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Šiomis dienomis mums 
pridavė laišką, rašytą Lie
tuvos tremtinio iš Vokieti
jos.

Rašo:
“Karo audros nublokštas aš 

atsidūriau Vokietijoj. Apie sa
vo šeimą nieko nežinau, nes te
ko nelaimingai persiskirti. Aš 
manau, jei liko Lietuvoje, tai 
gal ir gyvų nėra, o jei ir liko 
gyvi, tai vistiek... bernai — en
kavedistai gal seniai nukankino 
arba ištrėmė į šaltąjį Sibirą. 
Jūs amerikiečiai, bei kitos tau
tos neturit gal ir supratimo 
koks bolševizmas yra baisus ir 
klastingas, nes jie vieną sako, o 
kitą daro ir tūkstančius nekaltų 
žmonių žudo, bei pūdo kalėji
muose. Aš tuo tarpu daug nera
šysiu, nes nežinau ar šitas laiš
kas Jumis pasieks, bet vėliau 
esant gerom sąlygom smulkiai 
aprašysiu.

“Jei galit, tai man padėkit 
kaip nors pasiekti Ameriką, nes I 
į savo tėvynę gal negalėsiu grį- j 
šti, nes ten šeimininkaujant 
bolševikams, jokiu būdu grįšti 
nenoriu...”

Nei rašytojo, nei gavėjo 
vardų neskelbiame, kad 
nepakenkus likusiems Lie
tuvoje, jeigu jie dar yra 
gyvi. Iš šio, kaip ir iš kitų 
laiškų, gautų 
nuo Lietuvos 
amerikiečių 
turėjo progą 
vos tremtinius arba bėg
lius, galime suprasti ko
kioje baisioje būklėje yra 
Lietuvos žmonės ir trem
tiniai. Mūsų pareiga visais 
galimai būdais jiems pa
gelbėti.

“Raudonoji Armija... Ant 
Visos Žemės"

D T
į

AMERIKOS LIETU •VENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

------ ♦♦

DARBININKAS i
Lithuanian Semi-Weekly '

Newspaper <
Published every 1

TUESDAY and FP.IDaY !
366 Broaway, S. Boston 27, Man. ] 

4-------------------------------<

TEL. SOUth Boston 2680

New York (LAIC) — So
vietai Lietuvoje dalį ūki
ninkų buvo suvarę į vadi
namą “visuotinį ūkininkų 
kongresą”. To “kongreso” 
Stalinui pasiųstame laiš
ke vienoje vietoje sakoma, 
kad Raudonoji Armija iš
pildys įsakymą “iškelti 
pergalės vėliavą ant visos 
žemės”.

Žinant, kad viešų susiva
žiavimų
vietuose yra įkvepiamos 
komunistų partijos žmo-l 
nių, ir žinant, kad sovietų 
kontroliuojamoje spaudo
je tepraleidžiamos tik tos 
informacijos, kurios su
tinka su bolševikų linija, 
ši žinelė įgyja ypatinges
nės prasmės ir atskleidžia 
komunistų siekimus.
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28,000 Amerikos Kareivių 
Pasiliks Italijoj
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iš Europos 
tremtinių ir 
karių, kurie į 
sueiti Lietu-: I
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Amerikiečiai Daužo Japonijos 
Laivyno Liekanas

1s

Guam, liepos 19 —Jung. na jokių žinių iš katalikų 
Valstybių lėktuvnešis už-[kraštų. Žinių iš Lenkijos 
tiko Japonijos Laivyno;ir Lietuvos Vatikanas vi- 
liekanas Yokosuka laivyno įsai negauna.
bazėje, Tokio įlankoj, ir’ Laikraštis sako, kad Lic- 
smarkiai bomb a r d a v o.tuva dabar neturi Vysku- 
bombomis ir torpedomis,!po, nes jie visi buvo išvež- 
nepaisydami nepalankaus 
oro ir intensyvaus prieš
lėktuvinio šaudymo.

Yokosuka laivyno bazė
yra i

ti į Vokietiją, kada nacių 
armijos traukėsi iš Pabal
tijo valstybių.
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Caserta, Italija, liepos 19 
— Gen. Joseph T. McNar- 
ney, Amerikos komandie- 
rius Viduržemio teatre, 
praneša, kad padaryta pa
taisa palikti Italijoj 28,000 
kareivių, kaipo okupaciji- mott, City Selective Ser- 
nę jėgą. i " ‘ ..........................

Gražioji per metų metus Vienna, garsi alaus daržais, patraukliais val- 
cais ir ‘Mėlynuoju Dunojėliu’, po šio karo paliko tik apgailėtinos scenos 
vaizdai. Vienna taip daug nukentėjo,kad jai atsistatyti reiks ilgų kruopš
čių metų.

Tėvai Nebus Saukiami 
Karo Tarnybon

» 
i

Pulk. Arthur V. McDer-

BAŽNYČIOS PILIPINUOSE 
SKAUDŽIAI NUKENTĖJO

didžiausia Japonijos Popiežius Šelpia Olandijos 
imperijos -ir randasi prie. ŽmonesTokio įlankos žioties, tik 
apie 18 mylių į pietrytus 
nuo japonų sostinės. 1

Vėliau, _______  ___
laivai nuplaukė prie pačios 
Tokio įlankos ir šaudė į 
pakraščio pastatus.

Amerikiečiai lakūnai, 
kurie bombardavo Vokieti
ją, pasikėlę iš Italijos, pir
mą kartą pasikėlė su nau- - 
jais a-26 invader puolimo Per 5 Metus Pastate 1,322 
bombanešiais iš Okinawa 
salos, išviso 350, ir bom
bardavo priešo aerodro
mus, susisiekimus ir indu- pOS 29_
strijas Kyushu saloj.
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Manila, Pilipinuose, lie-llas” Tito, kaip žinoma, bu-■t T r_ tt/~w nvnTvr.v*! n n i c-**- v»n > i Ir 4- i B•• I 7 i 7

vice direktorius, išleido į-Į pos 19 — Pilipinų salos y- vo privertas ištraukti sa-
■ rrV vn ičlnic-vint ne ia 1/n io---------------- 'sakymą ‘draft board’ams’1 ra išlaisvintos iš Japonų i vo kariuomenę iš Triesto.

Audra Sužalojo 21 Ameri- nebešaukti daugiau tėvų| vergijos, bet tas išlaisvini- Dabar paaiškėjo, kad jis 
• " ■ • orw_I mas skaudžiai visiems kai-' ten būdamas pasigrobė irkaro tarnybon, kurie gy

vena New Yorko mieste.
Šis naujas įsakymas ne-

Vatikanas, liepos 19 —) sostines. ‘ . v. .
Amerikos karo P°PieziUs Pijus XII, kuris 

, pirmiau pasiuntė $24,000. 
j Olandijos nukentėjusių 

žmonių sušelpimui, šiomis 
dienomis vėl pasiuntė 
$16,920.00, kad sumažinus 
karo nukentėjusių vargus.

Kovojančius Laivus
VVashington, D. C., lie- 

■ J. V. Laivynas 
praneša, kad per 5 pasta
ruosius metus pastatyta 

’ 1,322 kovojanti laivai. Da
bar Jung. Valstybių Lai
vynas turi 1,500 didžiuo- 

Chuasso, Šveicarija, lie- sius karo laivus ir apie

Rusija Neišleidžia Jokių 
Žinių

kos Karo Laivę
Guam — Admirolas Ni- 

mitz pranešė, kad smarki paliečia kitų miestų ar 
audra Pacifike, birželio 5 miestelių, o tik New Yor- 
d., sunkiai sužalojo 21 A- ką. Bet ir New Yorko mie- 
merikos karo laivą.

Audra siautė per valan
dą 120 mylių smarkumu. 
Sužaloti laivai jau sutai
syti ir vėl veikia vandeny
ne.

I

Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas pa
skelbė drabužių rinkimo 
vajų. Pasidarbuokime ir 
aukokime drabužius mūsų 
tautos nelaim i n g i e m s 
žmonėms, patekusiems į 
tą baisų karo sukurį, ku
riems gręsia išnykimas.

Jeigu norite gauti dau
giau informacijų apie dra
bužių rinkimą, arba norite 
suorganizuoti Bendro A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondo skyrių savo koloni
joje, tai rašykite šiuo a- 
dresu:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine. 
19 West 44th Street 
New York 18, N. Y.

Iste gyvenantieji tėvai, jei
gu tik dažnai maino dar
bus, kuo nors nusikaltę 
gali būti draftuojami. Be'lių, kiek jų buvo nužudy
to, savanoriai gali įstoti 
karo tarnybon.

Iš Raud. Armijos Užimtų 
Sričių Lietuviai Vežami 

Į Rytus

New York (LAIC) — 
Brombergo apylinkėse, 
Stuttofo koncentracijos 
stovyklose Raudonoji Ar
mija užtiko didesnę grupę 
iš Lietuvos išvežtų mote
rų. Moterys buvo išskirs
tytos po įvairius barakus 
darbams. Per dieną gau-

Berlynas, liepos 19 — A-,kėtis, kad Amerikos pre- 
merikos prezidentas Tru- zidentas palies ir pareika- 
man, Anglijos premieras lauš Stalino grąžinti pa- 
Churchill ir sovietų Rusi-' 
jos diktatorius 
turi pasitarimus Potsda- 

[me, arti Berlyno. Konfe
rencija turėjo prasidėti 
pirmadienį, bet Stalinas 

[ nepasirodė iki antradienio.
Kadangi laikraštininkai 

neįleidžiami, tai konferen
cijos eiga ir nutarimai ne
išduodami visuomenei.

Prezidentas Truman yra 
išrinktas konferencijai 

■pirmininkauti. Reikia ti-

♦
Stalinas'
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vergtom tautom ir mūsų 
senajai tėvynei Lietuvai, 
kuri yra pavergta nuo bir
želio 15, 1940 m., laisvę 
nepriklausomybę.

Ekspiiozijos Sukrėtė 
Halifaxą

ir

Halifax, N. S., liepos 19 
— Kanados Karališko Lai
vyno ginklų stotyse kilo 

“ ekspiiozijos, kurios sukrė- 
_, tė visą miestą.

davo po ketvirtadalį svaro'. Kol kas_nėra žinių kiek 
duonos ir po pusę kvortos fmonlų uzmusta >r sužeis- j ta.

navo. Nuostoliai padaryti išsinešė iš Triesto bankos Pos Italijos^ laikraš- 100,000 įvairių kitų karo
bažnyčioms siekia virš 150 M60 milijonų lirų. |tis “Popolo” rašė, kad so- laivų, ir daugiau kaip 200
milijonų dolerių vertės. „ . . v vietų Rusija neišleidžia jo- didelių karo laivų pasta-
Vien misionierių Jėzuitų' Be to’ , dauSell savo kių žinių iš pavergtųjų tys iki 1946 metų pabai- 
bažnyčioms padaryta virš partlza,nų. ka/eiviU aĮ>ren- kragtų. Vatikanas negau- gos.
keturių milijonų dolerių 
nuostolių, nepriskaitant 
kiek žuvo kunigų, vienuo-

įgė civiliais drabužiais ir 
paliko juos Triesto srityje. 
Ten paliko ir savo propa
gandos biurą. iI

Vatikanas negau- gos.

ta.
Maniloje, Jėzuitų univer

sitetui padaryta už $1,700, 
000 dolerių nuostolių. At
statymui bažnyčių ir mo
kyklų reikės aukų nuo 
sų geraširdžių žmonių.

Japonja Norį Pasiduoti

PREZIDENTAS TRUMAN REI
KALAUJA TARTIS APIE KARĄ 

SU JAPONIJA
VVashington, liepos 19 — 

Pertinax rašo, kad milita- 
riniuose sluoksniuose kai- merįkos 
bama, jog Japonijos vy- 

! riausybė nori pasiduoti 
Alijantams.

Spėjama, kad Stalinas 
nuvažiavo į konferenciją 
su Truman ir Churchill ir

New York — Pereitą an- nusivežė tikrus dokumen- 
tradienį užsibaigė
Yorko didžiųjų laikraščių lūs. Toliau Japonijos mi-

Užsibaigė Laikraščių 
Išvežiotojų Streikas

vi-

Potsdam, liepos 19 —'žiūrint jo “daugelio silp-
Trijulės konferencijoje A-[numų”.
______ ; prezidentas lai-Į Buvęs prezidentas pa- 
mėjo svarbų punktą, pa- reiškė, kad nežiūrint to, 
reikalaudamas Stalino ir jog “čarteris neatgaivina 
Churchill, kad svarbiau- Atlanto Čarterio principų, 
sias konferer jos uždavi- kurie buvo išbraukti Te- 
nys yra tartis apie karą su herane ir Jaltoj”, jis yra 
Japonija. į “geresnis už Dumbarton

Truman pareiškęs, kad Oaks” ir gali būti “yra ge-. 1 rruman pareisKęs, Kaa uaks ir gan dūli yra ge-
New tus apie Japonijos reika- laimėjimas karo prieš Ja- ras tiek, kiek buvo galima

* - ' ponus yra svarbiausias padaryti pagal egzistuo-
išvežiotojų^ streikas. Strei- nisteris Vatikane, sakoma, Suvienytų Tautų reikalas, I jančius jausmus, dabarti-

kurie rodo, įr kaj gyvybių žudymas nes vyriausybes, ginčija-
kad Japonija nori užbaigti pacįfike turi būti užbaig- mus idealus ir ambicijas 

tas kaip galima greičiau- pasaulyj.” 
šia.

kas tęsėsi 16 dienų. darąs žygius, kurie rodo,
Išvežiotojai nutarė už- k

baigti streiką, kai gavo iš karą, nes gerai žino jį pra- 
Washingtono pranešimą, 
kuriame pasakyta, kad jų 
reikalavimai tuojau bus 
pradėti svarstyti.

Tito Pasigrobęs 160 Mili
jonų Lirų

laimėjus.

Užginčija Japonijos Taikos 
Pasiūlymus

Hooveris Ragina Užgirti 
Čarterį

Franco Atstatysiąs Monar
chiją Ispanijoj

New York, liepos 19 — 
Jugoslavijos raudonųjų 
partizanų vadas “marša-

VVashington, D. C., liepos 
. 19 — Pasikartojo gandai, 
kad Japonija pasiūliusi 
taiką Jung. Valstybėms. 
Valstybės departamentas 
pareiškė, kad oficialiai 
mūsų valdžia negavo jo-

San Francisco, Cal., lie
pos 19 — Herbert Hoover, 
buvęs J. V. prezidentas, 
ragina Senatą užgirti Su
vienytų Tautų Čarterį, ne-'Ispanijoj.

Pranešama, kad Ispani
jos vadas, generalisimo 

(Francisco Franco planuo
jąs grąžinti monarchiją

Lietuviu Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

JAPONIJA DAUŽOMA ANGLĮ- kių taikos pasiūlymų nuo
Japonijos vyriausybės.

j Kada valstybės departa
mento spokesmanas buvo 

dė pasipriešinti Amerikos užklaustas apie praneši- 
ir Anglijos karo jėgoms, mus, kad Stalinas nuvyko 

Diena iš dienos Japoni- į Postdam konferenciją su 
kurias 

no didžiomis kanuolėmis ir paruošė japonai, tai jis at- 
bombarduojami iš lėktų- sakė, kad valstybės de- 
vų. Japonai grąsina, kad partamentas nieko nežino (Antanelytė) Alukonienė. 
“kada ateis liakas, tada jie apie tokį pasiūlymą, 
sudaužys Amerikos laivy-----------------
no jėgas ir karą laimės”, i Niekam nieko bloga 
Bet tai ir patys japonai ne- padaryti dar maža.
tiki. i Vaižgantas. Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

JOS IR AMERIKOS LAIVYNŲ
Guam, liepos 19 — Ame-

sriubos.
Raudonosios Armijos su

rastieji lietuviai, kaip pra
neša Maskvos kontroliuo
jami spaudos šaltiniai, 
grąžinami į Lietuvą. (Nė
ra abejonės, kad daugelis
iš jų pateks ir į tolimas ry- rikos ir Anglijos laivynai 

.tų sritis). Grąžinamie- prisiartino iki dešimties 
siems skirstymo punktai mylių nuo Japonijos pa- jos miestai daužomi laivy- taikos sąlygomis, 
įsteigti Kaune. Šiauliuose, kraščių ir daužo industri- 
Panlevėžy, Telšiuose ir A- jos miestus, 
lytuje. Žmonių kilnojimas 
vyksta tūkstančiais, pav., vadovauja Amerikos lai- 
vienu metu buvo išskirta vynui, drąsiai 
maisto net ........................ ..
tūkstančių 
žmonių.

Admirolas Halsey, kuris

i per radio 
penkiolikai paskelbė Japonams, kad jų 

grįž t a n č i ų . miestai bus daužomi. Bet 
‘Japonų laivynas nepasiro-

I

ne-

šeštadienį, liepos 21 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, kalbos ir pranešimai plauks oro 
bangomis per visą valandą iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Trumpą kalbelę pasakys ir padainuos p. Palmyra

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
[ ir klausykitės lietuviškos radio programos.

DARBININKAS RADIO
366 VVest Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Komunisty Slaptas Seimas Ukrainiečių Baisas

Amerikos Komunistų
Politinė organizacija šau- spaudos tik ką išėjo tre- 
kia seimą liepos 26-28 dd 
š. m.. New Yorke. Iš anks
to pranešė, kad komunis
tai į savo seimą neįleis 
pašaliečių žmonių, 
spaudos atstovų. Tik 
munistų publikacijos 
mitetas po kiekvienos 
sijos padarysiąs praneši
mus.

Taigi Amerikos komu
nistai daro lygiai taip pat.

• kaip Rusijoj. Nei žodžio, 
nei spaudos laisvės nepri
pažįsta. Paduos tik tokias 
žinias, kokios jiems bus 
naudingos komunizmo 
propagavimui.

Iš pirmesnių komunistų 
pranešimų sužinome, kad 
tame jų seime bus grą
žintas revoliucijinis veiki
mas. Toks yra įsakymas 
komunistams iš viršūnių.
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STROPIAI RUOŠIASI PRIE 
JUBILIEJINIO “DARBININKO” 

KONCERTO
Lietuvoje Gyvais Išlikę 
Žmomesnieji Žmonės

Suomija Turi Mokėti Karo 
Nuostolius

New York (LAIC)
Tūkstančiai lietuvių žuvo 
nuo vienų ar kitų okupan
tų, daugybė per prievartą 
ar gelbėdami savo gyvas
tis atsidūrė užsienyje. Lie
tuvoje. Maskvos kontro
liuojamos spaudos prane
šimu. yra gyvais pasilikę: 
Vilniaus Universitete:

V. Mykolaitis-Putinas. J. Bal
čikonis. V. Sezemanas. B. Untu
lis. Ign. Jonynas. P. Galaunė. J. 
Baldžius. J. Vabalas - Gudaitis. 
K. Bielukas. J. Dagys, K. Sleže
vičius. T. Ivanauskas. St. Jan
kauskas. Z. žemaitis. P. Slavė
nas. P. Katilius. P. Brazdžiūnas. 
Ant. Žvironas. Aug. Janulaitis. 
K. Šalkauskis. Konst. Jablons
kis. P. Pakarklis. P. Šalčius. D. 
Budrys. J. Bučas. J. Matulis. K. 
Daukša. J. Kairiūkštis. P. šivic-»
kas. St. Čepulis. J. Šopauskas.

