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Esu Pasilikusi Viena Tarp 
Svetimų

New York (LAIC) — Su
žinoję apie LAIC Sočiai 
Service Bureau, benamiai 
lietuviai iš Europos gau
siai siunčia laiškus. Dau
giausia jie prašo suieškoti 
jų gimines, bet daugelis 
drauge aprašo ir savo šiur
pius pergyvenimus.

“Vokiečiai išvežė dar
bams mane, o mano sesutę 
atskyrę nuo namiškių; iš
buvau 3 metus ir nė karto 
neleido atostogų”, rašo 
viena lietuvė iš Danijos. 
“Taip turėjome vargti, kol 
priartėjo frontas ir reikė
jo trauktis, kelionė visą 
laiką buvo labai sunki. 
Reikėjo pakęsti šalčio ir 
bado, kol pasiekėm Dani
ją... Dabar trūksta apran
gos, nes užpuldavo lėktu
vai ir viską reikėjo palikti 
norint save apsaugoti, ir 
dar nelaimė — turėjau su 
sesute persiskirti. Neži
nau, kur ji”.
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Rusi j a Paskelbė Karą Japonij ai
23 Milijonai Katalikų Vo- ; 

kieti joje—4 Milijonai 
Rusijos Zonoje

Frankfort am Main, Vo
kietija — Apskaičiuojama, 
kad pačioje Vokietijoje y- 
ra apie 23,000,000 kata’i- 

i kų. Apie 9,500,000 jų yra 
: Britų okupacijinėje zono
je, 7,000,000 jų yra Ameri
kos jurisdikcijoje, 4 mili
jonai Rusijos okupacijinė
je zonoje ir 2,000,000 pran
cūzų zonoje.

Vokietijoje sunaikinta 
tarp 80 ir 90 nuošimčių 
bažnyčių. Prieš karą buvo 
apie 12.000 katalikų baž
nyčių ir anie 18,000 protes
tantų bažnyčių.

Atomas — tai mažiau
sioji medžiagos dalelė, ku
ri iki XX amžiaus pradžios 
buvo laikoma nedaloma; 
bet pagal naujausius mok
slo davinius atomas susi
deda iš elektronų ir proto
nų.

Atominė bomba Jung. 
Valstybėse pirmą kartą 
buvo išbandyta ir susprog
dinta liepos 16 d., 1945 m., 
Naujosios Meksikos tyr- 
laukuose. Atominei bom
bai sprogstant nakties 
tamsumoj, kalnai už trijų 
mylių nušvito taip aiškiai, 
kaip dieną. Nuo neapsako
mai didelio karščio plieni
nis bokštas, kuriame buvo 
pakabinta atominė bomba, 
sutirpo ir virto garais per 
sprogimą. Dūmai, ugnis ir 
dulkės iškilo apie 40,000 
pėdų į aukštį.

Prie to bandymo buvęs 
gen. Farrell pasakė: “Joks 
žmogaus pagamintas daik
tas niekados nėra turėjęs. 
tokios jėgos”.

Atominei bombai spro
gus Naujosios Meksikos 
tvrlaukuose, žmonės paju- 
ti žemės drebėjimą ligi 250 
mylių tolume ir net toliau. 
Tyrinėjimui Ir Pagaminimui 
Išleista 2 Bilijonai Dolerių
Prezidentas Truman sa

ko, kad didžiausioje pa
slaptyje apie 65,000 darbi
ninkų dirba prie atominių 
bombų gaminimo. Ligšiol 
atominės bombos tyrinėji
mams ir pagaminimui iš
leista apie 2 bilionai dole
rių. Atominė bomba ima 
sau galybę iš tos pat jėgos, 
kaip ir saulė. Mokslininkai 
mano, kad saulė žėri ne 
vien nuo paprastų medžia
gų degimo joje, bet ir nuo 
atomų sprogimo.

Atominės bombos yra

Mirė Įžymus Karininkas— 
Katalikas

Puola Priešą Mandžiurijoj

AA

VVashington, D. C. — Pe
reitą sekmadienį mirė bu
vęs Amerikos armijos ge
neralinio štabo viršinin
kas, gen. Craig, 70 metų 
amžiaus. Palaidotas Ar- 
lingtono kapuose.

Kapelionas, kuris gen J 
Craig suteikė paskutinius 9 
Sakramentus, 
“Jis buvo vienas geriausių visai 
n.d l<xi i n. ų, ......... .......

nors esu sutikęs.”

I

Kai amerikiečių karo oro laivynas smarkiai subombardavo japonų lai
vyną ir miestus, pastebėta, kad po atako ant Honshu ir Hokkaido laivų 
statybos kiemuose paliko riogsoti padaryti iš medžio laivai. Tai despera
tiška japonų viltis tęsti kovas, kad ir su mediniais laivais.

Prezidentas Truman Padarė 
Pranešimą Tautai

I

VVashington, D. C., rugp.
— Šį vakarą Prezidentas 

pareiškė: Truman kalbėjo per radio 
i tautai ir pasauliui 

kokį aš kada apie Potsaam konferenci
ją ir apie karą.

Japonijos Miestus
Atomų Karštis Ir Spaudimas

Sunaikina Visas Gyvybes
VVashington, D. C., rugp. 
— Šios savaitės pradžio- 

! Prezidentas Truman 
jog prieš japo-

ATOMINE BOMBA SUNAIKINO 
KITĄ JAPONIJOS MIEŠTĄ

VVashington, D. C., rugp. rius Eyrnes pareiškė, kad 
9 — Prezidentas Harry S. “dar yra laiko— bet mažai 
Truman sušaukė korės- laiko — japonams i šsigel- 
pondentus ir jiems prane- bėti save nuo sunaikinimo, 
šė svarbią žinią, būtent, kuris jiems gręsia.” Sekre- 
kad Rusija paskelbė karą torius Byrnes sakė, kad 
Japonijai. į Prezidentas perti k r i n o

Rusijos užsienių reikalų premjerą Staliną, kad Ru- 
komisaras Molotov beveik sija turi įstoti į karą, jei- 
tuo pačiu laiku taip pat gu ji nori būti atsakomin- 
sušaukė spaudos konfe- ga už taiką.
renciją ir pranešė laikraš-j Kongresas, džiūgaująs ir 
timnkams, kad Japonijai'pasitikįg> kad Rusijos pa. 

i atsisakius priimti Alijantų ga]ba jr atominės bombos 
reikalavimą besąlyginiai sutrumpins karą materia- 

, pasiduoti ir Alijantams. jtįkįsį bQti pašauktas 
pasiūlius, Kad Sovietų darbui. Kaip žinoma, da- 
nija stotų į karą prieš ja-j |jar Kongresas atostogau- 
ponų agresiją, kad grei-ja Bet Prezidentas gali 
ciau jį užbaigus , ji tai 
priėmė ir paskelbė karą.

Alijantai įteikė Rusijai 
reikalavimą stoti į karą 
prieš Japoniją liepos 26 d., 
kad pagreitinti karo už-i 
baigimą, nes Japonija be
liko vienintelė, kuri pasto
ja kelią taikai.

Japonijos radio paskel
bė žinias apie Rusijos įsto-! 
jimą į karą 3 valandoms Į

pašaukti darbui, nes yra 
labai svarbus momentas.

★ Japonai užsispyrę ka
riauti ligi galo. Todėl jie 
vietoj pasidavimo, atsišau
kė į tautą kariauti ir lai
kytis. Vyriausybė pranešė 
didesniųjų miestų gyven
tojams, kad jie išsikraus
tytu, nes gali būt ameri
kiečiai numes ir daugiau 

vėliau. Rusijos karo jėgos atomic bombų. Taip ir bu- 
Duolė Mandžiūriją iš šiau- vo- Amerikiečiai patyrę ja- 
rės ir šiaur-rytų tuojau po ponų užsispyrimą kariauti 
vidurnakčio iš trečiadie-1 pasiuntė antrą „
nio į ketvirtadienį.

Dabar Japonija yra ap
supta Alijantų karo jėgų 
iš visų pusių. Japonijai ne
liko kitos išeities, kaip tik 
besąlyginiai pasiduoti ar
ba būti sunaikintai atomi
nėmis bombomis, kurias 
pradėjo naudoti Jung. Val
stybių armija.

Guam, rugp. 9 — Antrą daiktas” ten buvo sunai- 
atominę bombą paleido kintas.
ant strateginiai svarbaus' Nagasaki miestas, kuris 
Japonijos miesto Nagasa- , turėjo 211,000 gyventojų 
ki, vakarinėje Kyushu sa- ‘ 10 metų atgal, yra svarbus 
los srityj. Įgulos nariai gabenimo ir geležinkelių 
per radio pranešė, kad ‘pa- ■ centras. Metai atgal tą 
sėkmės buvo geros’, bet miestu’ bombardavo iš Ki- 
gen. Spaatz sako, smulk-; nijos bazės B-29 bombane- 
meniškesnės žinios bus pa-'šiai ir taipgi vėliaus bom- 
skelbtos kai misija sugrįš.’ bardavo kitais bombane- 

j šiais. Dabar apskaičiuota, 
Alijantų pranešimas sa- kad Nagasaki mieste buvo 

ko, kad pirmoji atominė, 255,000 gyventojų; 
bomba sunaikino daugiau ketvirtainių 
kaip 60 nuošimtį — 4.1 
ketvirtainių mylių plote— namelių. Tas miestas yra 
Hiroshima mieste. Tačiau________ ____, _______
japonai tvirtina, kad “be-i laivų statybos ir remonto 
veik kiekvienas gyvas centras.

I 
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I

I

į

’9
i je
paskelbė,
nūs Jung. Valstybių avia
cija pradėjo naudoti ato
mines bombas.

Pirmoji atominė bomba 
buvo paleista ant Japoni
jos armijos bazės Hiro- I I

shima pirmadienį, rugp. 6 
d. Japonijos radio skelbė, 
kad toji bomba sunaikino 
Hiroshimą, 343,000 gyven
tojų miestą ir uostą. Toji 
atominė bomba, kaip japo
nai sako, sudegino arba 
užmušė beveik visus to 
miesto gyventojus ir gy
vulius. Kiek tikrai žuvo 

.negali net suskaityti. Ja-
gaminamos trijų valstybių ponai sako, kad atominių 
dirbtuvėse, būtent, Oak bombų naudojimas yra 
Ridge, netoli nuo Knox- laužimas tarptautinių tei- 
ville, Tenn., Richland, ne-'šių, priimtų Hague kon- 
toli Pasco, Wash., ir netoli į vencijoje. 
Santa Fe, N. M.

Viskas buvo taip sutvar
kyta, kad patys darbinin
kai neturėjo nei mažiausio 
supratimo, kad jie gamina 
pavojingiausį šių dienų 
ginklą.

Palyginimas
bomba 

tiek žalos, 
2,000 B-29 
Prezidentas 
kad vienos

y, •

antrą atomic 
bombą ant miesto Nagasa
ki. Japonai nori ar nenori, 
bet turės skaitytis su fak
tais, kad jiems liko viena 

! iš dviejų išeitis: pasiduoti, 
Į ar žūti.

jo 12 
mylių plote 

buvo tankiai pristatyta

svarbus ir tuo, kad buvo

ALIJANTAI PADALINA AUS
TRIJĄ Į KETURIAS ZONAS

VVashington, D. C., rugp. valdys trijų didžiųjų vals- 
9 

i ta ir pasirašyta sutartis 
■ tarp Jung. Valstybių, D. 
Britanijos, Prancūzijos ir 
Rusijos, pagal kurią Aus
trija padalinama į ketu
rias zonas. Atskiras zonas

Praneša, kad sudary- \ tybių militarės tarybos ir 
taipgi prancūzų militarė 
taryba. Vienną, Austrijos 
sostinę, valdyti sudaro A- 
lijantų Tarybą, į kurią įei
na visų keturių valstybių 
karininkai - komisijonie- 
riai, iš kiekvienos po vie- 

. ną. Toji taryba taip pat 
j valdys ir visą Austriją. Ji 
darys sprendimus ir išleis! 
įstatymus ir patvarkymus

LDS CENTRO PIRMININKAS 
VADOVAVO KUNIGŲ VIE

NYBES KONFERENCIJAI bendrai, kurie bus privalo- 
J i mi kiekvienai zonai.

1 Kiekvienos zonos milita- 
ris komandierius turės pil
ną galią savo zonoje. Ali
jantų vyriausioji taryba

Žuvo Įžymus Amerikos 
Lakūnas

Burbank, Cal. — Susi
daužius ir ekspliodavus 

iūjorc napui ici ioiid. naujam Amerikos karo 
----------- i lėktuvui P-80 (Shooting 

“Aš turiu padaryti tik Star), žuvo jo vairuotojas 
paprastą pranešimą. As majoras Richard Bong. Jis 
negaliu turėti reguliarės buvo įžymiausias lakūnas, 

konferencijos užsitarnavęs Kongresinį 
bet šis praneši- Garbės medalį. Žuvo pa

čiame stiprume, būdamas 
tik 24 metų amžiaus.

P-80 lėktuvai yra taip iš
tobulinti, kad jie gali lėkti 
550 mylių ir daugiau per 
valandą.

Prez. Truman Štai Ką 
Pasakė Raporteriams:

spaudos 
šiandien, 
mas yra taip svarbus, tai 
aš sumaniau čia Jus pa
šaukti. Rusija paskelbė 
kara Japonijai. Tai ir vis
kas.”

Trumpas, aiškus prane
šimas išjudino visus šios 
šalies gyventojus, kada jie 
sužinojo, jog ir Rusija ga
lų gale išėjo j karą prieš 
japonų agresiją. Vėliau 
paaiškėjo, kad Jung. Vals
tybės. Anglija ir Kinija to 
reikalavo iš Rusijos Pots- 
dam konferencijoj, 
jai kitos išeities 
kaip tik priimti 
reikalavimą.

J. V. valstybės

Vokietija Valdoma Alijantų 
Bendrai

Londonas — Potsdamo 
konferencijoj susitarta 
valdyti Vokietiją bendrai, 
taikant kaip galima labiau 
vienodus patvarkymus.

Vokietijos okupavimas 
gali tęstis 20 ar 25 metus, 
sako rusai.

Rusi- 
nebuvo, 

AlijantųKaralius. Į prezidiumą iš
rinkti šie: kun. P. M. Ju
ras, LDS Centro pirminin- 

į kas pirmininku, kun. Ig. vejks per komandierius ir 
> Albavicius vice-pirminin- egZekutyvį komitetą, ku-
Iru Iru n T v ir Iriin . -

Brooklyn, N. Y. — Tre- 
čiadien, rugp. 8 d., 9:30 
vai. rytą, šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje 
iškilmingomis šv. nrišio- 
mis pradėta lietuvių Kuni
gų Vienybės konferencija.

Šv. mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė K. V. pir
mininkas kun. J. Karalius, 
Šv. Jurgio lietuvių par., 
Shenandoah, Pa., klebo
nas. Giedojo rinktinis cho
ras.

Posėdžiai pradėti 11:15!
vai. rytą. KonferencijosI reikalais ir taipgi apie mū- 
posėdžius pradėjo kun. J. I sų spaudą ir organizacijas.

I

Viena atominė 
gali padaryti 
kiek padaro 
bombanešiai. 
Truman sako,
atominės bombos pajėgu
mas lyginasi 20,000 tonų 
TNT. B-29 bombanešis ga
li vežti 10 tonų TNT bom
bų. Taigi reikalinga 2,000 
B-29 bombanešių, kad jie 
galėtų prilygti vienai ato
minei bombai.

ku, kun. J. Vaškys ir kun. 
S. Stonis sekretoriais.

Rezoliucijų komisiją su
darė kun. Dr. J. Vaškas, 
MIC., kun. J. Baltusevičius 
ir kun. T. Čižauskas.

Konferencijoj dalyvavo 
apie 50 kunigų. Padaryta 
svarbių nutarimų Lietuvos 
ir jos tremtinių gelbėjimo

rie duos patarimus tary
bai ir išpildys jos nutari
mus.

Prezidentas Grįžo Iš 
Europos

sekreto-

Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 KILOCYCLES

VVashington, D. C.
Antradienio vakare iš 
ropos grižo Prezidentas' 
Harry S. Truman.

šeštadienį, rugpiūčio 11 d. nuo 1:30 iki 2:30 vai. 
j po pietų vėl turėsime progą klausytis gražių lietuviškų 
liaudies dainų, muzikos kūrinių, kalbų ir pranešimų.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
— klausykitės radio programos iš WESX stoties. Salėm. 
Eu-į ” DARBININKAS RADIO
.L— 366 West Broadvvay, So. Boston 27. Mass.

1 Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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■VAIRIOS ŽINIOS
KETURIOS VALSTYBES PRIPA- Įvairūs Būdai Rūbems Rinkti
ŽINO AGRESIJĄ KRIMINALU

A Londonas, rugp. 9 — Ke
turių valstybių — Jung. 
Valstybių. Britanijos. Ru
sijos ir Prancūzijos armi
jos atstovai paruošė naują 
tarptautinės teisės kodek
są. pagal kurį bus baudžia
mi karo kriminalistai.

Naujas tarptautinės tei
sės kodeksas apibudina a- 
gresiją ir agresorius, bū
tent, visi tie, kurie savo 
tautą įtraukia į agresyvų 
karą, yra karo kriminalis
tai.

Pasitarus su Kontrolės 
Taryba Vokietijai, bus su
darytas Tarptautinis Mili- 
taris Tribunolas, kuris teis 
karo kriminalistus.

Kalėdiniai Siuntiniai Gin
kluotom Jėgom Užjūry) — 

— 1945 —

Turi Būti Pasiųsti Tarp 
Rugsėjo 15 ir Spaliu 15. 

