystės giesmę baigiant, 
Ir kas ją palydės į pievas ten tolyn, 
Jei naktį krito žemėn šviesios žvaigždės. 
Jei brolis iš Rainių jau niekad nebegrįš?..

♦ * ♦

Ir nenurims siela, giesmė nestos skambėti — 
Čia ištremty pakirdo man širdis.
Tėvynės soduose kai vyšnios baigs žydėti. 
Kas galvą apkaišys, kas grįžtant pasitiks?!

\ ytautas Tarvainis sįUs dokumentus:

Lietuviškosios Knygos Sukaktis
apysakaitė 
j vokiečių

Red.

Tyrolio

koksai vaizdas Mažvydas gavo bakalauro 
daipsnj iš Karaliaučiaus 

,, . . Mėnesių vardai Didžio- universiteto, kaip šeštas.
Mažvydo joje Lietuvos Kunigaikš- Mtuomų kandidatų tarpe.; 

j j & Anot Gerullio, Taigi, po
3 semestrų mokslą pabai- 

šplvip nažvmėta “VIII de-MUVV seiyje pazjmeta, / J;11 P8 j0 jau po “Aušros” lailcų), ge; . .
na Meneses Sausia lo47 _ 1:_ iS, Lietuviu kalba anais lai

kais dar buvo “neliteratū
rinė” kalba. Teko gyvos 
kalbos garsams pritaikin
ti raides, rašybą. Reikėjo 
krikščioniškos doktrinos 
terminams surasti atitin-

Betgi viena galima teig- kamus lietuviškus pavadi- 
istori- ti: prieš 1800 metus, “Sau- nimus, kurie, bent Didžio-

lld bent kiek galima spręsti iš .
Biržiškos patiektų Širvy-j*" 

Betgi, istorijos tyrinėto- do žodyno vardų. Bendrai 
jui rūpi tikslumas: ar imant/kalboje užsilikę ir 
Mažvydo “Sausis” reiškė nusistovėję pavadinimai 
tą patį mėnesį, kaip da- vienu mėnesiu “suvėlino”, 
bartinis mūsų “Sausis”? |

Bibliografijos i
kams ir kalbininkams teks sis”" niekur nereiškė “Ja- joje Lietuvoje, turėjo būti 
tarti galutiną žodį. Šiuo gi nuary”. Pagal Rugio 1747 jau nusistovėję. Spausdi- 
tarpu, šiam istorijos tyri- m. žodyną, jei M. Biržiška nimo teknika buvo primi- 

tyvė — reikėjo nudrožti 
raides ir jas surinkti pus
lapiais, įvairaus dydžio 
raides pritaikant eilėmis.

Gavęs 1546 m. birželio 8 
rašytąjį kvietimą ir Kara-

lę. Kalnelyje švietė baltas 
bažnyčios bokštas. Netoli 
šventoriaus buvo aikštė, ir 
čia iš akmeninių šulnių be <įaUg meilesnės. Jos mylė-įPa^au^^’ bačiukas pa- 
krištolas šaltinio vanduo. 
Kristelės motina čia 
skalbdavo skalbinius. Kai 
pasidarydavo tvanku nuo 
saulės, pusnuogiai vaikai šaukti • 
skubėdavo pasitaškyti 
prie baseino, ir tada Kris
telės krykštavimui nebū
davo galo.

Nors Kristele turėjo še
šis metus, bet ji buvo tokia pirma atsiguldavo ant pil- 

išleido papildytą Rugio žo- liaučiun atvykęs nevėliau mažytė, tokia suvytusi, to- vo, paskui nuleisdavo ko-

nėjimų mėgėjui rūpi iškel- tiksliai sugretino su da- 
ti abejojimų ir pakišti bartiniu pavadinimu, ‘Sau- 
mintį, kad Mažvydo Kate- siu’ buvo vadinamas da- 
kizmas buvo išleistas 1547 bartinis vasaris. Bet Bir- 
m. gruodžio mėnesy ir. tuo žiška galėjo suklysti: juk 
būdu, sukaktį tektų švęsti gi Mielcke faktinai naujai 
gruodžio 8 dieną. j“'