Kauno Universitete:

Medicinos

Londonas, liepos 19 — Iš 
Helsinki praneša, kad Suo
mija turi į metus laiko su
mokėti sovietų Rusijai 50 
bilijonų dolerių auksu už 
padarytus karo metu so
vietų Rusijai nuostolius.

Sovietų Rusija užpuolė 
ir sunaikino Suomiją, o ar 
Rusija užmokės už jai 
darytus nuostolius?

v*

pa-

Naujas Premieras 
Australijoj

Canberra. Australija, lie
pos 19 — Šiomis dienomis 
išrinktas naujas Australi
jos premieras, būtent. Jo- 
seph Benedict Chifley. ge
ležinkelių inžinierius.

J. V. Atstovų Butas Užbaigia 
Sesijų Šeštadienį — 
Susirinks Spalių 8

čias numeris "The Ukrai- 
nian Quarterly”. Kaip ži
nome šį leidinį redaguoja 
senas ukrainiečių veikėjas 
ir didelis Lietuvos drau
gas prof. N. D. Gubatyj. 
Leidinys atstovauja ukrai- 
nų kilmės amerikiečius 
susimetusius į vieną jung
tinį kongresą.

šį kartą leidinys apima 
devyniasdešimt puslapių. 
Svarbesnius straipsnius 
jame parašė angių parla
mento darbietis Rhys J. 
Davis, Columbia Universi
teto profesorius C. A. Ma- 
nning, žinomas Amerikos 
publicistas, XV. H. Cham- 
berlin, prof. N. D. Čubatyj, 
ukrainų kilmės Amerikie
čių komiteto pirmininkas 
S. Šumejko ir kt. Tarp kit
ko. S. Šumejko neperse
niai vadovavo Ukrainos 
Kongreso Delegacijoje 
San Francisco. : Medicinos fakultete — K. i

Nagrinėjant UNCIO nu-! Grybauskas. J. Kupčinskas, V. j 
tarimus San pronpienn ILašas, P. Mažylis, P. Raudoni-i 
sąsiuvinio įžanginis reiš
kia didelio pasitenkinimo, i 
kad pagaliau ir 1 
Ukraina liko priimta į! 
Jung. Tautų šeimą. Tame 
įžanginio autorius mato 
ukrainiečių tautai pripa-, 
žinimą teisių į savarankiš
ką gyvenimą, kaip ir Uk
rainos de facto pripažini
mą savarankiu vienetu.

Belieka kovoti toliaus, 
siekiant iš "Sovietų Ukrai- 

.nos” daryti tikrai "nepri
klausomą Ukrainą”. Mes 
lietuviai nuoširdžiai ukrai
niečiams linkime visoke
riopos kloties ir pasiseki
mo, ir tai atsisteigti natų-; 
ralėse etnografinėse sie
nose, t. v., abiem pusėms tėnas 
Dniepro iki Dono ir Kuba- 
nės.

m į
B >.

Motina atsisveikina sūnų Lt. Alfred Gwinne 
Vanderbilt, USNR, Hawaii saloj, gi pati motina 
pasirengus išvykti į Marianas salas, kad padė
jus kariams per Raud. Kryžiaus tarnybą.

LIETUVIŲ STUDENTŲ
FraneiseoJ^ R PRIESAIKA ŠVEICARIJOJE

J. Šopauskas.
Sovietų1 "Technologijos Fakultete:

K. Barauskas. / ~
J. Indriūnas.
Juodelė. A. Purenąs. V. Mošins- i
kas.

Pašto Susisiekimas Su 
Okupuota Vokietija

VVashington. D. C., liepos
19 — J. V. Atstovų Butas 
nutarė

monėje. Jis turi 10 trakto
rių, keliolika arklių. — Jo 
įmonėje dirba 50 darbinin
kų.
— Sao Paulo mieste, Bra-

Laiškai Į Lietuvį

Bernas (LAIC) —Birže-1 pabučiavo tą savo priesai- 
A. Graurokas, lio septynioliktoji pasiliks Į kos simbolį. Šis jaudinan- 

Jon. Janickis. P. atmintyje visiems lietu-;tis momentas padarė gilų 
viams Zueriche: čia suplė-1 įspūdį ne tik iškilmėse da- 
vėsavo lietuviškoji trispal- ■ lyvavusiems tautiečiams, 
vė, kurioje aukso raidėmis bet ir gausingiems svetim- 
išsiuvinėtas kiekvienam j taučiams.
lietuviui brangus vardas: i 
“LITHUANIA”. i Aukštosios Technikos

•Mokyklos Rektorius prof.;
Tą dieną Zueriche buvo. Tank, teikęsis savo atsi- 

pašventintas lietuvių stu-, iankymu pagerbti lietuvių 
dentų, korporacijos “Lith-! studentiją> savo vėlybes- 
uania vėliava. Šis studen- nėję kalboje ypač pažymė
tu susivieniiimas vra vie-jo anos priesaikos aki-1 
nintėle lietuvių akademi-: mirksnio didingumą, 
nės jaunuomenės organi
zacija visame Europos že
myne. Iš Amerikos Lietu- bendrų pietų, 
vių buvo gauta lėšų, ku- kalba visus dalyvius pa- 
rios 15-kai jaunų vyrų ir sveikino korporacijos pir 
dviems lietuvaitėms davė mininkas p. ‘ Stelingis, tuo turi 39 metų

Statybos Fakultete:
J. Dalinkevičius. Ant. Bistric- 

kas. J. Klimavičius.

Istorijos Fakultete:
I
Į M. Račkauskas ir kt.

Be to. rašytojų, dailininkų ir 
t. t. gyvais pasilikusiais Lietu
voje minimi:
Lastas. Kaz. Jakubėnas. Teof. 
Tolvytis, K. Vairas - Bačkaus- 
kas. Vyt. Sirijos-Gira. Pet. Vai
čiūnas, Balys Sruoga, Jul. Bu- 

(paskirtas Merkinės 
direktoriumi), skulpt.
Rimša, dailininkas Vie-

Šįmet suėjo 30 metų 
nuo įsikūrimo LDS orga
nizacijos ir sueina nuo pa

sirodymo laikraščio “Dar
bininko”. Tą svarbų įvykį
LDS Centro valdyba nuta- zilijoje, šiemet veikia 4 
rė atžymėti šauniu kon- mokyklos; trijose dirba 
certu. Yra pakviesta įžymi lietuvės seserys pranciš- 
San Carlo operos artistė ir kietės, o ketvirtą išlaiko 
kiti įžymūs dainininkai ir Lietuvių Sąjunga Brazili- 
smuikininkai. joje.

Kad Jubiliejinis Koncer- — Brazilijos miško pra- 
tas pilnai pavyktų, LDS monėje darbuojasi ir inž. 
Centro valdyba sudaro pulk. Jurgutis, taipgi susi- 
tam tikras komisijas, ku- laukęs gero pasisekimo, 
rios prisidės prie koncerto 
pasisekimo. Pakvietus nu
žiūrėtus asmenis jau suti
ko įeiti į komisijas sekan- gali būt siunčiami per Šve- 
tieji: diją. Šiuo atveju ant voko

Dr. J. L. Antanėlis, Tillie reikia pažymėti “Via Swe- 
Aukštikalnis, Mari joną den”. 
Bernatonienė, B. Cūnienė, 
E. Daukantienė, Antanas 
Daukantas, adv. Juozas B. 
Gailius, Phyllis Grendal, ■ 
adv. Jonas J. Grigalus, An- 

' tanina Grabi joliūtė, St. 
i Griganavičius, Ona Ivaš- 
kienė, Al. Ivaška, Dr. A. L. 
Kapochy, M. Karčiauskie
nė, Anne Kroli, Jonas 
Kumpa, Dr. Pauline Lu- 
zackas, St. Mockus, A. J. 
Namaksy, Ona Norkiūtė, 
Stella Raznauskiūtė, Pr. 
Razvadauskas, Jonas J. 
Roman, M. Venis, Julia K.
Yakavonis, Feliksas Zalec- Knygutė 4 
kas, Izabelė Zalūbaitė.

Taipgi laukiame atsilie- Y*2- z'2- A L B-l. C-l, Rugp. 31 
pimo ir iš kitų, kurie buvo D_1 ir įimant H-l — Rūgs. 30 
pakviesti į koncerto ren- J’1 ir iimant N-l — Spalių 31 
gimo komisijas.

Maisto Racionavimo 
Lentelė

MĖSOS IR RIEBALAI 
Raudonos Stampos 

(10 Punktų Kiekviena) 
Knygutė 4 
K-2 ir įimant 
Q-2 ir įimant 
V-2 ir įimant 
A-l ir įimant

PROCESUOTAS MAISTAS 
Mėlynos Stampos

(10 Punktų Kiekviena) 
Išsibaigia

T-2 ir įimant X-2 — Liepos 31

Išsibaigia
P-2 — Liepos 31
U-2 — Rugp. 31
Z-2 — Rūgs. 30
E-l — Spalių 31

I

KURO ALIEJUS
(10 galionų kiekviena vienata) 

Periodai 4, 5 (išleisti 1943-44) 
— Rugp. 31.

New York (LAIC) —Lie- Periodai 1 įimant 5 (išleisti 
tuvis Juozas Stankūnas 1944-45) — Rugp. 31. 
Sao Paulo mieste baigė CUKRUS
Valstybinę Brazilijos kon- Knygutė !f Išsibaigia
servatoriją, fortepijono ir Štampas 36. geras 5 sva- 
kompozicijos skyrių, gau-, rems Rugp. 31.
damas maestro laipsnį. Ki- GASOLINAS
lęs jis nuo Griškabūdžio Kuponai

i amžiaus 
galimumo įstoti į Šveica-. pradėdamas antrąją iškil-Įjau daugiau, kaip 10 m. y- 
rijos aukštąsias mokyklas.1 mių dalį. Pc te į cezirin re ehe“ edeie ir vergerė 
Daugumas jų lanko Zueri- ■ kusius prabilo Ministeris i ninku. Jis jau yra parašęs 
cho Aukštąją Technikos Šveicarijoje Dr. J. Šaulys, 36 kompozicijas. 
Mokyklą, o keli įstojo į to! 
pat miesto universitetą. 
Jų pastangomis sukurta 
studentų korporacija, ku
riai duotas trumpas, bet 
viską apimantis žodis 
“Lithuania”. Gražią saulė
tą dieną, birželio 17-tąją, 
surengtos korporacijos į- 
kurtuvės, ir ta proga buvo 
pašventinta vėliava. Vė
liavos krikštatėviais stu
dentai išrinko ponią E. 
Turauskienę ir Ministerį 
Dr. J. šaulį.

Iškilmių diena prasidėjo 
pamaldomis, kurias atlai- - v . , „
kė ir vėliavą pašventino jnus- Reikšminga prakalba 
kun. dr. Borevičius. Pats » studentiją kreipėsi svei- 
būdamas pabėgėlis, kun. 
Borevičius giliaus pras
mingumo žodžiais pavaiz- 

jdavo i 
i kaipo simbolį, apie kurį 
•spiesis visi lietuviai stu
dentai, žiauraus likimo 
priversti apleisti savo Tė- 

į vynę. Kaip Nežinomąjį 
. Kareivį vedė į kovą už 
Lietuvos laisvę meilė Tė- 
vynės, taip mūsų akade
minė jaunuomenė, semda- 
mosi jėgų iš netolimosios 

j laisvos Lietuvos praeities, 
! pasiryžusi savo krauju ap- 
■ šlakstyti šventinamą vė
liavą didžiajame žygyje į 
Laisvę!

Visi studentai prisiekė 
savo vėliavai, priklaupė ir

p<xoillK U.ol<±lo -Lult-LU" i j

: A. Churginas. Ad.i‘1 susivienijimas yra vie- 
_ . — - nint31p lietuviu akaripmi.

Girna.
Petras
nožinskis. P. Aleksandravičius.
Mikėnas. Komp. Gruodis.

Iš patikimų šaltinių 
____j pertraukti posė- LAIC patyrė, kad pašto! 
džiavimą šeštadienį, liepos susisiekimo su okupuoto- 
21 d. iki spalių 8 d. Tačiau je Vokietijoje .
dar reikia Senato užgyri- 
mo, ką manoma padarys.

Tremtinių Komiteto Veikė
jos Washington, D. C.

Lietuviai Pietų Amerikoje

Po pamaldų susirinkta
Širdinga i

V

I
i

Išsibaigia 
ir A-16 (6 galionai kiekvie

nas) ...................... Rūgs. 21
Po to į susirin-ira chorvedžiu ir vargoni- B7, C7 (5 gal. kiekvienas) ...ge

ri iki sekančio pranešimo.
B8, C8 (5 gal. kiekvienas)... ge

ri iki sekančio pranešimo.
BATAI

Knygutė 3
Lėktuvo stampos 1, 2, 3.... 

kiekviena gera neribotam lai
kui. Naujas štampas įsigalioja

papasakodamas atsimini-' — Sao Paulo universite- 
mus iš savo studentavimo te, medicinos fakultete jau 
laikų Šveicarijoje, lygiu ketveri metai studijuoja 
būdu suminėdamas visas lietuvis Vyt. Vėjelis, 
svarbesniąsias datas ko- — Lietuvos verslininkas 
voje už Lietuvos laisvę, Vaitkevičius sėkmingai 
kiek toji kova vyko iš dirba Brazilijos miško pra-1 rugpiūčio 1 d. 
Šveicarijos. Dr. šaulio, 
kaipo gyvo tos kovos ak
tyvaus dalyvio ir vieno iš 
Lietuvos valstybinės ne
priklausomybės kūrėjo, 
kalba visiems iškilmių da
lyviams įsmigo giliai ir į 
širdį, ir į atmintį. Po to 
korporatai sugiedojo Švei- 

į cari jos ir. Lietuvos him-

„ : esančiais i
asmenimis, greitu laiku. Tremtinių reikalais šiomis 
laukti netenka. dienomis VVashington, D.

— C. lankėsi panele M. Kižy- 
£ tė ir ponia E. Devenienė. 
f Per dvi dienas abi vei-l 
y kejos turėjo gražios pro- 
£ gos išsikalbėti su visa eile'

New York (LAIC)

<«•

Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyverfimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — .83.50. Rašyk:

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

“Darbininko" Administracija.
Siunčiu S...............ir prašau prisiųsti .

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė ...................
Gatvė ........................................
Miestas ir Valstija
•>: »: <♦: -ae- ■»: »:

£ valdiškų įstaigų. Kaip ži- 
noma, techniškąjį tremti- 

$ niams padėti darbą dirba 
Š specialus prie LAIC įsteig- 
į tas Sočiai Service Bureau. 
* Apie šio biuro uždavinius 
$ spaudoje buvo rašoma 
Š kiek 
| 

$£
$ 
š 
I į 
I 
s 
it
s

$
I

•3K <♦> -as- -ai- » •»> -as/

aikščiaus. 'kun. dr. Borevičius.

knyga(s)

Remia Darbus Dėl 
Lietuvos

New York (LAIC) — N. 
Y. L. Tarybos laikinas iž
dininkas P. Bajoras šiomis 
dienomis persiuntė Ame
rikos Lietuvių Informaci
jos Centrui čekį $200. su- 

i moję tuo baigdamas per- 
' duoti New Yorko-New 
Jersey draugijų konferen
cijos aukas. Su ankščiaus 

į įmokėtomis sumomis. 
, New Yorko - New Jersey 
: draugijų konferencija, į- 
! vykusi š. m. gegužės 20 d., 
lietuviškam veikimui davė 
$305.20.

II
i

tosios Technikos Mokyk
los Rektorius prof. Tank,

I

$3.50KAINA

£• •

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIl'RDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

šventinamą vėliavą kabėjęs ir Zuericho Uni
versiteto Rektoriaus var
du. Abiejų aukštųjų mo
kyklų vadovybės pažadėjo 
lietuviams studentams vi
sa kuo padėti ir palinkėjo § 
jiems sėkmės jų pasirink- C 
tame kelyje. Lygiu būdu 
Rektorius išreiškė viltį, 
kad lietuvių tauta arti
miausiu laiku atgaus vals
tybinę nepriklausomybę.

I

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27. Mass.
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TARP SVASTIKOS PRIEKALO 
IR RAUDONOJO KOJO

“ Vlasovas - Rusų Kvislingas - 
Trys Lietuvių Sukilimai.

8UBSCRIPTION RATĘS:
Domestlc yearly____________$4.00

Domestlc once per week yearly $2.00 
Foreign yearly______________ $5.00

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams--------------- $4.00
Vieną, kart savaitėje metams— $2.00 
Užsieny metams ___________

(LAIC) — Per š. m. va- simetė į Hitlerio pusę 
sario mėn. įvykusias dery-Įtapo vienu iš garsesnių 
bas Jaltoje, tarp kitko, va- Kvislingų. Į palyginti, 

... $5.oo karų santarvininkų buvo trumpą laiką, iš Vokietijo-
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart aa-tfij metams $2.50 pasižadėta repatrijuoti VI- je esančių belaisvių ir TU-

3

i 
j

DARBININKAS sus užtiktus sovietų pilie-:sų dezertyrų, Vlasovas su-
_ Boston> Mass čius, imamai su ukrainie- kūrė skaitlingą “rusų ka-

čiais. Tas liečia tiek vokie- riuomenę”, kuri buvo vo
čių karo pramonėje dirbu- kiečių vadovybės naudoja- 
sius darbininkus, tiek karo ma daugelyje frontų. Vla- 
belaisvius, tiek rusų dezer- sovo divizija kovėsi Jugo- 
tyrus. i slavijoje, Prancūzijoje ir

LAIC biuletinio skaityto- taip toliau.
jams yra žinoma, kad per yiasovo daliniai buvo 
2 paskutinius karo metus, naudojami dargi ir prieš a- 
vokiečių vadovybė su ypa- Amerikiečius su anglais. Su 
tingu atsidėjimu globojo jomįs amerikiečiai susidū- 

xvuaijax vadinam*s Vlasovo forma- rė jau Normandijoje pe-'
kad rusų kariai gerai kovojo, bet šiaip jau Sovietijos SJ^aSj a S asovas greitais metais išsilaipdinę.i

generolas, dar 1942 metais buvo palietusi ir mūsiškį. 
Sakysime, Atlanto pakraš
tyje esantis prancūzų uos
tas Lorient iki pat karo 
galo buvo veik išimtinai 
Vlasovo dalinių gynamas. 
Keli tūkstančiai Wehr- 
machto rūbais uniformuo
tų rusų buvo laikomi šio 
krašto POW stovyklose naiCĮ uvuuvv acoruin.iinv, vtugia. vi cmaiua v
(karo belaisvių stovyklo- ^a(j amerikiečiams ar an- tuvis ir šio sukilimo, 
se).

