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J
Jung. Valstybių 

tuose, miesteliuose 
mėliuose kilo 
džiaugsmas, kada 
dentas Truman pranešė,
jog Japonija pasidavė. Kai 
kur ir kai kas net ir per
daug linksminosi, ypač per 
tas dvi laisvas nuo darbo 
dienas. Žmonės džiaugiasi 
ir kitose šalyse. Ir yra ko 
džiaugtis.

Tačiau reikia pažymėti, 
kad visi džiaugiasi, bet ne
visi linksminasi, nes karo 
dievaičiui paaukota milijo
nai jaunų gyvybių. Visa
me pasaulyj milijonai jau
nuolių nebegrįš į namus 
pas savuosius, o ir grįžu
sieji nevisi bus tie, kaip jie 
išėjo. Didelis jaunuolių 
skaičius grįš invalidais. 
Štai dėl ko mes negalime 
perdaug linksmintis. Gali
me džiaugtis ir Dievui dė
koti, kad karas užsibaigė, 
maldauti Jo pasauliui tei
singos taikos ir taipgi, kad 
nors daugelis mūsų jau
nuolių, išlikusių gyvais, 
atgautų normalią sveika
tą.

Mes visi turime būti pa
siruošę sutikti grįžtančius 
jaunuolius ir juos šiltai 
priimti.

Mažosios tautos, kaip 
Lietuva, Latvija, Estija ir 
kitos, kurios tebėra dikta
toriaus karo jėgų paverg
tos, dar nesulaukė džiaugi 
smo, o tik vilties, kad gal 
kada nors ir jos atgaus 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tad maldaukime Aukš
čiausiojo, kad ir paverg
tos, taiką mylinčios tautos 
susilauktų to džiaugsmo, 
kokiu yra užsidegę laisvos 
tautos.

Valsty- 
mokslas 

padėty 
was in

Atomo Expertai "lšqelbėti" 
Nuo Juozo Vodkos

The Boston Herald tilpo 
aprašymas apie priėmi
mą, kurį suruošė Massa- 
chusetts Council of Ame
rican - Soviet Friendship 
Harvardo Kolegijos obser
vatorijos direktoriui Dr. 
Harlow Shapley, sugrįžu
siam iš Rusijos, kur jis da
lyvavo U.S.S.R. Interna- 
tional Scientific Congress 
praeitą mėnesį.

Priėmimas įvyko Har
vardo Prof. Howard Mum- 
ford Jonės namuose, daly
vaujant skaitlingam bū
riui Harvardo ir M.I.T. 
profesorių, simpatingai | 
sovietų atžvilgiu nusitei
kusių.

Astronomas Dr. Shapley, 
pasakodamas savo įspū
džius iš Rusijos, pranešė, 
kad vienas Amerikos mok
slininkas, kuris dirbo prie 
atominės bombos ir aštuo- 
ni Anglijos mokslininkai, 
kurie galėjo ką nors žinoti 
apie šią bombą, buvo su
laikyti nuo vykimo į Rusi
ją dalyvauti tame kongre
se. Jiems buvę uždrausta užlaikomųjų.

ten dalyvauti, nes prisibi-į 
jota, ‘‘kad vodka gali pa-! 
liuosuoti jų lūpas”. —

Reiškia, išsigėrę gali iš-1 
siplepėti apie tą ruošiamą 
slaptingąją bombą.
Rusijoj Mokslas Mizer- 

noj Padėly
Dr. Shapley toliau pa

reiškė, kad minėtas kon
gresas buvęs skystas pre
tekstas sukviesti moksli
ninkus iš kitų šalių, ypa
tingai Jungtinių 
bių, nes Rusijoj 
esąs mizernoje 
(Russian Science
vvretched condition).

Stalinas Kaip Chew 
Gumas Ar Cigaretai, 
Visur Reklamuojamas

Baigdamas šis Harvardo 
mokslininkas sakė, kad 
vienas iš labiausiai jį erzi
nančių dalykų buvę, tai 
smarkiai perdėta reklama 
“Dėdės Juozo” (“One of 
the things that annoyed! 
me in Russia, was the ter- 
rific overselling of ‘Uncle! 
Joe’”). Kiekviename mie-| 
ste ar kaime esą išstatyti | 
milžiniški Stalino ir Leni
no paveikslai, nuo kurių 
jis “pavargęs”. * “Many
tum, kad jie bando par
duoti “chewing gumą” ar 
cigaretus, kuriems reika
lingas didelis pardavimo 
vajus”. (“That needed a 
big sales campaign). Jis 
pasakęs Rusijoje šešias 
radio kalbas, kaikurios bu
vusios užrekorduotos, iš
verstos rusų kalbon ir vėl 
per radio perduotos. Rap.

ĮJetuvos kariuomenė Vilniaus gatvėmis trempia žirgų nešama. Tai buvo 
nepriklasomybės, nors jau jaučiamam pavojuj, momentas, kai sovietams pasi
traukus, Vilnius buvo Lietuvai grąžintas.

Jo Šventenybė Pijus XII 
Ragino Japoniją Priimti 

Pasidavimo Sąlygas
Vatikano Miestas, rugp.

Gen. MacArthur Lankia Japonijos
Pasiuntinio

penktadienioManila, rugp. 16 — Gen. shu salos, 
16—Praneša, kad Jo Šven- Douglas MacArthur, Ali- rytą, 
tenybė Popiežius Pijus jantų vyriausias koman- 
XII, sužinojęs apie Alijan- dienus, įsakė Japonijai daryti 1000 pėdų aukštu- 
tų ultimatumą Japonijai,:prisiųsti savo pasiuntinį,imoję ratą, 

lydimą militarių patarėjų, 
į į jo centrą, kad sužinoti A- 
lijantų paruoštas Japoni- 

j jai pasidavimo sąlygas.
I

ragino ją, kad tas pasida
vimo sąlygas priimtų.

Jo Šventenybė Pijus XII 
labai norėjo, kad karas ko- 
greičiausia pasibaigtų. 
Dar labiau susirūpino karo 
užbaigimu Tolimuose Ry
tuose, kai buvo panaudo
ta atominė bomba.

------------------------------------------------- j

VYRAI VIRŠ 38 METŲ AM
ŽIAUS GALI IŠEITI IŠ 

KARO TARNYBOS
VVashington, D. C., rugp. 

16 — Jung. Valstybių ar
mija, laivynas ir marinų 
dalis praneša, kad pagal 
demobilizacijos planų gali 
būti atleista iš karo tarny
bos net 7,500,000 vyrų lai
ke 12 iki 18 mėnesių.

kurie yra 38 ar 
metų amžiaus,

Vyrai, 
daugiau 
jeigu jie prašys, gali būti 
atleisti iš armijos laike 90 
dienų.

Laivyno vyrai gauna at
leidimo punktus pagal am
žių, tarnybos ilgumą ir jei
gu jie turi ką nors užlai
kyti, nežiūrint kiek būtų

Marinai gauna punktus, 
kaip ir armijos vyrai; ma
žiausia 85 punktus turi tu
rėti vyrai ir 25 moterys- 
merginos.

Be to, laivyno vyrai, ku- 
!rie yra užsitarnavę nors 
į vieną iš šių kovos atžvmė- 
jimų: Medai of Honor, Na
vy Cross, Legion of Merit, 
Silver Star Medai ir Dis- 
tinguished Flying Cross, 
gali būti atleisti iš karo 
tarnybos, jeigu prašytų.