1945

J. V. Paštas paruošė 1945 
Kalėdinių siuntinių prog
ramą į užjūrį. Taigi jeigu 
norite, kad Kalėdiniai 
siuntiniai. laiškai pasiektų 
mūsų kareivius, jūreivius 
ir kitus karo jėgų narius 
užjūry’ laiku, tai iš anksto 
pasiruoškite siųsti.

Karo Departmentas įsa
ko, kad Kalėdinės
tės kareiviams į užjūrį tu
ri būti su voku ir užlipdyti 
ir pridėta už 3 c. stampa 
už pirmąją unciją arba jos 
dalį.

Siuntiniai neturi sverti 
daugiau kaip 5 svarus ir 
nedidesni kaip 15 colių il
gumo arba 36 colių ilgumo 
ir apjuosimą sudėjus. ‘

Gendanti daiktai nepri
imami siuntimui. Taipgi 
negalima siųsti svaigina
mųjų gėrimų, greit degan
čių daiktų, degtukų, nuo
dų ir kompozicijų, kurios 
gali nunuodyti arba su
žeisti kitus arba sugadin
ti kitus siuntinius.

Adresai turi būti aiškiai 
užrašyti. Turi būti siuntė
jo ir gavėjo adresai. Laiš
kų negalima dėti į siunti
nius. Tačiau ant pakelių 
galima užrašyti “Merry 

! Christmas” arba ir ant at- 
i skiros atvirutės galima 
parašyti “Merry Chist- 
mas” ir pasirašyti savo 
vardą, pavardę.

, Nesiųskite pinigų kartu 
i su laiškais. Jeigu norite 
i pasiųsti pinigų, tai išpir- 
’kite Money Order paštuo- 
i se ir tokiu būdu pasiųski
te.

Jeigu norite gauti dau
giau informacijų apie 
siuntimą siuntinių į užjūrį 
savo sūnums, dukterims 
arba pažįstamiems, tai už
eikite į pašto skyrius ir 

į ten Jums plačiau paaiš
kins. Geriausia iš anksto 
sužinoti kaip ir ką galima 
siųsti, kad nunešus į paštą 
surištą pakelį nereikėtų 
neštis atgal į namus jį per
rišti kaip reikalaujama.

Tarptautinės organiza- 
turi būti

tarptautinės taikos ir sau
gumo palaikymas, tarp
tautinio bendradarbiavi
mo plėtimas ir priėmimas 
bendros politikos bendrų 
ekonominių socialinių ir 
kitų žmogiškų klausimų 
sprendimui.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

atviru- į ei jos uždavinys
4

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienž,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė, 
8 Winfield St-. So. Boston, Mass.

Prot- Rašt. — Ona IvaškienS, 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W.
iždininkė — Ona StaniuliūtS, 

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

948 E. Broadway. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke

' SV JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Ma3S. 

V’ice-Pirmir.inkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

: Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salė,

492 E 7t.h St.. So. Boston. Mass

BALF surinktos žinios 
parodė, kad nors Ameri
kos lietuvių kolonijos la
bai uoliai dirba gelbėda- 
mos rūbus rinkti nuo karo 
nukentėj u s i e m s lietu- 

' viams. bet ne visur naudo
ja tas pačias priemones 
tikslui siekti.

Vienose vietose skyriai, 
parapijos ir draugijos ga
vo vietos amerikiečių 
spaudos ir radio talkos 
daugiau, kitur mažiau.

Kai kurie miestai nemo
kamai davė sunkvežimius 
(trokus) rūbams rinkti, 
nelietuvių kilmės ameri
kiečiai gausiai aukojo, ki
tur lietuvių dosnumas pa
siekė aukščiausio laipsnio 
rūbus renkant.

Kai kuriose vietose nau
dota taip vadinama “Block 
System”: rūbai rinkti nu
statytu planu iš kiekvieno 
miesto kvartalo namo. Dar 
kitur, žmonės patys sava
noriai dirbdami, pagal sa
vo planą, dar daugiau rū
bų surinko.

Vienur mūs veikėjai mo
kėsi iš kitų tautų, kitur 
mūsų tautiečiai pamokė 
kitus ir net kitiems fon
dams pagelbėjo rūbus 
rinkti.

BALF rūbams rinkti va
jų leista tęsti dabar, pasi
baigus bendrajam - rūbų 
vajui (National Clothing 
Collcetion).

Pradžioj, kol oras karš
tas, vykstą vajaus pasi- 
ruošiamieji darbai; vajus, 
numatoma, bus labai gy
vas rugsėjo mėnesyje, orui 
atvėsus. i 7

BALF skyriams ir geibs
tančioms draugijoms pa
liekama pilna laisvė nau
doti vietos sąlygoms sėk
mingiausius būdus rū
bams rinkti.

Kurios kolonijos pagei
dauja daugiau ir platesnių 
rūbų vajaus darbui spar
tinti, prašomos kreiptis į: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America Ine., 19 
W. 44 St. Nevv York 18, N. 
Y. Tel. M U 2-8062, arba į 
United Lithuanian Relief 
VVarehouse, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 

j 8-6203.
__________

Truman Pasirašė Suvienytų 
Tautų Čarterį

_______
i VVashington, D. C., rugp. 
9 — Prezidentas Harry S. 
Truman pasirašė San 
Francisco konferencijoj 
priimtą ir Senato ratifi
kuotą Suvienytų Tautų 
Čarterį ir jį perdavė vals- 

į tybės departamentui.
Jung. Valstybės yra pir- 

■ moji iš Suvienytų Tautų 
šalis, kuri pilnai tą Čarterį 

iratifikavo.

Mrs. Esther Hutchison iš VVashington, D. C., 
padarė gausų rinkinį armijos įvairių požymių.

Tremtinio Kelias
Liūdnas vėjas if dulkantis kelias.
O ardai panemunėmis plaukia.
O aušra spinduliuodama kelias. 
Liūdnas vėjas, kaip tremtinio kelias. 
Gula dulkės į tuščią palaukę, 
Kaip troškimai, vilčių neprišaukę.

Pūskit, vėjai, ir lykite, lietūs,
Ir priplokit man dulkes prie veido. 
Teprimins jos laukus numylėtus, 
Kai svetur plaksis vėjai ir lietūs, 
Kai laukuos negirdėsiu to aido, 
Kurs, kaip saulė, širdy nusileido.

Pūskit, vėjai, ir lykite, lietūs,
Ir priplokit man dulkes prie veido...

Leonardas Žitkevičius..< • .  '

“Mūsų Visų Dabar Di-. 
džiausiąs 1 Jus Prašymas, 
Kad Jūs Dėtumėte Visas 
Pastangas Išlaisvinti Mū
sų Tėvynę Lietuvą”.

Vokiečių civiliai Berlyne ištisomis eilėmis siū
lo įvairius savo reikmenis mainais ten atvyku
sioms Alijantų kariams. Vokiečiai siūlo laikro
džius, kameras, išpuoštus ridikulius ir tt. Jie no
ri mainais gauti valgomų dalykų.

“Tarptautiniame bendra
darbiavime taikai palaiky
ki negalima pasitikėti to- 
■ kia valstybe, kuri atsisako 
[pripažinti prigimtąsias as
mens teises savo žmo- 

inėms, nes taika yra pa
remta tautinės laisvės pri
pažinimu. Tokia tauta ves 

i savanaudišką politiką, o 
I tarptautiniam bendradar
biavimui patarnaus tik lū
pomis.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

Šiomis dienomis adv. 
Benjaminas Sykes iš Nor- 
woodo pridavė Jūsų Re
dakcijai lietuvio tremtinio 
laišką iš Vokietijos, kuria
me tarp kitko štai ką rašo:

“Žiaurusis karas suardė gy
venimą ir šimtai tūkstančių lie
tuvių neteko tėvynes ir dabar 
visų likimas nežinomas.

“Visi tikime, kad Aukščiau
sias Valdovas neleis galutinai 
sunaikinti mūsų tėvynę ir mes 
anksčiau ar vėliau galėsime su
grįžti į laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą ir susiradę savuosius iš 
esamų griuvėsių pradėsime kur
ti naują gyvenimą. Per tiekos 
metų vargų ir visų nedateklių 
mūsų fizinės jėgos šiek tiek su
menkėjo, bet dvasiniai mes ne
palūžome ir stiprybės semiame 
iš mūsų praeities. Iš Didžiojo 
karo griuvėsių pastatėme gra
žią Lietuvą, kurioje buvo vi
siems gera gyventi. Jos staty
boje visu šimtu nuošimčių da
lyvavote ir Jūs užjūrio broliai 
lietuviai, todėl ir dabar tikime 
ir laukiame Jūsų paramos. Mū
sų visų dabar didžiausias į Jus 
prašymas, kad Jūs dėtumėte vi
sas pastangas išlaisvinti mūsų 
tėvynę Lietuvą ir kad mes galė
tume sugrįžti pas savuosius. 
Taip pat Jūs padarykite pastan
gų, kad Amerikos Vyriausybė 
patvirtintų Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus įsteigimą. Išrinktojo 
Raudonojo Kryžiaus vadovybės 
sąstatas pristatytas Eisenho- 
werio štabui, kuris yra pasiun
tęs Amerikos vyriausybei tvir
tinti. Nuo Raudonojo Kryžiaus

įsteigimo mūsų padėtis pagerė
tų. Dabartiniu metu mūsų gy
venimas yra apverktinoje padė
tyje: šimtai tūkstančių šeimų 
vargsta didžiausią vargą”.

Šio laiško rašytojas yra 
labai daug nukentėjęs nuo 
vietinių banditų Lietuvoje. 
Jo vardo ir pavardės netal
piname, kad nepakenkus 
kitiems jo šeimos nariams 
arba giminėms, kurie gali 
dar liko Lietuvoje, ir jis 
pats apie jų likimą nieko 
nežino, nes jie liko užfron
tėje.

Šis atsišaukimas, kaip 
matome, yra bendras visų 
lietuvių tremtinių. Prašy
kime mūsų (Jung. Valsty
bių) vyriausybės, kad pa
tvirtintų Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus įsteigimą. 
Remkime Amerikos Lietu
vių Tarybą, kad ji galėtų 
visais galimais būdais ko
voti dėl Lietuvos išlaisvi
nimo ir jos nepriklauso
mybės atstatymo.

Mirė Senatorius Johnson

________ 2

LIETUVOJE MIRĖ KAZYS 
PUIDA

Nevv York (LAIC)—Pie- knygas kaip Sinclairo ‘Pel- 
tų Amerikos lietuviškieji kės’, Radzevičiūtės ‘Die- 
laikraščiai praneša, kad vaitis’, Senkevičiaus ‘Quo 
šių metų sausio mėn. 25 d. Vadis’.
Kaune mirė rašytojas Ka- Velionis palaidotas šalia 
zys Puida, sulaukęs 62 m. jo žmonos, rašytojos Plei- 
amžiaus. Velionis buvo uo- rytės - Puidienės, kuri pa
lus plunksnos darbininkas, sirašydavo slapyvardžiu 
Jis yra parašęs arba išver- Vaidilutė.
tęs apie 60 knygų, kurias 
draugėn paėmus susidary
tų tūkstančiai spausdintų 
puslapių.

K. Puida 
kovo 19 d. 
Suvalkijos 
pylinkėse.
Marijampolėje. 1904 m. skeibė valdžios įsakymą, 
baigė Berlyno politechni- dabartiniu laiku, kada 
kos institutą inžinierio jung Valstybės yra įsi- 
laipsniu. Berlyne, drauge jungusios į milžiniškus ka
su D. Zauniumi, įkūrė ro veiksmus, ir kada rei- 

kia Pervežti k^ro jėgas iš 
Europos į Pacifiką, sve
timšaliai susilaikytų nuo 
važiavimo į Jung. Valsty
bes.

Kitų šalių piliečiai su
pras padėtį, sako praneši
mas, ir atidės keliones į 

, Jung. Valstybes, nebent 
tos kelionės yra tiesiogi
niai surištos su karu._

Svetimšaliams Pataria 
Nevažiuoti Į Amebines 

Valstybesgimė 1883 m. ’
Sėti jų kaime,1 
Naumiesčio a- g 
Gimnazija ėjo tybės departamentas pa-

1904 m. skeibė valdžios įsakymą.

Washington, D. C., rugp. 
— Jung. Valstybių vals-

v •

su D.— 
ją”. Iš Lietuvos rašinėjo į 
“Lietuvos Laikraštį”, lei
džiamą Petrapilyje. Pasi
rašydavo K. Žegotos sla
pyvardžiu (vėliau tą sla
pyvardį naudojo ir knygas 
leisdamas, pav. “Iš sermė
giaus krūtinės”). Trejetą 
metų dirbo prie “Vilniaus 
Žinių”, kurį laiką buvo jų 
redaktoriumi, o nuo 1907 
metų — paskirtas moky
toju Šiaulių gimnazijoje. 
Žandarų persekiojamas 
turėjo keltis į Rusiją, kur 
Čeliabinske mokytojavo. 
1916 m. buvo mobilizuotas 
į rusų kariuomenę.

Lietuvon tegalėjo su
grįžti tik 1920 metais. Čia 
daugiausia laiko pašvęs- 
davo rašymui. Redagavo 
keletą literatūros ir meno 
žurnalų, kaip 
(1923), 
(1924), 
Iš jo originalių raštų pa
minėtini “Žemės Giesmė”, 
“Ruduo”, “Keleivis”, “A- 
pysakos”, “Mūsų dainiai”, 
“Geležinis Vilkas”, “Mag
nus Dux” ir kt., iš dramų 
— “Mirga”, “Rūtų Vaini
kas”, “Undinė”, “Gairės” 
ir kt. Ypatingai daug K. 
Puida yra išvertęs. Jis ver
tė Sudermano, Ibseno dra
mas bei veikalus — Weys- 
senhofo, Niemojevskio, O. 
S. Mardeno, Oržeškienės, 
Oscar Wilde, Mayne-Rey- 
do, Galsworthy, Grey, Je- 
lusich, Kellermano, Jack 
Londono, S. Shaw ir kitų. 
Jis išvertė į lietuvių kalbą 
ir tokias plačiai žinomas!

I

“Gairės”
“Kūrybos keliais” 
“Gaisai” (1930).

Lygios Algos Mokytojoms

Amerikos Darbo Federa
cijos valstybės skyrius pa
ruošė ir įteikė bilių Massa- 
chusetts valstybės Kon
gresui, kad būtų mokama 
lygios algos vyrams ir mo
terims mokytojams. Šį bi
lių remia visi organizuoti 
darbininkai, moterų, tėvų 
ir mokytojų organizacijos.

Atstovų Butas tą bilių 
priėmė 135 balsais prieš 
68. Senatas priėmė bilių 
su priedu. Todėl turėjo 
grąžinti Atstovų Butui, 
kad priimtų priedą, kuris 
atmetė Senato paruoštą 
priedą. Senatorius Mahar 
pasidarbavo tiek, kad bi- 
liaus priedas buvo priim
tas ir tapo įstatymu liepos 
25 d. Dabar tas klausimas 
bus miestų ir miestelių 
nubalsavimui patiektas a- 
teinančiais rinkimais. Bal
suodami “Yes” užtikrinsi
te visiems mokytojams — 
vyrams ir moterims — ly
gias algas.

Muriel Rossman,
Legislative Chairman, Mass. 

Statė Branch, American 
Federation of Teachers.

Washington, D. C. —Be- 
thesda laivyno ligoninėje į 
mirė Senatorius Hiram 
Warren Johnson iš Cali- 
fornijos. Kito mėnesio 2 
d. jam būtų buvę 79 metai 
amžiaus.

Submarinas Nuskandino 15 
Japonų Latvy

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių submari
nas “Guitarro” per pasta
ruosius 10 mėnesių nu
skandino 15 japonų laivų.

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

$3.50KAINA

Kreipkitės su užsakymu:

įvyksta šiandien

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!* 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas

SAINT JO8EPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■tatered aa aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malllng at special rate of postage provlded for in SecUon 1103 
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Potsdamo Konferencijos
Komunikatą Pasiskaičius

EISENHOWER KALBA APIE
TAIKĄ IR TOLERANCIJĄ

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________  54.00
Domestic once per week yearly 52.00
Forelgn yearly_____________ 55.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________ I
Vieną kart savaitėje metams_ :
Užsieny metams   _______ I
Užsieny 1 kart sa-tėj metams :

(LAIC) — Du dalykai 
pritraukia mūsų dėmesį, 
komunikato skyrius, para- 

sakinius pasi- 
Viena tai užpel

i
grafus ir 
skaičius.

52^00 nytas Vokietijos likimas. 
55.00
52.50

Sugrįžęs į Jung. Valsty- 
, bes po puikiausių pasise- 

rų jame galima susirasti kimų Vokietijoje, Armijos 
bet kokių išvadų. Skyriaus Generolas, Dwight D. Ei- 

senhower, visur bandė A-pradžioje sakoma, kad tai

lemas, kurios pasirodė

robotais, kurie 
kytu greitumu 
tikslą.”

“Amerika turi

neišpasa- 
pasiekia

pasitikėti
prieš tris metus, ir kurios kitais ir su jais kooperuo-
buvo išrištos kovos lauke, ^i, gyventi tolerancijos 
'Jis žino, kad kare kovos dvasioje, ir turi gyventi

. . iSenhower, visur bandė A- sujungė visus alijantus. Ir pagai konstitucijoje išdės- 
būta sovietinės propozici- j menkos žmonėms pabrėž- " ----

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

jos “pending the finai de- tį, kad ši sunkiai - išlaimė- 
termination of territorial! ta taika turi būti amžina. 