B66 West Broadway,
Telephone SOUth Boston 2680

Vis Ta Pati Meška
Laikraščio “Piloto” žiniomis, maskviškė “Prav- 

da” kaltina katalikų spaudą, ypač laikraščius “Com- 
monweal” ir “Catholic World”, kad kritikuodami Ru
siją, jie siekia išprovokuoti naują karą. Bet — sako 
“Pilot” — tie du laikraščiai, visa katalikų spauda ir 
bendrai visi padorūs ir sąžiningi spausdiniai tik tuomi 
Rusijai nusikalsta, kad skelbia tiesą. Tenka pripažinti,

vyriausybė visai prastai elgiasi. Tai kam gi muilinti 
žmonijos akis, kad viskas yra gerai? Rusija tik aplin
kybių priversta tapo mūsų talkininke, gi pavojui pras
linkus, ji pasidarė nesukalbama. Tegu ji neįsileidžia į 
savo sienas nė vieno pašaliečio — tai jos dalykas. Bet 
mes negalime pakęsti ypatingo jos pamėgimo daryti 
vienpusiškas sutartis su pavergtomis tautomis. Mes 
su pasibaisėjimu stebime, kaip Rusija hitlerišku aki
plėšiškumu be atodairos ryja vieną šalį po kitos. To
kius dalykus skelbti ir atitinkamai juos apibūdinti yra 
kiekvieno padoraus laikraščio pareiga.

Bet — sako toliau “Pilot” — būtų tikslu padaryti 
Rusijai šitokį pasiūlymą. Imkime viską lygiomis — 
fifty-fifty. Lygybė amerikiečiams patinka. Kaip jūs 
mums, taip ir mes jums. Vadinasi, tegu Stalinas su
draudžia komunistinę spaudą — namie ir svetur — 
kad ji nekandžiotų mūsų tvarkos, mūsų įstaigų ir va
dų, tai ir mes apie Rusijos tvarką gailestingai nutylė
sime. Ypač tegu neardo mūsų socialinio gyvenimo ir 
neknisa iš pašaknų esamos mūsų vyriausybės ir klas
ta bei smurtu nesikėsina įgyvendinti pas mus komu
nizmą, tai mes rusiškojo bolševizmo nebeliesime, tegu 
rusai sveiki juo tebesidžiaugia. Kam mums visai to 
nenorintiems savo kromelį primygtinai kaišioti?

Jei toks pasiūlymas bolševikams nepriimtinas, 
tai, lygybės dėliai, tegu įsileidžia į Rusiją prieškomu- 
nistinę spaudą, kuri pavergtiems ruseliams skelbtų 
apie jų nelaimingą būklę, pakrikusį komunistų šeimi
ninkavimą, blogą maistą ir drabužį, baudžiauninkišką 
darbą, ūkio sunaikinimą, visokeriopą, iš visų pusių 
slegiantį skurdą ir svarbių svarbiausia — apie visišką 
laisvės paneigimą. Tuomet būsime lygūs bent tuo at
žvilgiu, kad kits kito neprieteklius laisvai išdėstysime.

Kas gali sakyti, kad toks katalikų laikraščio pa
siūlymas nelogingas? Rusija, žinoma, jo neprisiims. 
Dar caro laikais valdančioji Rusijos klasė nepakentė 
nė mažiausio prieštaravimo ir kritikos. “Tylėt ir negal
vot!” — toks buvo griežtas caro biurokratų įsakymas. 
Paneigę visą senovę, bolševikai bet gi pasisavino tą ca
rų taktiką, įterpė jon dvigubą kiekį azijatiško žiauru
mo ir padarė ją savo politikos pagrindine taisykle. Vis 
ta pati meška, tik kur kas žiauresnė. K.

Raudonosios kariuomenės j Ne viena “Vlasovo” kulka

patekęs į vokiečių nelais
vę. Vokiečių kalbinamas,! 
Vlasovas greitu laiku per-!

VILTIES SPINDULYS
Pavasaris žiedais prikėlė žemę. 
Liepsnoja kloniais tulpių taurės
Pavasaris žaliais miškais ap-

j kauręs
Su sultimis gyvybę naują semia,

Džiaugsmu pragydo paukščių 
milijonai;

Jiems laisvę teikia žemė ir dan
gus.

Klausyk, prabilki. Išeivi bran
gus,

Sakyk, kada lietuviai bus sau 
ponai ?

Prailgo juodo nerimo dienužės. 
Sunku gyventi su lašu vilties.— 

į Ar kas Lietuvai ranką beišties
Kai šiauris slėgs iš Sibiro atū

žęs?
Varpai pavasary paskelbė karą 
Reinu. Laba, Dunojumi plačiu 
Ir nugalėtiems atnešė vilčių, 
Kad jie sulauks tikros gerovės 

laiką.

Bet Nemunas. Dubysa ir šven
toji

Ne vandenį, o ašaras žmonių 
Telškena sumaišytą su krauju— 
Kankin Sovietų Rusija žiaurioji

Suprato Vakarai mongolų rusą: 
Pas jį tiesos nerasi, nei doros: 
Pamoko baimė ir jėga tvarkos. 
Nors Dievo kibirkštėlė pas jį 

1 rusa. “Zš. Dr.”
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S/Sgt. Walter J. Szulborski iš Bethlehem, Pa., 
bomberio kulkusvaidininkas, kuris skrido 50 
kartų virš Europos bombarduoti ir nei karto 
nesutiko priešo orlaivio, kad galėtų pasišaudyti. 
Tą progą jis mano gauti kai jis pasieks Tokio.

AMERICAN 
RED CROSS +

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

VII.

Nepavykęs Žygis
Kelias ėjo per apyretį Vaišmanto mišką. 

Čia stigo storų medžių ir žavėtinų Tautgėlos 
girios tankumynų. Miškas buvo gerokai nu
genėtas ir nususęs, bet puiki vasaros diena 
padengė tuos trūkumus. Saulės spinduliai, 
prasiverždami pro retas medžių šakas, links
ma šypsena lyg norėjo paguosti mūsų kelei
vius, bet į gamtos grožį jie nekreipė nė ma
žiausio dėmesio. Visų veidai buvo susitelkę. 
Jie atjautė vienas kito padėtį ir nematė rei
kalo šnekučiuotis, nes kiekvienas buvo užim
tas savo mintimis. Pomadinas džiūgavo. Jis 
aiškiai matė, kad visus turi savo tinkle. Vaiš
mantas su Bitinu jau perdaug praskleidė sa
vo sumišimą. Iš jo neva išblaškyto dėmesio 
nepaspruko nė mažiausias jų veidų judesys. 
Jis perdaug buvo apsipratęs su panašiomis 
situacijomis, kad nepastebėtų, jog Vaišman- 
tas su Bitinu labai gyvai susidomėję Stuob
rio likimu. Tas be mažiausio abejonės šešėlio 
įrodė jų bendravimą. Tokiu būdu ir paukštis 
ir šimtinė buvo jo rankose.

Bitino galvoj siautė mišrių minčių sūku
rys. Pirmuoju jausmų antplūdžiu jis pradėjo 
smarkiai pykti ir pasmerkti klastingą žanda
ro niekšystę. Bet palaipsniui jis pradėjo at

kritingoje valandoje paro
do ne tiktai 100' < politinį 
subrendimą bet ir nemažą 
dožą herojiško pasiryžimo.

Kiek mums žinoma, ir 
Varšuvos sukilimo neskai
tant, per visą antrąjį pa
saulinį karą nei viename 
vokiečių okupuotame kra
šte tolygaus atviro sukili
mo nėra buvę.

Čia ir glūdi pagrindinis 
skirtumas tautų subrendi
mo. Vieni, lyg tie avinai, 
pasyviai eina kur juos ve
da, kiti, nuovakos nenus
toję, ir nuostolių nepaisy
dami, daro ką jų patrijo- 
tiškoji sąžinė ir laisvojo 
žmogaus pareiga diktuoja. 
Taip lietuviai pasielgė per 
šį karą net 3 atvejais —

1941 metais sukilę prieš 
rusų primestą jungą, 1943 
metais atsisakė pildyti vo
kiečių mobilizacinius įsa
kymus ir 1944 metais su 
ginklu rankoje pasiprie

šinę vokiečių įsakymams 
eiti prieš savo draugus.

Išvadoje priminsime, kad 
lietuvių tautos padori lai
kysena per šį karą didžių
jų demokratijų buvo pas
tebėta ir tinkamai įvertin-
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Vienok, niekur, per visą apskritai, nemėgsta ir jos 
karą nebuvo atsitikimo

glams tektų susidurti su

vengia. Nereklamavo lie- 
________________  Vie
nok, žinant vokiškosios o-i

Sąryšyje su priverstina ištisiniais lietuvių, lenkų, kupacijos sąlygas ir—tarp ta. Lietuviai yra laikomi 
repatrijacija, vienoj-kitoj latvių, estų, cechų ir tt. 
vietoj buvo net prieita prie daliniais, 
ginkluotų riaušių. Kiek 
stambesnės riaušės neper- Vlasovo rusai, 
seniai įvyko P. W. stovyk
loje Fort Dix, N. J. kur 
150 rusų karių, protestuo- mėtai‘s'“'pavZsa^j!e'vokiė- 
darni prieš priverstiną re- 
patrijaciją, užsibarikada-

svastikos priekalo ir rau-Įsavo tautinę pusiausvyrą 
Liūdną išimtį, dono kūjo patekusio lie-'pilnumoje išlaikę. Visai 

šia prasme, sudarė vien tuvio desperatišką situa-f natūraliai, lietuviai nėra 
Į ei ją, tenka pripažinti, kad, verčiami pasisakyti rusais 

šia nrosra bus pravartu'lietuvių tauta’ ener£inZ° ir Pavarta grįžti vergi- 
VLIK o vedama, tokioje jon.

čiai bandė naudoti lietu
viškuosius batalijonus ko-

|V° ir P”^81“^8, vai prieš vakarų sąjungi-j

I

Aukų būta tiek iš belais
vių, tiek iš mūsų MP pu
sės. 3 rusai pasikorė.

Gerai žinodami vokiečių 
metodus okupuotuose kra
štuose, mes prileidžiame, 
kad vienas kitas asmuo 
galėjo būt vokiečių sumo
bilizuotas ir, prieš jo norą, 
bet kuriame fronte panau
dotas.

Tokių atsitikimų būta 
tiek Italijos, tiek Prancū
zijos fronte. Keliais atve
jais girdėjome, kad čia 
lenkas, čia cechas, čia lie
tuvis žiūrėk iš vokiečių ir 
perbėga į aliantų pusę.

I

ninkus, krašte įvyko gin
kluotas sukilimas. Šio su
kilimo aplinkybės smulk
meniškai buvo aprašytos 
E. J. Harrisono knygelėje 
“Lithuania’s Fight for 
Freedom” pus. 41-44. Da
bar aiškėja, kad visa eilė 
Lietuvos karininkų už tą 
sukilimą vokiečių buvo iš
siųsti į biauriausias kali
nimo vietas taip Stutthof, 
Dachau, Buchenvvald ir tt.

Ne vienas jų ten paliko 
savo kaulus.

Kuklus iš prigimties bū
damas, lietuvis savygiros,

I
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Jaunuole,
Jei nori tobulai pasišvęsti Kristui ir artimo labui: 

Jaunuomenės auklėjimui, spaudos darbams, ligonių 
slaugymui ir senelių priežiūrai,

STOK
J Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos Seserų 

Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyną.
SESELIŲ KONGREGACIJA

buvo plačiai išvysčiusi savo veikimą Lietuvoje, kur turėjo 200 
seserų su 32 misijomis: prieglaudas, vaikų darželius, mokyklas, 

moksleivių bendrabučius ir spaustuvę.
Seselės pasekmingai dirbo Katalikų Veikime.

AMERIKOJE KONGREGACIJA
turi sekančius vienuolynus: Putnam. Conn., Thompson, Conn., 

Hinsdale, III. ir Greene, Maine.
Dėl įstojimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu adresu:

Sister Superior 
Immaculate Conception Convent 

R. D. L, Putnam, Conn.
Piūtis didelė, bet darbininkų maža. Tat. prašykime piūties Viešpati, 

kad siųstų daugiau darbininkų į Savo didžiąją piūtį!

slūgti. Bitinas nė nepasijuto, kaip jį ėmė ža
vėti Pomadino gudri, iki tobulybei privesta 
praktika netikėtai užklupti tardomąjį asme
nį ir jį įpainioti. Tai artistas! Ir kur jis to iš
moko ? Klausimas, kaip jis pasielgs su Stuob
riu? Gal čia atskleis naują gudrybę? Galima 
sau įsivaizduoti, kaip jausis vargšelis And
rius, taip netikėtai žandaro užkluptas, tarsi 
viščiukas vanago. Ir kaip jam pačiam, Biti
nui, čia pasielgti? Žinoma, reikia prisidengti 
abejinga “nieko nežinau, ne mano dalykas” 
kauke. Bet ar pavyks savo rolė išlaikyti? 
Žandaras tėmys kiekvieną jo veido muskulą. 
Na, gudrumas prieš gudrumą.

Įdomu, kad Bitinas tą dalyką ėmė kaipo
• žaislą, dviejų įtemptų protinių pajėgų kova.

Jam atrodė, kad to viso užpakaly nėra jokio 
'pavojaus, jokios tragedijos. Jo pyktis ir ap
maudas visiškai atlyžo. Ir juo jie labiau arti
nosi prie Pupkaimio, juo jis jautėsi ramesnis 
ir šaltesnis. Jau jis nesykį buvo pastebėjęs, 
kad artimumas su pavojum sudaro jame šal
tą, beveik tingią nuotaiką. Koks tai ypatu
mas? Bailumas? Oho! — kur tau bailumas! 
Čia didvyrio drąsa... Juk herojus kaip tik šal
tai jaučiasi pavojaus akivaizdoje. Ir Bitinas 
išpūtė krūtinę. Paskui nusijuokė. Koks aš, 
vienok, vaikėzas. Didžiuojuosi savo didvyriš
kumu. Ir koks čia pavojus? Tik vieni juokai. 
Pavojus ne man, bet vargšui Stuobriui. Kad 
nors būtų galimybės kaip nors jį perspėti. 
Bet -galimybės jokios nėra. Tas žandaras su
gniaužė mus saujoj kaip žvirblius. Bet — jau 
atvažiavom.

Iš .tiesų, jie jau atvažiavo į Pupkaimį. Ma

žas kaimas, nususę triobėsiai. Pirmoji iš 
krašto kaip tik Stuobrių troba. Bitinas gerai 
pažino jų trobas, nes čia kartais atsilanky
davo. Vežimas sustojo prie vartų, bet kieme 
nieko nesimatė. Pomadinas katės greitumu 
iššoko iš ratų, keliais šuoliais perbėgo per 
kiemą ir strimagalviu įsiveržė į vidų.

Vaišmantas reikšmingai pažvelgė į Bitiną.
— Jis čia taip nesielgia kaip pas mus, — pa

stebėjo.
Bitinas tik linktelėjo galva ir, iššokęs iš 

vežimo, taip pat skubiai metėsi į stubą. Vaiš
mantas kiek atsiliko. Viduje nė gyvos sielos, 
tik žandaras blaškėsi po užkampius, ieškoda
mas žmonių, bet žmonių niekur nebuvo. Pa
galiau, virtuvės užpečkyje jis užklupo seną 
kurčią moterį. Ar ji iš tiesų buvo kurčia, ar 
tik apsimetė — nežinia, bet elgėsi kaip tikra 
kurtinė, nes beprasmiškai žiūrėjo į Pomadi- 
ną, kurs karščiuodamasis mėčiojo skubotus 
klausimus:
— Kur Andrius? Kur tėvas?

Senukė delsė su atsakymu, gal iš tiesų ne
suprato rusiškai - lietuviškos Pomadino kal
bos. Vaišmantas atėjo pagelbon ir garsiai 
lietuviškai paklausė: —
— Ponas žandaras nori žinoti, kur jūsų sū

nus Andrius? — Senukė suprato ir pakratė 
galvą.
— Nežinau, ponuli.
— Kaip nežinai? — prišoko žandaras, — 

juk Andrius čia gyvena, ar ne?
— Čia, — atsakė senukė.
— Ir jis tavo sūnus?
— Mano.

— Ir jis čia buvo šį rytą ?
— Buvo.
— Tai kur jis dabar?
— Nežinau. Kažinkur išėjo.
— Kada? Kur? — klausimai sekė tokiu 

greitumu, kad senukė nesuskubo paeiliui at
sakyti.
— Kur? O kas jį žino? Jis eina ir eina.
— Bet kada? Kada?
— Kada? Gi, tur būt, dar prieš piet.
— Kada prieš piet? Kelintą valandą?

Senukė pailsusiai į jį pažiūrėjo. Tie skubo
ti klausimai matomai vargino jos protą. Bet 
atrodė, kad ji nieko neslepia. Ji vargiai ir su
prato, koks čia dalykas, nors į žandarą žiū
rėjo išsigandus.
— Ponuli, kad pas mus nėra laikrodžio, tai 

ir nežinau.
Sunku buvo kas nors tikslaus iš jos iš

kvosti.
— O kur tavo vyras? — toliau klausinėjo 

Pomadinas.
— Mano senis? Nugi, tur būt, kieme.
— Kad kieme nieko nesimato.
— Na tai kur nors pašiūrėj — ar aš žinau ?
—Tai, sakai, senis nepabėgo? O Andrius 

kur pabėgo?
Senukė į jį pažiūrėjo, nesuprasdama, apie 

kokį pabėgimą čia jis kalba.
— Nepabėgo, ponuli, ko jam bėgt?
— Nė Andrius nepabėgo?

Senukė vėl nuostabiai pažiūrėjo.
— Ar tai čia kokia bėda? — ji paklausė žan

daro.
(Bus daugiau)



Penkiadienis, Liepos 20, 1945

TRUMPŲ ATOSTOGŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Bostono Arkivyskupijos Padangėje

M. Juras prity- 
Pakelyje susto-

Gi lietuviai nusikėlė kiek to- 
l liau apsigyventi. Mažai lietuvių 
tepasiliko nuošaliose gatvėse, 

; kur dar nenugriauta. Tačiau, 
sekmadieniais atnašaujamos 

: penkerios šv. mišios, o žmonių 
1 prisirenka visada pilnutėlė šv. 
Petro bažnyčia.

Klebonas nupirko dar kitą 
. viešąją mokyklą ir yra pasiry
žęs ši rudeni atidaryti dvi para- 

'.pijines lietuviškas mokyklas. 
i Liepos 12 ir 13 dienomis atna
šavau šv. mišias vadinamoje 
svetainėje" po adresu 492 East

Liepos 10 dieną, užbaigus Nu- bučius, bet lig šiol dar nieko ne
kryžiuotojo Jėzaus Seselių Vie- pradėjo statyti, 
nuolyno Rėmėjų Valdybos pasi
tarimus sėkmingai Naujojo Vie
nuolyno atidarymo dienai rug
sėjo trečiąją, ir atsisveikinus su 
maloniais valdybos nariais ir 
Sesutėmis, pasiryžome grįžti at
gal į Lawrence. Mass.