Japonų lėktuvas turi pa-

Imperatorius Turi Klausyti Gen 
MacArthur Įsakymu

Japonijos Kabinetas Atsistatydino

Gen. MacArthur parei
kalavo, kad Japonijos pa
siuntinys su savo patarė
jais vyktų baltos spalvos 
lėktuvu su žaliu kryžių,1 
matomu 500 jardų. Jis į- 
sakė, kad lėktuvas turi bū- 
ti neapginkluotas “Zero ti-! 
po, 22 L2 D3 modelio”, ku
ris turi pasikelti iš Sata 
Misaki aerodromos, Kyu-

Kaip žinoma, Jung. Vals-' preZjdentO Truman Oficia- 
&AmgpTSiunt^Zl lūs Pranešimas 
nijai reikalavimą liepos 26 Antradienį, rugp. 14 d., 
d. š. m. iš Potsdam-Berly- 7 Val. vakare, Prezidentas 
no besąlyginiai tuojau pa- Harry S. Truman sušaukė 
siduoti arba likti sunaikin- spaudos konferenciją, ku

rioj raporteriams pranešė, 
kad šiandien po pietų gavo 
Japonijos valdžios atsaky
mą į J. V. valstybės sekre
toriaus pasiųstą raštą rug
piūčio 11 d. Japonija pilnai 
pasiduoda, kaip buvo rei
kalauta Potsdam deklara
cijoj, kuri apibudina Japo
nijos besąlygini pasidavi
mą. Atsakyme nėra kvali
fikacijų.

Jau sutvarkyta forma
liam pasidavimo sąlygų 
pasirašymui, kaip galima 
greičiau.

Gen. Douglas MacArthur 
paskirtas Vyriausiu Ali
jantų Komandierium pri
imti Japonijos pasidavimą. 

Didžiąją Britaniją, Rusi
ją ir Kiniją atstovaus auk
ščiausiojo rango karinin
kai.

Tuo pačiu laiku Įsakyta 
Alijantų karo jėgoms nu
traukti ofensyvę veiklą.

V-J Dienos proklamaci
jos turi palaukti, kol Ja
ponija formaliai pasirašys 
pasidavimo sąlygas.

Prezidento pirmasis tek
stas baigėsi Japonijos no
ta. kurioj Jung. Valstybės, 
Didžioji Britanija, Rusija 
ir Kinija buvo oficialiai in-

Tęsinys 2-ame pust

tai. Japonija delsė — ne
davė tuojau jokio atsaky
mo. Prezidentas Truman 
pakartojo Alijantų reika
lavimą. Japonija vis tyli. 
Amerikiečiai lakūnai pa
leido naują atominę bom
bą. kuri sunaikino Japoni
jos miestą Hiroshimą. Po 
trijų dienų paleido kitą a- 
tominę bombą ant Naga
saki miesto, kuri sunaiki
no visą miestą. Po to ir 
Rusija įstojo į karą prieš 
Japoniją.

I

kol jis bus su
tiktas P-38 kovos lėktuvo- 
palydovo ir paskui nusi
leisti ant Ie Shima baltai 
nudažyto ruožo su dau
giau žalių kryžių. Japonai 
turi pranešti Gen. MacAr-į 
įthur šešios valandos prieš 
j jų lėktuvo pasikėlimo iš 
Kyushu salos aerodromo. ■ 
Signalas turi būti “Ba- 
taan”.

Pranešama, kad japonai 
labai vilkina ir su įsaky-' 
mij pildymu. Bet tas japo
nų vilkinimas yra jų pačių 
nenaudai.

JAPONAI NUSKANDINO 
AMERIKOS KRUISERĮ 

INDIANAPOLIS
_________ /

Tai įvyko liepos 16 dieną.

Penktadienį, rugpiūčio 9 
d. Japonijos Domei žinių 
agentūra paskelbė, kad už
sienių reikalų ministras 
pranešęs Rusijos ambasa
doriui Malik, jog Japonija 
sutinkanti pasiduoti, o tik 
prašanti, kad imperatorius 
Hirohito ir toliau būtų pa
liktas krašto valdovu. Ali
jantai sutiko palikti impe
ratorių Hirohito su ta są
lyga, kad jis turės klausyti 
Alijantų komandieriaus į- 
sakymų. Tikėtasi, kad Ja
ponija tą sąlygą tuojau 
priims. Bet ir vėl tyla.1 
šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį visame pasau
lyj didžiausias įtempimas. 
Laikraščiai išėjo su įvai
riais spėliojimais.

VVashington. D. C., rugp.
16 — Philippinų jūroje ja
ponai nuskandino Ameri
kos kruiserį Indianapolis. 
Šiuo kruiseriu amerikie
čiai pristatė atomų bom
bai medžiagą į Guam. 
Grįžtant iš Guam, japonai 
užpuolė ir iš 1,196 įgulos 16 — Jung. Valstybių Lai- 

845 žu- vynas panaikino apie 6 bi- 
litrui r\l r* 11 lrnn t ro Izf no

žuvo ir devyni marinai su- kurie buvo padaryti prieš 
Napoleonas, žeisti. ikaro užbaigos.

Laivynas Nukirto 6 Bilionu 
Dolerių Darbą

VVashington, D. C., rugp.

Kiekviena prarasta va- narių penki mirė,
landėlė yra nauja nelai- vo, 307 sužeisti, 30 marinų lionų dolerių kontraktus, 
mės proga ateityje.

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES —SALĖM. MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 18 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos, muzikos kūriniai, pranešimai, žinios ir 
trumpos kalbelės plauks oro bangomis į Jūsų, Gerbia
mieji Skaitytojai namus.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykitės programos iš \VESX stoties, Salėm, Mass.

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

Telephonai: SOUth Boston 2630 arba NORvvood 1449



Penktadienis, Rugpiučio 17, '45 DARBININKAS 2
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ĮVAIRIOS žinios
Cr

JAPONIJA PASIDAVĖ

JAPONIJOS PASIDAVIMO 
TEKSTAS

J. V. Cenzūra Atšaukta

vyriausybėlriams. laivyno ir oro. vir-’ 
... 1945 m. šininkams, kur jie nebūtų,

. kad jie nutrauktų visus 
aktyvius veiksmus ir pasi
duotų. kaip reikalautų Vy
riausias Alijantų Karo Jė
gų Komandierius įgyven
dinimui aukščiau pažymė
tų sąlygų.

Japonijos 
rugpjūčio 14 d 
pranešė Jung. Valstybių, 
Didžiosios Britanijos. So
vietų Rusijos ir Kinijos 
vyriausybėms, kad ji pasi
duoda. kaip buvo reikalau
jama Potsdamo ultimatu
me. Japonija priėmė Pots
damo deklaraciją rugpjū
čio 10 d. ir savo atsakymą 
datavo rugpjūčio 11 d. š. 
m., kuris buvo įteiktas vi
sų keturių valstybių vy
riausybėms.

Atsakymas parašytas se
kančiai:

1. Jo Didenybė Imperato
rius išleido imperatorišką 
raštą kas link Japonijos 
priėmimo Potsdam dekla
racijos.

2. Jo Didenybė Impera-Į Amerikos karo jėgos įeis į 
torius paruošė įgaliojimą! pačią Japoniją, tai gali su- 
ir užtikrino savo vyriausy-' tikti visokių netikėtumų, 
bės pasirašymą ir savo Im-, Amerikiečiai labai atsar- 
peratoriško Generalio Cen-'giai ruošiasi paimti Japo- 
tro. kad Potsdamu o dėklą-'nijos kontrolę. Japonai 
racijos būtinos sąlygos slapta gali pulti ir nužudy- 
bus išpildytos. Jo Dideny- ti svetimų gyvybes ir pas- 
bė taipgi paruošė savo įsa- kui patys nusižudyti var- 
kymą Japonijos milita- du imperatoriaus.

Truman dėkoja 
ir radio 
už nuo-

Su Japonais Dar Gali Būti 
Nesusipratimų

Prezidentas Harry S. 
Truman proklamavo sek
madienį, rugpiučio 19 d., 
kaip MALDOS DIENĄ, 
kad padėkoti Dievui už 
pergalę ir maldauti Jo pa
ramos ir vadovybės į tei
singą taiką pasauliui. i

Karo Taryba Grąžina Laisvę 
Industrijai

Washington, D. C., rugp^
16 — J. V. Karo Produkci-

kaikurių suvaržymų, kad 
neprileidus prie infliaci
jos. Mažieji bizniai taip 
pat bus apsaugoti.