Dvi agresijas vienos iš tos:questions at the peace sėt- Ką tik grįžęs iš Europos 
■” kovų lauįcų, atsimindamas

Tuo pačiu, lyg ir pasako- • visokias baisenybes, ku-

termination of territorial
jis tiki, kad taikoje mes tytus principus, kurie mus 
rasime tokią pat vienybę, stiprina” — jis pabrėžė ki- 

“Jis tiki, kad su panašiu toje kalboje. Tolerancija ir 
pasiryžimu, optimistišku Amerikos konstitucijos 
nusistatymu ir gera valia, principai yra pagrindas a- 
kurie alijantus privertė teities taikai.W W • t 1 • V Gal puikiausias jo mal- 

i ir palai- 
karas reikštų triuškino puikiausią karo kyti taiką buvo duotas 

.žmonijai, šis vyriausias mašineriją visoje istorijo- New Yorko priėmime, 
Įvadas alijantų pulkų pa-!je, taikos problema turi Waldorf Astoria viešbuty- 
brėžė reikalingumą akty- būti išrišta. Jung. Tautos je. Judge Irving Lehman 
vaus Amerikos dalyvavi- yra stiprios: jų žmoniški ir 

išmintingi vedėjai užlai-

pačios gentkartės tarpe tlement.” 
papildžius, konferencijos! — 
dalyviai yra griežtai >r ma ir “the section of laukia “palaidojimo Europoje sutvarkyti pul- Gal puikiausia 
galutinai nusistatę atimti the'western frontier of the'būrių” ir gerai žinodamas kus, kurie taip puikiai su- davimas įsteigti 
|iš Vokietijos bet kurią ga-ssSR which is adjacent to ką kitas ‘ ...... _
jbmybę ruošti tremą agre- the Baltic Sea.. tfįti,1----

traktuojamas kaipo sovie
tinės propozijos integralis 
posakis. Šiai Sovietų pro
pozicijai konferencijai

Tokia antrašte “Boston Post” atspausdino vieną 
savo editorijalų, kuriame aprašoma Amerikos komu
nistų veikla. Ji labai kaitaliojasi, zigzaguoja. Ta neį
manoma vingiuotė sukinėjasi proporcijonaliai su isto
rijos įvykiais, ypač tokiais, kurie tampriai rišasi suĮ pultų Sovietų Rusijos toly-

siją.
Šioje srityje Potsdamo 

Konferencijos nuostatai{ 
‘ susilauks visiško pritari-

. i • a • 1 1 pULIVlHV1A1CJ V11V1JCLA .

mo visų padorių, taiką my- prįncįpe pritarus, ten pat!
linčių, žmonių. {randame ir rezervaciją pa-

Yra nusistatyta VoKieti- idale ..subject expert 
ją padaryti tikrai nepavo- examįnatjon of the actual
jinga. Tuo budu, kaip ir at-

jį pasveikino vardu visų 
New Yorkiečių: “New Yor- 
kas turi daugiau italų ne
gu yra Romoje, daugiau 
airių negu Dubline, ir dau
giau žydų negu Jeruzalėje 
ir Tel Aviv”. Iš šio miesto 
išvyko net 750,000 karei
vių į karo laukus. Atsaky
damas teisdariui Lehman’- 
ui, Generolas Eisenhower 
pareiškė padėką dėl entu
ziastiško priėmimo ir 
baigdamas vėl sakė: “pil
nai pripažinkime teisę ano 
žmogaus”.

“Man atrodo, kad taika 
yra būtinai reikalinga 
šiam pasauliui. Pati civili
zacija drebėtų ir gal žūtų 
kitoje tokioje katastrofo
je. Turime suprasti ir pil
nai apsvarstyti taikos pro
blemas su tokiu pat pasi
ryžimu, kokiu Amerika 
parodė 1941 - 1942 m., ka
da buvo sunku spėti kai 
mūsų pulkai išlipo Nor
mandijoj ar mes būsime 
laimingi”.

“Būkime stipriais bet to
lerantingais. Turime sau
goti savo teises, bet pripa
žinkime, kad ir kiti turi 
panašių teisių”.

“Užlaikymas taikos yra 
praktiškas daiktas. Prak
tiškumas ir idealizmas 
kartu eina”.

“Jeigu galime save už
miršti, užmiršti politiką ir 
asmenines ambicijas, ga
lėsime išrišti šią problemą 
ir privalome išrišti, kitaip 
mes visi žūsime.”

“Nei vienas žmogus ne
gali mane įtikinti, kad A- 
merika su jos puikiu miši
niu visų rasių, visų tikėji
mų, jos žydais, katalikais 

. ir protestonais negalės iš
rišti. Ji negali pralošti ir 
mes nepralošime šią kovą 
dėl amžinos taikos.” FLIS.

mo apsaugoti taiką.
Net prieš jo atvykimą į kys taiką, kurią kareiviai 

Jung. Valstybes jis jau išlošė.
Londone viename susirin- Atsiekti to tikslo, žino
kime kalbėjo sekamai — nės turi kooperuoti pačiu 
“Tikiu, kada Japonija seks būdu, kaip kareiviai darė.

, pasikalbėji- 
su laikraštininkais

■ “Taika' 
savo ramų gyvenimą ir priklauso nuo visų pašau-į 
stoti karan.” Amerikos ir no žmonių ne tik laikinai

Atsiekti to tikslo, žmo-

frontier” ir t. t.
- . . - - * -ir * * • • Dėl sovietinės tezės mes - , —Rusijos likimu. Kuomet Hitleris puolė Lenkiją, paskui dziui keliamas strateg,n,oiabejojimų neturime. Mes !nei Jūsų vėl pašauks savo1 me 

~ ..... ................ , . saugumo argumentas. į j j • ----- , ,

Kaip žinome, Vokietijos'tuva yra laikoma SSSR 
permanentinio pavojaus dalimi. vienok, tai nėra 
argumentu operuodami, Amerikos pažiūra, (bent i-

1 Sovietai teisino ir tebetei- 
sina visus savo agresijos 
veiksmus, pradedant 1939 

_____ t t _ metais Pabalčiui primes- 
Rusiją, nes su jos žlugimu žlugs pasaulio civilizacija! tomis įgulomis; 1940 m. 
Ir kuomet Amerika stojo į karą, komunistai virto uo- Pabalčio aneksija ir 1944--£arybės žymių. Net ir Lie- 
liausiais valdžios rėmėjais ir ištikimiausiais šios šalies 45 metais įvykdytą Sovie-'tuva yra pavadinta savo 
piliečiais. Raudonoji spalva ne tik supaišė jo, bet ir vi- tizaciją visos eilės rytų ir tikruoju vardu, g 
sai nublanko. Kad vargšė Sovietija kartais nenukentė-! centro Europos valstybių. viet Socialist Lithuanian 
tų dėl savo praeities, t. y. dėl priekaišto, kad ji visur ar- į Potsdamo Konferencijos Republic”. 
do esamą tvarką ir perša komunizmą, tai Amerikos nuostatus Vokietijai pri-' pravartu 
bolševikai tiek pasišventė, kad paskelbė savo partijos taikius, P—:z'*” • ’D-—; ~ 
panaikinimą. Nebėr kominterno! — jie šūktelėjo visam atsidaro tikrai graži proga mėginta kirsti

-------- U..; ir minčiau i

Prancūziją ir Angliją, bet dar nebuvo užkliudęs Rusi
jos, Amerikos komunistai statėsi didžiausiais pacifis
tais bei taikos mylėtojais. Nepaprastu uolumu jie agi
tavo prieš karą ir už taiką, panaudodami kilniausius 
humanitarinius šūkius. Bet kai Hitleris puolė Rusiją, 
komunistai, tarsi kokio magiko lazdele paliesti, staiga 
pakeitė savo frontą j griežtai priešingą pusę ir išvystė 
smarkų - smarkiausią agitaciją — už karą. Gelbėkim

Vokietiją, nei mano šalis, i Eisenhower, 
npi irisu vpI našankc p

! žinome, kad jų akyse, Lie- sūnus ir dukteris apleisti New Yorke sakė — I x ___  nririT'i covn ramu orinmnim o iv_ ii_v___ ___  _:_

ki šiol nebuvo).
Komunikate redakcija tą 

faktą netiesioginiai kaip 
ir patvirtina: jame mes 
aiškiai randame tos prieš-

o ne “So-

stoti karan.” !
iBritanijos eilinis pilietis nuo kokio politinio vado,1 

kovojo “apginti jo laisvei kuris norėtų vesti likimą' 
melstis,_ jo lygybę, jo lais-Į šalies pagal kaikurios lini-|
vę kalbėti ir veikti kaip jis! jos”. Jeigu visi žmonės bus 
mano geriausia, niekad. draugingi, tai turėsime 
neužmiršdamas kitų lygių taiką.
teisių”. Amerikos žmonės priva- 

Bet dabar su laimėjimu, 1O tą suprasti, ir Eisenho- 
-----— pareiga yra wer mano, kad jie supras.

> “Mes ne esame izolacijo-
Išvadoje būtų 

pasakyti, kad 
Sovietų • Rusijai Stalino neabejotinai buvo • v • v • **i v m Y\v>r\rrn 1 — • j i • j • • v .• •

l is peties į 
pasauliui, ir pasaulis nudžiugo: pagaliau išnyks bolše- pradėti gražų ir nuoširdų Pabalčio Achillo kulnį — 
vizmo pavojus. Tačiau ne visi nudžiugo. Daugelis išsyk bendradarbiavimą su va- Lietuvą, kad tuo reikalu, 
suprato, kad čia tik paprasta bolševikų vingiuotė; kad karų demokratijomis At- neabejotinai, kilo nuomo

nių skirtumas (gal ir ne
mažas) ir kad rezultate 
visas klausimas liko nu
smailintas kompromisi
nės rezoliucijos pavidale 
“pending the finai deter- 
mination of territorial 
ąuestions”. Kuriam, bū
tent, laikui sunku šiandien 
pasakyti.

Dienoms einant, padėtis

jie, tarsi vabždžiai pavasary, pirmai progai pasitaikius, lanto Čarterio dvasioje, 
vėl atgis ir darbuosis po senovei. Atspėta. Karas su
Hitleriu laimėtas. Pavojus Rusijai nebegręsia. Komu- 6-tas skyrius, kur kalba- 
nistai vėl sėda į balną ir triūbyja senovišką savo gies- ma apie “Karaliaučių ir 
melę — pasaulinę revoliuciją ir visasvietinį komuniz- Karaliaučiui gretimus plo- 
mą.

Antra — tai komunikato

tus”. Šis punktas mums 
Paskutiniams šūviams Vokietijoj nutilus, daug lietuviams yra įtin švar

kas spėliojo, kas bus su eiline komunistų veikla. Ko- bus. Jis tiesiogiai liečia jo 
minternas panaikintas, tai, rodos, save gerbiančiai rytinį “Hinterlandą” — 
partijai būtų lyg nejauku laužyti iškilmingai duotąjį mūsų tėvų ir protėvių že- 
žodį, kad karas su Japonija tebesitęsia, ir Amerika pil- mę — Lietuvą. Yra aišku, 
nos taikos dar nesusilaukė. Bet komunistai tokių da- kad nuo vieno ar kito šios po truputį aiškės. 6 kartu 
lykų nepaiso. Rusija išgelbėta ir dar aukštyn ant ša- Į problemos išsprendimo su ja įr Lietuvos likimas,
kių keliama, tai kuo čia daugiau rūpintis? O karas su tiesiogiai priklausys ne tik --------------------------------
Japonija tegu sau eina toliau. Reikia ko smarkiausiai Lietuvos, bet ir viso Pabal-( VAŽIAVAU 
prie jo kurstyti, kad kapitalistinė Amerika ko dau- čio likimas, 
giausia išsisemtų, suvargtų ir išbadėtų, tai tuomet ji į 
bus pati geriausia komunizmui įskiepinti. O kas git 
skiepins, jei komunistų partija bus panaikinta? Todėl 
būtinai reikia ji atgaivinti, kad vėl knistųsi po Ameri
kos vyriausybe ir demokratine tvarka. Tais sumeti
mais komunistų partija pasiskelbė atsigimusi ir kelia 
raudonąją vėliavą pažymėti, kad bolševikų darbuotė 
grįžta į senas vėžes — ardyti esamą tvarką ir palaips
niui įgyvendinti komunizmą. K.

• v

. . j Važiavau dieną, važiavau naktį, 
Komunikate minima jr pavažiavau žalią pievelę. 

Lenkijos, Lietuvos ir Ryt-’ . .
prūsų Sandūra yra tikrai P'^ej.ioje zahojoj 
viso Pabalėio "Achillo kuI.iTen mergužėle s.enel;grėbė. 
nįs” ! Oi mergyt, mergyt, mergyte

Deja, visas 6-to skyriaus- man0> 
suformulavimas yra tiek ■ man patinka tavo darbelis, 
sibiliškas, miglotas ir dvi-!Tai man patinka tavo darbelis, 
prasmis, kad prie gerų no- žalioj pievelėj grėbti šienelį.

svarbiausia ]-----—
ant visados užlaikyti šias 
teises — kooperacija visų nistai. Mes esame dalis pa- 
tautų.

Generolas Eisenhower
šaulio”, jis pareiškė tau
tiečiams Kansas miesto, 

pilnai įsitikinęs, kad toks'“Jeigu kaikurie žmonės ti- 
yra noras kareivių, ku-iki, kad mes esame izolaci- 
riuos jis atstovauja ir už ---------------------------------
kuriuos jis kalba. Kelioms KAS TAS PASLAPTIS 
dienoms po kalbos Londo-! -----------
ne, jis New Yorke sakė: Kas tas paslaptis suprastų, 
“kareiviai pavargę karu... Kad krūtinę taip kilnoja? 
visi... britai, amerikiečiai, Kas atsakymą atrastų 
prancūzai. Apie tai jie ma- Ko ji trokšta ? Ko vaitoja ?

‘ I Ant krūtinės: begalinės, 
į Nesuprantamos, jausmingos 

Slenka mintys paskutinės, 
Slenka, spaudžia rūpestingos.

I

i

žai kalba, bet pageidauja1 
pastovios taikos”.

Už dviejų dienų, 
damas Jung. Valstybių 
Kongrese, Washingtone, Rodos, spaudžia, o neskaudžia; 
jis vėl kalbėjo ta pačia te- Galvą vien žemyn svarina. 

Primindamas tuos, vien tik giesmę liūdną-graudžią 
Mes posmais lyg masina.

Bet tą giesmę kas priglaustų ? 
Kas atlieptų pamylėtų? 
Ašarėle apsipraustų 
Ir man širdį pažadėtų ? 

Daug nenoriu!... o tik noriu! 
Maž pasaulės, nors plačiosios:

kalbė-
I

■

ma. 
kurie žuvo karo laukuose, 
jis pareiškė užuojautą jų 
tėvams, žmonoms, drau-; 
gams ir sakė: “jie turi būti 
užtikrinti, kad tas vėl ne
įvyks.” 

. “Kareivis žino kaip blo
gai viskas atrodė 1941 ir Nesiklaupčiau prieš altorių 

Į1942 metais.
! faktą, kad Jung. Tautos a- 
. tėjo į pagalbą. Ir jis tiki, 
kad taikos problemos ne
bus sunkesnės už tas prob-

Jis įvertina Ten be meilės amžinosios: 
Kas tas paslaptis suprastų ? 
Kas krūtinę taip kilnoja ? 
Kas atsakymą atrastų. 
Ko ji trokšta? Ko vaitoja?

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

IX.

Klastingas Sąmokslas
Tokios krypties Bezickas nelaukė. Jei Po

madinas iš to visko išsitraukia, tai kokie šan
sai jam, Bezickui, belieka? Ko vertas jo se
kretas, jei žandaras neduos pagalbos? Taigi, 
skubiu mostu sustabdęs Pomadiną, kad ne
ieškotų šimtinės, Bezickas sparčiai prabilo:
— Na, jau na, Ivan Petrovič! Aš kalbu šaltai 

bizniškai, o tamsta jau imi karščiuotis. Ro
dos, nieko tokio nepasakiau, dėl ko galėtum 
įsižeisti. Bet jeigu iš tiesų įsižeidei, tai labai 
atsiprašau.

—Aš nėkiek nesikarščiuoju. Priešingai, el
giuos šalčiausiai. Dėlto gal atrodau įsižeidęs, 
kad atvirai kalbu. Tamsta gal manai, kad aš 
labai trokštu tos šimtinės ir gal dar ne vie
nos. Taip, aš pinigus mėgstu, bet nenoriu jų 
imti neuždirbęs.
— Na, na, na! Ir sakaisi neįsižeidęs. O ar 

čia ne smulkus pyktis tavo lūpomis kalba?
— Nėkiek. Aš tik matau, kad žaidimas ne

vertas žvakės. Tas Stuobrys visai ne politinis

nusikaltėlis. Jei jis iš tiesų pabėgo mane pa
matęs, tai tik dėlto, kad manė, jog aš ji no
riu areštuoti už vogimą girios. Gi revoliuci
joj jis tiek nusikaltęs, kiek aš, ar tamsta. Ir 
dabar įsivaizduok, kad už tokį kvailą daly
ką imčiau iš tamstos šimtą rublių! Ir dar gi 
iš tamstos! Juk nieko bendra su tuo neturite. 
Juk man būtų gėda į akis tamstai pažvelgti. 
Aš, tiesa, žandaras, bet vis dėlto ne begėdis.