Kleb. kun. Pr. 
ręs vairuotojas,
jo paimti jauną vikarą kun. Fe
liksą Kenstavičių. viešėjusį pas 
gerąją motinėlę.

Privažiavus Šv. Petro lietuvių! 
parapijos kleboniją. So. Boston.1 
Mass.. atsisveikinome su kleb. 
kun. Pr. \ irmauskiu. kuris ma- street_ City Point. Mane nu- 
ne užprašė į svečius ir patalki- ste|jįno nepaprastas lietuvių 
mnkauti su mišiomis ketv irta-; pamaldumas. Tai paprastos die- 
dienio ir penktadienio rytais, i noS< žmonių kupina pamal-1

Sekamai kieb. kun. Pr. M. Ju-; jose jr skaitlingai priėmė šv. 
ras mane ir kun. F. Kenstavi- Komuniją. Pasirodo, kad žydri 
čių nuvežė į restauraciją, kur; katalikybė gyvuoja tvirta ir 
skaniausia vakariene pavaišino. I galinga pa5 lietuvius.
Paskui vykome į Lawrence.| Kas dar labiau nustebino ir 
Mass.. šnekučiuodami apie Pra_ sužavėjo mane, tai kleb. kun.! 
gyventą praeitį ir dalindamiesi pr virmauskio atsidavimas ir 
mintimis įvairiais šių dienų rūpestis ne tik katalikybės, bet 
Klausimais. ;r lietuvybės išlaikymu ateityje

Sugrįžusį kleboną nudžiugino, ■ tarp čia gimusių lietuvių.
kad filijinės bažnytėlės stogas; Tikrovėje 
Palangoje atnaujinamas ir vi- našaUjamos 
duje daromas remontas.

Liepos U dieną, po šv. mišių maitoms susirenka 
ir skanių pusryčių, laukėme ai
rių parapijos vikaro kun. Dug- 
gan. kurį tą rytą klebonas nu
vežė pas tėvus, gyvenančius W. 
Lvnn. Mass.. o iš ten su klebo-’ 
nu važiavome į “Darbininko” i 
patalpas bėgamais biznio rei
kalais...

i
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Trumpos Žinutės
Albertas Jasaitis namie. Ką 

tik grįžo iš Vokietijos. Vieši ir 
ilsisi pas savo tėvelius Joną ir 
Marijoną Jasaičius, gyv. 103 S. 
Poppleton St. . ” 
sveikas. Dėkoja Dievui, kad be 
žaizdų peregyveno visas

siems palinkėti ilgiausių metų 
ir gausiausių Dievo malonių.

1

lUŠFūl |
L [pats y

ko karo fronto. Išbuvo ten virš

baisenybes. Sveikiname!
' Aplankė mūsų kleboną karys
Daukša, ką tik grįžęs iš Pacifi-

Berlyne, kai buvo nustojus veikusi elektros jėga, tai nuo gatvių gatve- 
karius turėjo nutraukti vyrų civilių jėga. Vaizdas ir parodo vieną iš pa
našių darbų.

atrošo mūsų klebonui. Paskuti- 
iniam laiške jis padarė pastabą, 

Albertas gružo būdamas karėje jis daugiau
, išmoko apie savo tikėjimą, bet 

karo1 . v •ypač apie šio gyvenimo prasmę 
negu per visus metus, kuriuos 
jis lankė katalikiškas mokyk
las. Juozas supranta reikšmę 
apsimarinimo ir jį dažnai prak
tikuoja. Jis priskaito savo lai
mikį, kad jis dar tebėra gyvas 
ir sveikas Dievo Apvaizdai, ir

dviejų metų. Daukša lanko Bai-! 
timorėje savo tetą ponią Stasę 
Juozapaitienę. 805 Hollins St. 
Nors jau daug metų praėjo kaip į prietelių karštoms
Daukša lankė musų mokyklą, 
tačiau jis vis dar atsimena Se-į 
sutę Marijoną, kuri jį mokino

■ 7-am skyriuje, 
pijos ir kaip tėvai, taip vaitai; Gauta žinia kad Alfonsas 

. -ra susiPratV lietuviai. Kiškis ir Eugenijus Melkeviėius
Pats p. Paškauskas atvedė atostogauja Shenandoah. Pa. 

savo dukrelę prie Dievo alto- Eugenijus užbaigė 8-tą skyrių 
riaus. Mykolas Paškauskas-sū- parapijinės mokyklos pereitą 
nūs ir Albina Paškauskaitė, birželio mėn. Alfonsukas jau 
jaunosios sesutė, buvo liudyto- praleido vienus metus šv. Karo- 
jais. Šv. Komunijos metu visi 
priėmė Jėzų į savo širdį. Kun. 
klebonas savo pamoksle ne tik 
sveikino jaunuosius ir jųjų gi
mines, bet perskaitė tų palaimi
nimų maldas, kurias Bažnyčia 
teikia vedybų šv. mišiose, ir pri
minė visiems, kad imant šliūbą 
be šv. mišių kunigas negali

’ maldoms.
Vytautas Valčečkas randasi 

Bainbridge, Maryland, jūreivių 
mokykloje. Vytautukas rašo tė
vams beveik kasdieną, 
bar supranta tinkamai įvertinti 
tėvų meilę ir tėvų pastogę. Var
gas daug ką mus išmokina.

Gauta žinia, kad Dumšų sū- 
i nūs marinas sužeistas. Nežinia 
j kaip sunkiai. Dumšai gyvena 
VVashington Park, Baltimorės 
miesto dalyje. Reiškiame užuo
jautą jų sūnaus nelaimėje.

Kun. Antano Dubinsko brolis 
Pranas, kurio laivas buvo Ja- 

' ponų nuskandytas prie Okina- 
wa salos, grįžo į San Francisco. 

i Kaip Prano žmona, taip jo ma- 
1 mytė ir kun. brolis laukia kada 
! jis grįš į Baltimore. Ačiū Die
vui, Pranas liko gyvas ir svei
kas, nors kelias valandas turė
jo pamirkti vandenyje.

' I 
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Jis da-

Į
lio Kolegijoj.

Girdėjau, kad mūsų misijo- 
nierius - klebonas turi pakvie
tęs šešias Maryknoll Sesutes ki
tam sekmadieniui, pirmadieniui 
ir antradieniui. Jos visos ką tik 
grįžusios iš Pilippinų salų. Jos 
buvo Amerikiečių karių išlais
vintos iš Japonų kalėjimo, kur 
išbadavo per tris metus. Klebo
nas nori, kad žmonės jas maty- 

Kaip per šliūbą, taip per šv. tų ir iš jų lūpų išgirstų apie ka
ro baisenybes.

Kaip kun. dr. Mendeliui, taip 
jo prieteliams pereitą penkta
dienį buvo didis džiaugsmas 
matyti ponią Mendelienę baž
nyčioje dalyvaujant mišiose ir

I
lI

prastų savo prievolę kas link tų 
sielų, kurios Dievo Apvaizdos 
bus jiems leista globoti.

ILGIAUSIŲ METŲ!
Healy-Keidošiūtė

šeštadienį, liepos 14 d. p-lė: 
Anelė Keidošiūtė paėmė sau už 

- vyrą svetimtautį karį. šv. Petro 
parapijos jaunuolį. William 

nepaprasta Heab’- Kun- Kazimieras Keido- 
Klebonas giliai susi- šiu5- jaunosios brolis, davė jiem!

i šv. mišias. ■ 
Šliūbo metu araug su celebran-, 
tu prie altoriaus stovėjo musų, 
klebonas kun. dr. Mendelis ir 
buvęs kun. Keidošiaus klebonas 
kun. Ells. Diūdytojais jaunųjų 
gyvenimo sutarties buvo jauno
jo brolis ir jaunosios sesutė Do- 
lores. Vestuvių puota įvyko po
nų Keidošių namuose. 759 Ram- 
say St. Karo dėliai į puotą buvo 
pakviesti tik giminės 
miausi šeimų draugai.

sekmadieniais at- 
čia “svetainėje' 

i dvejos šv. mišios, gi žmonių pa- 

daugybė. Klebonas giliai susi
mąstęs čia Įkurti antrąją lietu- šliūbą ir atnašavo 
vių parapiją.

Be to. čia klebonas kun. Pr. 
Virmauskis įtaisė Nukryžiuoto
jo Jėzaus Seselėms modernų 
vienuolyną. Jų dabar yra šešios. 
Visos atsidavusiai darbuojasi 
Dievo garbei ir lietuvių naudai. 
Čia jos dabar veda vasarinę 
mokyklą, kurią skaitlingai lan
ko lietuvių tėvų vaikai.

Kad lietuvybė ateityje neiš
nyktų iš čia gimusių lietuvių, 
kleb. kun. Pr. Virmauskis. ku
ris be galo rūpinasi šviesia lie
tuvių ateitimi, čia nupirko dar 

! kitą viešąją mokyklą ties 6th I 
j ir I gatvėmis, kad apie rudenį 
! atidarius antrą parapijinę lie- 
: tuviškąją mokyklą lietuvių tė- 
!vų vaikams.

Tokiu būdu. kleb. kun. Pr. • 
Virmauskis apie rudenį atida
rys dvi naujas parapijines lie
tuviškas mokyklas, kuriose mo
kytojaus 12 Nukryžiuotojo Jė- 

vienintėliai katali-;zaus Seselių.
Tai džiuginantis reiškinys.

ŠV. PETRO PARAPIJOS
RIBOSE

pa- 
ir

Pietavome pas svetingą kleb. 
kun. Pr. Virmauskį. Tai vetera
nas lietuvis patrijotas. energin
gas darbuotojas, nusipelnęs vi
suomenininkas ir uolusis kata
likybės apaštalas, kurio dėka 
žydrusis tikėjimas klesti tarp 
vietos lietuvių. Pastoracijos pa
reigose jam daug gelbsti kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kun. 
bertas Abračinskas ir kun. 
meonas Saulėnas.

Nūngi. Šv. Petro, lietuvių 
rapijos bažnyčia, klebonija
naujai nupirkta šalia viešoji 
mokykla, ties Fifth ir C gatvė-! 
mis. liekasi vįcuuucuai 
kybės ir kultūros pastatai vidų-j — x .
ryje nugriautųjų buvusių rezi-'J^ tikrovėje, tai visa realizuo- 
dencijų aikštėje. j sis šį rudenį, patrijotmė lietu-

Kur pirmiau apie bažnyčią iri^U išeivija be galo džiaugsis 
šalynėse gatvėse buvo gyvenbu-1 tokiais tautiniai kultūriniais 
čiai. šiandien tuščia. Mat. vai- reiškiniais ir didžiuosis. kad sa- 
džia tose tuščiose keliolikos jvo tarpe turi tokį rūpestingą 
blokų vietose numatė dar prieš! kunigą ir atsidavusį lietuvybei 
karą pastatyti mūrinius gyven-

Tasai kuris daug kalba, i 
retai įgyvendina savo žo
džius. O išmintingas žmo
gus visuomet bijo, kad jo 
žodžiai nebūtų skaitlin- 
gesni už jo darbus.

Kinų patarlė. v^Je-

tėvynainį.
Todėl, ta gražia proga ir svei

kiname kieb. kun. P. Virmauskį 
ir kartu maldaujame, kad Gera- 
sai Dievas palaimintų 
goms jo svajonėms ir 
giems užsimojimams

Į kuo skubiausiai realizuoti tikro- 
A’’on A. Tamoliūnas.

idealin- 
garbin- 
tai visa

Belskis-Paškauskaitė
Tą patį sekmadienio rytą, 11 duoti tl* palaiminimų be ypatin- 

val.. įvyko šliūbas jaunuolio^0 ^ys^uP° pa\elinimo. 
įVVilliam Belsky ir p-lės Eugeni-į 
į jos Paškauskaitės. Paškauskų mišias ypatingai gražiai giedo- 
' šeima yra plačiai žinoma para- jo. Altorius buvo paskendęs gė- 
! pijoj. Jaunosios tėvas, p. Myko- lėse, dėka Sesučių Kazimierie- 
las Paškauskas per ilgus metus čių darbui. Viskas buvo taip 
dirba prie vietinės SLRKA 13- gražu, kad po mišių ne vienas 
tos kuopos, o jos mamytė ponia dalyvis pareiškė, kad nėra ki- 

i Anelė Paškauskienė yra Moterų tos bažnyčios Baltimorėje, kur priimant šv. Komuniją. Tai bu-'
Sąjungos valdyboje. Jaunosios taip gražiai, taip meningai vis- vo pirmas jos pasirodymas į 8w - * 1 'brolis Mykolas yra žinomas kas yra tvarkoma ir atliekama, savaites. Duok, Dieve, kad jos
kaipo vienas iš gabiausių plau- . Lieka tik pasveikinti tas tris sveikata toliau tęsėtų!

( kikų Baltimorėje. Visa šeima poreles, kurios sukūrė naujus Juozas Strazdauskas randasi! 
■ or.ti priklauso prie šv. Alfonso para-. gyvenimo židinius ir jiems vi- Rytų Indijos salose. Jis dažnai ir ti“ •

Aibert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

* dirbtinas akis.
Room 206

507 Main St.
Tel. 6-1944

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

I

Maksimavičius-Misevi- ; 
čiūtė

Sekmadienį, liepos 15 d. buvo 
net dvejos vedybos ir abejos su 
mišiomis. 10 vai. ryte' Antanas 
Maksimavičius vedė sau už 
žmoną p-lę Anelę Misevičiūtę. 
Tėvas jaunosios atvedė ją prie 
altoriaus ir perdavė ją jos gyve
nimo draugui. Liūdytojais buvo 
Jonas Jasaitis ir Adelė Misevi- ! 
čiūtė.

Kun. dr. Mendelis laimino mo
terystės ryšį ir atnašavo mišias. 
Evangelijos metu kun. Mende
lis sveikino naujavedžius ir vi-Į 
siems susirinkusiems priminė, 
kad tinkamiausias būdas priim
ti moterystės Sakramentą kata
likams tai su mišiomis. Kun. ce-j 
lebrantas pabrėžė, kad kuomet' 
jaunieji padavė vienas kitam 
ranką, tuo pačiu laiku jie tapo 
bendrininkais su Dievo tvėrimo! 
darbe. Pildydami savo luomo 
priedermes, jiems yra pavesta' 
tverti naujų asmenų kūnus. į 
kuriuos Dievas kiekvieną kartą 
įkvėps nemarią sielą. Toks auk-' 
štas yra moterystės pašauki
mas. Todėl gausios malonės yra 
reikalingos priimančios mote-

i 

rystės Sakramentą, kad jos ga
lėtų ištikimai pildyti savo luo
mo priedermes. Kun. klebonas 
prašė visų dalyvių su juo mels
tis. kad naujavedžiai vienas ki
tam padėtų tapti šventais jų 
naujam pašaukime, kad jie su-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|

t

Ranka
Dabar

Pilna

BET TIKRAI DAR DAUGIAU BUS

AIP TIK KARO ŽINIOS PAGERtJA. taipgi 

ir su tuo ir telefono žinios pagerėja, tiems, ku

rie laukia telefono aptarnavimo.

Vis-gi dėlto priseis ilgokai palaukti iki gausime rei

kalingus telefonui įtaisus, kad patenkinus visus apli- 

kantus; bet mes darome viską, kad tik greičiau sutei

kus aptarnavimą.

Jau netoli trys metai, kaip beveik visus telefono į- 

rengimus siunčiame karo reikalams, bet dabar pradė

jome daryti telefonus ir civiliams žmonėms. Tas reiS-

kia, kad yra jau geras ženklas dalykų pagerėjime, bet 

tas dar visos probliamos nepatenkina.

Nors ir su didžiausia skuba telefonų įrengimai yra 

gaminami, bet kadangi ju labai daug reikia, taigi taip 

greitai visų negalėsime aptarnauti. Kada visi įrengi

mai bus rankose, bet vistiek nemažai laiko užims jų 

instaliavimas.

Už tai mes negalime pasakyti jums, kada tikrai ga

lėsime jums telefoną įvesti. Tik tiek pasakysime, kad 

žvilgsnis pirmyn sparčiai gerėja.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.



Penktadienis, Liepus 20, 1940

Prarastas Kryželis
Vertė J. Butkevičius.

(Nuostabus Užsimąstymas)

(Tęsinys)
— “Ar matai tą puikiąją 

žaliuojančio miško aikšte
lę, ten netoli tame klony
je? — Ten yra gražus šal-

tik trumpą valandėlę lai
ko.
— “Kad čia, tikrenybėje, 

jokio pavojaus, kol kas, 
visiškai nesimato?’” —pa
galiau sušuko ji. — “Juk 
aš atsitolinsiu nuo kelio! 
tik tiek — kad visuomet

to — gaivinančio vandens ®avo akimis jo tvoras galė- 
šaltinėlis, kuriame galėsi- čiąu matyti; o spragų su- 
me nusiplauti dulkėtas ir grįžti i kelią — kaip ma- 
nuvargusias savo kojas; jtyti, ^yra pakankamai vi-į 
o po plačiomis lapuotų 
medžių šakomis — rasime 
malonų atilsį ir gerą ap
saugą nuo karštų saulutės 
spindulių arba staiga užė
jusio lietaus. Šitas kelias 
— yra toks uolėtas ir kie
tas; o kas svarbiausia —, 
jis nuolatiniai eina prieš 
kalną vis aukštyn ir aukš- spragą, 
tyn! Eikime kartu su ma- žvelgdama. Švelnus ir sa- 
nimi, ten kur tau rodau — manotas takas buvo labai 
tai bent gerai pasilsėsi-Į minkštas ir patogus eiti 
me!..” i nuvargusioms jos kojo-

įmis; malonus ir gaivinan-
— Oi ne ne, mano bran- tis vėjelis, iš palengvo bė

gioji! — Neiki ten!..” ■ 
šaukė antrasis. — “Tai iš- 
tikrųjų nesaugus ir pavo-; veidus. Ji skubėjo nuo ke- 
jingas butų iš kelio iškry- }į0 kas kartas vis tolyn ir 
pimas! Jeigu mes visuo- tolyn, ir gėrėjosi taip jos 
met laikysimės aukštojo---- ---------------------
prieš kalną einančiojo ke
lio — tai pagaliau tikrai 
pasieksime savo Namus; 
tačiau jeigu mes pasuksi
me tuo šunkeliu, kuris da
bar tau yra rodomas — tai___
norint atgal sugrįšti — šviesiomis, žibančiomis; 
mums bus labai sunku irjsavo akutėmis pažvelgė jai 
painu!..” — dar dadėjo an-;į veidą. Jis atrodė taip prie: 
trasis. ' žmonių prijaukintas, —

Dabar Mažoji Siela pra-j kad ji galėjo jį veik paly
dėjo abejoti; tačiau vien tėti; tik visiškai rankosna;

o spragų su

'sur. Ir kas čia tokio?! — 
Galėsiu sugrįžti į kelią bi- 
le kuriuo momentu, kuo
met tik panorėsiu! Jaučiu, 
kad ten yra taip vėsus ir 
gaivinantis oras! Vėliau, ir 
vėl susieisime...—Sudiev!”