Baltųjų Rūmų vadai pra
našauja dar didesnę gero
vę negu buvo prieš karą. 
Suprantama, gal kokį lai
ką, kol dirbtuvėse bus pa
keista darbai — iš karo į 
civilius darbus, ir bus

-

Pradžia 1-mame puslapyj 
formuotos, jog Japonijos 
imperatorius išleido impe
ratorišką pasidavimo raš
tą, kuriame užtikrina bū
tinus parašus po sąlygo
mis, kaip yra Alijantų nu
matyta, ir įsakė savo ko- 
mandieriams nutraukti 
aktyvius veiksmus, ati
duoti visus ginklus ir pa-

■trumpas nedarbas, bet P° feisTi v'is’as'karo'jįas’. kū
•4- w M <-<■ v ■« n 4- 1 T 4-1 V** O 1 I *

inetas atsistatydino po a- 
pie 5 valandų nuo impera- 

, toriaus pranešimo apie Ja
ponijos besąlyginį pasida
vimą Alijantams.

Japonijos imperatorius, 
kalbėdamas ministerių ka
binete, verkė ir sakė, kad 
jis “daugiau nebenori ma
tyti savo pavaldinių už
muštų ugnies kautynėse.” 

; Verkę ir visi ministeriai, 
sako Tokio radio.

Vienas Tokio kalbėtojas 
sako, kad kraštas nepra
rado “dvasinės jėgos.”

v •

to bus visiems užtektinai 
darbo. rios yra jų kontrolėje ir jų 

pasiekiamos.

Kitas Prezidento 
Pranešimas

Prezidentas Truman
i reiškė, kad jis įsakė Rink- 

Londonas, rugp. 1&— tinei Tarnybai sumažinti 
Vakar Anglijos karalius vyrų draftavimą kas mė- 
Jurgis VI iškilmingai ati- nuo nuo 80,000 iki 50,000. 

naują parlamentą. 
Darbiečiai pasiūlė parla
mentui nacionalizuoti ban
kas, kasyklas ir taipgi su
teikti Indijai “pilną savi
valdybę”.

I 
I

sus suvaržymus industri-i 
: jai. Iki pirmadienio iš 400 • 
KPT kontroliuojamų ga-l 
minių beliks tik 40 ir tai 
tik laikinai.

Taigi nuo pirmadienio 
į karo darbai sumažės, bet jarf 
žymiai padidės civiliai 
darbai visoje mūsų indus
trijoje. Dabar jau bus ga
minami refrigiratoriai, 
drabužių skalbimui maši
nos, automobiliai ir kiti 
reikalingi daiktai civi
liams žmonėms. Tačiau

Prez. Truman įsakymu 
ir patvarkymu, Jung. Val
stybėse laikraščių ir radio 
cenzūra atšaukta. Prezi
dentas
laikraštininkams 
komentatoriams 
širdų kooperavimą karo 
metu.

Vadinasi, Japonai pasi
davus, visa spauda ir radio jos Taryba, Japonijai pasi- 
atgauna laisvę, kurią ture- davus, atšaukė beveik vi
jo prieš karą.

VVashington. D. C., rugp. 
16 — Japonijos imperato-; 
rius Hirohito davė įsaky-! 
mą “Vyriausiai koman
dai”, kad sustabdytų visą 
aktyvų veikimą prieš Ali- 
jantus. Tačiau, žinodami i 

• japonų fanatiškumą, kada

Karo Darbininkai Gavo Dvi 
Dienas Su Atlyginimu

Darbieaai Pasiūlė Parla
mentui Nacionalizuoti 

Bankas, Kasyklas pa- I
26 Mirė Taikos Dži< 

Šventėje

LIETUVIAI TREMTINIAI 
AUSTRIJOJ

Apskaičiuojama. kad) 
Austrijoj prie Šveicarijos j 
sienos randasi apie 3.000, 
lietuvių. Daugiausia jų y-į 
ra apie Landau. Bregenz ir! 
Bludenz. o taip pat prie; 
Insbrucko ir Kufstein. kur 
yra UNRRA stovykla lie
tuviams.

Bludenz įvyko lietuvių 
Čurlionies ansamblio kon-; 
certas, kuriam vadovavo 
Alfonsas
Klaipėdos. Šokėjų grupei 
vadovavo ‘~ 
kuri prieš kelis metus lan
kėsi Amerikoj.

Mikulskis iš

M. Baronaitė.

1-sios armijos vadas, gen. 
De. Lattre de Tassigny. 
Koncerte dalyvavo beveik 
visi to miesto prancūzai. 
Atsilankė to miesto bur
mistras ir daug austrų.

Kautynės Tebesitęsia 
Burmoje

Rangoon, rugp. 16 — Ja
ponijos pasidavimas nenu
traukė kautinių Burmoje.

Taipgi praneša, kad ir 
Rusijos karo jėgos tebesi-

Šokėjų briauna gilyn į Japoniją 
grupę palaiko prancūzų (link Kinijos.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

L
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Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitinį laikraštį

iiDARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau

sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams........... 84.00
Pusei metų ......................................... 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina.................................... $2.00
Pusei metų ......................................... 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
3S6 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

VVashington, D. C., rugp. 
16 — Prezidentas Truman 
rugpjūčio 14 dienos vaka
re paskelbė, kad visi Fede- 
ralės valdžios ir karo dirb
tuvių darbininkai gauna 
dvi dienas švenčių su atly
ginimu Japonijai pasida
vus.

New York (LAIC) — 
New York Times kores
pondentas J. MacCormac 
dviem atvejais rugp. 2 ir 
7, praneša iš austrų sosti
nės Vienos apie nesiliau
jantį raudonarmiečių plė
šikavimą ir masinį moterų 
niekinimą per visą rusų o- 
kupuotą Austriją.

Būdinga, kad rusų admi
nistracija moterų niekini
mą plačiai toleruoja ir į tai 
žiūri kaipo ir naturalę lai
mėtųjų teisę. Visai pana
šiai kaip kad kryžiuočiai 
ar Čingizchano ordos elgę
sis Lietuvoje. MacCorman 
pranešimas ryškiausia pa
rodo kokius civilizacinius 
standartus Raudonoji Ar
mija su savim iš rytų atsi
nešė.

Kaip žinome, Vakarų Eu
ropos karo meto standar
tais žiūrint, moters nieki
nimas paprastai yra bau
džiamas mirtimi.

Pastebiama, kad visoj 
rusų okupuotoje Europoje 
plėšikavimas eina dviem 
kryptimi individinis — ne
organizuotas ir masinis — 
organizuotas. Iš pavienių 
asmenų atimamas ne tik 
butų kilnojamas invento
rius, bet ir laikrodėliai, 
brangenybės, automatiš
kos plunksnos (fountain 
pens) ir tt.

Organizuotas plėšikavi
mas siekia išsivežti visas 
vertingesnes pramonės in- 
stalacijas, kaip mašinas, 
stakles, ir tt. Viskas tas 
daroma neva “reparacijų” 
(nuostolių atlyginimo) są
skaitom Kas nesiduoda

A
Į

i
Rusija ■ Kinija Pasirašė 

Sutartį Maskvoje

stu apsirūpinti šaltinis — 
spekuliacija ir “juodasai 
turgus”. Būdinga, kad 
juodajame turguje par
duodamas maistas paeina 
iš rusų administracijos su- 
rekvizuotų išteklių. — Pa
stebi savo pranešime Mac- 
Cormack.

• v

Gasolino Racionarimas 
Atšauktas

Prez. Truman patvarky
mu, gasolino racionavi- 
mas atšauktas nuo rugpjū
čio 14 dienos.