Tą viską Pomadinas išdrožė tokiu nekaltu 
veidu ir taip įtikinančiai, kad iš tikrųjų at
rodė, jog jam gėda dėl tos šimtinės.

Bezickas nežinojo ką daryti. Buvo aišku, 
kad žandaras, užginčydamas politinį And
riaus nusikaltimą, turi kažkokį tikslą. Bet 
kokį? Tasai Bezicko nerymastavimas nepra- 
spruko pro Pomadino dėmesį. Žandaras aiš
kiai jautė, kad dabar turi stiprų triupą savo 
rankose. Bezickas turi kaip nors pasisakyti. 
Jis visiškai prispirtas prie sienos. Bet mėgina 
atsilaikyti.
— Pasakyk man tamsta atvirai, ar niekados 

nebuvai manęs, kad Stuobrys dalyvavo revo
liucijoj?
— Taip, aš buvau tai manęs. Vadinasi, nebu

vau tame įsitikinęs, bet leidau sau mąstyti 
apie tokią galimybę. Bet kai apsilankiau į jo 
namus, pasimačiau su jo tėvais — jie pasi
gailėjimo verti pirmykščiai kaimiečiai — tai 
visi mano įtarimai išsiblaškė. Andriaus, tie
sa, neteko matyti, bet iš visų pasiaiškinimų,

kuriuos jo tėvai man davė, padariau nemela- 
gingą išvadą, kad vaikinas visai niekur nė 
nebėgo, tik, niekam nieko nesakęs, išėjo į 
mišką — gal vėl kokio medžio pasivogti. Ne
turėjau laiko jo laukti, taigi grįžau namo 
tuščiomis. Prisipažinsiu, kad man net gėda 
dėl to žygio. Tamstos šimtinė deginte mane 
degina.

Ir vėl siekė už ančio. Ir vėl Bezickas jį su
laikė.

“Kur jis čia suka? — galvojo Bezickas. — 
Ta šimtinė ar tik nebus koks kabliukas, ant 
kurio tūkstantinę nori susižvejoti? Tai gudri 
lapė. Bet gi negalima to reikalo taip palikti. 
Reikia šis tas pasakyti. Koks gi jis mano ben
dradarbis, jei nežinos, kokia padėtis dabar?”

Kiek pamąstęs, Bezickas prabilo:
— Tamsta tiesą pasakei, kad tarp gerų 

draugų turi būti daugiau atvirumo. Aš — ne 
tai, kad nebūčiau buvęs atviras, bet laukiau, 
taip sakant, tolesnio padėties išsivystymo ir 
norėjau gerokai iškvosti tamstos nuomonę 
apie tą Stuobrį. Gi dabar matau, kad ir tams
ta neesi su manim atviras.

— Aš?! — Ar gi atviriau begalima pasisa
kyti? Juk ir šimtinę noriu tamstai grąžinti. 
Ar dar geresnis gali būti atvirumo ženklas? 
Dėl pinigų ne tik meluojama, bet ir kovoja
ma. Jei norėčiau šimtinę pasilaikyti, tai kaip 
tik įrodinėčiau, kad Stuobrys yra revoliuci- 
jonierius.

Ir vėl pradėjo už ančio raustis. Ir vėl Be
zickas jį sulaikė.
— Tegu prasmenga ta šimtinė! Ne dėl jos 

čia reikalas eina. Čia svarbesni dalykai. Ži
nai, kad aš turiu neįlaužiamų įrodymų, kad 
Stuobrys tikrai revoliucijoj dalyvavo.
— Aha! Jau lenda yla iš maišo! — triumfa- 

liai pamintijo Pomadinas.
— Įrodymų? — paklausė tarsi be galo nu

stebęs— kokių? *
— Aš turiu nemelagingų įrodymų, kad 

Stuobrys tai tikras revoliucijonierius, ir iš 
stambesniųjų. Jis buvo perspėtas, todėl pa
bėgo.

— Šitaip?! Kodėl gi išsyk to nesakei? Bet — 
kur faktai? Kas jį perspėjo? Kur? Kada?
— Jį perspėjo iš Tautgėlų dvaro.
— Pats Tautgėla?
— Ne.
— Tai kas gi? Tamsta toks šykštus savo in

formacijomis, jog aš noriu į viską ranka nu
moti. Reikia būti pilnai atviram. Kitaip — ką 
gi aš tamstai galiu pagelbėti?

Bezickas valandėlę pamąstė. Paskui, giliai 
atsidusęs, tarė:
— Tamsta vis mane įtardinėji neatvirume. 

Bet tuojau suprasi mano susivaržymą. Čia 
įpainiota mano sužiedotinė.

Pomadinas nusišvilpė.
(Bus daugiau}
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MŪSŲ KARIAI APIE LIETUVOS 
TREMTINIUS EUROPOJE

Karys Juozas Vokietijoje da
bar labai užimtas ne Armijos 
pareigomis, bet lankymu įvairių 
lietuvių tremtinių. Toji vieta, 
kurią mūsų Juozas lanko atro
do kaip Lietuva, nes dabartiniu 
laiku yra labai daug lietuvių 
tremtinių.

"Man tai yra didelis įdomu
mas ir patyrimas, kurio aš nie
kad neužmiršiu." rašo karys 
Juozas. Jis kalbasi su lietuviais 
lietuviškai ir sako, kad už poros 
mėnesių būsiąs vienas jų. nes 
jis dar geriau išmoksta lietuviš
kai kalbėti. Taigi jis dabar visą 
laiką sunaudoja išmokti gryną 
lietuvių kalbą.

Lietuviai tremtiniai prašo -ka
rio Juozo surasti jų gimines A- 
merikoje. nes jie yra labai išsi
ilgę savųjų ir norėtų nors žodelį 
nuo jų išgirsti.

Kol kas dar toje vietoje nėra 
Raudonojo Kryžiaus. Bet kaip 
žinome iš kito tremtinio laiško, 
tai lietuviai tremtiniai yra jau

padavę prašymą gen. Eisenho- 
wer'iui. kad duotų leidimą į- 
steigti Lietuvių Raudonąjį Kry
žių.

Laikraštis "Darbininkas" 
Eina Iš Ranku Į Rankas 

Kol Visai Suplyšta
Karys Juozas gauna laikraštį 

■‘Darbininką", ir jį perskaitęs 
atiduoda lietuviams tremti
niams. Jis rašo:

"Aš čia gaunu laikraštį "Dar
bininką". ir jį perskaitęs ati
duodu lietuviams, ir aš niekad 
nesu matęs ką nors kitą taip į- 
domiai skaitant laikraštį, kaip 
tie žmonės. Jie tiesiog maldau
ja. kad aš jiems duočiau dau
giau laikraščių. Gaila, kad aš 
negaunu daugiau. Tas laikraštis 

Į eina per tiek daug rankų, kad 
po kiek laiko visai nusinešioja 

J ir nieko nelieka. Dabartiniu lai- 
' ku lietuvių komitetas paima lai
kraščio "Darbininko" numerius.

LAIKAS

Vaizdas parodo Empire Statė namo vietą, kur armijos bomberis tren
kė ir pramušęs skylę sužalojo viduj įrengimus ir artimiausią elevatorių, 
'dalomai buvęs stiprus smogimas, kad net viduje elevatoriaus tokios 
stiprios geležies relės liko sulaužytos ir sudraskytos.

1

SAULĖTEKIS
šum miško pražioravo pir
mieji saulelės spinduliai ir 
iš raudonumo persimainė į 
aukso rūbą, kuriuo apsi
dengė visas pasaulis. Mir
gėjo, kaip deimantais api-

Kada speigas, tai spei
gas. Po saulės grąžos pasi- 

. tvirtino žiema. Sniegas 
girgžda po kojomis, o ant 

.vieškelio net cypauja po 
šlajomis. Vėžės lieka iš
tiestos, kaip du spindinčiu bertas, snieguotas žemės 
kaspinu. Nuo ryto saulelė paviršius, mirgėjo šarmos 
anksti kyla per miškus, lie- . kruopelės ant medžių, 
dama pirm savęs ant žaros mirgėjo tvoros ir stogai, 
raudoną šviesą, o jos at- Mėnuo taip pat mirgėjo 
spindulyje nuraudo ir že- nusigandęs, stebėjosi į 
mė. Žvaigždelės ant dan- saulės galiiį ir, tolydžio di- 
gaus, pirma mažosios , o dčiau baldamas, 
paskui ir didžiosios, mer- skendo žydrojo 
kėši ir geso. Pamaži vir- gelmėje.

Speigas taip 
net tvoros poška. Nebent 
saulei pakilus jei kiek įdie
notų, o ant atsimetimo 
speigo nieko nenurodo: 
diena bus šviesi ir šalta.

Žemaitė.

nėrėsi ir 
dangaus

LIETUVOS PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

Pašventinimo Metinių Sukaktuvių Dienoje, 
rugpiūčio 26 d., sekmadienį,

3 vai. no pietų. įvyks
MAINE VALSTYBĖJE' PIRMOJO.

Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos 
Seserų Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyno 

St. Clare’s Vilią. Greene. Maine

PAŠVENTINIMAS
Pašventinimo apeigas atliks 

JO EKSCELENCIJA PORTLANDO VYSKUPAS 
JUOZAPAS E. McCARTHY

Naujasis Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolynas Greene. Me. 
ĮKURTAS LIETUVOS PRANCIŠKONU’ RŪPESČIU.

Jame gyvena seserys, kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo 
laikraščio “Šv. Pranciškaus Varpelio” administracijoje ir kartu 
rūpinasi Lewistono lietuviškojo jaunimo religiniu ir tautiniu 

auklėjimu bei lavinimu.
PAŠVENTINIMO DIENOTVARKE:

11 vai. ryte —Iškilmingos šv. Mišios su pamokslu Tėvų Pranciš
konų Vienuolyne Mount St. Francis, Greene. Maine.

3 vai. po pietų - Jo Ekscelencijos Vyskupo Juozapo E. McCarty 
sutikimas ir Seselių Vienuolyno pašventinimas.

lf vai. P. M. — Šv. Pranciškaus stovy]os pašventinimas Tėvų Pran
ciškonų Vienuolyno sodnelyje.

Po šventimo apeigų. Pranciškonu Vienuolyno miške, bus 
LIETUVIŲ POBŪVIS

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME
Amerikos Kunigus, visus Pranciškonų Šv. Antano Vienuo

lyno Garbės Fundatorius. Fundatorius. Rėmėjus. Geradarius, mū
sų Seses ir Brolius Tretininkus-es. "Varpelio” Skaitytojus, 

Visus Lietuvius —
Šv. Pranciškaus ir Šv. Antano Mylėtojus 

Dalyvauti Pašventinimo Iškilmėse. 
Tat, Laukiame Atvažiuojant Malonių Svetelių!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

WOMEN IN WAR

kuriuos aš gaunu, ir visas vė
liausias ir įdomiausias žinias 
surašo ant biuletenio lentos. Aš 
gerai pažįstu Kneižį. "Darbinin
ko" redaktorių, ir aš žinau, kad; 
jis gali didžiuotis sužinojęs ką' 
reiškia skaityti jo laikraštį, iri 
jie jį giria dėl jo turinio ir gero 
paruošimo. Aš jam asmeniai 
parašyčiau, bet neturiu daug 
laiko, kaip žinai, bet Jūs jam a- 
pie tai pasakykite."

Taip rašo karys Juozas apie 
"Darbininką". Tačiau didžiau
sias kreditas už laikraščio ‘Dar
bininko’ turinį priklauso joj 
Gerb. Bendradarbiams, o ypač 
mūsų organizacijos ir laikraš
čio šefui, kun. Dr. Kazimierui 
Urbonavičiui.

Karys Juozas sutikęs daug 
gražių lietuvaičių tremtinių. -A- Į 
pie vieną jis šiaip atsiliepia:; 
"The most beautiful giri I ever 
seen in Europe was this Lith
uanian. Very eute and likę a 
doll. Only 19 yrs.”

“Lietuvos padėtis atrodo labai re^vkad ją nušautų. Ir tas 
tamsi ir jos žmonės dabar netu
ri šalies. Tai ; 
kaip kada nors jiems yra buvę,”| 
rašo karys Juozas. imas.

Lietuvos tremtiniai labai ste- 
i bisi, kad Amerikos lietuviai ka
riai taip gražiai moka lietuviš
kai. Jie negalėjo atsistebėti, kad 

; ir karys Juozas taip laisvai var- 
I tojo lietuvių kalbą. Karys Juo
zas sako: “Ačiū už tai mano 
motinėlei.”

Laikas, sese, jau
Į darželį tau:
Jau pavasaris atvyko, 
Žemėj pašalo neliko, 
Tik greičiau, greičiau.
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spaudžia,
MANO GIMTINĖ ________  

. Ten. kur Nemunas banguoja 
, Tarp kalnų, lankų.
. Broliai vargdieniai dejuoja
i Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo 

į Liejo nežinia.
Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus. 
Kad lietuvis netikėjo. 
Jog pavergtas bus.

Ten apleistos pilys griuvo
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai puvo, 
Verkė jų kapai.

Tep užaugau, iškentėjau*

i

VICTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
BONDS 

AND
STAMPSLyseles daryk.

Rūteles sodink.
Kad išaugtų, išklestėtų, 
Visą vasarą žydėtų. 
Viešpaties prašyk.

grąžintų laisvę ir nepriklauso
mybę Lietuvai.

Kituose “Darbininko” nume-
įriuose įtalpinsime daugiau laiš-
■ kų apie Lietuvos tremtinius.
Duok Dieve, kad Lietuvos trem
tinių balsas pasiektų kiekvieno 
Amerikos lietuvio širdį, kad iš
šauktų tvirtą pasiryžimą dirbti;
ir aukoti Lietuvos ir jos žmonių Aš kančias visas, 
gerovei — laisvei ir nepriklau-; Ir pamėgau, pamylėjau 

jsomybei. j Vargdienio dūmas. Maironis.
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Rūtos sužaliuos, 
Gražiai garbiniuos, 
Vasarėlę nors nekartą 
Širdį liūdną ar išbartą 
Rūtelė ramins.

Eik tik, sese. eik.
Į darželį greit.
Kolei jaunos dienos šviečia. 
Visi mus prie darbo kviečia, 
Tik greičiau, greičiau.

“Laimingesnis Dalykas 
Duoti, Kaip

Džiaugsmas Našlaičiams
>

Paguoda Seneliams

Stiprybe Vaikeliams

Ramybe Dievotoms Mergelėms

t
*1*

Karys Juozas buvo nuėjęs į

Kitame laiške karys Juozas 
rašo, kad jis sutikęs tame mies
te ne šimtą lietuvių, bet apie 
tūkstantį. “Taip, jie pabėgo nuo 

. žiaurių necivilizuotų veiksmų. 
Čia jie apsistojo ir organizuoja
si. kad galėtų dažniau sueiti 
kaip vienetą. Vieną dieną aš
kalbėjaus su tais lietuviais per, bažnyčią, kur lietuvis kunigas 
dešimt valandų ir per tiek pat atnašavo šv. mišias. Lietuviai 

Aš užgirdau į tremtiniai į trumpą laiką suda
rė chorą, kuris labai gražiai 
giedojęs. Karys Juozas apie 
chorą štai ką sako: “The voices 
blended in perfect and what a 
thrill I got out of it. I felt likę I 
was in Lithuania, the church 
was full.” Mūsų karys Juozas, 
užgirdęs chorą giedant, jautėsi 
esąs Lietuvoje. suprantama, 

I prieškarinėje nepriklausomoje

laiko kitą dieną.
faktus ne tik pasakas ir net tik
rus įrodymus. Kažkurie vyrai 
parodė žaizdų ženklus, jiems 
padarytus. Jie negali išreikšti 
žodžiais kaip rusai elgėsi ir ko
kias kančias jie turėjo pergy
venti. Žinoma, kai priešas-Vo- 
kietija okupavo Lietuvą, tai 
žmonės taip pat turėjo pergy
venti vargą. Tie žmonės kovojo 
dėl savo nepriklausomybės. Jie Lietuvoje, 
kovojo prieš rusus ir vokiečius. 
Jų kraštas buvo užgrobtas. Jūs 
visą tai žinote. Tačiau susitikti 
su tais žmonėmis ir su jais pasi
kalbėti. yra skirtumas. Jie da
bar nieko neturi, bet linksmi, 
kad išliko gyvi ir kad šią vietą 
užėmė Amerikiečiai.”

i Visa Lietuva Sunaikinta

Šventovė 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.

Geriau Mirti Negu Grįžti 
Į Pavergtą Lietuvą

“Jeigu jiems reikėtų grįžti da-, 
bar į savo šalį, tai jie sako “ge
riau mirti negu sutikti tą vargą! 
ir kančias“. Toks yra jausmas ir j 
nusiteikimas visų Lietuvos 
tremtinių, kuriuos tik teko A- 
merikiečiams sutikti arba iš jų 
laiškų sužinoti.

Kaip tik Rusijos karo jėgos 
antrą kartą okupavo Lietuvą, 

i tai viena lietuvaitė rašė savo 
I laiške, kad ji prašiusi rusų ka-

Daugiausia Lietuvos žmonių 
pabėgo į Vokietiją. Kaikurie pa
bėgo į Švediją. Ačiū Dievui, kad 
jie turėjo galimybių pabėgti. A- 
merikoje yra daugiau lietuvių 
negu jų liko Lietuvoje. Tik sau- 
jalė beliko ten ir kiti gali būti 
Sibirijoj. Vaikai atskirti nuo 
tėvų Lietuvoj*-'. “Jeigu aš para
šyčiau apie kankinimus Lietu
voje. tai Jūs arba kas kitas gali 
būti netikėtumėte,” rašo Juo
zas. Iš to galima suprasti kaip 
žiaurūs ir baisūs buvo 
mai Lietuvos žmonių, 
dalykas, kad ir dabar 
žmonės, kurie dar liko 
je. pergyvena baisias 
Būtų tikras stebuklas,
sijos bolševikai sužmonėtų

kankini- 
Galimas 
Lietuvos 
Lietu vo- 
kančias. 
kad Ru- 

ir

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

Siunčiant auką, prašome pasinaudoti pridėta iškarpa.