Po ranka teturiu vos ke- dyną, ir jis ‘Sausiu’ vadino-1546 m. rugpiūčio mėnesio 
lis šaltinius: (a) Jurgio gruodį, kaip visi kiti prū-— ar Mažvydas galėjo, po _ 
Gerulio redaguotą Mažvy- siški šaltiniai. pasitarimų su ercikio nu- giausia trejus metus. To- čiais žingsneliais,
do raštų fotostatinę repro- Tikrai, tie patys žodžiai rodytuoju Dr. Brett- 
dukciją, išleistą Kaune nevisuomet ir nevisur tą schneideriu, susitarti su 
1922 m.; (b) Mielcke’s pa-patį reiškia. Neseniai virė ercikio. patikėtiniu, para- 
pildvtą Rugio - Ruhig žo- ilga polemika dėl “jaujos”, syti veikalą “neliteratūri-l 
dyną .Karaliaučiuje išleis- “klojimo”, “kluono”, “dar- ne” kalba ir jį išleisti per 
tą 1800 metais; (c) Fr. žinės” ir tt. Vokiški moks- keturis mėnesius, 1547 m. 
Kuršaičio (Kurschat) vo- lininkai yra linkę mažinti sausio 8 dieną? Vargiai, 
kiškai - lietuvišką žodyną, lietuvių kalbos ryšį su pa- Betgi, jei Mažvydo “sau- 
išleistą Hallėje 1883 m.; ir jūrio kuršių kalba, kurią sis” reiškia “gruodi”, tai— 
(d) M. Biržiškos paruoštą jie pakrikštijo “senprūsiš- 1547 m. gruodžio 8 d. vei- 
chrestomatiją. “Rinkti- ka”, sekdami 16 amžiaus kalas galėjo išeiti: vienuo- 
niai Mūsų Senovės Raš- vidurio klaidą. Pav., jie lika mėnesių skirtumo, 
tai”, išleistą Kaune 1927 nurodo, kad žodi “savai- vienuolika mėnesių papil- 
m., kame sudėta ištraukų tė” lietuviai moderniškais domo laiko leidiniui pa- 
iš įvairių senovės raštų laikais pasiskolino iš “prū- ruošti ir išleisti, 
bei žodynų, jų tarpe Šir- sų” kalbos paminklų. Taip, Esu tikras šių sampro-

~ ’ . ..—.-.„avy. žodį —įtavimų tvirtumu. Visvien,
” pragau mūsų bibliografi

jos ir žodyno augimo isto
rikus tarti galutiną žodį, 
kad istoriniu tikslumu at
žymėtume šią reikšmingą 
sukaktį.

vydo ir Rugio (1629 ir pat, “prūsišką”
1747 metais išleistų) žody- “Klupstis” vokiečiai stato 
nų. greta lietuviško “Kelio”;

Paties Mažvydo veika- kaikurie lietuviai irgi ne- 
luose, be jau minėtos pažįsta žodžio “klupstis” 
“VIII dena Meneses Sau----tuo tarpu kai aš, vilnie-
sia”, užtinkami dar šie čių dzūkų sūnus, tik ‘klup-

5ARBI KINKAS

Gražusis Lietuvos pajūris

Stepas Zobarskas

Stepas Zobarskas yra tais, tiesa, paimdavo ir ji

seris, meta šalin skuduti- gauti kačiuką, bet ir i 
nes, sudraskytas lėles ir kartą nepasisekė. Tada ji 
’iedėte rieda motinos pa- nubėgo virtuvėn, šiaip ta p 
sitikti. užsirito ant suolo, surado

Knistelės motina buvo virtą bulvę ir rr.žo, šauk- 
našlė. Nė vieną rytą ji pama meiku ba su: 
nepraleisdavo r.enubėgusi — Katyte! Katyte! Katy- ..............••..................... i i

Išbadėjęs gyvulėlis ve;-
į bažnyčią. Kaip laikrodis:*te! 
pusėj septynių — anksty
vos mišios, vakare — po-. 
Jteriai nvoša] 
Įėję, mažytėje, suremtoje a 
iš akmenų, bet lająai jau
kioje. Jos plaukai buvo 
juodi, kaip ir visų jos vai
kų, skruostai išblyškę, lū
pos sučiauptos, smakras 
smailas. Ji žengdavo di
džiuliais. plačiais žings
niais, nelyginant vvras. O 
jeivu iškeliaudavo į kalnų 
trobeles šieno parsinešti, 
tai užsimesdavo ant pečių 
tokią naštą, kad iš tolo at
rodydavo kaip geras veži
mas, ne žmogus, bet jau
čio arba karvės tempia
mas.

| Grižus iš bažnyčios, jos 
širdis būdavo t^ra ir pasi- 
ilgusi meilės. Ji nutverda- 1 
vo savo neužaugą, 
nubraukdavo nuo 
plaukus, nušluostydavo 
nosį ir imdavo bučiuoti vi
sur — i kaktą, į skruostus, 
į akis, i lūpas.
— Mano Kristele! Mano 

vištukėlis! 
Patenkinta mergelė ki- rūzus. 