Automobilistai rugpiučio 
15 d. masiniai užpuolė ga
solino stotis, kad prisipilti 
tankus. Kaikurios stotis 
pritrūko gasolino. Tačiau 
valdžios viršininkai pa
reiškė, kad tuojau bus pri
statyta gasolino, ir kad 
laike dviejų dienų bus už
tektinai gasolino visiems, 
valdžia kol kas neatšauks

v •

I

; ■ paimama — planingai nai- 
| kinama vietoje. Eina nere-
; getas ir sąmoningas oku- 
| puotų kraštų “proletariza-

vimas”.
| i Šis sovietų politikos tiks-'

1 las yra aiškus — atimti iš 
| ■ darbininkijos produkcijos 
11 priemones, tuo būdu, dirb
ai tinai sukurti bedarbę ir 
"išmones pastūmėti į socia- 
| į lės desperacijos glėbį.
*’ Tuo tikimasi kraštą su- 
I i komunizuoti.
Įh Galutinam vaizdui susi-

■ daryti pridursime, kad Au- 
iįstrijos didmiesčiuose, ypa- 
| ' tingai Vienoje, siaučia tik- 
|iras badas. Vienintelis mai-

Maskvos radio praneša, 
kad Rusijos ir Kinijos vy
riausybės pasirašė sutartį. 
Susitarta visais klausi
mais, būtent, “draugingu
mo ir susivienymo”.

Kaip tik abiejų šalių vy
riausybės tą sutartį pa
tvirtins, tai ji bus paskelb
ta viešai. Toji sutartis pa
sirašyta rugpiučio 14 d.

Įdomu, kaip toji sutartis 
atsineša į Kinijos komu
nistus, kurių kariuomenė 
kovojo prieš pačius kinie
čius ? Kaip žinoma, Kinijos 
vadas, generalisimo 
Chian Kai-shek įsakė ko
munistams nesikišti į Ki
nijos karo reikalus, tačiau 
komunistai to įsakymo rfe- 
silaiko.

Jis tikisi atleisti iš karo 
tarnybos per metus ar 18 
mėnesių nuo 5,000,000 iki 
5,500,000 vyrų.

Japonijos besąlyginis 
pasidavimas yra reikšmin
gas, nes per 2,600 su virš 
metų į Japonijos žemę ne
buvo įėję jokia svetima jė
ga. Bet Japonijai nebuvo 
kito pasirinkimo, kaip tik 
pasiduoti. Atominės bom
bos buvo priežastimi. Kai 
kas sako, kad dėl Rusijos 
įstojimo Japonija pasida
vė. Tačiau gen. Makato 
Onodera, japonų karo at- 
tache Švedijoj, pareiškė, 
kad atominė bomba, o ne 
Rusijos įstojimas į karą 
privertė japonus prašyti 
taikos.

“Ateity japonai su ame
rikiečiais susitiks tiktai 
teniso lauke, bet ne mūšio 
lauke”, sako japonų gen. 
Onodera.

Japonams . buvo toks 
skaudus besąlyginis pasi
davimas, kad jie, kalbant 
jų imperatoriui, nuleidę 
galvas verkė.

Associated Press prane
ša, kad Jung. Valstybėse 
besidžiaugdami ir besi
linksmindami dėl Japoni
jos besąlyginio pasidavi
mo, mirė 26 žmonės. Miri
mų priežastis: trafiko ne
laimės, šaudymas, širdies 
atakos ir nuskendimas.

New Yorko mieste 890 
žmonių pasidavė gydymui 
nuo sužeidimų ar alkoho
lizmo.

Sovietų Pasiuntinė Švedijai 
Pasitraukia

J. V. Vis Dar Gamina 
Atomines Bombas

Japonijos Ministerių Kabi
netas Atsistatydino

New York (LAIC) —The 
American - Swedish News 
Exchange ,Inc., savo pas
kutiniajame biuletenyje 
pranešė, kad ilgus metus 
Stockholme išbuvusi So
vietų pasiuntinė — mote
ris Aleksandra Kollontay 
dėl nesveikatos pasitrau
kė. Jos vieton skiriamas 
33 metų amžiaus Ilja Čer- 
nyšov.

Kaip žinome , Maskvai 
reikalauja, A. Kollontay 
dėjo dideles pastangas pri
versti švedų valdžią prie
varta grąžinti į Rusiją vi
sus Švedijoje atsidūrusius 
pabėgėlius iš Pabalčio.

Spokane, Wash., rugp. 16 
— Nežiūrint to, kad Japo
nija pasidavė, bet atomi
nės bombos vis dar gami
namos.

LIETUVIAI-TREMTINIAI VA-
KARŲ VOKIETIJOJE 

ORGANIZUOJASI

Japonijos kabineto pre
mjeras Kantaro Suzuki, 
atsistatydindamas pareiš
kė, kad “Japonijai priė
mus Potsdam deklaraciją 
susidarė nauja padėtis, 
kuri reikalauja naujo ka
bineto vyrų su šviežiomis 
idėjomis.”

Suzuki ir jo visas kabi-

Dar 5 Divizijos Grįžta 
Į Namus

Paryžius, rugp. 16 — Ja
ponijai pasidavus, iš Euro
pos skubiai veža karius į 
Jung. Valstybes. Daug 
mūsų vyrų buvo sulaikyta 
vežimui j Pacifiko sritis, 
bet dabar jie vežami į na
mus.

Maršalas Petain buvo 
turimų pranešimų kaltinamas ir teisiamas už 

bendradarbiavimą su Vo
kietijos naciais.

Maršalas Petain pareiš
kė: “Teisėjai, mano gyvy
bė ir mano laisvė yra Jūsų 
rankose. Aš savo garbę au
kojau savo šaliai. Darykite 
su manim taip, kaip Jūsų 
sąžinė diktuoja. Aš nieko 
neturiu ant savo sąžinės 
už tai, kad aš per visą savo 
ilgą gyvenimą ir ant mir
ties slenksčio, aš tvirtinu, 
jog aš neturėjau jokios ki
tos ambicijos, kaip tik tar
nauti Prancūzijai.”

New York (LAIC) — Iš 
eilės 
aiškėja, kad vakarinėje 
Vokietijoje atsidūrę trem
tiniai sparčiai organizuo
jasi. Kaikuriuose stambes
niuose centruose įsteigė 
pradžios mokyklas, vaikų 
darželius, sanitarijos pun
ktus, sporto klubus, anglų 
kalbos kursus, stenografi
jos (shorthand) kursus, 
meno ratelius, ir t.t. Vie
tomis funkcijonuoja net 
aukštesnės gimnazijos 
klasės.

Eilėje kolonijų leidžiami 
savaitraščiai net dienraš
čiai. Vakarai praleidžiami 
klausantis populiarių pa
skaitų.

I

Petain Nuteistas Mirties 
Bausme

Londonas, rugp. 16 —
Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Prancūzijos 
maršalas Henri - Philippe 
Petain nuteistas mirties 
bausme.

Amžinai nauju ir nuolat 
augančiu nusistebėjimo ir 
pagarbos jausmu pripildo 
mano sielą du dalykai, juo i 
dažniau ir ilgiau apie juos 
galvoju: tai žvaigždėtas 
dangus virš manęs ir do
ros dėsniai manyje.

Kantas.

Komunistų “rojus”— vi 
si lygūs ubagai.

|L

įvyksta šiandien

>
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tampomas po įvairius Vokieti
jos kalėjimus. Iš viso teko sė
dėti 11 kalėjimų ir koncentraci
jos stov. Ačiū Dievui, šiais me
tais balandžio 14 dieną buvau 
Amerikos pergalingos Armijos 
išvaduotas Bayrento kalėjime.
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New York (LAIC)
Plačiai skaitomas katali- gerovei bet kuriame tų 
kiškas savaitraštis “The kraštų? Ar totalitarizmas 
Tablet”, per dvi savaites iš yra sumuštas ir valstybinėi 
eilės prisimena Lietuvos tironija sunaikinta?” 
žmonių teises į laisvę. I Rugpiučio 11 d. editoria-1 

luose laikraštis svarsto: 
Potsdamo nutarimus gana 
pesimistiškai. Laikraštis 
pagiria ligi šiol Prezidento 
Trumano parodytas būdo 
savybes ir ragina skaityto
jus rašyti laiškus Prezi
dentui, kadangi 80% Pre
zidento gaunamų laiškų, 
kol kas, reguliariai ateina 
iš tų, kurie Rusiją stato 
pirm visko.