OUR LADY OF S0RR0WS CONVENT 
Thatcher St., Brockton 54, Mass.

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

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

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

Vardas, Pavardė

Adresas
PASTABA. Šį lapelį prašome grąžinti su auka. Kas aukos $1.00 ar daugiau skaitysis 

metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariai.-, rėmėjais. Amži
nieji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbės nariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
$500. Auka galima siųsti dalimis. Su pakvitavimu Vienuolynas išduos gražius 
liūdimus. AUKOJUSIEMS $25.00 ar daugiau, bus įteikta graži vvskupo P. Bučio 
knyga — ‘‘ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE”.
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Penktadienis, Rugp. 10 d., 1945

Kunigy Seminarija Kaune 
Bolševizmo Metais

(Iš knygos “Lietuvių Ar
chyvas” — Bolševizmo Me
tai, Studijų Biuro leidinys, 
Kaunas, 1942 m.)

(Tęsinys)
Nepaisant nepaprastai 

sunkių darbo sąlygų, dėl 
profesorių ir auklėtinių 
pasiaukojimo mokslas ne
nukentėjo: programos bu
vo išeitos, egzaminų rezul
tatai yra nė kiek nebloges- 
ni kaip kitų metų.

Šiuos nepaprastus moks
lo metus nutarta baigti 
birželio 17 d.: 15 d. — šeš
tadienį paskutiniai egza
minai, 16 d. — sekmadie
nį klierikams teikiami į- 
vairūs šventimai, 17 d. pir
madienį baigiamosios pa
maldos, akademija... Dar 
prieš mokslo metų pabai
gą seminarijos profesoriai 
vieną dieną pietų metu 
juokaudami aiškinosi, kad 
prieš birželio 17 d. negali 
būti, anglų radio prana
šaujamo, greito karo Lie
tuvoje, nes nebūtų tvar
kingai 
metai.

Mokslo metų pabaiga bu-' 
vo labai kukli. Šv. Sakra
mento (Studentų) bažny-j 
čioje vysk. V. Padolskis— 
Teologijos Fakulteto De
kanas atlaikė skaitytas 
mišias, buvo pagiedotas 
Te Deum laudamus, semi
narijos vicerektorius kan. 
Dr. P. Ramanauskas pra
nešė mokslo darbo rezul
tatus, seminarijos rekto
rius vysk. V. Brizgys 
trumpa kalba išreiškė pa
dėką Dievui už globą, vi
suomenei už pagalbą, pro
fesoriams ir auklėtiniams tuvas.Tą pačią dieną iš Kauno 

bėgo ir komisarai. Iš semi
narijos raudonarmiečiai 

į taip ūmai bėgo, kad liko jų 
: šautuvai, minos, virtuvės 
lir kt. Seminarijos trobe-

už drąsą ir pasiaukojimą, 
patarnavusioms vienuo
lėms už jų paaukotą var
gu

žiais sunkiais metais se
minarija į darbą išleido 12 
naujų kunigų. Teologijos 
Fakultetas vienam sutei
kė daktaro laipsnį. Vienas 
Teologijos Fakulteto stu
dentas kun. J. Stanulis 
mirė džiova.

Presidentui Truman išvykus į trijų didžiųjų konferenciją j Potsdam, 
darbininkai maliavoja Baltuosius Rūmus, VVashingtone ir norėtų, kad 
nors toji dalis, kur prie prezidentinio ofiso būtų baigta, kaip tuo tarpu 
kitos dalys bus baigtos tik rudeniop.

menos. Pildami virtuvėje 
ant grindų visokias paplo- 
vas, raudonarmiečiai už
kimšo vandeniui nutekėti

Tenka paminėti, kad ge
gužės mėn. pabaigoje vys
kupas Kukta ir vysk. Bo-' 
risevičius visų Lietuvos 
vyskupų vardu lankėsi 
pas Pozdniakovą ir Gedvi- 

jlą, įteikiant jiems memo
randumą dėl vyriausybės 
nusižengimų konstitucijai,
dėl lietuvių apskritai ir ti- grindyse angas. Paplovas 
kinčiųjų paniekinimo sa- vistiek pylė ant grindų, 
varne krašte. Tarp kita ko-Kai jau nebegalima buvo 
memorandume ir atsilan- ,
kymo proga žodžiu buvo grindų plytas, ant jų tiesė 
reikalauta sugrąžinti sek- lentas ir jomis vaikščiojo.: 
vestruotas seminarijos

■ būstines arba duoti semi- 
' narijai tinkamas kitas.

v, . ,. , , Pozdniakovas ir Gedviląužbaigti mokslo; , , . .. ,! vyskupų delegaciją sį kar- 
. - - I tą priėmė labai puikiai nu

siteikę. Jie pareiškė, kad 
Komisarų Taryba nutaru
si seminarijai veikti visai 
uždrausti. Ši žinia semina
rijos personalui nebuvo 
paskelbta, kad per anksti 
nuotaikos negadintų.

Savo pažado komisarai 
ištesėti nespėjo. Visi semi
narijos ir arkivyskupo rū
muose gyveną raudonar
miečiai birželio 22 d. anks
ti rytą buvo pašaukti į ae
rodromą, kur atbėgę rado 
jau sudaužytus savo lėk-

vaikščioti, pasidėjo ant!

Musų Viltis
Per visų liepos mėnesį mūsų

Paplovų liko tiek, kiek ne
galėjo netekėti per slenks
tį. Musių čia liko milijar-; 
dai.

Išvalius I-sius seminari- bažnyčioje antra rinkliava sek- 
jos rūmus, jokiu būdu ne- madieniais buvo skiriama ap-
sisekė iš vienos auditori- mokėjimui septynių jaunuolių

6
net ir į bažnyčią nueiti. Porą j 
kartų buvo net išvažiavusi į į 
laukus. Liepos 29 d. liga atsi-j 
naujino. Širdis vėl pradėjo ne-j 
normaliai dirbti. Ligonė visą 
laiką guli lovoje. Jos duktė A- 
licija yra nuolat su ja. Pirma
dienį, rugpiūčio 6 d. kitos dvi 
dukteri, Pliuščikienė ir Vasi
liauskienė iš Oakville, Conn. at
vyko, kad būti arti savo mamy
tės, kad ją suraminti jos skaus
muose. Visa Mendelių šeima y- 
ra gan susirūpinusi, nes šį mė
nesį. du metai atgal, palaidojo 
savo tėvelį a. a. Juozą Mendelį. 
Prašo visų pažįstamų atminti 
ligonę maldoje, kad gerasis Die
vas prailgintų jos metus.

d.

AMERICAN 
RED CROSS

į Argentinos misi-

Mendelis turėtų būti 
atostogoms, tačiau 

kad jis pasislėpęs

Grįžo Kun. Antanas 
Dubinskas

Trečiadienį, rugpiūčio 1 
grįžo iš atostogų kun. Antanas
Dubinskas. Beveik visą liepos 
mėnesį praleido New Yorke. 
Matė tą šiurpią bombanešio ne
laimę, susiduriant su Empire 
Statė dangoraižiu. Tai buvo 
baisus reginys: matyti liepsnas 
daugiau negu 70 aukštų viršaus 
gatvės. Kun. Dubinskas negalė
jo atsigerėti drąsa ir pasišven
timu New Yorko ugniagesių,* 
kurie į 40 minučių užgesino ne
laimės sukurtą ugnį. Mėnesį a-l 
tostogavęs kun. Dubinskas at-į 
rodo pailsėjęs. Grįžo pilnas e- 
nergijos ir tuoj griebėsi darbo.

i 
I I ____________

j linksma, kad taip veikiai pa- 
| sveiko. Pugevičius yra vienas 
. iš ištikimiausių liuosanorių dar- 
, bininkų. Kaip Kalėdoms, taip 
Velykoms be Kazimiero neap- 
seina. Jis kasmetą padeda Ivoš- 
kams su bažnyčios papuošimu.

Pirmadienį, Sesutė Edvardą ir 
Sesute Jeremiją išvažiavo į 
Newtown. Penna. atlikti meti
nes rekolekcijas. Grįžo Sesutė ' 

■ Marionėta. Mokinosi vasaros 
metu ispanų kalbos. Gal rengia
si važiuoti 
jas?

Kun. dr.
išvažiavęs 
sužinojau.

. klebonijoj daro planus ateinan- 
I čiam veikimo sezonui, ruošia 
naują veikimo kalendorių. Jau 

[daugiau kaip 10 metų praėjo 
nuo išleidimo pirmo tokio ka
lendoriaus. Parapijiečiai laukia 
kiekvieną rudenį naujo kalendo
riaus, smalsiai spėliodami ką jų 
klebonas naujo sumįslyjęs.

Bon Secours ligoninėje randa
si Leosė Juškelienė. Šeštadienį 
jai padaryta operacija. Linki
me ligonei veikiai pasveikti.

Liepos mėnesyje 20,000 ap
garsinimų novenos buvo iššųinį- 
tinėta Baltimorės gyventojams. 
Apgarsinimas buvo nepaprastai 
didelio formato, kuriame buvo 
skelbiama kaikurie mūsų kuni
gų nuveikti darbai per 10-ies 

į metų laikotarpį.
Ką tik teko sužinoti, kad mū

sų bažnyčia nuo pereitų metų 
rugpiūčio mėn. katalikų bažny
čios MISIJOMS davė $72.000.00 
(septyniasdešimts du tūkstan
čių dolerių) arba $6.000 kas 

vas, nei kaip jis išvengė sužei-! mėnesį. arba $200.00 į dieną, 
dimo. Daugel iš jo draugų, virš Gražus pasirodymas!
100 asmenų, žuvo. Iki šiai die-. 
nai nėra jokių žinių apie juos. 
Pranas priskiria savo stebuk
lingą išgelbėjimą maldai. Prano 
mamytė beveik kasdieną pralei
džia po penkias ir šešias valan
das mūsų bažnyčioje maldoje. 
Žinoma, brolis kunigas ir neuž 
miršta savo brolio, Benjamino, 
atmena jį kiekvienose savo šv. 
mišiose. Sveikiname Praną ir 
draug su juo dėkojame Dievui 
už jo laimingą sugrįžimą 
savuosius.

Mendelis sumokėti Į>o
$200.00, už kiekvieną.

Iš geradarių ponai Pugevičiai, 
Kazimieras ir Veronika, kas
inėtą aukoja $50.00 šiam gar- 

! bingam tikslui. Viena svetim
tautė išgirdusi apie šį mūsų 

i kunigų darbą atnešė $200.00. 
' Kita svetimtautė laišku pri
siuntė $25.00. Gaila, kad mūsų 
lietuvių nėra daug, kurie prisi
dėtų prie tokių sumanymų. Te
ko kalbėti su klebonu. Tokioj 
didelioj Baltimorės kolonijoj, 
kur yra virš 1,000 lietuviškų 
šeimų į du metu laiko Amžinam 
Klierikų Fondui, pagerbti a. a. 
kun. Juozapo Lietuvniko atmin
tį, suaukota tik $5,000.00. Dau
gel mūsų lietuvių bevelina smu
klėje arba kokiame baliuje savo 
pinigus praleisti negu aukoti 

•moksleiviams.
Septyni jaunuoliai, kurie lan

ko šv. Karolio jaunamečių se
minariją yra sekantieji: Jonas 
Maskevičius, Kazimieras Puge
vičius, Juozas Antoševskis, Ed
vinas Giedraitis, Alfonsas Kiš
kis, Aloizas Jucis, ir šį rudenį 
pradės Ričardas Glaveckas. Jo
nas Maskevičius jau šeši metai 
kaip mokinasi šv. Karolio mo
kykloje ir po šių metų persikels i
į filosofijos skyrių šv .Marijos 
Seminarijon. Jį seks Pugevičius 
ir Antoševskis. Klebonas prašo 
maldų, kad tie jaunuoliai ištę- 
sėtų, nes būtinai reikalinga pa- 
gelba. Nors ir vargas elgetauti, 
prašyti žmonių aukų šiam tiks
lui, tačiau mūsų abu kunigai, 
kun. dr. Mendelis ir kun. Anta
nas Dubinskas, tai daro su 
džiaugsmu, nes jie mato tuose 
jaunuoliuose savo įpėdinius, ku
rie užims jų vietas, kurie toliau 
varys tą patį apaštališkąjį dir
bą, kurį jie dabar atlieka. Tuose 
septyniuose glūdi mūsų visų 
viltis ir džiaugsmas.

Jūreivis Pranas Dubinskas
Vieši Baltimorėje pas savo 

žmoną kun. Antano Dubinsko 
brolis Pranas. Pranas yra jū
reivis Dėdės Šamo laivyne. Prie 
Okinawa salos net šeši ar septy
ni saužudžiai bombanešiai už
klupo jų laivą. Penkis jie nušo
vė. bet du pasiekė jų laivą, kurs 
nuskendo. Dar ir šiandien Pra
nas nesupranta kaip jis liko gy-

jos dvokiantį kvapą paša- moksl° išlaidų, kurie rengiasi 
linti. Atidžiau pažiūrėjus,' būti kunigais. Kunigai aiškino, 
auditorijos kampe buvo kaci reikalinga $1,400.00 apmo- 
rastos išplautos grindys,!kžti ParaPij°s dali- Kiekvienas 
išplauti grindų galai Su-! Jaunuolis turi arba patsai arba 
kalti ir tuo dangčiu už- Per savo geradarius įnešti 400. j 
dengta išplautoji skylė.metus- už kaikariuos Arki-: 
Po grindimis yra apie vyskupas duoda po $200.00, už. 
metro aukščio tuštuma, jkitus i1* tėveliai sumoka reika- 
Čia supiltos namo sąšla-i lauJam^ sum4‘. bet už visus sep- 
vos, tuščios konservų dė-1^1^ klebonas kun, dr.

tos’ ir ktan To m31oat“ko MAN NEKALBĖKIT 

išimti net kelis vežimus. O 
tame pat kambaryje rau
donarmiečiai vis tik mie
godavo. Bendrą seminari
jos vaizdą tesusidaro kiek
vienas prisiminęs, kad 
minarijoje gyveno ne 
rininkai, bet eiliniai

! reii’iai.
5 Ypatingais seminarijos 
į nuostoliai tenka laikyti 
tris, nors ir atbėgėlius iš 
pirmiau bolševikų okupuo
tų teritorijų, auklėtinius 
vienuolius, išvežtus į Si
birą, ir dijakoną Stulgins
kį žuvusį karo metu. La
bai daug nukentėjo semi
narijos biblioteka, kurią iš; 
raudonarmiečių paimti se
minarijos vadovybei nebu
vo leista, o kiti taip pat ne
sirūpino ja.

Kad nukentėjo sienos, 
langai, ir stogai, tai men-į 
kas daiktas. Svarbu, kad 
yra tolesnio darbo galimy
bei viltis.

(Pabaiga)

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų g>- : . »
venimo Amerikoje ir kituose kraš- I gO neSUmOKeję nUOHlOS UŽ 
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie-| jjŪStineS, neatsiskaitę UŽ 
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa- j - , .
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene. Maine

Man nekalbėkit apie laimę — 
Aš ieškau jos labai senai!.. 
Ieškojau miestuose ir kaime, 
Bet nesirodė man jinai...

Nesveikuoju mūsų zakristijo
nų žentas Martynas Stravins
kas. Apgailestaujame. Dirbo 
prie laivų statybos. Turime vil
tį, kad neužilgo pasveiks.

zy-

jsiai išskyrus Maironio na-j 
■mus, liko nenacionalizuoti,? 
'bet raudonarmiečiai pabė-
«

j seminarijos turtą.
Sunku atpasakoti, kokią 

teko rasti seminariją, iš 
jos pabėgus raudonarmie
čiams. Visa tegul pavaiz
duos nors šios dvi smulk-

Į

<«• <«• <♦> <♦> <♦> <«• <«• -3?-

se- 
ka- 
ka-

Visur radau tik vargą, raudą. 
Retežius melo ir tamsos,

; Ir tik širdis labiau suskaudo, 
j Nebuvo valandos liuosos...

Dainuoju, bet daina griaudinga. 
. Tik verksmas, ašaros — daina..
Ir mano meilė — nelaiminga, 
Nors ir šventa, nors ir gryna.

Išvaikščiojau girias ir kaimus. 
Ir miestus — laimės gi nėra: 
Visur vargai, visur rauda... 
Laimingas, kurs neieško laimės.

Juozas Mikuckis.

pas
■

Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

I

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

GIMTINĖ______
Malonus lizdas paukšteliui, 
Kurį tėvai jo supynė;
Meili ta grįčia berneliui. 
Kur jo tėveliai, gimtinė.
Svetur nors šildo saulutė. 
Nušviečia dangų mėlyną: 
Meiliau bet ten. kur matutė 
Mus užsupo, užaugino.

M ar galis.

Nuotrupos
Šv. Alfonso, mūsų parapijos 

globėjo, atlaidai buvo apvaikš
čioti sekmadienį. Mišios 8:30 v. 
buvo su išstatymu Švč. Sakra
mento. Per mišias vaikučiai 
gražiai giedojo giesmes, ir pa
mokslus atkartojo trumpais 
bruožais šv. Alfonso gyvenimą 
ir jo dorybes.