Pasukusi iš kelio, ji pėrė-i 
jo per esančią tvoroje Į 

smalsiai į ją pa

~ \ pūsdamas, maloniai vėdi- 
no įkaitusius nuo saulė jos

vis tolyn ir

atgaivinimui pasikeitusia 
scena. Staiga radosi labai 
keistas paukštelis su link
smomis, žibančiomis savo 
plunksnelėmis, i 
smai apie ją paskraidęs —; 
nutūpė jai ant peties ir 

žibančiomis

Paremkite Metinę "Garso" 
Pramogą

Pirkite Ir Platinkite U. S. Karo Bony ir Ženklelių 
Išleidimo Tikietus

DARBTNTN KAS

Karo laiko maudymosi vieta. lui didelė, bombos iškasta duobė, pilna 
vandens duoda progos mūsiškiams kariams Okinawa saloj linksmai pa- 
pūškauti vandenyje. Toliau matosi japonų bomberio likučiai.

AMERIKOS LIETUVIAI KARIAI 
IR LIETUVOS TREMTINIAI

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Knygos-Vytis Ir Erelis- 

250 Rėmėjų
Paskelbus, kad “Darbininkas” ruo

šiasi atspausdinti labai įdomią kun. Dr. 
K. Urbonavičiaus apysaką — “VYTIS 
IR ERELIS”, tuojau atsirado 250 Rėmė
jų, kurie savo nuoširdžiomis aukomis 
prisidėjo prie šio puikaus veikalo išlei
dimo. Jau keturi lankai atspausdinti ir 
visas knygos darbas sparčiai varomas 
pirmyn.

dienomis į kun. Urbonavičiaus knygos

Šių metų rugpiūčio 12-tą,iženklelių tikietus, parem- 
Sans Souci parke, Wilkes-įsite šalies karo pastangas 
Barre, išvažiavime, “Gar
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

Bus išleistos net septy
nios (7 dovanos), būtent: 
pirma dovana 50 dolerių 
vertės U. S. 
antra dovana 
vertės U. S. 
trečia dovana 
S. karo bonas; ketvirta do
vana — 10 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių; penk-; 
ta, šešta ir 7-ta dovanos j 
kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonų ir

karo bonas;
25 dol. 

karo bonas; 
— 25 dol. U.

ir paremsite laikrašti — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 
daugiausia tikietų pirkti ir 
■kitiems parduoti. Jei gau
stų tikietų knygelių pri
truktų, kreipkitės į “Gar
so” administraciją — gau
site daugiau.

Parduotų tikietų stubsus ■ 
su pinigais grąžinkite kaip į 
galima greičiau. Vėliausia! 
grąžinimo data rugpiūčio ■ 
5, 1945.

Dovanos bus išsiųstos be 
atidėliojimo. Sklb.

Vokietijoje jau veikia Alijantų globoj kaiku- 
rios mokyklos. Šis vaizdas parodo, kaip Irenc 
Mandel mokina žydaitę Vaikų Darželio dalyvę. 
Belsen, Vokietijoj, žaisti čekeriais.

jis nesidavė sugauti. Jis 
viliojo ją vis tolyn ir tolyn, 
visuomet jos savo ranko
mis tik, tik nesučiumpa
mas. Pagaliau, kai ji galu
tinai pasiryžo rankosna jį 
pagauti, ir vos tik per 
plauką jo nepagrobė — 
paukštelis staiga nuskrido , 
nuo jos tolyn su dideliu ir j

lšiurpiu, laukiniu riksmu!' 
Mažoji Siela tą keistą ir' 

kuris link~ i klastingą paukštelį besi-i 
skraidės_ 'vaikydama — vos tik per

plauką beįstengė sustoti; 
ant pat krašto baisios pra-; 
rajos, kuri plačiai savo: 
nasrus išžiodinusi, pas pat! 
jos kojas laikė. Dar vienas; 
mažiausias žingsnelis pir-' 
myn — ir ji būtų nugar- i 
mėjusi į pačius baisiosios 
prarajos nasrus!

Pamačiusi baisų, ir su 
visu nesitikėtą sau pavo
jų — Mažoji Siela didžiau
siai persigandusi, ūmai at
sigrįžo atgal, kad pataisy
ti savo žingsnius ir kuo- 
greičiausiai sugrįžti atgal 
į savo kelią, kurį ji nepa
klausiusi taip gero ir iš
mintingo patarimo, taip 
neprotingai paliko. Tačiau 
dabar, kaž kodėl — ji vi
siškai nebegalėjo matyti 
kaip paties kelio ir jo tvo
ros — taip lygiai pat ir tų 
visų spragų, pro kurias 
pradžioje jai rodėsi bus 
taip lengva atgal į kelią' 
sugrįžti. Dabar ūmai visa; 
iš pamatų buvo pasikeitę!, j 
— Dygūs erškėčiai ir us-j 
nys smarkiai trukdė ir la
bai vėlino jos progresą,! 
negailestingai badydami ir' 
draskydami jos rankas ir 
kojas, kurios visos netru-j 
kus apsidengė įvairiomis 
žaizdomis ir papluko krau
ju... Beeidama ji kelis kar
tus smarkiai suklupo, ir 
atrodė, kad tuo jaus galu-j 
tinai turės parpulti ant že- 

I mes, nė žingsnį tolesniai 
nebegalėdama paeiti. Jau 
visiškai ji buvo praradusi 
viltį surasti kelią ir su
grįžti atgal. Pagaliau, po 
'ilgu ir skaudžių bandymų, 
tolumoje ji pastebėjo taip 
brangaus, giminingo ir 
mylimo savo kelio tvorelę, 

1 pro kurią ji čia atklydo. Ji 
šoko, tarsi laukinė, į tan
kius, žemiau beaugančius 
krūmus, nešdamosi su ša

lvimi vien 
i kraują, 
' čiausiai 
kelią.

Tiesa, 
Bet kas 
visiškai 
pro kurią ji iš kelio šin ne- 
laimingan ir veidmainiš- 
kan klonin išėjo. Juk ji iš
klydusi iš kelio, visą lai-i

Šiomis dienomis lietuvio kario 
tėvai, gyv. Bostono priemiestyj. 
gavę nuo savo sūnaus laišką, 
pridavė jį “Darbininko” redak
cijai. Talpiname sutrumpinę.

Rašo:
“Tėveliai, Jūs visuomet norė-

tik žaizdas ir 
kad tik kuogrei- 

pasiekus prarastą

čia buvo spraga, 
tai?! — Juk čia 
ne ta pati spraga,

DAINUOK

Dainuok, sesyte. 
Ko nadainuoji? 
Ko rymai ant rankelių9 
Rankelės nurvmotos?

Kur aš dainuosiu, 
kur linksma būsiu: 
yra darže iškada. 
daržely iškadužė.

Rūtos numintos, 
rožės nuskintos, 
lelijos išlakstytos, 
rasužė nubraukyta.

Ar Šiaurys pūtė, 
ar upė aptvino, 
ar Perkūnas griovė, 
ar žaibas mušė?

Ne Šiaurys pūtė, 
ne upė aptvino, 
ne Perkūnas griauda,. 
su žaibais mušė.

Barzdoti vyrai, 
vyrai iš jūrų, 
prie krašto leidos, 
į daržą kopo.

Rūtas numynė, 
rožes nuskynė, 
lelijas išlakštė, 
rasužę nubraukė.

O ir aš pati 
vos išsilaikiau 
po rūtų pašakėliu. 
po juodu vainikėliu.

Į jote, kad aš susitikčiau tikrą 
lietuvaitę, ir štai aš sutikau. Ti
kėsite, ar ne, mes vakar šven- 

. tėme “D” dienos metinę sukak- 
I tį. Mes linksmai ją praleidome. 
I Mes nuėjome pasimatyti su lie-
■ tuviais čia Vokietijoje, ir mes 
• jų radome apie dvidešimtį. Tai 
į buvo taip, kaip kad vėl būčiau
namuose. Mes su jais kalbėjo- 

Įmės apie šešias valandas, ir lie
tuvaitės merginos tarpais j;a- 

i dainuodavo gražių liaudies dai
nelių ir lopšines, kurios labai 
skyrėsi nuo tų dainų, kurias 

j dainuodavo linksmus arba, jei
■ galiu pasakyti, išsigėrę lietu
viai piknikuose.

“Kalbant apie tuos dvidešimts 
lietuvius, jų tarpe buvo šeima iš 
keturių sūnų ir dukters ir jų 
tėvas ir motina, kurie yra gimi- 

'nės... (Čia paduoda vardą as
mens. kuris tebegyvena Lietu- 

ivoje. Red.). Taipgi buvo... (Čia 
taip pat paduoda įžymias as
menybes. Red.) Lietuvių grupės 
vadas pareiškęs, kad šioje sri
tyje yra apie 525 lietuviai, ir jis 
sakė, kad visoje Vokietijoje 
yra apie 100,000 lietuvių.

Toliau rašo:
"Jie man labai daug pasako- 

’ >, kad Lietuvoje viskas pasi
keitė. Šiauliai visai sunaikinti. 
Tėveli, jeigu kurie lietuviai na
muose nėra girdėję apie savuo
sius, tai gal aš čia galėčiau

ką bėgo atgal; dabar pa
vargusiai, prisieina dauge
lis mylių eiti pirmyn, kad 
rasti tą pačią spragą, nes 
per šią sugristi kelian vi
siškai nebegalima. O čia. 
jau diena praslinkus ir
naktis artinasi... Tačiau,; 
neveizint tų visų didelių ir; 
karčių nepasisekimų — 
Mažoji Siela neprarado sa
vo drąsos ir pasiryžimo. 
Ji aiškiai suprato tai, kaip 
yra beprasminga eikvoti 
laikas vien tuščiam ir ne
naudingam savo praeities 
klaidų apgailėjimui. Juk 
jei būtinai reikia pasisku
binti vėl iš naujo įsigyti 
visa tai — ką ji šiuo nepro
tingu iš kelio iškrypimu 
pralošė: reikia vėl surinkti 
visą ką ji išbarstė! Juk jai 
suvisu mažai kas beliko, 
nusinešti į poilsio stotis, 
kurios dabar buvo labai 
arti viena nuo 
rytą jai atrodė, 
toli viena nuo 
stotys stovėjo.

(Bus daugiau)

Tčvy Pranciškonų Misijos 
1945 m.

Šiomis
“Vytis ir Erelis” rėmėjus įstojo sekanti asmenys: 
Vladas Jakštas, So. Boston, Mass.......................... 5.00
Antanas Ashmenskas, Lith. Furniture, So. Boston 5.00 
Ant. Nevieraitė, Mattapan, Mass...........................
Mrs. A. Urbikas, Mason City, Iowa 
Marijona Žilinskienė, So. Boston, Mass................
Petras ir Marijona Kiburiai, Dorchester, Mass.....
Albinas Neviera, Dorchester, Mass.......................
Mrs. Stella Markalunas, W. Pittston, Pa..............
Juozas ir Marijona Jeskevičiai, Dorchester, Mass. 3.00 
Nekl. Prasid. Švč. P. Marijos Seserys, Thompson 10.00 
N. N., Dorchester, Mass...........................................3.00
Jonas ir M. Paušiai, Lewiston, Me............................5.00
Dr. Pr. Galinis, Dorchester, Mass............................ 5.00
Barbora Serapas, Worcester, Mass.........................5.00
Jadvyga Fronckus, W. Medford, Mass................... 5.00
Jonas Saulėnas, N. Abington, Mass....................  10.00
J. M. Tumavičienė, Jamaica Plain, Mass................5.00

Visiems nuoširdžiai dėkojame kviesdami ir kitus 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus prietelius, prisidėti prie jo 
veikalo išleidimo.

3.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00

“Darbininko” Administracija.

juos surasti, jeigu galima... Čia į ta, tai aš pasilikčiau 
lietuviai turi savo komitetą...i metam. 
Viską atidėjus į šalį, jie tikrai* 
jautėsi gerai patyrę, kad Ame
rikos lietuvių vaikai dar moka 
savo tėvų prigimtą kalbą. Mer
ginos labai gražios. Mes tiki
mės vėl juos aplankyti ir gal Lietuvos, ir jie jiems stengiasi 

:mes kaip nors galėsime jiems įvairiais būdais pagelbėti. Pa- 
pagelbėti. Jie mus pakvietė at- žymėtina tas, kad šio laiško ra- 
vykti sekmadienį.
kad susirinksI
kiosdešimts lietuvių, taip, kad 
mes turėtume tikrą ‘get to ge- 
ther’. Tačiau čia tik vieno daly
ko trūksta dabar, tai “good old 
beer” ir tikros lietuviškos ‘a- 
rielkos’, kad mes galėtume būti 
visi linksmus ir kartu dainuoti.' 
kaip mes dainuodavome na
muose.

keliem 
Suprantama, tai nėra 

tiesa, bet vistiek aš norėčiau tą 
kraštą aplankyti.”

Iš to mes matome, kad mūsų 
karininkai lietuviai džiaugiasi 
susitikę lietuvius tremtinius iš

ir jie sakė, šytojas karys džiaugiasi, kad 
mažiausia pen- jis galėjo susikalbėti lietuviš

kai, ir Lietuvos lietuviai trem
tiniai stebėsi, kad Amerikos lie
tuvių tėvų vaikai dar neužmir
šo savo tėvų prigimtos kalbos.

Neietotfn, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje, Šv. Pranciš- 

1 kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija. rugsėjo 8-17 d. Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas.

Plymouth, Pa. — šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai,

;rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis, Greene, Me.

kitos, nors 
kad labai 

antros tos

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoUa naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00

Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

“Aš kaikurių lietuvių nutrau
kiau paveikslus, tai mes turėsi-1 
me atminčiai to, kas dar yra iš
likęs iš Lietuvos. Aš bandau 
kaip nors padaryti kelionę į 
Lietuvą, bet yra apie 1,200 my
lių. Tai yra biskį perdaug to 
prašyli. (Labai abejojame, kad 
sovietų Rusija duotų leidimą, i 
nes iš pavergtos Lietuvos, kaip 
ir iš kitų Rusijos pavergtų 
kraštų niekas negali nei įva
žiuoti, nei išvažiuoti. Red.). 
Būtų labai gerai, kad mes tą 
kraštą užimtume, kaipo Oku- 
pacijinė Armija, tai aš būčiau 
namuose.Jeigu man patiktų vie-l

CHIEF AIDE of Heinrich 
Himmler, Lt. Col. Otto Skor- 
jzeny is shown after capturei 
by U. S. 7th Army. He is 
named as ringleader in plot 

! to assassinate General of the 
‘Army Dwight D. Eisenhower_

Sportininkas Hank Greenberg, po keturių 
metų karo tarnybos paliuosuotas ir vėl grįžtąs 
į seną baseball karjerą. Jis žais su Tigers ir gaus 
sezoninės algos $55,000.
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GZRD£17 LIETUVIU Į 
TOLOKUOSE ‘

Itas. Bet galimas dalykas, kad 
i jis gali būti garbingai atleistas 
nuo karo tarnybos. Jis karo 
tarnyboje, eidamas gydytojo 
pareigas, turėjo daug prakti- 

I kos ii- patyrimo. Būdamas Eu- 
. ropoję ir karui pasibaigus su 
Vokietija, jis turėjo norą pa-

■ . ! siekti Lietuvą. Bet mes labai a-lektuvų navigato- H
bejojame. kad jis būtų gavęs 
Rusijos leidimą įvažiuoti į Lie- 

I tuvą.
i Tą patį vakarą Majoras Dr. 
(Jurgis W..rren grįžo į Fort De- 
i vens.

• vLietuvis Karys Grižo 
Išlaisvintas

Karys 
p. Geno- 

2505 13: h 
buvo

Washington. D. C. — 
Ladislovas J. Esunas. 
vaites Behren. gyv. : 
St.. N. W.. brolis, kuris 
sužeistas Prancūzijoj ir patekęs 
į Vokietijos nacių nelaisvę, ta
po išlaisvintas ir grįžo į namus 
poilsiui.

Jis turi brolį Majorą Bernar
dą. kuris yra B-29 lėktuvų ko- 
mandierium.

!buvo B-24
rium. Padaręs 30 misijų ir užsi-i 

,tarnavęs Oro Medalį su ąžuolo; 
lapu ir Pasižymėjusio Lakūno! 
kryžių.

’ Kapitonas Bernardas J. Chu-' 
bet dabar turi poilsi ir laukia: 
naujo paskyrimo. Jis gali būti 
sugrįš ir į namus pas savo tė-' 
vėlius praleisti atostogas.velius

Majoras Dr. Jurgis War- 
ren Sugrįžo Iš Europos 
Neseniai sugrįžo

Karys Ladislovas J. Esunas karo frontų Majoras 
prieš kara buvo Lietuviu drau- IV amen (\ ersiackas >. 
gijos 
sugrįžusį 
poilsio ir Dievo palaimos.

I

Ave.. arba pas drabužių rinki-į 
mo komisijos pirmininkę, p.1 
Marijoną Balutienę. 39 Concord. 
Avė. Jeigu patys negalite at
nešti. tai šaukite telephonu: 
NORwood 1449. skyriaus pirmi-1 
ninką. A. F. Kneižį ir drabu
žiai bus paimti iš namų. Visi 
BALF 22 skyriaus nariai turėtų 
pasidarbuoti. Prašykite ir ki
tataučių aukoti drabužius Lie
tuvos žmonėms.

Muz. Tamulionis Iš Nashua 
Vydy Piknike Dainuos

STOUGHTOH, MASS
(—

Pirmoje ir antroje šio mėne
sio savaitėje didžiosios dirbtu
vės buvo atleidusios darbinin-II kus atostogoms.

i
Primename visiems lietu- 

iš Europos viams. kad liepos, rugpjūčio ir 
Jurgis rugsėjo mėnesiai yra skirti dra- 

sara buvo Lietuvių drau- M/arren (X ersiackas). pp. Jur- bužių rinkimui Lietuvos zmo- 
raštininku. Sveikiname gio Uršulės Versiackų. gyv. nėms. nuo karo nukentėju-: 

linkime geriausio Chapel St.. sūnus. Jis dabar siems. Vietinis EALF 22 sky- 
randasi Fort Devens. !- rius skelbs drabužių rinkimo

Pereitą sekmadienį Majoras vajų kiek vėliau, gaii būti rug
sėjo mėnesyj.. Tačiau liteuviai. 

kuri gyvena Waltham su .ypač Bendro Amerikos Lietuvių
I Šalpos Fondo (BALF) 22 sky
riaus nariai gali ir dabar pasi
darbuoti. Patys aukoti drabu
žius lietuviams išblaškytiems 
po visą Europą ir taipgi prašy- 

kad aukotų. Drabužius 
visuomet atnešti į Šv. 

Jurgio lietuvių parapijos klebo- 
Lie-

NORWOOD, MASS.
Kapitonas Chubet Sugrįžo 

Į Jung. Valstybes 
šiomis dienomis pp. Bernar

das J. Chubet'ai. gyv. 9 St. 
John Avė., gavo žinią, kad jų 
sūnus kapitonas Bernardas grį
žo iš Europos karo frontų į 
Atiantic City. N. J. Europoje 
jis išbuvo dvylika mėnesių. Jis

Liepos 13 d. mirė Povilas Ar
malis. 166 Morton St. Liko di
deliame nuliūdime dvi dukteris 
— ponios Grace Pearson ir Ma
ry Tremblay ir du anūkai — 
Povilas Tremblay ir Arthur 
Pearson.