Kitame editoriale, “In- 
ternational Bias” laikraš
tis rašo — “Žmonės, kurie 

į visame pasaulyje džiaugė-' 
si Atlanto Charterio pa
skelbimu ir kurie taip sti
priai rėmė Keturių Lais
vių idealus dabar stebėsi— 
kas atsitiko su Lenkijos 
laisve, ir jie veltui ieško 
netgi paprasto paminėji
mo apie Latvijos, Lietu
vos ir Estijos atsteigimą 
Potsdamo raporte. Užak
centuokime savo laimėji
mą ir grąžinkime laisvę vi
sam pasauliui pirmiausia 
Suomijai, Lenkijai, Jugo
slavijai, Čekoslovakijai, 
Latvijai, Lietuvai, Estijai, 
Austrijai, Vengrijai ir tt.

laidoje 
pa m i n ė j o 

nusivylimą 
su Sovietais 

“Ar daug yra 
Lietuvai,

Rugpjūčio 4 d. 
redaktorius 
Churchill’o 
santykiuose 
ir klausia:
vilties Lenkijai, 
Estijai ar Latvijai atsi- 

Vengrijai, Jugo- 
Rumunijai, Bul-

Komunistai iš prityrimo žino, kad revoliucijai j----~r~-
sėkmingai pravesti tarp kit ko reikia trijų svarbiausių! PaniJ°-^ 
dalykų: paruošimo masių, pralaimėto karo ir armijos 
dalyvavimo. Masėms paruošti jie varo ilgą nuolatinę 
propagandą. Tam dalykui Rusijoj prireikė daugiau; 
kaip pusės šimtmečio. Pralaimėtas karas geriausia 
proga revoliucijai pradėti, nes tuomet žmonėse kyla 
daug nepasitenkinimo ir nerymastavimo dėl sunkių 
mokesčių, brangaus pragyvenimo, maisto trūkumo, 
nedarbo ir tt. Bet ir čia revoliucijos pasisekimas dar 
neužtikrintas, jei kariuomenė bus ištikima esamai vy
riausybei. 1905 m. Rusijos masės jau buvo gerokai iš
judintos, karas su japonais pralaimėtas, generaliniai 
streikai sėkmingai įvykdinti, o bet gi revoliucija galų 
gale buvo numalšinta, nes armija tik maža dalimi prie 
jos prisidėjo. Visai kas kita įvyko 1917 m. Po nesėk
mingo pasaulinio karo, rusų armija pasidavė prieš
valstybinei propagandai, karo fronte visiškai susmu
ko, gi namų fronte aktyviai į revoliuciją įsivėlė. Kaip 
tik dėlto revoliucija pilnai pavyko.

Dabar Amerikos masės taip pat ryžtingai ruošia
mos prie kažkokio “naujo pasaulio”. Atsargiai, iš pa- 
lengvo, knisamasi po esamąja demokratija. Komunis-1

Steigti? 
slavijai, 
garijai ir kitoms valsty
bėms išlaisvinti? Taikai 
Balkanuose, Italijoje, Is- 
'Prancūzijoje ar 

Vokietijoje atsistatyti? 
Pasauliniai sandarai susi
daryti? Ar bet kas gali 
matyti vilties demokrati-

I
I
i

NUEISIU

Nueisiu, nueisiu, 
Žaliojon girelėn nueisiu.

Pakirsiu. pakirsiu, 
Aukštąjį klevelį pakirsiu.

Parnešiu, parnešiu. 
Senajam tėveliui parnešiu.
Dirbdinsiu. dirbdinsiu, 
Margąją lovelę dirbdinsiu.

Migdysiu, migdysiu, 
Jaunąją mergelę migdysiu.

Karys M/Sgt. Frederic Hensel, 26 m. amž., i" 
Corbin, Ky., praradęs karo kovose rankas ir kojas. 
Jam paskirta mėnesinės algos $265.00. šalę rymo jo 
žmona. Ta baisioji nelaimė šį karį palietė Okinavva 
salos mūšiuose, kai sprogo mina po jo kojomis.

LIETUVIO TREMTINIO
LAIŠKAS IŠ EUROPOS

Šiomis dienomis “Darbininko” 
, redakcija gavo laišką nuo Lie
tuvos jaunuolio, kovojusio ir 
tebekovojančio dėl Lietuvos 

i laisvės ir nepriklausomybės. Šis 
i laiškas rašytas vienam jaunuo
liui, dabar gyvenančiam Ame
rikoje, su kuriuo rašytojas kar
tu mokėsi Kaune.

__ o._,______________ ___________ „_________ ruošimu bebūtų, dar lieka dvi stambios sąlygos revo- 
tai labai apdairiai stumiasi pirmyn. Jie žino, kad sąly- liucijai laimėti: nesėkmingas karas ir armijos neišti- 
gos Amerikoj daug kitoniškesnės negu Rusijoj. Čio- kimybė. Čia tai jau painiojasi du stambūs kliuviniai: 
nykštės masės, kad ir naiviai lengvatikiškos, bet gerai karas laimėtas ir laimėjusi armija yra, žinoma, vals- 
susipratusios ir branginančios savo demokratinį gy- tybei ištikima. Kliuviniai, rodos, nenugalėtini, bet ko- 
venimą. Komunistų agitatoriai gudriai įtikinėja, kad munistai vilties nenustoja. Kad ir karas laimėtas, bet 
jie veda į daug tobulesnę demokratiją. Apie komunis- pokarinis gyvenimas gali būti sunkus: maisto trūku- 
tinę tvarką kol kas nė žodelio, bet atsigimusioji komu- mas, infliacija bei pinigų vertės sumažėjimas, milijo- 
nistų partija jau atvirai prasitaria apie socializmą, nai bedarbių dėl karo gamybos sustojimo ir tt. Į to- 
Antra vertus, “progresinį” Sovietijos gyvenimą jie kias pablogėjusias gyvenimo sąlygas grįš milijonai de- 
kelia į padanges. Pavyzdžiui, “Rusijos Draugų” veikla, mobilizuotų karių. Ar visi bus tinkamai aprūpinti — 
Kas gali būti tikslesnio, kaip liaupsinimas tos šalies, sveikieji darbu, sužeistieji tinkama priežiūra? Gali

Rašo:

Baltijos valstybėse.
Taip man bedirbant šitą slap

tą lietuvišką darbą, 1944 m. 
birželio mėnesį Gestapo buvau 
susektas ir areštuotas. Buvau 

I 
įkalinamas ir tardomas (žino
ma, su visais žinomais Gestapo 
kankinimais), Kaune, vokiečių 
saugumo rūmų rūsyje 25 die
nas. Paskui drauge su kitais 
Lietuvos laisvės kovotojais, (iš

“Aš manau prisimeni... jos viso mūsų buvo 27), buvau 
mokinius ir mane... Tu buvai.------------------------------------------
laimingesnis, išvažiavai į toli- TYKUS BUVO 
mą Ameriką ir taip pabėgai nuo j _________
tų nelaimių, kurios po kelių Tykus buvo vakarėlis, 
metų užplūdo nelaimingą Euro- Aiškiai švietė mėnesėlis, 
pą. į Skubinausi nuo darbelio

“Mes, Lietuvos jaunimas, tu- Laistyt rūtelių darželio. (2) 
rėjom daug budėti ir kovoti, i 

___  _________________ Į ___________ _ 7 x kad okupantai iš rytų ir vakarų 
kuri išugdė raudonąją armiją, garbingai Hitlerį nuga- būt visa ko. Tad būtinai reikia armija iš anksto supro- nesunaikintų mūsų tautinių ide- 
lėjusią? Be to, jie visur kaišioja parinktus propagan- paganduoti, kad progai pribrendus būtų pakankamai!alų, nesunaikintų mūsų meilės 
dai fotografinius vaizdus iš tam tikrų “pavyzdingų”, —
Sovietijos įstaigų. Tik pažiūrėkite, kokie linksmi tų 
vaikų, jaunimo ir suaugusių veidai, kokios laimingos: 
jų šypsenos! Tokį džiaugsmą sudaro ne kas kitas, tik 
laimingas Rusijos gyventojų likimas. Tegu Amerikos 
visuomenė prisižiūri ir pati sau padaro išvadas.