Kazimieras Pugevičius aplei
do ligoninę ir matėsi bažnyčio
je pereitą sekmadienį. Begalo:

i

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą..

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymis ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja su
kviesti įžymiausi literatai. N

TAD, padarykime šūkį: “Teneli&» 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky. 
riaus. kurie neska’tytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

I

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $ ir praši

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINI

Vardas
k Gatvė
k Miestas

-3K- -5K- <*:

ir Pavardė

ir Valstija

I

I

k .įyga (s)

430 BROADWAY • IOUTR BOSTON
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Kunigų Mendelių Mamyte 
Vėl Sunkiai Serga

Gegužės 15 d. ponia Elžbieta 
' Mendelienė buvo perblokšta šir- 
J dies atakos ir gulėjo lovoje virš 
'septynių savaičių. Po to laiko 
buvo ant tiek pagerėjusi, kad 
gydytojas leido jai vaikščioti.

)

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 3595

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|

Nors kariams yra užginta vežtis šuniukai, bet 
jie dažnai laiko paslėpę ligi laivas atsitraukia 
nuo krantinės. Taip ir šis karys paslėpė mažą 
šuniuką i savo helmetą ir štai juomi džiaugias.
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

sigytuose namučiuose. į kuriuos 
greitu laiku su šeima persike
lia gyventi. Sveikiname.

Šiomis dienomis pas savo 
jauną žmonelę ir tėvelius lankė
si jūreivis S. Tamulvnas. Lan
kėsi ir kiti kariai, bet nebuvo 
progos pasimatyti. A.D.

o

A f A
fe 

Z?- . *', /x

CAMBRID6E, MASS.
Šiomis dienomis grižo iš Eu- 

r. ;-os karo zonų karys V. San- 
tackas. Karys V. Santackas da-

Rugpjūčio 19 d., parapijos 
svetainėje. 1 vai. p. p. įvyksta 
bankietas pagerbimui Tėvo T. 
Grassmann. O. C. M.. Tretinin
kų vizitatoriaus, kunigystės si-

lyvavo Prancūzijos invazijoje ir dabrinio jubiliejaus proga.
Tą dieną. 11:30 vai.. N. P. baž

nyčioje iškilmingas šv. mišias 
atnašaus pats jubiliatas. Su 
bankietu kartu įvyksta ir Tre
tininkų Reunion. ir taipgi šios 
apylinkės Tretininkų suvažiavi
mas.

per mūšius buvo sunkiai sužeis
tas. už ką liko apdovanotas 
“Purple Hearth” medaliu. Pa
sveikęs visgi nebuvo atleistas, 
nei paleistas poilsiui į namus. 
Ilgą laiką jam teko būti Angli
joje, karo ligoninėje. Dabar grį
žęs į namus, dar turės pergy
venti operaciją, kad prašalinus 
užsilikusius šovinio šrapnelius.

Vytautas prieš pat karą atvy
ko iš Lietuvos ir. prasidėjus 
karui, savanoriai stojo ginti ša
lį. Dabar garbingai iš karo tar
nybos atleistas.

Sveikiname sugrįžusį karį. V. 
Santacką.

Kiek laiko atgal pas tėvelius, 
p. p. Radzukynus lankėsi jų sū
nus su žmona, aviacijos kapito
nas R. Radziukynas.

Kapt. F. Radzukvnas ilgą lai
ką kovėsi su japonais Pacifike 
ir už drąsą ir pasižymėjimą yra 
apdovanotas.

Kapt. F. Radzukvnas dabar 
tarnauja Texas valstybėje, a- 
viacijos instruktorium.

Šiomis dienomis pp. Adomas 
ir Justina Ovirkai. gyv. 883 

ĮCambridge St.. minėjo savo 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. p. Adomas Ovirka yra il
gametis laidotuvių direktorius. 
Išauklėjo gražią šeimą — tris 
dukteris — Oną. Marijoną ir 
Bronę ir sūnų Adomą.

Sveikiname pp. Ovirkas ir lin
kime ilgiausių metų!
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W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimai"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

šiomis dienomis pas tėvelius' 
p.p. Rameikus svečiuojasi jų; 
sūnus, broliukas. P. Rameika. 
Jaunuolis P. Rameika eina bro
liuko pareigas pas Marijonus. 
Chicagoje.

štabo viršyla A. Bartkus šio-j 
mis dienomis sugrįžo iš Euro
pos ir atvyksta pas savo tėve
lius. Viršyla Antanas tarnyboje 
eina radio operatoriaus parei
gas. Jo sugebėjimas, karo veik
smuose radio komunikacija liko 
pagerinta. Jo brolis, viršyla 
Liudvikas tarnauja aviacijoje ir 
šiuo tarpu randasi dar vis Vo
kietijoje. Jauniausias brolis. 
Stasys randasi Amerikoje.

Sveikiname sugrįžusį poilsiui 
karį. A. Bartkų.

Dviejų savaičių atostogas 
praleidžia p.p. J. T. Teberai. 
p.p. Teberai yra vietinės LDS 8 
kuopos nariai. Linkime linksmų 
vakacijų.

BALF 60 skyriaus iždininkas. I J i
p. J. Survila šiomis dienomis' 
mažai kur matomas. Sugriebęs 
kiekvieną laisvą momentą iš
naudoja pataisai savo naujai į-

August

SALE

iKek laiko atgal pp. Juozo ir j 
Alice Ananių. gyv. 42-a Union 
St.. sūnus Vitas buvo garbingai! 
atleistas iš karo tarnybos. Ve
teranas Vitas Ananis šiomis 
dienomis pasirašė sutartį su 
Red Skins ir rudenį vėl grįš 

• prie savo mylimo darbo —spor
to. Jis yra pasižymėjęs fbotba- 
ll’ininkas. žaidęs Boston College 
ratelyj. '

Šioje kolonijoje yra tarptauti
nis klubas — Inman Sočiai 
Club. 81 Austin Street. kurio 

' vedėju yra įžymus ir ilgametis 
lietuvis biznierius, p. Petras Lu- 
zeckas. Prie šio klubo priklauso 
įvairių tautų žmonės. Klubo pa
talpos erdvios ir gražiai įreng-i 
tos. Šio klubo svetainėje ir lie-i 
tuvių draugijos dažnai ruošia’ 
savo parengimus.

pp. Luzeckų dukrelė Paulinai 
yra gydytoja. Ji savo tėvelių' 
namuose 400 Broadway. Cam- 
bridge. turi ofisą. Dr. Paulina' 
Luzeckaitė yra ne tik gydytoja, i 
bet ir įžymi veikėja mūsų visuo-į 
menėje.

Rugpiūčio 7 d. mirė Vincas P. Į 
Marcinkevičius,
Avė. Laidojamas 
rugp. 10 d.. 9 vai. 
kalto Prasidėjimo 
bažnyčios Šv. Mykolo kapuose.

| Pašarvotas savo namuose.
į Velionis paliko dideliame nu- 
liūdime žmoną Marijoną, sūnus 

i — Vincą. Praną. Joną. Aleką ir 
I Juozą. Rap.

I

163 Webster 
penktadienį, 
rytą iš Ne
lietuvių par.

LIETUVIŲ 31
DIENA- Rugp. 15

Lakewood, Pa.

!

i

I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 
merikoje skelbia didelį kailinių išparda
vimą — AUGUST SALE. Dabar I. J. Fox 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens Į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

Mūsų krautuvėje galite kailinius pirk
ti ant išmokėjimo. Atėjusios į krautuvę 
visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas.

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa
sirinkimas. Pasinaudokite proga!

04Č
« 411 VASHINGTON STREET
« BOSTON, MASS.

JONAS JESKELEVIČIUS,
LDS Garbės rj^rys,

aprūpintas Šv. Sakramentais, rugp. 8 d., 8-tą 
vai. vakare, mirė Brocktono miesto ligoninėje, 
sulaukęs 69 metų amžiaus. Velionis paliko di
deliame nuliūdime žmoną Marijoną Jeskelevi- 
čienę (Kastantinavičiūtę), du brolius — Petrą 
ir Tarną, Lawrence, Mass.; Lietuvoje: brolį ir 
tris seseris. Amerikoje taipgi paliko ir tolimes
nių giminių.

A. a. Jonas Amerikoje išgyveno apie 50 me
tų. Paėjo iš Kabelių kaimo ir parapijos, Mar
cinkonių valsčiaus, Vilnijos. Priklausė prie 
LDS 2-ros kuopos, LRKSA 141 kp. , Kazimie- 
riečių draugijos, Apaštalystės Maldos ir Fran- 
klin Club.

A. a. Jono Jeskelevičiaus kūnas pašarvotas 
laidotuvių direktoriaus Warabow koplyčioje. 
Laidotuvės su trejomis šv. mišiomis įvyks 
šeštadienį, rugp. 11 d., 9 vai. ryte, Šv. Roko 
par. bažnyčioje. Po gedulingų pamaldų, kū
nas bus išlydėtas į Kalvarijos kapines, Brock
ton, Mass.

A. a. velionis, beveik visą savo Amerikoje 
laiką, gyveno Brocktone ir labai daug laiko 
praleido platindamas katalikišką spaudą, o 
ypač “Darbininką”. Reikia pavadinti jį tikru 
katalikiškos spaudos apaštalu. Lai Visagalis 
Viešpats už jo nuoširdumą gausiai apmoka.

Reikia pastebėti, kad abu pp. Jeskelevičiai 
buvo labai dideli labdariai ir katalikiškų darbų 
rėmėjai.

“Darbininko” redakcija, administracija ir 
LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojautą 
p. Marijonai Jeskelevičienei ir visoms jo gimi
nėms.

Įžadai J. V. vėliavai ir him
nas — gros Jolly Jack Robel 
Orchestra.

Perstatymas Dienos progra- j 
mos vedėjo — kun. J. Šukevi- 
čius.

Dienos vedėjas kun. M. F.
Daumantas pratars keletą žo
džių.

Solo — Loreta Kavaliauskai
tė: akompanuos — Irena Kava
liauskaitė iš Philadelphia.

Kalba — Senatorius Haroldj
G. Watkins. Pennsylvanijos 
valstybės Senato Sekretorius. 
Harrisburgh. Pa.

Solo —Loreta Kavaliauskaitė.
Kalba — p. Vincas Kvetkus. I kviečia visus Lietuvius skaitlin-j

S.L.R.K. Sekretorius, dalyvavęs gai vykti j Lietuvių Dieną ir

Pirmadienį, rugsėjo 3 d., š. m., 
(Labor Day). įvyks Jėzaus Nu
kryžiuoto Lietuvaičių Seserų 
Vienuolyno, kurį naujai įsigyjo 
Brockton, Mass., dedikacija ar
ba pašventinimas. Pašventini
mo ceremonijos įvyks 10 vai. 
ryte su šv. mišiomis, kur pats J. 
Ekscelencija Arkivyskupas R- 
J. Cushing. D. D., vadovaus ir 
atnašaus iškilmingas šv. mišias.

Tuojaus po pietų, apie pirmą 
valandą prasidės meno ir kalbų 
programa. Yra kviečiami žymūs j rėmėjais kartu, 
valstybės vyrai, kurie pasakys 
ta proga kalbas. Artistai sudai
nuos populiarius numerius. Apie 
penktą valandą bus palaimini
mas švenčiausiu Sakramentu ir 

. dienos populiarusis laikas tuo- 
; mi bus baigtas. Tai tas garsina
ma. kaip norima pasakyti dideli 

' dalykai, bet visai trumpai, tik 
keliais žodžiais.

Ten bus pagaminta ir pikniko 
formoj pritaikintų užkandėlių. 
Bet man tas mažiausiai rūpi, 
ir tą dalį paliksiu kiekvieno at-j dieną laukia Jūsų jeigu ne as- 
silankusio žingeidumui.

Svarbiausias dalykas yra tas. laiškeliu. Jeigu kam neleidžia 
kad Lietuvaitės Seserys Vie- ' aplinkybės asmeniškai dalyvau- 
nuolės Amerikoje stato lietuvy- ‘ ti, tai dalyvauk su jomis tą die- 
bei ir katalikybei platinti tvir-jną dvasioje ir tą joms parašyk 
tovę. Kad tą tvirtovę pastatyti savo trumpame laiškelyj. Jų a- 
atėjo su milžiniška pagelba ne- dresas: 
tik lietuviai, kuriems ji tarnaus.. Convent (Sisters of Jesus Cru- 
bet ir svetimtaučiai, kurie nuo
širdžiai prijaučia artimo meilės 5-į, Jfass. Galima uždėti ir var- 
darbams ir dėl Dievo meilės das Mother Bonaventūre. 
visa širdimi remia Seserų Lie
tuvaičių Vienuolių pastangas, j

Žymiausias šios didelės pa-1 
stangos rėmėjas ir šio vienuoly-1 
no kūrėjas tai šios Bostono die
cezijos Ganytojas J. E. Arki
vyskupas Cushing, D. D. Jo di
deliu rūpesčiu, morale ir mate
riale parama, tik ir buvo proga 
prie realizavimo to didelio dar
bo. Antrieji atėjo į talką mūsų 
gerieji prieteliai — dvasiškiai ir 
pasaulionys. kurie visokeriopa 
pagelba ryžosi padėti Seserims 
Vienuolėms, kad jos kaip gali
ma pakenčiamiausiai įsikurtų. 
Dievas laimino tą kilnų užsimo
jimą Seselių Lietuvaičių Vie-' 
nuolių ir jos padėję viltį Dievu- 
je. šiandie mato, kad jų užsi
brėžtas darbo tikslas yra re
miamas ir tuomi jos džiaugiasi. 

, Rugsėjo 3 d. (Labor Day).

kur bus bendroje maldoje pra
šyta Šv. Dvasios stiprintojos 
šviesti kelius į artimųjų ir nepa
žįstamųjų protus, kad jiems 
sėkmingai padėti ateities dar
buose — parapijinėse mokyklo
se, parapijiniuose rateliuose 
jaunimo ir augusių: globojant 
senelius ir našlaičius ir kituose 
jų veiklos darbuose. Tą džiaugs
mo dieną atžymėti, kuri įvyks 
rugsėjo 3 (Labor Day), Seselės 
nori būti su savo prieteliais ir 

Kartu džiaug
tis laimėjimais, kartu dėkoti 
Dievui už gausias malones ir 
kartu dalintis ateities rūpestė- 

! liais, kurie niekuomet nesibai- 
' gia. Mielasis šio straipsnelio 
skaitytojau, jeigu tavo širdyje 
spindi lietuvybės kibirkštėlė, 
jeigu tavo širdyje žydi gyvo ka
talikiškumo meilė, jeigu tavo 
širdis prisirišus prie artimo ir 
Dievo meilės. — tai tamsta bū
si su Sesutėmis rugsėjo 3, kar
tu jų ypatingoje dienoje. Jos tą

meniškai tai bent su sveikinimo

Our Lady of Sorrovcs

cified), Thatcher St., Brockton

J San Francisco Konferencijoj, į
Lietuviški šokiai — 8 lietu

vaitės iš Philadelphijos.
Šios lietuvaitės yra dalyvavu

sios Muzikos Akademijoj ir Ro 
binhood Deli, Philadelphia.

Malda — kun. P. Česna, Lie- dalyvauti pamaldose, progra- 
tuvių Dienos Garbės pirminin- moj ir kitose Lietuvių Dienos 
kas. Šv. Juozapo parapijos kle- surengtose pramogose, nes vi- 
bonas, Mahanoy City, Pa. sas šios dienos pelnas eis 3-ims

Lietuvos himnas — visa pub- lietuviškiems vienuolynams. Bū- 
lika, pritars Robelio orkestrą.

9 vai. vakare, Lietuvių Dienos lietuviškas įstaigas, 
pasilinksminimas pavilijone. 
Gros Jolly Jack Robelio orkes
trą.

Lietuvių Dienos Komitetas

Ij__ ... n______
i
| Jau be meilės ir mielaširdin-
I
gurno jausmo, kuris turėtų vy
rauti kiekvieno lietuvio širdyje, 
dar yra žingeidumo bei sportiš
kumo palinkimas, kuris traukia 
kiekvieną žmogų, ką nors naujo 
pamatyti, ką nors naujo patirti, 
kad pačiam turėjus supratimą 
apie plačiai kalbamąjį dalyką ir 
kad kitiems apie tai papasako
jus. Šis žingeidumo jausmas lai 
nukreipia kelius rūgs. 3. (Labor 
Day), kiekvieno lietuvio, kuris 
ieškos naujanybių, į Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserų vienuolyną. 
Ten tikrai bus auksinė proga 
sutikti daug pažįstamų iš 
jos Anglijos valstybių ir 
Amerikos. Ten bus tikra 
TUVIŲ DIENA, kurios 
metais Naujos Anglijos 
viai dar neturėjo.

Taigi, lai mūsų širdys trokšta 
nuvykti Darbo Dienoje į tą di
delę lietuvių iškilmę Seserų Lie- 

. tuvaičių Vienuolių rezidencijoj!
Kpm.

kime geri lietuviai ir remkime

Nau- 
visos 
LIE- 
šiais 

lietu-

Kun. M. F. Daumantas, 
Lietuvių Dienos Komiteto 

ir Presos Komisijos Narys.