Palaidotas iškilmingai iš Ne
kalto Prasidėjimo par. bažny
čios Holy Sepulchre kapuose 
liepos 16 d.

Velionis buvo 74 metų am
žiaus. Reiškiame gilią užuojau
tą likusiai šeimai. Lai velionio 
vėlei Dievas sutiekia amžinąI 
ramybę! Rap.\

Vadovaus Dainų Prog 
ramai Atvirame Ore

tėveliais, buvo atvykę pas 
tėvelius pp. Versiackus į

Dr. Jurgis Warren su savo žmo
nele, 
savo 
savo
Norwoodą. Taipgi buvo atvykę 
iš Providence. R. I. pp. Versiac- 
kų dukrelė Anelė ir žentas Ste
ponas Simms su savo sūneliu. 
Tai buvo
to gether”.

Majoras Dr. Jurgis Warren niją. 36 St. George Avė.: 
kol kas nežino kur jis bus skir- tuvių svetainę. 13 St. George

*ti kitų.
i

tikras tos šeimos “get galima

"Lietuvio"—Lenkų Kari 
ninko Balsas

pų). Kai kurios net tarėsi pa
čios savo dovanotus pyragus ir 
svečiams bei viešnioms patiek
siančios. (Man jau susirinkime 
sukėlė apetitą ragauti tokių py
ragų). Rengėjai dar žadėjo pa
ruošti ir surprizų ir sporto pro-

jai praneša, kad į rengia
mąjį Vyčių pikniką, liepos- 
July 29, š. m., kuris įvyks 
Kęstučio parke, East De- 
dham, Mass., atvyksta ir 
muzikas J. Tamulionis. Jis 
sugros solo keletą kūrinių 
ir prijungs visą jaunuome- i gramos. Tik neišvardino kas va- 
nę atvirame ore dainuoti J dovaus... Taipgi sutarta sudary- 
lietUviskas liaudies dai-jti atvirame lauke chorą, kuris 
nas. Kas yra girdėjęs dai-! sudainuos visą šimtą dainų iš 
nuojant artistą Tamulionį,| “Vai Lėkite Dainos” 
tas visuomet atvyks ir se-įTų knygučių galima 
kantį kartą jo pasiklausy- 'ir pačiame piknike.
ti. Tai tikras liaudies dai-l Baigus svarstymus _r._ 

greita prie kitų dienotvar- 
kės punktų, kai kurie man ypa- 

I tingai sukėlė įdomumo. Pa
vyzdžiui, padėkos laiškas nuo 
J. E. Arkivyskupo Cushing, už 
suteiktą Nukryžiuoto Jėzaus 

i namui pirkti, 
auką. Antras skaitytas laiškas 
nuo kapeliono kun. Jenkaus, ku
ris dabartiniu laiku yra Philipi- 

i nuošė ir stovi Maniloje. Naujo
se pareigose, kaipo ligoninės ka
pelionas. Laiškas toks įdomus, 
kad jis nutarta perspausdinti 
sekančioje “Vyties” laidoje. 
Ir trečias, bene bus gražiausias 
Vyčių nutarimas, tai priimti vi
sai kuopai in corpore šv. Komu
niją už žuvusį vytį-karį Juozą 
Šlazą. Užprašytos šv. mišios ir 
bendroji šv. Komunija įvyks 
rugp.-August 5, 10 vai., Šv.
Petro par. bažnyčioje.

Delegatų rinkimas į 
Centro Seimą ėjo kur 
kiau negu kad buvo 
Mat, visi dirba. Kelias tolimas, 
o kuopos finansai gan riboti. 
Bet viski kuopa išrinko penkis 

i delegatus, būtent, Reginą Gli- 
Įvairias dovanas — valgiais,' neckytę. Joaną Marčulaitytę, 

gėrimais, saldainiais aptarnaus Amelią Vallis, Leonorą Glinec- 
— Eugenija Glineckytė, Mary

I
Apollis, Julia Nevronis, Mary 
Traskey, Mildred Braziukas, 
Nellie Styga, Cecelia Petreikis, 
Frances Petreikis, Anne Chap- 

‘ lik, Nellie Svelnis, Adeline Va
liūnas, Eleanor Lansky, Regina 
Glineckis, Myra Alukonis.

Pagelbinės jėgos pakeis pa

knygutės. 
bus pirkti

apie pik-

Jam sekasi ir jis sukelia 
nepaprasto smagumo jau-j 

Įsmo gėrėtis tomis dainelė
mis, kurias dainavo Lietu
vos lietuviai.

Šia proga pravartu pa- naujam

Nashua, N. H., liepos 19. 
- L. Vyčių pikniko rengė-

kviesti plačiąją visuome
nę atvykti ir gėrėtis tarp 
kitų dalykų ir muziko-ar- 
tisto tokių maloniu pasiro
dymu. Pranešėjas.;

L. VYČIAI PASIRUOŠĖ 
MILŽINIŠKAM PIKNIKUI

Susirinkimas Paskirstė Komisijas 
Darbui — Išrinko Delegatus Į Seimą

________________ I

Pirmadienį, liepos 16 d., vaka- Steve Mickevičius ir Larry 
I re, Vyčių kambariuose, Emer- 
son St., S. Bostone, įvyko L. Vy- 

jčių 17 Algirdo kuopos mėnesi- naus — Aldona Žerolis, Marijo- 
kurio dieno- na Kleponytė, Amelia Vallis. . 

tvarkėje tarp kitko buvo ir iš- i Iždo tikietus pardavinės — 
genius J klausymas Pikniko Rengimo Lucy Markūnas, Joan Marculai-

Komisijos raporto. Susirinkimo tis. 
dalyviai susipažinę su Komisi
jos narių raportu užgyrė ir ra
do, kad lig šiol nuveikti prisi
rengimo darbai patenkinanti, 
bet dar papildė kai kurias ko
misijas, būtent, dabar be Cam- 
bridžiaus darbininkų yra se
kantieji :

! Įžangos reikalus tvarkys — 
Jonas Petrauskas, Antanas Jak- 
mauh, Joe Bakšys. Al Bakūnas, 
A. Young, Al. Mitkus.

Philadelphia, Pa. — Kiek lai
ko atgal, vienas vietinis veikė
jas. užtikęs lenkų laikraštyj, | 
truputį perdaug patriotiško tu-i 
rinio laišką link Lenkijos, kurį! . . . , ., . . , , . ims susirinkimas,paraše tūlas karininkas, kapito
nas Gintou't- j 

išdrįso atkreipti jo dėmesį, kadi 
jis. nors ir karštas Lenkijos pa-: 
triotas. bet jo pavardė parodo,! 
kad jis turi būti nėra tikras len
kas ir ar tik nebus lietuvių ba
jorų kilmės. Ir neapsiriko. Lie
pos 9 d. gavo nuo to karininko 
oro pasta laišką iš Italijos, ku
riame telpa ir tokie sakiniai: 
“Taip. Tamsta. aš esu iš diedu
ko ir prodieduko lietuvių, o ir iš\ 
tėvo ir motinos... Aš visuomet' 
pažymėdavau ir pažymiu, kad 
esu lietuvis, nes ir pats gimiau 
Naujadvaryj, arti Kauno... Ar 
Tamstos ten Amerikoje nežino
te, kad iš mūsų Lietuvos raudo
nieji vietomis veik visus išveža, i 
o į jų vietas apgyvendina kirgi
zus, kalmukus ir kitus azijatus.! 
Taipgi tas pats yra daroma ir. 
Lenkijoje. Ar už tokius idealus Į _ — • • /»
kovojo pasaulis, jo tautos? Ar . 5V6lklllini8S urCICIdlH
tam tikslui krito kautynėse mi-\ --------------
U jonai kareivių? Kokia tai ne-\ Sužinojęs, kad visiems pla-
laimė žmonijai ir pasauliui, kad žinomų Vinco ir Stasės 
nebematote Jūs ten toli tos gry-\^re^lxi sūnus Pranas yra įgyjęs 
nos teisybės čia ir visos didelės medicinos daktaro laipsnį, aš, 
istorinės Lenkijos ir Lietuvos žemiau pasirašęs jam ir jo tėve- 
tragedijos!.. Su Lenkija palaip- Jiams reiškiu viešą sveikinimą j 
sniui yra daroma tas pats, ką ir linkėjimą geriausių sėkmių |

Švelnis.
Šaltą košę ir tonikų aptar-1 

Į

L. Vyčių 
kas sun- 
manyta.

“Laimingesnis Dalykas 
Imti”Duoti, Kaip

Džiaugsmas Našlaičiams

Paguoda Seneliams

Stiprybe Vaikeliams

Ramybė Dievotoms Mergelėms

Šventove Darbuotojoms

Laimėjimas Aukotojams

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolynas
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

THATCHER STREET BROCKTON 54, MASS

Nauja Lietuvaičių, Bostono Arkivyskupijoje, Įstaiga Yra Mūsų 
Džiaugsmas, Pažiba. Iš Elmhurst, Pa., Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selės Perkelia Savo Centrą Į Brockton, Mass. Čia Turės: Naujo
kyną, Seneliams Prieglaudą, Našlaityną.

PRAŠOME DIEVO GARBEI IR TAMSTOS DŽIAUGSMUI LIKTI 
VIENUOLYNO GARBĖS NARIU-STEIGĖJU, AMŽINUOJU NA

RIU, GERADARIU arba RĖMĖJU.

Seselės amžinai bus dėkingos. Už Tamstą aukos šv. Mišias. Novenas ir 
gerus darbus. “Taigi, būkite gailestingi, kaip jr jūsų Tėvas gailestingas” 
(Luk. 6, 36), sako Jėzus.

Siunčiant auką, prašome pasinaudoti pridėta iškarpa.

OUR LADY OF SORROVVS CONVENT
Thatcher St., Brockton 54, Mass.

Didžiai Gerbiamoji Motina Bonaventūra:
Prašau įrašyti mane į Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Vienuolyno, Brock

ton. Mass. geradarių sąrašą, nes ir aš noriu naudotis Seselių maldų ir Vie
nuolyno gerų darbų vaisiais.

Auka S..........

Vardas, Pavardė

Adresas ...........................................................................................................
ABA. Šį lapelį prašome grąžinti su auka. Kas aukos $1.00 ar daugiau skaitysis 
metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Amži
nieji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbės nariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
$500. Auka galima siųsti dalimis. Su pakvitavimu Vienuolynas išduos gražius 
budimus. AUKOJUSIEMS $25.00 ar daugiau, bus įteikta graži vyskupo P. Bučio 
knyga — “ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE”.

PAST

. __ ■ ~ vargusias — Patricia Žibutis.Valgius gamins — Ona Petru- ®
šytė, Marijona Matūzaitė, Julia 

j Burdulis, Ona Griganavičienė, 
Ona Pasausytė ir dar viena kita.

Troškulį gesins — Stasys Gri- 
;ganavičius, Vincas Savickas, 
i Viktoras Medonis, K. Niauronis,
. _________________________ _I -

su Lietuva padarė 191fO-Jfl me
tais, o pasaulis nieko -nebemato. jiems visiems. 
Ar visi jau apiako ir nieko ne
gali suprasti? Sunku dabar tą, 
ištikrųjų, nūdien ir išaiškinti, 
— ar tik, rasi, kartais ne visas 
pasaulis yra kamuojamas rau
donąja baime — išgąsčiu.' Ar 
nūdien įdomaujasi kas nors mū
są nelaimingąja tėvyne, Lietu
va ir rašo apie mūsą tautą tai 
labai nelaimingąja? Ne ir ne!..

“Sąprot avimas aiškus: jei 
Lenkija atgautų pilną nepri-

kytę ir Longiną Švelnį.
Susirinkime lankėsi Lt. Kon-. 

tautas, karys Markūnas ir ka
rys švelnis.

Susirinkimas baigėsi nepapra
stai gyva dvasia ir tie turėtų 
gailėtis, kurie tokiuose jaunimo 
susirinkimuose nedalyvauja.

Kmp.

Emily Shlazas, Helen Yankaus- 
kas, Martha Trinka, Julia Trin
ka, Anna Nevronis.

1 Be to, Cambridge Vyčiai tvar
kys trafiko ir parking vietas, i 

Į “Karštų Blynų” orkestras va-' 
dovybėje p. žerolio gros lietu
viškus ir angliškus kūrinius.

Mūsų simpatingos Vytės su 
jų mamyčių pagelba žadėjo at
nešti dovanų — “Home Made” 
pyragų (žinoma be unijos stam-

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith StM
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
— garbės ir ilgiausių metų:

Kazys Vidikauskas,
Philadelphia, Pa.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

TeL So. Boston 1298.
Vlce-Pirminlnkė — B. Galliūnlenė, 

8 Winfleld SL. So. Boston. Masa.
Prot. Raėt. — Ona Ivaškienė, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Masa
Fln. Rašt. — B. Cunienė, 

29 Gould St., W. Roxbury, Masa.
Tel, Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona Stanluliūtė, 
177 West 7th St., So. Boston. Mass

•V JONO EV. BL. PASALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA *

Devenienė Neatvyko
Philadelphia, Pa. — čia 

įvo skelbta, kad liepos 11 d.,' 
Lietuvių Muzikalėje svetainėje Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

'! laike Lietuvių Raudonojo Kry- 948 E- Broadway. S. Boston, Mass. 
’ J i Kasos GI. — Elzbieta AukStikalnytS,

žiaus ir Karo Pergalės Komite- ’ no H St., So. Boston. Mass. 
to viešo susirinkimo kalbės p. savo sustrlnklmus laiko kas

; antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
Devenienė. Tačiau ji dėl kokių vakare. Parapijos salėje. 492 E. 

j_ __________ ___________ Seventh SL. So. Boston, Mass.

bu-

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

Vice-Plrmlnlnkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Ražt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Fln. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Masa

•' j * *- * ; . ocvenui oi., oo. dobloii, ivicuss.
klausom ybę ir suverinumą, tai.ten svarbių priežasčių negalėjo Vteals ^„^0, reikalais kreipkitės 

, . . atvvkti Dmtnknhj raėttalnketas pats privalo įvykti ir su '------------------------------------------
Lietuva, ne, jos juk yra dvi ,e-\ Pirmininkaujant p. Juozui, --------------------------------i-iieiuva, nes jos juk yra avi se-
sės, nors kivirčiai jas ir yra Kavaliauskui ir sekretoriaujant

< perskyrę... Siunčiu Širdingą V- Kristupui žemaičiui, susirin- 
sveikinimą visom lietuvėm, tie. kusi<* Prikalbėję įvairiais 

klausimais, išsiskirstė. XX.!

sės. nors kivirčiai jas ir yra 
perskyrę... Siunčiu ;

Avė Maria Vaianda
Kiekvieną sekmadienį iš įvai-

tuvaitėm ir lietuviam. Ir lai 
Dievas jus laimina žūtbūtinėje 
ka uty nėję dėl laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos”.

Baigdamas laišką šis lietuvis
bajoras, ištikimas Liublino tra- rių tinklinių radio stočių tran- 
dicijoms, kartu nesigėdinantis sliuojama gražios dramatizuo- 
lietuvio vardo, savo paskutinius tos programos. Sekmadienį, lie- 
žodžius užbaigia lietuviškai — pos 22 d., 6:30 vai. vakare iš 
“Sudiev, Ponas”. Iš to galima WHDH stoties, Boston, ir kitų 
matyti, kad jis dar šiek tiek mo-, tinklinių radio stočių bus trans- 
ka ir lietuviškai, o gal ir gerai liuojama Šv. Jono Facondez 
moka. XX. t dramatizuotas gyvenimas.

• Z

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Cią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
W R 7th St.. So Ro«tnn

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS/

f 
I

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR f

Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 
1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400
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VIETINĖS ŽINIOS
m >

ŽINUTES
Liepos 17 d., mirė, kiek laiko

Amelija Poškienė 
savo na-

pasirgusi,
(Gaučaitė), 49 metų, 
muose, 561 E. 6th St. Ji paėjo 
Kuršėnų parapijos. Amerikoje

pragyveno 34 metus. Paliko nu
liūdime vyrą Mykolą, du sūnų 
kareivių ir dvi dukteri. Tapo 
palaidota iš Šv. Petro par. baž
nyčios Šv. Mykolo kapuose, lie
pos 19 d., 9 vai. ryte. Melskimės 
už mirusius.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
fteštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Šiomis dienomis atostogauja 
Bostono apylinkėje klebonas 
kun. Švarlys ir kun. Vyšniaus- 

ikas, iš Chicagos, kun. A. Bal- i . , . . 1trušiūnas, kun. J. Zuromskis ir 
kun. S. Saulėnas.

pijos nuosavybe gerai atrodo. 
Yra gražioje ir patogioje vieto- 
je-

Ši nuosavybė yra prie 6th St. 
Kaip ir Šv. Petro parapijos kle-. 
bonija. Bet 10 blokų nuo klebo-1 
nijos, einant į pajūrį, virš pusė! 
bloko nuo parapijos Seserų vie
nuolyno . ir parapijos salės E. 

j 7th St., kur kiekvieną rytą yra 
laikomos šv. mišios sekmadie

niais. Ši parapijos dalis dabar 
tampa gerai aprūpinta.

Mokyklos, kaip ir mišių lai
kymas, dviejose South Bostono 
dalyse yra reikalingos, nes yra 
išsimėtę parapijiečiai.

Abi, naujai įgytos parapijos 
mokyklos kainuoja nepilnai ke
turi tūkstančiai dolerių.

Randasi prietelių mokykloms j 
fondo. Vienas geradaris paau- 
kojo du tūkstančiu dolerių ir 
tuomi užfundino vieną mokyk- 

llą.
Randasi labdarių patrijotų, 

kurie įtaiso po kambarį atmin-

Adv. Jonas J. Grigalus 
Atidarė Ofisą Bostone

Vyte J. Marčiulaitytė,

I

■
i

Žmogaus geidulys pra
džioj tik voratinklis, pas
kui — stora virvė.

Geidulys pradžioj — pa
šalinis, paskui — svečias 
ir pagaliau — namų šeimi
ninkas. Talmudas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkv.-ay 1233-W

i

PAIEŠKAU savo trijų dėdžių, 
mamytės brolių: Juozą Miką ir 
Jurgį Gurevičių, kilusių iš Pot- 
pilekalnių kaimo, Kalvarijos 
valsčiaus, Suvalkų apskričio. 
Gyveno pirmiau Shenandoah, 
Pa. ir rodosi, Shamokin, Pa. 
Labai prašyčiau atsiliepti, nes 
esu be galo įsiilgusi. Jei kas ži
notumėte apie juos, prašome 
pranešti sekančiu adresu: Miss 
Anna M. Sakalauskaitė, 575 W. 
End Avė., Apt. 11 C., New 
York, N. Y. (13-17-20)

Šiomis dienomis adv. Jonas J.1 
Grigalus. Bostono miesto nuo
savybių įkainuotojų tarybos na
rys, atidarė teisių ofisą kartu 

įsu advokatų — Killion, Connol- 
jly & Williams firma, 20 Pem- 
berton Sąuare, Boston, Mass.