Kaip Amerikos visuomenė į tai reaguoja, komu
nistai sau žino ir viešai nepasisako. Kartais atrodo lyg 
ir patenkinti, bet kartais iš karčių žodelių ir gramoz
diškai pašiepiančių karikatūrų numanu, kad ne viskas

Ir priėjau Nemunėlį, 
Per jį siaurą lieptužėlį, 
O taip tamsioje naktelėj 
Bijau eiti per lieptelį. (2) 

ir atsidavimo tėvų tikybai, kad Štai ateina bernužėlis, 
neiškastų duobės mūsų tėvynės Piovęs lankoj dobilėlius, 
laisvei ir nepriklausomybei. i Žada pervest per lieptelį, 

“Kaip jau turi būti žinai šitas Palydėti lig namelių. (2) 
slaptas veikimas prieš Lietuvos O aš, per visą dienelę 
prispaudėjus turėjo pasisekimo, i Nesimačius su gėlelėms,

Vienas palinkusias taisiau, 
Kitas nuvytusias laisčiau.

sprogstamosios medžiagos. Tuo tikslu komunistų agi
tatoriai skverbte skverbiasi į Amerikos kariuomenę.

Bet tautos vadai ir gi nesnaudžia. Kongreso pas
kirtoji komisija nuodugniai tardo tų agitatorių darbe
lius ir sučiumpa jų komunistinę praeitį. Net 16 tokių 
surado, ir tai vis stambios žuvytės: komunistų laikraš
tininkai, komunistinio jaunimo vadai, bolševikiškų or- i Varant mums slaptą propagan- 
ganizacijų šulai ir tt. Jie visi įsitaisė sau vieteles atsa-jdą per radio ir požeminius laik- 
kingose kariuomenės įstaigose ir kai kurie net turilraščius abeji mūsų okupantai Jei motutė mane bartų, 
progos prieiti prie militarinių paslapčių. Tai pavojin- sutiko didžiausį pasipriešinimą Tai gėlelės man užtartų, 

taip einasi, kaip jie norėtų. Bet vis dėlto savo propa- gas širšių lizdelis. Netenka abejoti, kad jis bus likvi- plačiose tautos masėse ir turėjo Jei motutė ir užpyktų,
K. daug mažiau naudos kaip kitose Tai gėlelės nuramintų. (2)gandą nenuilstamai varo toliau. Kaip ten su masių pa duotas.

“Per tuos bado metus kalėji
me teko taip pat sunkiai dirbti 
kalėjimų fabrikuos 
statybose. Vokiečiai 
jimus “patobulino”, 
pirmoj eilėj mintys 
apie laisvę, bet
Prieš suimant aš svėriau 75 
kg., o paskutiniu laiku Bayren
to kalėjime tesvėriau 50 kg. Jei 
dar kokį mėnesį ilgiau, mes visi 
būtumėm mirę badu. 3 mūsų 
draugai mirė nuo bado ir sun
kaus darbo. Vienas iš jų amži
ną atilsį A. V., gal pažįsti, mo
kėsi... vyresnėje klasėje už mū
sų. Mūsų grupės kalinių tarpe 

1Sjbuvo: (Čia rašytojas įvardyja 
grupės dalyvius, bet jų vardų 
netalpiname, kad nepakenkus 
likusiems jų šeimoms pavergto
je Lietuvoje. Red.)”

Be to, rašytojas mini išvežtus 
savo draugus į Sibirą, mirusius 
ir žuvusius dėl tėvynės laisvės 
kautynėse su bolševikais ir vo
kiečiais. Tačiau jų vardų netal
piname dėl tos pačios priežas
ties. kaip aukščiau minėjome.

Toliau rašo:
“Nuo savo suėmimo dienos 

neturiu jokios žinios apie savo 
vargšus tėvus, gal ir jie buvo 
išvežti vokiečių.

“Dabar aš gyvenu... ir dirbu 
amerikiečių batalijone kartu su 
savo kalėjimo draugu... Ačiū 
Dievui esu vėl sveikas ir tvirtas 
ir galiu viską dirbti. Tik ateitis 
neaiški.

“Mielas Drauge gal gali mane 
paimti pas save į Ameriką? Ne
ilgam aš noriu pas jus likti, tik 
tol, kol vėl galėsim grįžti į lais
vą ir demokratiškų tėvynę Lie
tuvą. Aš galiu dirbti visokį, kad 
ir juodžiaus/ darbą. Štai ir da
bar. atsidėkodamas pergalingai 
Amerikos kariuomenei už mano 
išlaisvinimą iš nazių pragaro, aš 
dirbu paprasčiausį darbą...”

Nesistebėsime, jeigu lietuviš
ki bolševikėliai ir šį patriotin- 
gą lietuvį jaunuolį, kovojusį ir 
tebekovojant/ dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės, ap
šauks “fašistu” ir pasmerks 
mirtimi. Tačiau visiems yra ge
rai žinoma, kad mūsų tauta ko
voja tik su priešais — bolševi
kais ir naciais, kad atgauti lais
vę savo tėvynei.

ir barakų 
savo kale
nęs mums 
sukosi ne

apie duoną, 
svėriau

(2)

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

X.

Nutrauktos Derybos
— Ką?! Viktoras?! — užgriovė nesavo balsu 

Tautgėla. — Jis nieko panašaus nėra man 
sakęs! Tai melagystė!
— Gal tamstai to ir nesakė, bet mums tai 

viską pranešė.
— Netiesa! Viktoras negali būti išdavikas! 

Be to, jis niekad man nemeluoja ir nieko nuo 
manęs neslepia!
— Gal nė gerbiamoji tamstos dukrelė nieko 

jums nepasakojo? — lyg netyčiomis saldžiai 
paklausė Pomadinas.

Tautgėla netikėtai krūptelėjo, tartum 
bomba kambary būtų sprogusi.

Pomadinas labai maloniai nusišypsojo.
— Gal pons valdovas malonėtumėte ją čia 

pakviesti ir prie mūs paklausti? Tai gal bus 
lengviausia išeitis. Nieks čia jos nebaugins. 
Ji galės ramiai sau užginčyti, ir mes turėsi
me išrištas rankas. Tada galėsime teisme 
pasakyti, kad nieks Andriaus Stuobrio ne
perspėjo ir kad jis laisva valia pabėgo. Tai 
sutaupytų mums daug vargo ir nemalonumų, 
ir mūsų apkaltinimą prieš panelę Eugeniją 
galėsite skaityti visai nebuvusiu. Ką galite 
pasakyti prieš tokį mano pasiūlymą, pons 
Tautgėla? Ar gali būti geresnė propozicija?

Bezickas neramiai sukruto, bet Pomadi

nas nežymiai jam pamerkė, ir tas nurimo. 
Nors Bezickas pilnai nesuprato žandaro prie
monės, bet instinktyviai nuvokė, kad Poma
dinas turi kokį gerą planą. Staiga viskas nu
švito jo galvoje: Eugenija nemeluos! Jis pui
kiai žinojo, kad, užgavus jos bajorišką savi
mylą, mergelė droš visą tiesą, kad ir pačiam 
carui. Iš viso, Pomadinas tai genialus žanda
ras. Jis žino, kuria styga pagroti.