Kaip jau anksčiau esu rašęs 
apie Lietuvių dieną, kuri šįmet 
įvyks Lakewood. Pa., rugpiūčio 
15 d., dabar tik pasitenkinsiu 
parašyti apie programą. Šįmet 
šv. mišios bus laikomos 11-tą 
valandą pavilijone. Šv. mišias 
laikys kun. Jurgis Degutis. Šv. 
Petro ir Povilo parapijos vika
ras, Tamaąua. Pa. Pritaikintą
pamokslą pasakys Šv. Liudviko 
parapijos klebonas iš Maizevil- 
le. Pa. Šv. mišios bus laikomos 
intencijai, kad Lietuva taptų 
laisva ir nepriklausoma ir, kad 
visi mūsų kareiviai, kovojantie
ji už laisvę ir taiką, grįžtų gyvi 
ir sveiki. Laike šv. mišių Šv. 
Vincento parapijos choras, Gi- 
rardville. Pa., vadovybėje muzi
ko L. Šorio, giedos lietuviškas 
giesmes. Laike šv. mišių bus 
renkama kolekta dėl lietuvaičių 

l Seselių — 3 vienuolynų.
Vakare 7 vai., tame pačiame 

pavilijone įvyks graži ir įvairi 
programa, kurią prirengė Lie
tuvių Dienos Komitetas, vado
vybėje tos dienos pirmininko, 
kun. J.
Povilo parapijos 
maqua. Pa. Ši programa bus de
dikuota garbei bei paminėjimui 
mūsų jaunuolių, kariaujančių ir 
žuvusių šiame kare už laisvę ir 
taiką.

Maldą atkalbės kun. J. Šuke- 
vičius, pirmininkas.

!

Šukevičiaus, Šv. Petro ir 
klebono, Ta-

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400

Užsidarymo Dieną Lektyniuos

The Massachusetts
HANDICAP

§50,000 Pridėta
Vaikai neįleidžiami

SUFFOLK DOWNS NATIONAL 
WAR FUND, INC.. MITINGAS 
RUGPJŪČIO 8 IKI 11 IMTINAI



Penktadienis, Rugp. 10 d., 1945 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
• v

>1 Grįžo Iš Europos Karo 
Frontų Poilsiui

ŽINUTES
wwrwrwrmr»

ryšulius drabužių Lietuvos pa
bėgėliams.

Didelis darbymetis. Šiuom 
tarpu mūsų kolonijoje randasi 
daug darbuotės. Minėsiu jos 
bent kiek:

Parapijiečiai neša po bažnyčia

Pasišventėliai kasdieną triū
sia — prakaituoja valydami ir 
nuprausdami mokyklos vidų. 
Kiti maliavoja.

DAKTARAI

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.

Kolektoriai ir altorių dabinto- 
jai rengiasi prie kun. J. B. Rus
teikos šventimų. Jo Ekscelenci
ja Arkivyskupas R. J. Cushing, 
D. D., šventins mūsų uolų para
pijietį. mūsų bažnyčioje, rugp. 
24 d., 9 vai. ryte.

Tretininkai ir jų draugai pla-: 
tina kvietimus ir ruošias į Tėvo, 
Tarno Grassmanno Jubiliejaus 
pamaldas __ ir bankietą, Cam-' 
bridge, Mass.

• v

I

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Monsignoras daktaras Jonas 
Wright J. Eksc. Arkivyskupo 
Cushing, D. D., sekretorius yra 
užkviestas pašventinti parapi
jos mokyklą, kuri randasi I ir 
E. 6th St., rugp. 19 d., 3:30 vai. 
p.p. Žmonės ^susirinks į mokyk
los kiemą, 3 vai. p. p.

Rugp. 15 d., 9 vai. r.,

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 3 ryto iki 7 vai. vakare

giedos 
šv. mišias ir sakys pamokslą 
Amerikos Tėvų Marijonų vy
riausias vadas — Apaštališkas 
vizitatorius daktaras kun. K. 
Rėklaitis, MIC. Įžymusis sve
čias susitarė pavaduoti dr. kun. 
K. Urbonavičių, tą Marijos die
ną.

[VAISOS 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. Parkway 1233-W

7
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Iždininkę Raportas
Liepos 4 d. š. m. Bostono Lie

tuvių Komitetas Kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės suruo
šė masinį susirinkimą, kuriame 
kalbėjo Senatorius David I. 
Walsh, Gubernatorius Maurice 
J. Tobin, Mayoras John E. Ker- 
rigen. adv. Wm. Laukaitis ir k.

Masiniame susirinkime buvo 
renkamos aukos. Iki šiol dar ne
buvo paskelbta A. F. Kneižio 
$5.00 auka. Taipgi A. Mazgelis 
aukojo $5.00, o ne $1.00, 
buvo paskelbta.
FINANSINĖ ATSKAITA

Pajamos — $300.87.
Išlaidos —

High School ‘auditorija $40.00 
Wm. Laukaitis (kelionės

išlaidos). ........... $60.00
Minkus Radio (skelbimai) 20.00 
Darbininkų Radio (skel

bimai) .......  20.00
“Darbininkui” (spaudos dar

bai) .............................. 12.75
Įvairios išlaidos ............ 8.50

I 
t

iI
Leit. Juozas Markelionis, pp.

Juoeo ir Petronėlės Markelio- 
i nių, gyv- 321 W. Fourth St., sū
nus, grįžo pas savo tėvelius pra
leisti atostogas. Jis dabar tik
rai linksmai praleidžia laiką. 
Džiaugiasi, kad karas Europoje ! 
pasibaigė. Leit. Juozas gavo 70 
dienų atostogų, kurios jam tik
rai buvo reikalingos, nes Euro
pos karo frontuose išbuvo de
šimt mėnesių ir patyrė daug 
vargo. Bombarduojant Vokieti
jos centrus, jo lėktuvas sugedo 
ir jis buvo priverstas nusileisti

Viso . .. $161.45
Atėmus išlaidas, liko $139.42, 

kurie pasiųsti Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Iždininkai — 
A. L. Kapochy, 

Adolfas Namaksy.

priešo okupuotoje šalyje, Aus- ŠOKO KIŠKIS
I........................ i ________

and ofls tol war. 
,„dinaus«<a' 

too th®civili-an a
-ja are scaieeeed Save and tam

oį Tdtchen
every diop

arease you
and scoop.

formation Centcr, Sočiai Serv- 
ice Bureau, 233 Broadvvay. New 
York 7, N. Y.

TAUTIEČIAI!

Padėkit surasti dėdę VValter 
Gečą. Smulkesnio adreso neži
nau. žinau tik tiek: Chicago. III. 
Mieli Tautiečiai, būkit tiek geri 
ir padėkit visas galimas pastan
gas rasti pageidaujamą asmenį 
už ką mūsų širdys bus pilnos 
dėkingumo Jums.

Atsišaukite į "Darbininko” 
adm. — 366 W. Broadwav. So. 
Boston 27. Mass.

IViffiflS SKELBIMAI
PARSIDUODA 7 NAMAI — 

18 šeimynų ir 2 štorai, 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 
Broadway, Room 4, South Bos
ton, Mass. (8-13)

Parsiduoda Už $10,500 
dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchesteryje, arti Ashmont 
Station. Puikūs vaizdai, kiekvie
nas flatas po 6 kambarius. Ren
dos $43.00 už kiekvieną flatą. 
Tile bath, baltos sinkos. furnice 
garu apšildomas, dvigubi lan
gai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 
pėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai, victo- 
ry garden. Atsišaukite vakarą 
po šeštos valandos: ZNOTIN, 54 
Westmoreland St., Dorchester, 
Mass. (3-1-10)

trijoje, bet su pagalba gerų' 
žmonių, jis grįžo prie savųjų — j 
Amerikiečių. Jam užėmė 18 die
nų kol pasiekė J. V. kariuome
nės stovyklą. Grįžo nuvargęs.

Leit. Juozas Markelionis da-‘ 
bar labai gerai atrodo. Jis at-j 
gavęs 30 svarų, kuriuos buvo! 

'praradęs Europoje, kada turėjo 
padaryti tą ilgą kelionę iš prie-, 
šo okupuotos zonos į savo karo! 
frontą. Džiaugiasi savo mamy
tės pagamintais valgiais, kurių 
buvo taip pasiilgęs.

Beje, Įeit. Juozas neseniai mi
nėjo ir savo gimtadienį. Buvo 
suruošta “party” ir Įeit. Juozas 

; gavo daug sveikinimų, linkėji-1 
.mų ir dovanų, 
j pp. Markelioniai, Įeit, tėveliai! 
i ir bendrai visa šeima yra nuo- 
! širdūs “Darbininko” ir Darbi-1 Į

ap- ninku Radio programos rėmė
jai.

Leit. Juozui Markelioniui 
me malonių atostogų!

I Šoko kiškis, šoko lapė, 
šoko visi žvėrys.
Ir tas briedis ilgarietis 
savo kiškas klaipė.

Tą dieną, po vakarinių pamal
dų bus svarbus choro praktikas. 
Choras rūpinasi giedojimu per 
kun. Rusteikos šventimus ir pa
rapijos koncertu, kurs įvyks 
lapkr. 18 d.

Dėka ponioms Krasauskienei, 
Niauronienei ,Marcinkienei, Pa- 
laimienei, Karvelienei ir Rač
kauskienei, ponui Trinkai ir jo 
sūnui trečias aukštas (Capen) 
mokyklos jau apvalytas. Stepas 
Butkevičius profesionališkai 
prausia mokyklos langus. Ačiū.

Kviečiami visi talkon “t 
įvaryti” parapijos mokyklą.

Šoko varna, šoko šarka, 
šoko visi žvėrys.
Ir ta gervė ilgasnapė 
savo kojas kraipė.
Šoka batais ir pentinais, 
Šoka ir vyžoti.
Plyšta batai, plyšta vyžos, — 
Ir aš drauge šoksiu.

Lietuvos Tremtinys Ieško jusios, dabartinės pavardės
Savo Giminių Amerikoje

1) Krikšto motinos (Aluškai- 
tės), ištekėjusios 
Banevičiaus, gyv. Plymouth.

2) Dėdės Šimo šešta vičiaus

> ne
žinomos). spėjamai gyvenančios 

, New Yorke.
5. Juozas Šilanskas (business- 

man) gyvenamoji vieta nežino- 
už vyro Geo ma

i

<

jPristatome Vyną, Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus1: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

t ~i
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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 Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursdav Evenings

Džiarvių Sūnus Karys 
Studijuoja Komerciją
Populiarus South Bostono biz- 

| nerius, Petras Džiarvis ir jo 
žmonelė Pranciška, gyv. 511 E. 
Seventh St., So. Bostone, gavo 
linksmą žinutę nuo savo sūnaus. 
Staff Sergeant Alvin J. Jarvis 

I (Džiarvis), kad jis ir dar vienas 
^n" kitas karys iš jų batalijono bu- 

Į vo išrinkti ir paskirti eiti aukš
tuosius komercijos mokslus An- 

i glijoje.
Dabar jis jau randasi Angli- 

Juozas Trinka, LDS 1 kp. na-^0^'
rys, grįžęs iš ligoninės ir susti-| 
prėjęs sveikatoje, rašo:

“Dėkoju Dr. Grendaliui už pa- ! 
darytą sėkmingą operaciją; dė-j 
kojų visiems, kurie lankė mane 
Harley ligoninėj, 
Saulėnui.
geros širdies žmonėms už mal
das. taipgi už gėlių bukietus,■

Padėkos Žodis

•vi ••Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

i

6. Ant a na.s Scibutis, spėjamai 
(paeinančio iš Vilkapėdžių kai- »yvena Chicago. III. 
mo. Antrašas Amerikoje neži-

' nomas.
i 3. Ciužų (Ciužas), kilusi 
, Viekšnių valsčiaus, Pakalupės 
I kaimo, dabar gyvenančių Bos
tone. Chicągoj ar kitoje Ame
rikos vietoje.

Jie patys ar kas kitas praneš
kite adresus

“Darbininko” Redakcijai,
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep- 

Jųsių iš ti — Lithuanian American In-

I

PARSIDUODA prieškarinis 
English baby carriage, kaip 
naujas. Atsišaukite — 652 E. 
2nd St., So. Boston, Mass. Tel. 
ŠOU 4183.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance į 
Moving

335.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

i

War Department 
Approves Flag

PAIEŠKOMI ASMENYS
1. Petronėlė Cingienė, iš namų 

Vereckaitė, kilusi iš Šuklių kai
mo, Žaliosios Valsčiaus, Vilka
viškio Apskr. spėjamai gyvena 
Chicago, III.

2. FcZiA'.sa.s ir Kazimiera lis 
namų Brazauskaitė) Grikšas. 
spėjamai gyvena Chicago. III.

3. Mrs. Anelė Šulčicnė, į USA. 
atvykusi prieš ar laike pirmojo 
karo.

■ 4. Petronėlė ir Pranciška, iš
tnamu Pcčkauskytės (abi ištekė-

i
Nevtovn, Pa. — Šv. Kazimie 

ypač kun. S. r0 Seserų vienuolyne, metinės 
kuris dažnai lankė; rekolekcijos, rugpiūčio 6-15 d.

— Tėv. Juvenalis Liauba.
IVaterbury, Conn. — Šv. Juo- 

prisiųstus į ligoninę, sūnui Juo-' zapo parapijoje, Šv. Pranciš- 
zui ir brolienei. K. Trinkienei, kaus novena ir Tretininkų vizi- 
ponam kazakevičiam. į tacija, rugsėjo 8-17 d. — Tėv.

“Taipgi visiems lankusiems Agnelius Krasauskas.
namuose po daug, daug kartų 
tariu ačiū.

I

LANKĖSI

Pirmadienį, rūgs. 6.

Plymouth, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. atlai- 

Juozas Trinka”. rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Ju-j 
| venalis Liauba.

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

lankėsi rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
kun. Pr. M. Juras, LDS Centro nalis Liauba. 
pirmininkas ir Tėvas Justinas Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
Vaškyš, “Varpelio” redaktorius parapijoje, Šv. Pranciškaus no- 
ir Lietuvos Pranciškonų vyrės- vena, rugsėjo 26 d. — spalių 4 
nysis.

Antradienį lankėsi ‘Amerikos’ 
administratorius Danielius A- 
verka su savo žmona Jadvyga 
ir dukrele Rūta. Su svečiais sy
kiu lankėsi kun. Alfonsas Janu
šonis. pp. Averkų artimas gimi-| 
naitis. Pp. Averkai atvyko iš 
Brooklyn. N. Y porai savaičių! 
praleisti atostogų.

Ketvirtadienį lankėsi Br. Jo
nas Banys. MIC. iš Thompson. 
Conn., kuris mokytojauja Ma- 
rianapolio kolegijoje.

d. — Tėv. Juvenalis Liauba.
Franciscan Fathcrs

Mount St. Francis, Crecnc, Mr.

Albert R. Barfcer
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 M ai n St.
Tel. 6-1944 

WORCESTER. MASS. 
275 Main St., VVebster, Mass.

L’se of the veterans honorabie 
discharge emblem on the World 
\Var II Employment Flag (shown 
abo'-ei ha.-> been approved by the 
War Department. Similar to the 
Service Flag showing the number 
of former employees in the armed 
forces, the Employment Flag 
designates the number of returned 
VVorld VVar II veterans being em- 
pioyed. Display of an Employment 
Flag was originally proposed lašt 
year by the Disabied Amencan 
Veterans, and since that tune DAV 
Chapters throughout the nation 
have been urg’.ng industry to dis
play the new Employment Flag. 
The emblem iš gold on a white 
background, edged in bh’*-

$85.00 u p
32.00 up

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atvažiuoti ir kartu su <5 
pirmojo ir dabartinio karo veteranais pasisvečiuoti, atnau- 5 
jinti pažintis ir maloniai laiką praleisti. Bus žaidimų, kon- 4 
testų, dainų, muzikos, užkandžių ir gaivinančių gėrimų. <

KARO VETERANŲ
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadieni, Rugpiūčio-Aug. 26-fq d. 
NATIONAL PARKE, MONTELLO, MASS.

Rengia Amerikos Lcgijono Stepono Dariaus Postas No. 311

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Oorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

!

i

i 
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Užsisakykite Tcniko Pas Mus
Prisietom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Rainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
P/JA.V.4S GERULSKIS. Niimy Dedham 130^-R
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTAP.Y PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

SCU Boston 2609
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šį pasiūlymą, motyvuodamos 
tuo, kad sodaliečių suvažiavi
mui valgis neturi didelės reikš
mes.

- Šiomis 
Tadas J.

558
ma-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Tedas J. Špelis Pakeltas 
Majoru

' daugiausia kalbėta ir tartasi. 
Kad geriau ir puikiau pavyktų 
tas bankietas. dėl to nuspręsta 
rugpiūčio 10 dieną turėti kitą 
susirinkimą, kuriame bus iš
rinkta daugiau pagelbininkų ir 
darbininkų.

Iš N. Anglijos Sodaliečių 
Apskrities Vaidybos 

Veikimo

Dėdės Šamo kariai karo pratybose Camp VVheeler, Ga., kur specialiai 
buvo pastatytas japoniškas kaimelis, kad supažindinus karius su japoniš
ko tipo pastatais.

N. Anglijos Sodaliečių Aps
krities Valdybos labai svarbus 
posėdis įvyko š. m. liepos mėn. 
29 d. Cambridge, Mass., apskr. 
sekretorės p-lės Genovaitės Ze- 
kevięiūtės namuose, šiame po
sėdyje dalyvavo atstovės iš 
Brockton, Cambridge, Lawren- 
ce, Nashua ir viešnios iš So. 
Boston.

Diskusijų metu į susirinkimą 
atvyko kun. Antanas Baltrušiū- 
nas. Cambridge Sodaliečių dva
sios vadas, ir aktyviai dalyvavo 
tolimesniuose svarstymuose. 