vienas iš stipriųjų jauno- Kristelę ant rankų ,bet be kendavo iš džiaugsmo, o pečių kaplius, jos vos be- 1 ■* 1' A. x ■ -- - * * • J A * 1 *11 1 * * 1 *

lioie koplytė- kiai nugalėjo baimę ir pri- 
selino nne merp^’tes N"-
tvėrė bulve ir ma pat ro
džiai suėdė. Pa fpn 
Kristele dar karta nubėgo 
virtuvėn ir atnešė diio»*/'x 
Kačiukas ir duo^a pr*1 
Numalšinęs alk’, k’k-’ė 
aukštyn uodegą, ėmė suk
tis Daliai nuodas hlaiiz- 
džiukes ir murkti. Jis da
bar nebebėgo tolyn, bet 
leidosi glostomas. Kai 
mergaitė atsisėdo nrie o- 
belies, jis užsilipo jai ant 
kelių, susirangė sterblėje 
ir ėmė snausti. Niekuomet 
neužauguolė nebuvo tokia 
patenkinta, kaiD šita kar
tą. Ji ir glostė, ir bučiavo, 
ir prie širdies spaudė 

'.‘j*“ varpršą sutvėrimėli — ir 
ki jai buvo taip linksma. *a;n

■ jauku, taip nežemiškai 
džiaugsminga, kad vos ne- 
duso iš laimės.

Pavakarv grįžo mot'na 
su dukterimis iš lauko, 
kur jos apkasinėjo kuku- 

Užsimetusios ant

sios kartos lietuvių rašyto- meilės,
jų, neseniai atvykęs į Ame- dažniau bardavo ją: 
riką- i — Tu Vgj

Ši puiki jo
buvo išversta
kalbą.

nenoromis. Daug jos burnoje sviesdavo tiek pavilko kojas. Kiekvieną 
į daug baltų, didelių dantų- kukurūzo stiebą reikėjo 

_ r-j susipurvinai,'k^» kad blyškaus ir lie-aprausti, nugramdyti 
Kristele ’ Tu tikra kiaulių- so veiduko jie labiausia iš- piktžoles, o saulė kepino 
kė o ne vaikas. Kodėl nė siskirdavo. taip, kad jos turėjo užsidė-
vienos dienos nepabūni^ Pamyluota ir išbučiuota, ti šiaudines skrybėles. Su 
švari? Kodėl už tave ma-,31 vėl eidavo j sodą paslam- pavydu žiūrėjo jos į kalnų 
žesni vaikai tokie švarūs, Penėti po žoles, arba raus- viršūnes, kuriose vis dar , kuriose vis dar 

davosi šiukšlyne drauge tebespindėjo sniegas, arba 
Ir seserys ir į žemyn krintančius upe- 

get jęaį gg.i motina ją vėl užmiršdavo, liukus, kurių vanduo atro- 
ni Austrijos kaimai. Jos su^ Nutverdavo ją už ran-i dažnai palikdamos vienui dė toks viliojamai tyras ir 
gimtinę iš visų pusių supė kog jr užsįmo(javo su ryk- v^en4» ° pačios išeidamos į gaivus.

.-..I--------------.. ---------------v. .. ...----------

I j______
jtelė užtiko nedidelę, juodą 
.katytę. Išvargusi, pašiur
pusi trynėsi ji paliai sieną 
ir kniaukė. Netikėtai iš
vydusi dar nematytą vieš
nią, mergytė atsistojo, nu- 

jg. leido rankas ir išsižiojo iš

Kristele gimė
slėnyje, viename iš tų senų o f t'av7baisu'’ptžiūrėt'i' 
namelių, siekiančių keleto Piktų Kristelesu vištomis.

io metų’ k?k!l> yra P11' neėmė į širdį. ‘ ”

didžiulės olos, tokios auk
štos, kad tik per pačias 
vidurvasario kaitras nuo 
viršūnių nutirpdavo snie
gas. Priešais pirkios duris, 

i kieme, džiūvo mėšlai, ten 
kapstėsi nedidukės, su- 
kiurkusios vištelės. Toliau 
nuo trobų augo daržovės, 
o dar toliau — kukurūzai, 
kurių buinūs stiebai ir 
platus lapai stiebėsi j sau- paršiukas kol sesuo galųpat susidomėjo. Kurį lai- 

gale palikdavo ją raniy.,ką abudu viens į antrą žiū- 
bėj i rėjo. Pagaliau neužauguo-

Kitos dvi sesutės buvoi^8 ištiesė ranką ir norėjo jį

sušukolaukus arba į pievas. i _ ^ristele!
Vieną popietę, beslan- ^ristelės motina išvargu- 

kiodama apie trobą, Kris- gįu balsu
— Mamyte! — atsiliepė 

mergaitė, sterblėje nešda- 
ma radinį. Žiūrėk, mamy
te, žiūrėk!