Tautgėla matomai kovojo su savim. Į- 
traukti dukterį į tokią nemalonią sceną — tai 
baisus pažeminimas! Bet kas gi bedaryti? 
Traukti ją teisman dar nemaloniau. Šitam 
kambary, kad ir biauriausioji scena įvyktų, 
tai vis dėlto tokio žandaro ir tokio niekšo Be- 
zicko nėra ko sarmatytis. Taip, Bezickas tai 
kvailys ir prie to dar niekšas. Tai jis pastū
mėjo visus į tą biaurią istoriją. Kam jam dė
tis su žandaru ? Bet čia sąžinė ir pačiam 
Tautgėlai išmetinėjo, kad jis leido Bezic- 
kui kreiptis į žandarą. Perkūniškai biauri si
tuacija! Bet reikia gi iš to visko kaip nors iš
bristi. Tautgėla paskambino. Įėjo tarnas.
— Pakviesk čia panelę Eugeniją.
— Gerai, pone, — nusilenkė tarnas.

Kiek palaukus, įėjo Eugenija. Ji buvo rūs
čiai susičiaupusi ir šalta kaip ledas. Jos nu
siteikimas buvo toks neprieinamai išdidus, 
kad visiems pasidarė nejauku ir net baugu, 
tartum nusikalusiems mokiniams prieš aš
trų, didingą profesorių. Atrodė, kad ji čia bus 
kamantinėtoja.
— Tėvelis norėjai mane matyti? — šaltai 

paklausė mergina.
Nors tonas buvo išdidus, bet tėvui mato

mai palankus. Juodu išsyk instinktyviai pa
juto, kad turi laikyti bendrą frontą.

— Taip, dukrele. Aš pats jokio reikalo netu
riu, bet, šitiem ponam prašant, turėjau tave 
pakviesti.

Tautgėlos strategija išsyk buvo nustaty
ta: du prieteliai ir du neprieteliai. Tais žo
džiais jis priešams paliko inicijatyvą. Tai jų 
dalykas pereiti į ataką. Nemaloni priešų pa
dėtis. Bezickas pasijuto nusikaltusio vaikė
zo rolėje. Jis tik vogčiomis išdrįso dėptelti a- 
kimis į rūstų, išdidų Eugenijos veidą. Poma
dinas jautėsi laisvesnis. Eugeniją jis buvo 
tik iš tolo tematęs, ir Tautgėla nepasirūpino 
jų supažindinti. Tas išrišo žandarui rankas, 
nes jam tik oficijalinė rolė teko vaidinti. Tai 
lengviau. Visai nereikia varžytis asmenine 
pažintimi.
— Gerbiamoji panele, — pradėjo švelniai 

Pomadinas, — man tenka atlikti nemaloni 
pareiga. Kaip chirurgas daro operaciją tiks
liai ir skubotai, taip ir aš pasistengsiu ko 
greičiausiai atlikti tą pareigą, kurią man už
krauna žandaro mundiras. Bet, prieš pradė
damas tardymą, turiu malonumo pareikšti, 
kad gerbiamoji panelė galite vienu žodžiu 
paneigti daromus jums priekaištus, ir tams
tos žodis “taip”, ar “ne” bus priimtas neuž- 
ginčyjama tiesa, be jokių tolimesnių kaman
tinėjimų. Griežtas tamstos “ne” visą tardy
mą padarys nereikalingą ir reikalas bus 
baigtas. Tik atsakykite į šitą vieną klausi
mą: ar gerbiamoji panelė perspėjot revoliuci- 
jonierių Andrių Stuobrį, kad jis pabėgtų nuo 
laukiamos jį prieš valdžią atsakomybės už 
dalyvavimą revoliucijoj ir užmušimą žanda
rų pulkininko, mano tėvo Petro Pomadino? 
Šimtą kartų atsiprašau už tokį skaudų įtari

mą, bet liudininkų parodymai priverčia mane 
šį nemalonų klausimą užduoti. Užteks tik at
sakyti, kad visai nepažįstate Andriaus Stuob
rio, ir tardymas šiuomi pasibaigs.

Liesa ir stati Eugenija dar labiau atsitiesė. 
Jos lūpose pasirodė ironiška šypsena.
— Tamsta padarei mažą klaidelę, — atsakė 

ji Pomadinui, — nes pasakei: “liudininkų pa
rodymai”. Reikėjo išsireikšti šitaip: “prane
šimai šnipų, kurie begėdiškai klausėsi už du
rų”. Tai būtų tiksliau.

Bezickas nervingai krūptelėjo, bet Poma
dinas vos-vos primerkė kairiąją akį.
— Nesuprantu panelės.
— Tamsta puikiai supranti, bet paprasčiau

sias atsargumas verčia tamstą užduoti tokį 
šablonišką klausimą. Neaiškinsiu šio dalyko, 
nes tuoj pasirodys, kad aiškinimas nereika
lingas. Bet aš turiu pareikšti, — čia Eugeni
jos balsas praskambėjo nemelagingu nuošir
dumu, — kad esu ponui žandarui labai dėkin
ga. Esu girdėjusi, kad, darydamas tardymą, 
tamsta visuomet pradedi kalbėti apie visai 
pašalinius dalykus ir, užmigdęs tardomojo 
atsargumą, netikėtai šauni patį reikalingiau
si klausimą ir tuo visados sugauni savo au
ką. Su manim to metodo nevartoji, tuo įro
dydamas, kad pasitiki mano teisingumu. Tai
gi, to pasitikėjimo aš ir neužvilsiu ir pasaky
siu pilną tiesą. Taip, aš perspėjau Andrių 
Stuobrį, kad pasislėptų nuo žandarų, nes esu 
visiškai įsitikinusi, kad jisai nekaltas. Revo
liucijoj jis dalyvavo, kad neatsiliktų nuo sa
vo draugų moksleivių. Kas jį už tai gali pa
smerkti? Bent ne aš. Bet jis nenužudė žan
darų pulkininko. Jis šovė į orą.

(Bus daugiau)
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Lietuviai Karininkai
Surinko IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ

Įžangos Žodis
Papildant pirmiau paskelbtą 

lietuvių karininkų sąrašą čia 
suteikiamas pirmojo sąrašo pa
pildymas ir antrasis karininkų 
sąrašas, kuriame telpa dar ne
užregistruoti lietuviai karinin
kai bei karininkės.

ir mėgins atlikti jau veikian
čios organizacijos ar įstaigos? 
šiuos klausimus geriausiai at
sakys tik mūsų vadai. Į jų ran
kas. taip kaip ir mūsų kiti tau
tiniai reikalai, šis klausimas y- 
ra atiduotas.

Reikia dar kartą pabrėžti, 
kad tokio sąrašo rinkimas nėra 
tai vieno privataus asmens dar
bas. Apgailestaujama, kad vi
sas darbas rinkime žinių apie 
mūsų šio karo herojus, apie mū
sų pasižymėjusius ir apdovano
tus karininkus ir karius, nėra- 
organizuotas. Iš lietuviškos 
spaudos žinome, kad tik keliose 
lietuvių kolonijose yra organi
zuoti komitetai, kurie rūpintųsi 
mūsų karių reikalais. Visas at
liktas iki šiol darbas yra pada
rytas keliolikos įvairių kores
pondentų. kurie savo kolonijų 
aprašymuose beveik visuomet 
trumpai, ir dažnai be reikalin
giausių žinių, pamini tik kai ku
riuos karius.