Adv. Bernard J. Killion, vy
riausias tos firmos narys, prak
tikuoja sėkmingai per pasta
ruosius 35 metus ir nuo 1916 m. 
praktikuoja Jung. Valstybių 
Aukščiausiame Teisme. Jis yra

l vienas įžymiausių advokatų yėių 1<-tos kuopos protoko- 
Bostono mieste. Adv. Killion y- raštininkė, rengiamojo pikni

kas rengiamojo pikniko kuris ra aktyvus visuomeninėje veik-Jko’ kuris iv>'ks Hepos-July 29, 
kas, rengiamojo pikniko, kuns Jef£erson Kęstučio parke, East Dedham,

į Forum, tautinės politinės orga- ■ 
nizacijos, iždininku. ____ —
gene T. Kinnaly, Kongresmano S* aukštumos ir sako, 
John W. McCormack iš L_.
Bostono privatus sekretorius, 
vienas įžymiausių vadų tauti
niuose reikaluose, taip pat yra 
tos firmos narys.

Adv. Jonas J. Grigalus, būda
mas tos įžymios advokatų fir-

Vytis St. Mickevičius,
L. Vyčių 17-tos kuopos iždinin-

Pirko Mokyklas
Šį liepos mėnesį Šv. Petro lie

tuvių parapija, South Bostone, 
pirko nuo Bostono miesto dvi 
mokykli — Samuel G. Howe ir j 
Capen.

Samuel G. Howe mokykla yra ■ savo giminių, viešų veikėjų,
mūrinė, raudonų plytų, greta pirmųjų kunigų. Kiti auko-

!Šv. Petro lietuvių bažnyčios, W. ja j^dę, paveikslą, knygą ar ki- 
5th St. Joje yra 8 dideli moky- kokĮ mokyklos reikmenį. Tre- 
mui kambariai, 4 ant pirmo aukoja savo darbą, 
aukšto ir 4 ant antro aukšto, mokykli reikia atnaujinti. Šiais 
Skiepas negilus — beveik lygus laikais tas yra sunku padaryti 
su gatve. Pastogė (attic) prietelingo visų pasidarbavi- 
Iaukšta ir erdva. Namas atrodo' 
esąs 4 aukštų. Mūras tvirtas.
Mokyklos išvaizda graži.

Kaip sakiau, ši mokykla, gan; 
išdidžiai stovi sale šv. Petro' 
par. bažnyčios, kuri taip pat yra | jų įr jų atmenamųjų 
iš raudonos spalvos plytų pasta- vardai su paveikslais 
tyta. Gale šios bažnyčios stovi me kambary, ir mokyklų įstei- 
didelė mūrinė — ir raudonų; o-įmo knygoje.

[plytų klebonija. Minimi trys Surašysime minimojon kny-

nes abi

įvyks liepos-July 29, š. m.. Kęs
tučio parke, East Dedham,. 
Mass., vyriausias šeimininkas, j 
visu stropumu rengiasi, kad tas 
piknikas būtų pilnas įvairumų 
ir svečiai ir viešnios būtų pilnai 
patenkinti atsilankę Vyčių pik-' 
nike.

mo.
Mokyklų fundatorių bus išdė

tas parašas su paveikslu. Jų 
vardai bus mokyklų knygoje.

Taip pat ir kambarių įtaisyto, 
asmenų 

rasis ta-

i namai suderina gražią vienatą. gOn jj- visų aukotojų ir dirbėjų 
| Tarp bažnyčios ir klebonijos vardus ir aukas.
lyra raudonų plytų dviem auto
mobiliam namas (garadžius).

Užpakaly mokyklos yra dide-i 
lis vaikams žaisti kiemas. Pato
gumų gana.

Capen mokykla randasi kry- 
žiavonėje I ir E. 6th St. Yra iš 
raudonų plytų pastatyta. Turi 
tris aukštus. Kiekviename auk
šte randasi po du mokymui erd
viu kambariu. Apščlai yra vie
tos vaikučių drabužiams ir ki
tokiems padėliams. Aplink mo
kyklą yra daug vietos vaikams 
žaisti. Visas kiemas aptvertas 
geležine tvora. Ir ši nauja para-

J. SKENDELIS, Savininkai

Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:
BORIS BEVERAGE CO

J. ARLAUSKAS
228 E St., Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Mass., viena iždininkių. Ji savo 
Adv. Eu- darbo skyrių turi sutvarkius li- 

kad nie- 
g0 kam nereikės stovėti į eiles — 

patarnavimas bus greitas ir ma
lonus.a

Sugrįžo Poilsiui
Šiomis dienomis sugrįžo poil-

—---------- ; mas tos vynuos auvoRatų nr-!siui savo tėvelius, gyv. Mil-
Antradienį, lankėsi p. Ona mos nariu, galės dar geriau pa- ^on- Mass., Įeit. Edmundas Ket- 

Norbutienė iš Waterbury. Ct. gitarnauti saviesiems. Jis gyve-,kuris yra buvęs Pacifike, 
P-nia Norbutienė yra ilgametė ' na 52 G St., South Boston. Yra 0 dabar buvo Kalifornijoj. 
“Darbininko” skaitvtoia ir rė-lc^ t Leit. Edmundo tėvelis Petras

Ketvirtis yra brangenybių biz- 
nyj. So. Bostone.

Lankėsi

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, 74 Dix St., Dorchester, 
Mass., po 6 kambarius. Visi mo
derniški įrengimai. Atsišaukite 
—17 So. Monroe Terr., Dorches
ter, Mass. ant 1 lubų. (7-22)

•Darbininko” skaitytoja ir rė- So Bostono Lietuvių Piliečių 
mėja. Atsilankymo proga, vieš- draugijos pirmininkas, buvo ir 
nia nupirko įvairių knygų. yra įvairių komitetų pirminin- 

Antradienį, liepos 17, lankėsi ku jįg yra ir Amerikos Lietu-' 
lydimi rašytojo A. \ aičiulaičio^vių Tarybos narys. Jo darbai

Mykolas ojjįsų visuomenėje yra gerai ži- 
Jis visuomet, pasiėmęs 

kokį visuomeninį darbą, atliko 
nuoširdžiai ir sėkmingai.

Sveikiname adv. Joną J. Gn- lausko savo broliui 
galų ir linkime geriausių 
mių!1

Chicagiečiai — kun.
Švarlys, Šv. Petro par. klebonas nomi. 
ir kun. J. Vyšniauskas, Šv. Kry
žiaus par. vikaras.

Lietuvio Belaisvio 
Atvirutė

PARSIDUODA 7 NAMAI — 
18 šeimynų ir 2 storai, E St., 
So. Boston. Mass. Netoli Broad- 
way. Rendos neša $310. per mė
nesį, prekė $12,500.00. Kreipki
tės į offisą — R. J. Vasil, 409 
Broadvvay, Room 4, South Bos
ton, Mass. (8-13)

p. Povilas Mikalauskas atne
šė į “Darbininką” atvirutę, ra
šytą karo belaisvio Kazio Mika- 
_______________ i Beniui Mi- 

sek" kalauskui, kurio paštas dėl klai- 
j dingo adreso nesurado. Lai at- 
' sišaukia į “Darbininko” redak- 
I ciją-

biznie-' P- Vincas Gerulaitis atvyko iš

PARSIDUODA 120-bass 
piano Accordian. Beveik 
naujas. Jei kas interesuo- 
jatės pirkti, tuojau prašo
me atsišaukti 
Myra Alukonis, 
St., So. Boston 
Tel. ŠOU 4453.

Trečiadienį lankėsi p. K. Vo- 
sylienė, kun. Jono Vosyliaus 
mamytė iš Jamaica Plain, Mass.!

Tą dieną lankėsi p-nia Elena
i Rakauskienė su savo dukterimi' 
Genovaite Legitis iš Dorches
ter, Mass. Atsilankymo proga, 
p. Rakauskienė atnaujino me
tams “Darbininko” prenumera
tą. Adomas ir Elena Rakaus
kai yra ilgamečiai “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai.

Trečiadieni, lankėsi Dr. Pra-

pas: 
28A 
27,

Mrs. 
Story 
Mass.AtostogaujaBuvusią Capen mokyklą šven

tins prelatas dr. Jonas Wright, 
! J. E. Arkivyskupo R. J. Cush- 
ing, D. D., sekretorius, rugp. 
19 d.. 1945.

Buvusią Samuel G. Howe mo- 
' kyklą šventins pats J. Eksc. Ar

kivyskupas, įšventinęs, mūsų 
bažnyčioje, kun. Bronių Rustei
ką, rugp. 24 d.

Reikia skubotai suregistruoti 
vaikučius, kurie lankys mūsų 
parapijos mokyklą, kad visiems 

'; prirengus pakankamai vietos. 
• Vaikučiai baigę 4 metus prii

mami į Vaikelių DARŽELĮ, ki
ti, į pirmą skyrių, treti į tretį, 
ketvirti į ketvirtą. Kas metai 
nauji vaikučiai sudarys vaike- 

I lių DARŽELĮ. Kiti visi vaikai 
i bus keliami į aukštesnius sky
rius iki užbaigs pradinę mokyk
lą. Reiškia kas metai priaugs 
mūsų pradinėje mokykloje vie
nas naujas aukštesnysis sky- 

, rius. Prašome registruoti 
: ruošti vaikučius į Šv. Petro 
rapijos mokyklą.

ir 
pa-

Pp. Nevierai, žinomi
riai jau antra savaitė kaip atos- Brooklyn, N. Y., praleisti atos
togauja Maine ir kitur.
me linksmų atostogų.

(7-20)ILinki- togas pas savo gimines So. Bos
tone. p. Gerulaitis yra seniau 

Stella Averkienė su savo sū- gyvenęs So. Bostone, “Darbinin
ko” name. Grįš į namus šios 

atos- savaitės pabaigoje.
nes

savo s
l

neliu Pranuku išvyko pas gimi
nes į Chicagą. Rašo, kad

nas Galinis iš Dorchester, Mas- tog°mis labai patenkinta.
sachusetts. Atsilankymo proga 
įstojo į kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygos —Vytis ir Erelis 
rėmėjus, aukodamas $5.00 kny
gos fondan.

sutikusi Chicagoje senus 
draugus.

Piknikas

Bostono ir Cambridge j
ATOSTOGAUJA

Karolina šejevkienė,

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — Į 

insured and

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

So.
Lietuvos Vyčių kuopos ruošia 
šaunų pikniką sekmadienį, lie
pos 29 d.. Kęstučio parke. East 
Dedham.

Kviečia visus iš anksto ruoš
tis ir atvykti.

$85.00 u p 
32.00 up

p.
So. Bostone, šiomis dienomis 
atostogauja Newburyport, Mas
sachusetts. p. Šejevkienė yra 
nuo pat LDS ir “Darbininko” 
įsteigimo nuoširdi rėmėja. Ji 
yra šauni virėja. Dirba valgyk
loje. Bostone. Bedirbdama kiek 
sunegalėjo. Todėl valgyklos sa
vininkas jai davė mėnesio atos
togas. Ji rašo, kad gauna užtek
tinai poilsio ir jaučiasi daug 
geriau.

Linkime geriausių atostogų ir 
atgauti sveikatą.

gyv.

. ms uijį ’jįįį urtį ^.<į s»aį jirerą gaa jai uaa aą '4&3Į
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Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anyvvhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co.f Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

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

GRABORIAI
i 
į 
J

258 West Broadway,

Savininkas
VINCAS BALUKONIS,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Leit. Romanas 

Pratybose

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wav«.

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER'S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Pcrmanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Specia! from 8:30 A. M. to 10:30 A. M.

Other permanents from $5. to $50. 
Luxurious Waves Sėt While You Rclax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hcnirs S:30 to 5. Opcn Thursday Evenings

15Pereitą sekmadienį, liepos 
d., įeit. Jonas J. Romanas išvy
ko pratyboms su Massachusetts 
Statė Guard į Framingham. 
Grįš šeštadienį, liepos 21 d.

Leit. Jonas J. Romanas yra 
pereito karo veteranas ir Ame
rikos Legiono Stepono Dariaus 
317 posto adjutantas. Jis įstojo 
į Massachusetts Statė 
prasidėjus karui.

Įstojo Karo Tarnybon ;

Guard

Lietuvis Karys Sugrįžo 
Pas Savuosius

Neseniai sugrįžo pas savo 
žmonelę ir tėvelius, gyv. So. 
Bostone. St. Sergeant Juozas 
Žemaitis praleisti 30 dienų ato
stogų. Jis septynius mėnesius 
buvo karo frontuose. Europoje.

St. Sgt. Juozo tėveliai pp. 
Krisius ir Ona 
nuoširdūs 
ninko” ir 
programos 
Juozas džiaugiasi sugrįžęs ir tu
ri tikrai “good time” 
vienų metų sūneliu Juozuku.

tėveliai
Žemaičiai yra 

laikraščio “Darbi- 
Darbininkų Radio 
rėmėjai. St. Sgt.

Liepos 19 d. išėjo karo tarny
bon Rapolas Imundis, 18 metų 
amžiaus, gyv. 5 G. St.. So. Bos
tone. Jis šiais metais užbaigė 
So. Boston High School. Rapo
las yra geras armonistas. daug 
kartų grojęs Darbininkų Radio 
programose ir buvo p. Ivaškie- 
nės vadovaujamos grupės armo
nistas.

Rapolo motinėlė p. Ona (Pavi- 
lonytė) Imundienė suruošė iš
leistuves pereitą šeštadienį, ku
riose dalyvavo giminės ir drau
gai. Rapolas gavo daug sveiki
nimų, linkėjimų ir dovanėlių už 
ką jo motinėlė ir senutė (grand- 
mother) nuoširdžiai dėkoja vi
siems.

p. Emilija Pavilonienė linki 
savo anūkui Rapolui geriausių 
sėkmių ir Dievo palaimos karo

su savo tarnyboje ir sveikam sugrįžti į

I

namus.
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MŪSŲ į
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

i

430 BROADWAY • SOUTR BOSTON

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOMth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper • 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zalet*ka* 
Graboriai ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PI'BLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
I
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Trys Metai Japonų 
Nelaisvėje

Hartford. Conn. — Jūreivis 
Benediktas A. Vaitkus, kuris į- 
ąlojo į Jung. Valstybių Laivyną 
spalių 12. 1937 m., po kelių 
mėnesių lavinimąsi pasiųstas į 
užjūrį. Jis buvo Kinijos pakraš- 
žiuose ir Philippinų salose. 
Gruodžio 7 d., 1941 m.. Japoni
jai užpuolus Jung. Valstybes, 
jūreivis Benediktas A. Vaitkus 
dalyvavo kautynėse Manilos 
srityje, ir ten balandžio mėn.. 
1942 m. pateko į japonų nelais
vę.

Pradžioje jūreivis Vaitkus bu
vo Philippinų stovykloje, o vė
liau tėvai gavo žinią, kad jis 
perkeltas į Osaką stovyklą. Ja
ponijoj. Dabar apie jį neturi jo
kių žinių, ir nežino ar jį kada 
nors pamatys. Maldauja Dievo, 
kad jis grįžtų į namus. Giliai 
užjaučiame tėveliams ir linki
me. kad jų mylimas sūnus grįž
tų į namus pasibaigus karui.

Rap.

dieną stovykla 
proga mergaitės 
programą. Mer- 
malonu. jei tą 

atsilankyti jų tė-

PUTNAM, CONN

PRANEŠIMAS CAMBRIDGE, MASS
Amerikos Lietuvių Tary

bos New Haveno Skyrius 
turi garbės pranešti Conn. 
Valstybės Lietuviams, kad 
rengia programą dėl at
minties 25 metų nuo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo, 
ir tam tikslui pašvenčia 
visą dieną iki vėlumos.

Kurie mylės maudytis 
toje gražioje vietoje galės 
ir tą malonumą kartu tu
rėti. Gali atvažiuoti
vakaro. Yra gražūs kam
bariai pernakvoti.

Programa Įvyks —

SEKMADIENI,

Nežinia ar visiems teko skai« 
tyti gabaus rašytojo, p. K. Von 
Viegando vedamus straipsnius 
kas sekmadienį. laikraštyje 
"Boston Sunday American”. 

[Rašytojo p. Viegando straips
niai labai plačiai apibūdina Ru
sijos komunizmo siekius, jų 
žiaurumus ir jų žiaurų elgimosi 
būdą okupuotose šalyse. Nekar
tą teko pastebėti rašytojo 
straipsniuose malonų atsiliepi
mą apie Lietuvą ir jos pergyve- 

- namas kančias Rusijos okupaci
joj. Jis plačiai rašo apie rusiš
kąjį imperializmą, mėgina su
pažindinti visuomenę, kiek yra 
žiaurus ir kruvinas komuniz
mas ir kiek yra akli, kurie jį se
ka. Jis neabejoja, kad Stalinas 
iš “Generalissimo” pasiskelbs 
save “imperatorium” Europos 

; ir Azijos. Patartina paskaityti 
i p. Viegando straipsnius ir ar- 
(čiau susipažinti su jo raštais,— 
ir kaip aiškiai jis visiems įro
do nuodingumą komunizmo pe
rų, kuriais jie siekia užnuodyti 
visą pasaulį.

Liepos 10 d. mirė Antanas Jo-, 
vaisas, gyv. Brightone. Velio
nis liepos 14 d. iš N. P. bažny
čios palaidotas Šv. Juozapo ka
puose. Velionis paliko nuliūdi
me seserį E. Norkienę, gyv. 
Rockland, Mass., ir kitų gimi- 

■ nių. Velionis per 24 metus dar- 
į bavosi Šv. Jono seminarijoje, 
Brightone. eidamas ūkvedžio 

į pareigas. Velionio seserei ir jo 
giminėms, reiškiame užuojautą.I

Adv. Wm. Laukaitis,

merikos himnu. Programoje da
lyvavo daug svečių.

Liepos 29 
baigsis. Ta 
ruošia gražią 
gaitėms būtų 
proga galėtų 
vėliai.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyną atlankė kun. G. Tribendis 
iš Pittston. Pa.

Lietuvos Diena paminėta lie
pos 15 dieną. Camp Immaculata 
mergaičių.

Camp Immaculata.
Conn.. dalyvauja iš šešių .
rikos valstybių mergaitės: 
neetieut. Massachusetts, 
Jersey, Pennsylvania. 
York. Maine.

Liepos 16 dieną Nekalto 
sidėjimo Vienuolyną ir mergai-' 
čių stovyklą atlankė svečiai iš 
Chicago. III. — kun. klebonas 
Švarlys. West Pullman, ir kun. j
J. Vvšniauskas Tow.n of Lake. ir visa Inteligentija dalyvaus. Tarpe visų turėsime garbingą sve-
Kun.' Vyšniauskas įspūdingai V“"? SLA Pre2identą

* H ° 1 Advokatą Wm. Laukaitį iš Baltimore, Md.
Broliai ir Sesers Lietuviai, istoriškas įvykis turi būti ir is- 

i toriškai JVYGDYTAS. Reikalauja Jūsų paramos ir pritarimo. 
I Lietuva šaukiasi pagelbos. Simpatija reiškia niekas, reikia dar
bo ir pasišventimo. Mūsų Gerb. Svetis pasakys mums kas užvis 
reikalinga, kad pagelbėti atgauti Lietuvai nepriklausomybę. Da
lyvaukime visi. Įžanga bus — Lietuvai auka. KOMITETAS.

ir iš

Putnam. IAme-

E Liepos - July
Prakalbos prasidės 3 vai. po pietų.