Toks didelis neužauguo- 
lės džiaugsmas visas pra- 

enip. i AV71V4M i aunas 11 iooi^iu iv T
Xtlnustebimo. Gyvulėlis taip ?uoklno;.Numetus,os P388'

šte, neužauguolė baugiai 
išplėšdavo didžiules juo
das akis, lyg nesuprasda
ma, už ką ją ruošiasi 
skriausti ir gindavosi iš 
paskutiniųjų. Griebdavo 
dantimis, drėksdavo na
gais, o parversta ant že
mės, tol spardydavosi ir 

■į rėkavo suspaustu, r~ 
-r giančiu balsu, nelyginantį lin įrankius, jos apspito 

aplinkui ir ėmė iš visų pu
sių apžiūrinėti radinį.
— Mai, koks murzinas!— 

nusistebėjo motina.
— Bet koks mažuliukas, 

koks gražus jo snukutis! 
‘-“Mai!‘-'sušukoV'Kriste- “ čiaudėjo vidurinioji, 
lė. visa drebėdama iš ~ Jau uodesvte -kam 
džiaugsmo ir nekantrumo. Pelluko’ — Jaane-
Ji vėl puolė, norėdama pa- (Bus daugiau)

paliovos tekėjo tyras kaip jo neužauguolę. Grįžda-!^n^° po sienojais. Po va- 
y; mos iš laukų ir pamačiu- 

sios prie lango beklūpan- 
čią Kristelę, iš tolo imda
vo mosuot rankomis ir

landėlės ir vėl pasirodė.

— Kristele! Murziukėle!
— Ja, — atsakydavo ma

žoji ir, nieko nelaukdama, 
risdavosi nuo suolo.

Lipdama per slenkstį, ji

kia mažažodė, kad jai ga- jas. Pajutusi žemę, atsi- 
lėjai duoti daugių dau- stodavo. Bėgdavo mažy-;

' , pasišo-i 
kio amžiaus tyroliečiai at- kėdama, ir taip mesdama 
•odė už ją visa galva aukš- kojeles, tartum prieš ją 
tesni. besitiesiąs kelias būtų vin-

Didesnę dienos dalį Kris- giavęs į aukštumas. Sese- 
telė praleisdavo vienui vie- rys griebdavo ją ant ran- 
įa, tupėdama prie lango ir kų, imdavo sukti, mėtyti, 
žiūrėdama čia į paukštelį, siūbuoti. Jos iš viso dau- 
betupintį ant medžio ša- giau žaisdavo su ja kaip 
kos, čia į ožkaitę, Strike- su lėle, ne kaip su gyvu 
įančią kalnų takeliu, čia į žmogum. Užmiršdavo daž- 
debesėlius, virš kalnų be- įai ir valgyti paduot. Bet 
pūruojančius. Kiekvieną mažytė vistiek būdavo pa
tartą tie patys daiktai jai tenkinta. Ji kikendavo, 
atrodydavo netaip, kaip šokdavo, plodama rankom 
vakar atrodė. Ja mažai ir šaukdama tyroliečių į- 
kas tesirūpino. Motina prastą nuostabos šūkį 
nuolat praleisdavo lau- “mai”.
kuose, su ja dažniausia iš- Bet žiūrėkit! Jos laukia 
eidavo ir kitos dvi sesutės, dar meilesnės rankos.
O pati vyresnioji nemėgo — Kristele! — vėl pasi- 
Kristelės, nes jai tekdavo girsta balsas. Šitą balsą 
skalbti nešvarius neužau- mergaitė atskirtų iš tūks- 
guolės drabužėlius. Kar- tančio balsų. Ji palieka se-

Senelių Prieglaudos Šventinimas
Ir Naujos Anglijos Lietuvių

IŠVAŽIAVIMAS
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme

Thafcher Street Brockton, Mass.

Labor Day -
Rugsėjo - Sept. 1 d., 1947

DIENOS PROGRAMA:
10:30 vai. Iškilmingos Šv. Mišios atvirame ore. 
12:00 vai. Svečių priėmimas — pietūs.
4:00 vai. Senelių Prieglaudos šventinimas, 

Palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu 
ir kalba: J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselės ir Rėmėjų Kuopos 
kviečia visus lietuvius dalyvauti ir aplankyti Motiniš
ką Namą ir Seneliams naujai įtaisytą Prieglaudą. Savo 
atsilankymui paremsitę Seselių vykdomus darbus ir 
prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.