I

C. BROOKLYN. N. Y
PARAPIJOS PIKNIKAS

I dėsnis, jeigu visi vieningai ir 
rūpestingai dirbtų.

Lapkričio 18 dieną baigsis 
Auksinis Jubiliejus su prašmat
niu koncertu, kurį išpildys šv. 
Cecilijos Choras, varg. Izabelės 
Degutienės vadovybėje.

Beje. Auksinio Jubiliejaus
Komiteto nariai dideliai nusi-| 

gražiais rezultatais, 
kuriuos paskelbė kleb. kun. Ma-Į 
tas A. Pankus. Visiems, kurie 
taip gražiai darbavosi ir dar
buojasi sėkmingam Jubiliejaus

Tadas J. špelis įstojo pavykimui, klebonas sutiko šei
myniškam pobūviui įvykti. Ne
nuostabu. kad visi su džiaugs
mu priėmė tą malonią naujie
ną. ir todėl su uolesniu pasiry
žimu pasižadėjo tolesniai dar
buoti^. A. T.

Hartford. Conn. 
dienomis kapitonas 
špelis. ponų T. Špelių. gyv. 
Zion St.. sūnus, pakeltas 
joru.

Majoras Tadas J. špelis 
pasižymėjęs lakūnas. Jis
padaręs, bombarduojant Vokie
tiją. daugiau kaip 60 mūšio mi
sijų. Jam atiduotas kreditas už 
sunaikinimą kelių vokiečių ka
ro lėktuvų. Jis dabar vadovau- džiaugė 
ja P-61 Black Widow kovos 
lėktuvų lakūnams buvusiame 
Luftwaffe aerodrome. Vokieti
joje.

Majoras
į Armiją gruodžio mėn.. 1941 
m., ir praleido 17 mėnesių už- 
jūryj. tarnaudamas Anglijoj. 
Prancūzijoj. Belgijoj ir Vokieti
joj. Jis yra baigęs Hartfordo 
viešą aukštesnę mokyklą 1936 
m. Po to dirbo Pratt and NVhit- 
ney kompanijoj. W. Hartforde.

Jis yra užsitarnavęs Oro Me
dalį su astuoniais Oak Leaf 
Clusters ir Europos Teatro' 
Veiksmų kaspiną su trimis ko
vos kampanijos žvaigždėmis.

Sveikiname Majorą Tadą J. 
Špelį ir linkime Dievo palaimos 1

Ra y.

P'JTNAM, CONN
Nekalto Prasidėjimo Vienuo

lyne suruošta mergaitėms sto
vykla pasibaigė liepos 29 dieną.

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju

siems?
I

HEW BRITAIN. CONN.
JUBILIEJAUS KOMITETAS

Camp Immaculata baigta gra
žia programa. Mergaitės gra
žiai suvaidino — Laimės Gėlė. 
Petro Vaičiūno, padainavo kele
tą gražių lietuviškų dainų, pa
šoko tautinių šokių, padekla- 

! mavo.

Pereitą sekmadienį įvyko me
tinis Šv. Jurgio parapijos pik
nikas. Pasitaikius gražiai die
nai. visi atsilankiusieji praleido 
smagiai laiką. Buvo jauname- 
čių sporto dalis. Laimėjusieji 
gavo dovanas.

Karališka šeima šiais metais 
išrinkta: karalienė — Katarina 
Vaitkevičienė surinko net 24.- 
667 balsus, o balsai po vieną 
centą. Karalius — Aleksandras 

jSpaičys. Surinko 3782 balsu.' 
Karalaitė — Loreta Kazlaus-

i — _ -

kaitė 2034. Karalaitis Baltru- drabužių, kurių niekad ne- 
šaičių Pranukas, 6 metų. Surin- vilkėsime 
ko 1564 metus.

Piknike matėsi 
dvasiškių, daug 

1 šiaip profesionalų.
Gerai orkestrai

nimas linksminosi

Kariai A. ir K. Dubravickiai, 
praleidę atostogas pas savuo
sius, vėl grįžo karo tarnybon. 
Tėveliai apsidžiaugė, bet nuliū
do atsiskirdami, nes jų mamy
tė yra serganti. Linkime mūsų 
kariams Dievo palaimos ir grei
to sugrįžimo į namus pas sa
vuosius. Korespondentas.

I Visu Nuoširdumu Dėkojame

Kiekvieno šepo je yra'

Rugpjūčio 3 dieną. S vai. va
kare. šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos Auksinio Jubiliejaus 
Komitetas turėjo svarbų susi
rinkimą. kurį su malda atidarė 
kleb. kun. Matas A. Pankus.

Šis susirinkimas svarbus tuo- 
mi. kad
darbų tęsti 
jaus iškilme, 
spalių

I

Apskrities seimą Nashua’cj, 
N. H. nutarta šaukti spal'.ų mė
nesio 7 <1. Ilgai buvo tariamasi 
dėl seimo kalbėtojų ir galutinai 
buvo pavesta Apskrities Dva
sios vadui ir Prefektei pakvies
ti du kalbėtojus: vieną 
ir vieną pasaulietį.

Iš apskrities iždo 
skirti $25.00 Sodaliečių 
“Darbininke”.

kunigą

nutarta
skyriui

Posėdyje buvo kalbama ir a- 
pie uždaras mergaičių rekolek. 

Nek. Prasid. 
Conn. Kelios 
kad rengiasi

i

|
Apskr. prefekte p-lė Ona Nor- i 

kiūtė posėdį pradėjo malda, se-l 
kretorė p-lė Zekevičiūtė per
skaitė praėjusio posėdžio proto
kolą ir iždininkė p-lė Zofija Ut- 
kaitė išdavė iždo raportą.

Po iždo raporto kilo diskusi
jos dėl ateinančio seimo, kuris,
numatoma šaukti Nashua, N. H. • ei jas. rengiamas 
Atstovės iš šio miesto nusiskun- Seserų, Putnam. 
dė maisto gavimo sunkumais ir, atstovės pranešė, 
siūlė seimą šaukti kitur, tačiau j°se dalyvauti,
visos prefektės griežtai atmetė' Viešnios iš So. Bostono teira- 

---------------------------------------- Įvosi apie Apskrities Federaciją.
Valdyba stengėsi joms ko ge
riausiai išaiškinti ir prašė, kad 
viešnios, grįžusios į savo sodali- 
ciją, ragintų nares prisidėti prie 
kitų sodalicijų. jau susijungu
sių į apskrities Federaciją, ir 
tuo ją sustiprintų.

Ona Norkiūtė.

JAU PAVASARIS
Nekaltai Pradėtosios Švč. P. i 

Marijos Seserų Kongregacija 
su giliu nuoširdumu dėkoja 
Nek. Prasid. Seserų Gildos Val
dybai už surengimą š. m. liepos 
mėn. 22 dieną Chicago, III., pik
niko Kongregacijos naudai.

Dievas davė gražų orą. Pikni
kas stebėtinai gerai pasisekė, 
savo aukomis Kongregacijos 
prieteliai gausiai perėmė mūsų 
Vienuoliją, virš tūkstančio do
lerių surinkta pikniko metu.

Labai labai ažiū Aušros Vartų
■ parapijos klebonui kun. Myko
lui Jodkai, MIC., kurio parapi
joje minėtas piknikas įvyko, 
taip pat Pikniko Rengimo Ko
misijai, darbuotojoms-ams, šei
mininkėms. Labai dėkojame po- 
nams Kilams ir ponams Bal- 

Isiams darbu ir aukomis gausiai
parėmusiems pikniką. Taip pat' jr tie šalčiai baidė mus, 
iš širdies dėkojame visiems au- ■ sniegas skrido skersai laukus, 
kotojams. pikniko dalyviams ir 
visiems vienu ar kitu būdu pri- 
sidėjusiems prie pikniko pasise
kimo.

Džiaugiamės ir dėkojame Die
vui. kad Jūs taip atjaučiate 
sunkią mūsų Kongregacijos pa
dėtį. Kongregacijos veiklai ple
čiantis vis labiau jaučiame pa- 
gelbos reikalingumą bei užsi
brėžtiems darbams vykdyti lėšų \ Visi bus patenkinti.

• trūkumą. Taigi dar kartą labai
; ačiū.
į Mūsų nuolatinė gili ir karšta 
; malda lydi Jus visus. Mūsų Ga

lingoji Globėja — Nekaltai 
Pradėtoji — Jums visiems gau-

Jau pavasaris atėjo, 
visur kvepia ir gražu, 
ir nuo oro, ir nuo vėjo (2 k.) 
saldu gardu ir ramu.v nors manoma,

jkad dar juos reikės nau- 
arti desėtko dot. Jais minta kandys, 
biznierių ir Geriau tuos drabužius pa- 

Įsiųskime į
United Lithuanian Relief 

Warehouse, 
101 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.

Į 
grojant, jau-' 
ligi vėlumai.

Medžiai plaukia ir žaliuoja, 
žolės žiedus puikius kraun, 
paukščiai gieda trililiuoja, (2) 
o upeliai kalnus griaun.

ATOSTOGOMS I CHICAGĄ
Bronė Brundzienė, tautiškų 

; šokių grupės vedėja ir daininin- 
i kė. pasibaigus iškilmingoms ku
nigų seimo mišioms, kurių gie
dojime ji dalyvavo, išvažiuoja

ku atvyko iš New York su savo 
motina pasilsėti pas seseles.

Žmogus linksmas ein į lauką, 
pempė kely sveikin jj, 
o vieversys skardžiu balsu (2) 
aplink gieda trilili.

Programos metu dauguma 
mergaičių buvo pasipuošusios 
lietuviškais rūbais.

I
— —------

Camp Immaculata mergai
tėms davė gražų koncertą Met-

eita prie tolimesnių ropolitan Operos solistė Anna 
garbingas Jubilie- 
s. Paaiškėjo, kad

spalių 21 dieną prasideda iškil- vavo virš 60 iš šešių Amerikos 
mingos Auksinio Jubiliejaus 40 valstybių, 
valandų pamaldos, kuriose pa
mokslus skelbs kun. Dr. Anta
nas Bružas. M. S. Gi spalių 23 garbingų 
dieną bus atnašaujamos iškil
mingos šv. mišios už mirusius 
parapijos geradarius.

.Auksinio Jubiliejaus bankie- 
tas įvyks spalių 28 dieną. 6 vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Tame bankiete tikimasi daly
vaus 500 svečių, kurie susirinks 
skaniai vakarienei, 
domių 
niomis

k

Kaskas.
Mergaičių šiais metais daly-!

Vilią Maria, Thompson, Conn. 
tuoj į Chicagą atlankyt savo ar-' Nek. Prasid. Seserų poilsio na
tinius gimines, kurių gan daug' mai šįmet susilaukė daug svečių 
turi. Aplinkybėms leidžiant, gal'iš New York, New Jersey, Mas- 

sachusetts, Pennsylvania, Con-
%

necticut.
pasiliks ir ligi vargonininkų 
seimo, kuris įvyks rugp. 22 d.

Ein žmogelis lauko arti, 
dirbt jam linksma malonu, 
pats jam dangus, rodos, arti (2) 
pati malda kilst aukštyn.

Mergaičių Rekolekcijos
Uždarose mergaičių rekolek

cijose Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn. da
lyvavo sodai ietės iš Brocktono, 

• Lawrence, Lowell ir Waterbu- 
į ry. Visos dalyvės buvo paten- 
i kintos šios rūšies rekolekcijo- 
■ mis ir yra labai dėkingos jų ve- 
l dėjui kun. J. Dambrauskui, 
■MIC. 
į

O ta žiema susiraukus,

Į iškilmes buvo atsilankę daug 
svečių: kun. Dr. K.

Rėklaitis, kun. J. Jančius —1 
Marijonų Provincijolas. Cicero 
klebonas kun. I. Albavičius. 
kun. Dr. J. Starkus, ponai Jur- 
gelai iš New York. ponai Aver- 
kai iš Brooklyn. gydytojas De-; 
venis su žmona iš Waterburio. 
Conn.. ponia Budreckienė. Taip

klausysis į- pat į iškilmes buvo atsilankęs' 
prakalbų ir gėrėsis malo- Marianapolio Marijonų Vyres- 
dainomi reikalu'nvsis kun. J. Kuprevičius ir k. I

Dėmesiui!

š ■e>'

v 1 . .. i

Lt. John S. McCollon, paaiškina geografinę 
padėtį mokytojai Marty Lehman, kai jis orlai
viui nukritus Naujos Gvinėjos džiunglėse išbu
vo pasislėpęs 47 dienas ir liko išlaisvintas.

m. rugpiūčio m. 19 d., sek
madienį, 2 vai. p. p., Linden 
Park. Naugatuck. Conn. įvyks 
Waterburio Amerikos Lietuvių 
Tarybos PIKNIKAS.

Bus įvairių svarbių prakalbų 
ir nutarimų šių dienų svarbiais 
klausimais. Apkalbėsim kas da
ryti dabar, kad Lietuva kogrei- 
čiausia atgautų nepriklausomy
bę. Vėliau pasivaišinsim, prie 
geros orkestros pasilinksmin- 
sim.

Neužmirškite tos dienos, jaus
kite pareigą pavergtai Lietuvai, 
visi iš arti ir iš toli pribūkite į 
pikniką. Mes turime daugiau 
pasidarbuoti, suglausti dar sti
priau savo jėgas ir sulauksime 
geresnių dienų. Nuo mūsų pačių 
pastangų priklauso Lietuvos a- 
teitis. Nesitikėkime iš kitų, pa
tys dirbkime.

Todėl iki pasimatymo Linden 
Park, August 19.

IVaterburio Amerikos
Lietuvių Tarybos Skyrius.

š.

Mergaitėms Rekolekcijos

Seselių rekolekcijos. Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne rug
piūčio 6 dieną seselės pradėjo 
metines astuonių dienų reko
lekcijas. Jas veda kun. Dr. V. 
Andriuška. MIC.

HARRISON-KEARNY, N.l
Šioje kolonijoje yra daug di

delių ir garbingų draugijų ir 
kuopų, kurios veikia Bažnyčios 
ir tautos gerovei. Paminėtinos 
yra šios draugijos ir kuopos 
Dievo Motinos Sopulingos lietu
vių parapijoj: LRKSA 165 kp., 
Lietuvos Vyčių Algirdo 90 kp.Jsiai atlygins. 
Šv. Vardo draugija. Moterų Są
jungos kuopa, Sodalicija, Dievo 
Motinos Sopulingos draugija, 
Šv. Onos, Tretininkų. Apaštala
vimo Maldos. Amerikos Lietu
vių Piliečių klubas ir kitos.

Visos parapijos draugijos

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne. Putnam. Conn. įvyko rug
piūčio 3. 4, 5 dieną uždaros 
mergaitėms rekolekcijos. Daly- 

I vavo daugiausia sodalės. Sėk
mingai rekolekcijas vedė Kun. 
J. Dambrauskas, MIC. Mergai
tės grįžo kilnių pasiryžimų ku
pinos. Sekmadienį per šv. mi
šias labai gražiai giedojo solistė 
Apolonija Stoškiūtė. Mūsų mie
loji dainininkė kaip tik šiuo lai-

Giliai dėkingos,
N. Pr. švč. P. 'Marijos Seserys.

AMSTERDAM.N. Y
PIKNIKAS

Sekmadienį, rugpiūčio 12 d.

šarmos baltino medžius.

Jau praėjo, viskas dingo, 
taip kaip vėjo papūtims, 
taip dings vargai su nelaimėms, 
nors po jų liks atminims.

Gera proga praleisti linksmai 
laiką. Piknike nebus nei alkanų, 
nei ištroškusių. Bus orkestrą. 
’T--- ’--- - Richard
Dedo aidai neduos niekam ra
mybės. Komisija.

daug darbuojasi ir Lietuvos ge- šv Kazimiero lietuvių parapi- 
rovei, kad po karo atgautų lais- jos chOras ruošia šaunų pikniką 
vę ir nepriklausomybę. Šv. N ar- parapijos parke, Widow Susan 
do draugija turi savo svetainę, 
kur visos katalikiškos draugijos 
laiko susirinkimus, ruošia įvai
rius parengimus. Svetainės ad-, 
resas: 6 Davis Avė. Tel. Kearny;
2-6164. čia galima gauti už
kandžių ir sueiti su savaisiais 
pasikalbėti.

Gražiai veikia Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyrius. Taip
gi yra draugijų Sąryšys, prie 
kurio priklauso ir kitos lietuvių 
draugijos, išskyrus bolševikė- 
lių. Yra ir šalpos skyrius, kuris 
rūpinasi ir darbuojasi Lietuvos 
žmonių šelpimu. Tačiau visas 
mūsų veikimas galėtų būti di-

Pabaigę rekolekcijas, sekma
dienį. visos rekolekcijų dalyvės 
aplankė dar Marianapolio kole
giją-

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.
5 
I 
y

| Užsiprenumeruokite Įdomiausį
x 1 • ••«•« v •

Road.
Rengėjai kviečia visus vieti

nius ir iš apylinkės kolonijų lie
tuvius ir lietuvaites, ypač iš 
Schenectady, Albany, Troy, 
Fort Plain, Herkimer, Utica ir 
kitų atvykti, kur turėsite progą 
atnaujinti pažintis ir susipa
žinti.

Du kart savaitini laikraštį

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau- M 

■ šių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. | 
jį Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 1 
\ penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams..........$4.00
Pusei metų ........................................ 2.00

| Imant tik vieną numerį į savaitę,
metams kaina.................................. $2.00
Pusei metų ........................................ 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

J siųskite:—

DARBININKAS
' 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

v

G1VE NOV- 
GIVE MORE

KEEP YOUR 
RED CROSS 
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