Sea Cliff Moris Cave,
NEW HAVEN, CONN.

22 d., 1945
Pra-

Praeitą savaitę mūsų para- 
, pi jos klebonas, kun. P. J. Juš
kaitis lankėsi pas Pranciškonus, 
Greene. Maine. Kartu su kiebo- 

į nu darė vizitą atvykęs iš Ar
gentinos kun. J. Jakaitis ir kun. 
Kidykas. Grįžtant į namus, 
kun. P. J. Juškaitis atsivežė 
pas save pasisvečiuoti Tėvą 
Agnelių. OFM.. kuris pabuvęs 
kurį laiką išvyko į Chicagą lai
kyti Šv. Onos Noveną. Kun. J. 
J. Jakaitis pas mus tebesisve- 
čiuoja, bet už kiek laiko vyksta 
į Thompson, Conn., kur jis ūži-

Vytė Rūta Survilaitytė, 
L. Vyčių 18-tos kuopos, Cam 
bridge, Mass., darbšti narė, ir 
rengiamojo Vyčių pikniko, ku
ris įvyks liepos-J uly 29, š. m., 
Kęstučio darže, Kast Dedham, 
Mass., komiteto darbuotoja. Ji 
ragina visus — senus ir jaunus 
atvykti į Vyčių - jaunimo šau
nią pramogą.

ma vietą, kaipo Tėvų Marijonų 
viršininkas. i

Džiugu yra pranešti, kad vietiniai ir apylinkės Profesijonalai

Vvšniauskas isnūdin<mi b’ Teisėją- Taikos Konferencijos delegatą. SLA prezidentą * * ” * * & Advnlrata Wm T^iilraiti iš AM
kalbėjo mergaitėms per Vesperj
Hour (rimties valandėlė).

I

Lietuvos Diena Immacula- 
ta Stovykloje

Liepos 15 dieną stovyklos 
mergaitės minėjo Lietuvos Die
ną. Rytą Lietuvos intencija bu
vo atlaikytos 
šios. Visos
Komuniją Lietuvos 
intencija.
tės gražiai

Art. Anna Kaskas 
Koncertuos

Liepos 20 dieną Anna Kaskas
išpildys koncertą Seselėms ir skirtas Amerikos Lietuvių Ta- tik paminėjimas įvyks visiems 
Camp Immaculata mergaitėms rybai užpildyti kvotą $900.00, patogioj vietoj Sea Cliff Inn, 
bei visiems Thompsono lietu- skirtą New Britaino lietuviams. Morris Cove, Conn. Vieta labai 
viams Nekalto Prasidėjimo Vie
nuol yne. Putnam, Conn. Anna 
Kaskas motina ilsisi pas Nek. 
Prasidėjimo Seseris. Vilią Ma
ria. T’nompson. Conn. Ta proga 
Anna Kaskas atlankys ir savo 
mamytę.

giedotos šv. mi- 
mergaitės priėmė šv. 

mergaičių 
Po šv. mišių mergai-

pagiedojo — “Ap
saugok Aukščiausias tą mylimą 
šalį”... j

Po pietų. 3 vai., buvo pačių 
mergaičių programa. Programą 
pravedė ir įžangos žodį pasakė 
Verutė Budreckytė iš Eliza- 
beth N. J. Malonų įspūdį darė 
programos vedėja, pasipuošus 
gražiais lietuviškais rūbais.

Programa buvo labai įvairi: 
vaidinimas “Pasakyk man lai
mę”. dainos, eilėraščiai, tauti
niai šokiai ir žaidimai. Dvylikos 
išvažiuojančių iš stovyklos mer
gaičių vardu atsisveikinimo žo- 
d pasakė Edna Aukštikalnytė 
iš S Boston. Mass. Po to mer
gaitės gražiai sudainavo: Su
diev. sudiev... Programa pradė
ta Lietuvos himnu ir baigta A-

NEW BRITAIN. CONN.
Pasigenda Seselės

i

H ARRISON-KE ARN  Y, N. J.
Liepos 9 d. įvyko Šv. Vardo 

draugijos susirinkimas savo 
svetainėje. Susirinkimą atidarė 
pirm. K. Nekrašis malda. Daly
vavo visa valdyba. Komisija — 
G. Katelis, V. Šemeliunas ir A. 
Kamečaitis išdavė biznio rapor
tą. kuris buvo priimtas.

Pakeltas klausimas apie ser- liepos mėnesį.
i

Trečiadienį, liepos 18 d. mūsų 
N. P. bažnyčioje prasidėjo No
vena prie Šv. Onos ir tęsis iki 
liepos 26 d. Novenos pamaldas 
laiko Tėvas Kidykas, S. J. Pa
maldos rytais 8 vai. ir vakarais 
7:30 vai. Klebonas kun. P. J. 
Juškaitis ragina visus pasi
naudoti Novena ir Šv. Onos 
malonėmis. Tėvas Kidykas, S. 
J. pasilieka pas mus per visą

Praeitą savaitę p. A. Malinau
skienė ir dukrelė Joana pralei
do kurį laiką atostogų, besi
maudydamos York Beach, Me. 
Grįžo namo gerai saulės įdegin
tos.

Šiomis dienomis pas tėvelius 
p.p. Adomavičius svečiuojasi jų 
sūnus jūreivis Jonas. Jūreivis 
J. Adomavičius tarnauja N. J. 
jūrų pakraščiuose. Linkime 
linksmų atostogų pas tėvelius.

■
graži ir patogi; kurie norės ga- gantį draugijos garbės narį, J. 
lės pasimaudyti ir pasikaitinti; Svirnelį, kuris draugijos biznyj 
kiti galės medžių pavėsyj ilsėti, dirbo nuoširdžiai per 10 metų. 

Rūpestingo klebono kun. Ma---- su draugais maloniai laiką ;J° kojos susilpnėjo. Nutarc

Atnaujinti šaliniai Alto
riai Ir Svetainė

I
to A. Pankaus dėka, Šv. An- praleisti.
driejaus lietuvių parapijos baž- jaj dienai principaliu kalbė- 
nyčios šaliniai altoriai impo- toju yra pakviestas teisėjas 
nuoja maldininkus, nes atnau- adv. Wm. Laukaitis iš Baltimo- 
jinti turi panašumą į Didįjį Al- re, yjd. Adv. Wm. Laukaitis yra 
torių.

Bažnyčios vidus be galo dai- jjs buvo Amerikos Lietuvių Ta-
daug pasidarbavęs dėl Lietuvos.

Parapijiečiai pasigenda Sese- lūs bažnytinio meno atžvilgiu.' rybos delegatas į konferenciją, 
lės M. Aleksandros, kuri kelius Kiekvieną atėjusį į pamaldas San Francisco, Calif. 
metus gražiai darbavosi Šv. traukia arčiau Dievo, kad su-j 
Andriejaus lietuvių parapijoje, tapti neapčiuopiamoje Amžino-'

-------------- sios Meilės beribėje.
Piknikas Pavyko Be to, malonu pažymėti, kad

Liepos 15. sekmadienį, gra- parapijos svetainė beveik atre- 
žiai pavyko didelis piknikas montuota ir dailiai išdekoruota.' 
Shuetzen Parke. Tas piknikas Nūngi, vidus labai gražiai atro- 
buvo rengiamas bendromis New do ir malonu atsilankyti į ją. 
Britaino lietuvių jėgomis Stei
giamojo Lietuvos Seimo 25 me- jaus bankieto komisija pradėjo 
tų sukakties paminėjimui. ; ruoštis atnaujintoje svetainėje

Kadangi 
diena. dėl to žmonių dalyvavo 
neperdaugiausia. Visgi, liko 
gražaus pelno, kuris visas pa-

1

Auksinio Parapijos Jubilie-

Taipgi pasižadėjo atvykti a- 
, pylinkių kolonijų profesijona- 
! lai inteligentai bei veikėjai-jos. 
>Visi geros širdies lietuviai ir 
lietuvaitės, kuriems rūpi Lietu
va ir Lietuvos likimas, kviečia
mi atsilankyti.

Prakalbos prasidės 3 vai. po 
pietų. Kviečiame nepasivėluoti.

pasitaikė lietinga netrukus turėti jubiliejinį ban-1 
kietą, kuriame skaitlingai daly- ’ 
vaus ne tik seni parapijiečiai, 
bet ir jaunoji čia gimusi lietu
vių gentkartė.

SVARBUS IŠRADIMAS 
VISIEMS

Miracle Ointment Mostis nesenai yra išrasta, kuri praša
una daugybę įvairių ligų. Ji yra padaroma iš gydančių žolių, 
kuri labai žmonijai pagelbsti. Labai naudinga būtų šios mos- 
t;es Įsigyti ir turėti savo namuose kiekvienai šeimai. Ji ap
saugos sveikatą ir sutaupys daug pinigų. Prašome įsitėmyti 
kokias ligas ji gydo:

Nr. 1. M. J. Švilpas Miracle Ointment For Tooth Ache. 
pagelbsti nuo dantų gėlimą, užnuodijamą ir taipgi sustiprina 
smegenis. Maži vaikai, kuriem dantys krinta, be abejo turi 
skausmo, o ši mostis skausmus atima. Motinos pasirūpinki
te ją įsigyti. Kaina $1.00.

Nr. 2. M. J. S. Mostis gelbsti nuo skaudėjimo kojų, rankų, 
pusiau, pečių, sprando, sąnarių ir raumenų, taipgi ir užsišal- 
dyrnų. Kaina $1.25c.

Nr. 3. M. J. Švilpas Miracle Salve For Skin Irritation 
gelbsti Pajels. Athletic Feet. "Rash Bojels”. išbėrimus. Si- 
nus. ausiu gėlimą, nudegimą nušutimą, odos trūkimą, žaiz- 
•d ms. saulės nudegimui ir įvairioms odos ligoms. Kaina šių 
m o-čių tik $1.25c.

Nr. 4. M. J. S. Salve Mostis gelbsti nuo Poison Ivy ir kitų 
nežėumų. Kaina $1.25.

Reikalaudami mosčių siųskite pinigus money orderį ar 
eki. Siunčiame ir C.O.D.. kuris prisius 30c. štampais su or-

Tuo tarpu parapijiečiai džiau
giasi meniškai išleista Jubilieji
ne ijnyga, kurioje telpa parapi
jos ir draugijų istorija, taip 
pat telpa daug paveikslų. Tą 
knygą verta kiekvienam įsigyti, 
įdomu įsiskaityti ir naudinga į- 
sigilinti į praeitį, kuri suteikia! 
daugel gražių svajonių ir pri
mena daugel brangių atminimų.

A. T.

Praeitą savaitę atostogas pra
leido p-lė Agnietė Skarulytė iš 
Maspeth, L. I. pas savo mamy
tės gerus draugus, ponus Zatul- 
skius, prie jūrų. Savin Rock, 
Conn. P-lė A. Skarulytė sekma
dienį. liepos 8 d. mūsų bažny-

1 čioj per sumą labai gražiai ir 
i jausmingai giedojo solo “Avė 
Maria”. Balsas malonus ir ge
rai išlavintas. Sveikinam p-lę 
A. Skarulytę ir linkim atsiekti 
savo užbrėžtą tikslą.

I 
I I

.\r. o.11

j deri u.
A dresuokite: M. J. Švilpa. P. O. Box 73. Sta. A.. Hartford 

6 Conn. Hartfordiečiai galite ateiti 944 Broad St. prieš P. 
. Office. (Skelbimas).

GIVE MUK. 
GIVE MOEE

NEW HAVEN, CONN

Minėsim Lietuvos Steigia
mojo Seimo Sukakti

Liepos 22 d. pastangomis A- 
merikos Lietuvių Tarybos, New- 
Haven’o skyriaus yra ruošiama 
programa su kalbomis, kad tin
kamai atžymėjus Lietuvos Stei
giamojo Seimo 25 metų sukaktį.

Kadangi vasaros gražus oras 
visus vilioja prie vandenų ir 
taipgi medžių pavėsį, tai kaip

i

t

Karys A. Jankauskas šiuo 
tarpu randasi S. Washingtone, 
kur jis eina aviacijos mechani
ko pareigas. Teko patirti, kad 
jis savo pareigas puikiausiai 
atlieka, nes tame darbe turįs

KEEP YOUR 
RED CROSS 
jtTHISSIDE

Pas Mykolą ir Sofiją Mede
lius buvo atvykusios iš Šv. Juo
zapo vienuolyno, Troy, N. Y. Se
sutė Alphonsa ir Sesutė Alber
tina praleisti savaitę atostogų. 
Malonu buvo pasimatyti su Se
sute Alphonsa, nes prieš įstoji
mą į vienuolyną ji yra labai 
daug pasidarbavusi mūsų para
pijoj. Buvo gabi scenos veikėja. 
Sesutė Albertina pirmą kartą 
atsilankė į mūsų koloniją, ir 
malonu buvo susipažinti.

Džiugu pastebėti, 
tės ir svetimtaučių 
bet savo gražios 
kalbos neužmiršta.

Sesutė Alphonsa 
geros parapijietės 
delienės pusseserė, 
viešnias pavaišino.

1

Jau antra savaitė kaip atos
togauja p. J. Bučinskas, p.p. 
Bučinskai yra vietiniai Cam
bridge lietuvių tarpe biznieriai; 
jie turi savo krautuvę kampas 
Windsor ir Lincoln gatvių. Lin
kime p. Bačinskui linksmai pra
leisti atostogas.

. Nutarė 
duoti p. J. Svirneliui du mėne
siu atostogų. Taipgi serga na
rys Antanas Peteris. Jis jau 10 
mėnesių ligoninėje. T" 
reiškė savo nariui ir jo šeimai pamatyti jauną Alfonsą atsilan- 
užuojautą ir prašo Dievo, kad kant pas mus į Cambridge. 
jam grąžintų sveikatą. 'sveikiname karį A. Jankauską

Drabužių ir maisto rinkimo jr iįnkįme geriausių sėkmių jo 
vajuje nutarta dalyvauti. Ragi- svarbiame darbe. 
na visus, ypač savo narius at
nešti drabužius į draugijos sve
tainę. 6 Davis St., arba į para
pijos namą, 29 Davis St. Drabu
žiai bus sutvarkyti ir perduoti 
Bendram Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondui. Jeigu kas negali 
atnešti, tai lai palieka adresą 
svetainėje ir nuvažiuos automo
biliu paimti.

Šiomis dienomis buvo sugrį
žęs atostogoms 
bos draugijos 
Kasparas.

Į susirinkimą buvo atvykęs fcaro nukentėjimą ir reikalingu-1 Jonas J. Grigalus ir p. Eugenija 
narys, J. Stasilionis, kuris nese- mą jiems šelptL '........
niai pergyveno sunkią opęraci- jų kopijas A. Daukantas įteikė 
ją. Dabar gerai atrodo. Jis pa- “<—■ — —......................... ..
sveikino visus narius. Nutarė 
jam atmokėti už jo darbą $25.00 
su pagyrimu.

Draugijos valdyba — pirm.
K. Nekrašis, vice-pirm. V. Pe
teris, rašt. M. Stanonis, biznio 
rašt. J. Aleknavičius, ižd. A. 
Paulikaitis, glob. S. Kasparas, 
vedėjas J. Svirnelis išdavė ra
portus, kurie su pagyrimu buvo 
priimti.

Draugijos valdyba ir bendrai 
visi nariai sutartinai veikia 
draugijos ir Lietuvos gerovei.

Raporteris.

________J
Nariai pa- daug patyrimo. Metas jau būtų

šeštadienį, liepos 14 d.. Jef- 
' fersono klubo patalpose įvyko 
kortavimo vakaras, kurį su
rengė P. šv. N. P. Moterų drau
gija. Dalyvavo gražus būrelis 
publikos ir visi turėjo linksmą 
laiką. Rengėjos svečius pavai
šino gardžiais užkandžiais. Pa
rengimo visas pelnas paskirtas 
N. J. Seserų namui, Brocktone, 

A. D.

iš karo tarny- 
raštininkas J.

|

Šiomis dienomis Cambridge 
BALF 60 skyriaus pirmininkas, 
p. B. Jakutis gavo informacijų 
iš BALF Centro apie vasarinį 
rūbų rinkimo vajų nuo karo
nukentėjusiems Lietuvos žino-į dėl įrengimo našlaityno. 
nėms. Visos šios informacijos: --------------------
anglų kalba, pasirūpinimu p. B. I Liepos 14 d. pp. Mamerto ir 
Jakučio, šią savaitę bus patai- Onos (Plekavičiūtės) Karbaus- 
pintos (o gal jau tilpo) “The kų sūnus pakrikštytas vardu 
Boston Post” laikraščio skilty-■ Jonas. Nekalto Prasidėjimo
se. Informacijose plačiai apra- Lietuvių par. bažnyčioje, Cam- 
šoma apie Lietuvos žmonių nuo bridge. Krikšto tėvais buvo adv.

narys, J. Stasilionis, kuris nese- mą jjems šelpti. Šių informaci- Kiškis.
Krikšto Sakramentą suteikė 

kleb. kun. P. J. Juškaitis.
pp. Karbauskai, gyv. 64 Wil-

The Boston Globė” laikraš
čiui. Taigi nuo liepos 17 d. per 
savaitę, kurią nors dieną, minė- low St.. dabar augina sūnų Kre
tos žinios apie Lietuvos žmonių driką, dukterį Leoną ir Joną, 
šelpimą bus talpinamos. Sveikiname!

nors sesu- 
vienuolyne, 
lietuviškos

yra mūsų 
Sofijos Me- 
kuri gražiai

M.

Juo daugiau dalykų žmo
gus pats gėdisi, juo dau
giau jis gerbiamas.

G. B. Shaw.

Šią vasarą L. Vyčių kuopa 
gražiai veikia. Šiomis dienomis 
klierikas J. Svirnelis priėmė de- 
akono šventimus. A. Kasparas 
užbaigė Keamy aukštesnę mo
kyklą. K. Nekrašis, A. Kateliū- 
tė ir V. Peteris įstojo į kolegiją 
siekti aukštesnio mokslo. Jie 
yra gerų lietuvių patriotų ir 
katalikų vaikai. Linkime ge
riausių sėkmių.

Mūsų parapijos bažnyčioje 
prasidėjo šv. Onos Novena lie
pos 15 d. Baigsis liepos 25 d. į 
Noveną veda kun. Aukštikalnis,! 
S. J. Tfap.į

Helen F. Kirtland, Coronado, Calif., iš eilės 
20,000-toji įsirašė į Amerikos Raud. Kryžiaus 
tarnybą. Ji prisitaiko naują kepuraitę.