Iš pasikalbėjimų su mūsų lai
kraščių redaktoriais, rašytojais 
ir veikėjais gautas įspūdis, kad 
šis klausimas yra mūsų išeivi
jos istorijai svarbus ir Lietu
vos bylai ginti reikalingas. Bet 
kas ims iniciatyvą ? Ar reikalin
ga organizuoti naują organiza
ciją. kuri rūpintųsi lietuvių ka
rių reikalais? Ar šį darbą norės

Skelbiant šį antrąjį karinin
kų sąrašą norima pareikšti šir
dingą padėką tiems asmenims, 
kurie malonėjo prisiųsti ar pri
duoti dar neminėtų karininkų 
pavardes. Po pirmojo sąrašo 
pasirodymo lietuviškoj spaudoj 
buvo gauta suvirs 
laiškų šiuo klausimu 
nių valstybių 
Mass.. Mich..
Penna.).

Ypatingai
Lietuvos Generaliniui
Jonui Budriui, kuris nepasigai
lėdamas brangaus laiko atsiun
tė net du laiškus: prof. Juozui 
Žilevičiui. L. M., kuris rūpestin
gai renka žinias apie visus Eli- 
zabetho kolonijos karininkus 
bei karius; kun. K. J. Klevins- 
kun. Minersville. Pa., lietuvių 
parapijos klebonui, kuris pri
siuntė net 22 Minersville lietu
vių karininkų pavardes; p. J. R.! 
Degučiui, kuris suteikė daug ži
nių ne tik savo straipsniuose, 
bet ir laiškais supažindino su 
dar nežinomais karininkais: 
Kapt. P. Labanauskui, kuris as-

trisdešimts 
iš aštuo- 

(Calif.*. Conn.. III., 
N. H.. N. Y., ir

1

norima padėkoti
Konsului

i

Malonūs Lietuviai!

Sakoma, kad šis vežimukas ir jo arklys yra 
žiūrovų labai mylimas. Galima pamėgti bet kam, 
nes tikrai majestotingai ir žaibo žvilgsniu neria 
arklys per orą.

je prie Chatam Field, arti Sa- 
vannah. Ga.

Lt. Al. Childs. U. S. N., iš Chi
cago, III.

Lt. Victor Galinis, U. S. N., iš 
So. Boston. Mass., advokatas, po' 
dalyvavimo kovose Aleutian sa-j 
lose ir Pietų Pacifike paskirtas 
į Washington. D. C.

Lt. Joseph P. Gavenonis, U. S. 
A., iš Mt. Carmel, Pa., po vienų 
metų tarnyboje užsienyje —Te
herane ir Andimeshke — grįžo 
į JAV.

Capt. Vincas Grebliūnas, U. 
S. A., iš Chicago, III., dantų gy
dytojas. dalyvavo karo veiks
muose Afrikoje, 1945 m. prad. 
buvo Italijos fronte.

Lt. Joseph J. Janis (Janinas), 
U. S. N. R. Dental Corps, iš 
New Britain, Conn., 1945 m. 
prad. buvo Šiaurės Afrikoj.

Lt. Daniel Jankeliūnas, U. S. 
N., iš New Milford, N. J., yra 
pasižymėjęs kovose prieš japo
nus. 1945 m. prad. buvo Naujo
je Gvinėjoje.

Lt. AI. Janulis, A. A. F., iš 
Chicago, III., lakūnas, pirmiau 
praneštas, kad dingęs be žinios, 
vėliau, kad yra paimtas į vo
kiečių belaisvę.

Lt. Kazimieras K. Jenkus, U.I
S. A., iš So. Boston, Mass., ka
pelionas. 1945 m. prad. buvo 
Wood Camp. Texas. Dabartiniu 
laiku Philippinuose.

Ensign Elizabeth Jurgaitis, 
įNavy Nurse Corps, iš Philadel-

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju- 

siems?

Tėvų Pranciškonų Misijos
1945 m.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje, Šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija, rugsėjo 8-17 d. — Tėv. 
Agnei ius Krasauskas.

Plymouth, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. atlai
dai, rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Ju
venalis Liauba.

Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai, 
rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba.Kiekvieno šėpoje yra 

drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma, 
kad dar juos reikės nau
dot. Jais minta kandys. 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į
.United Lithuanian Relief 

Warehouse,
101 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
parapijoje, Šv. Pranciškaus no- 
vena, rugsėjo 26 d. — spalių 4 
d. — Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis, Greene, Me.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

i 
i
I

; phia, Pa., slaugė 1945 m. birž. 
buvo Indianos valstybėje.

Lt. Edward J. Maslowski, A. 
A. F., iš Plymouth, Pa., lakū
nas, 1944 m. geg. mėn. skren
dant virš Prancūzijos jo lėktu
vas buvo pašautas ir jis pateko 
į vokiečių belaisvę iš kur jis bu-; 
vo paliuosuotas 1945 m. balan
džio mėn. |

(Bus daugiau)

meniškai pridavė sąrašą tų ka-'priešo lėktuvų (20 ore), 1945 
rininkų. kurių lietuviškoj spau-( 
doj nebuvo minėta; ir p. J. Tau- 
niui, iš Kulpmont, Pa., kuris at
siuntė kelias iškarpas iš anglų 
spaudos apie lietuvius karinin
kus iš jo apielinkės.

Iš viso dviejuose sąrašuose už
registruoti 565 karininkai, 
grupavus abiejus sąrašus gau- 23 d. žuvo bombonešio nelaimė- 
name šiuos davinius, kad jų tar-l 
pe yra:

Žuvusių — 44: 
Slaugių — 65;
Gydytojų — 52: 
Inžinierių — 26: 
Dantų gydytojų — 25;
Kapelionų — 17;
WAC — 10;
Advokatų — 6; 
Chemikų — 5;
Žurnalistų — 3:
Optomestristų — 2:
Waves — 1:
Chiropraktikų — 1.
Jei kas turėtų daugiau žinių 

apie jau minėtus ar kitus lietu-į 
vius karininkus prašau apie tai j 
lietuviškai spaudai pranešti ar 
man suteikti šiuo antrašu: C. V. 
Baltramaitis. 221 Bond St.. Eli
zabeth 1. N. J. Visas gautas ži
nias nuoširdžiai įvertinsiu ir 
spaudoj kitame sąraše sunaudo
sime.

Šį sąrašą surinko ir sutvarkė 
mano žmona Izabelė Baltra- 
maitienė iš mano archyvo.

C. V. Baltramaitis.

Jei norite praleisti geras atostogas ir pasigrožėti 
gražia lietuviška gamta, važiuokite i Maine valstybę, j 
Lietuvos Pranciškonai turi Maine valstybėje labai gra
žioje vietoje, prie didelio pušynų miško, savo vienuo
lyną ir koplyčią. Tėvai Pranciškonai mielai priims vi
sus lietuvius, atkeliavusius į Maine pasilsėti, pasimau
dyti ir pažvejoti gausiuose Maine ežeruose.

Visus malonius lietuvius Tėvai Pranciškonai taip 
pat kviečia dalyvauti rugpiūčio 26 dieną, sekmadienį, 
savo šv. Antano vienuolyno, Mount St. Francis, 
Greene, Maine pašventinimo metinėse sukaktuvėse ir 
Maine valstybėje pirmojo Nekaltai Pradėtosios Švenč. 
Panos Marijos Seserų Lietuvaičių vienuolyno, St. 
Clare’s Vilią. Greene. Maine pašventinime. Pašventini
mo apeigas atliks Jo Ekscelencija Portlando vyskupas 
Juozapas McCarthy. Naujasis Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolynas Greene, Maine įkurtas Lietuvos Pran- 
siškonų rūpesčiu. Jame gyvena lietuvaitės seserys, 
kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo Šv. Pranciš
kaus Varpelio" administracijoje ir kartu rūpinasi 
Lewistono lietuvių jaunimo religiniu ir tautiniu auklė
jimu bei lavinimu.

Pašventinimo Dienoje
11 valandą — bus iškilmingos Mišios su pamokslu 

Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje.
3 P. M. — Jo Ekscelencijos Vyskupo sutikimas ir 

seselių vienuolyno pašventinimas.
4 vai. — Šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas 

Tėvų Pranciškonų vienuolyno sodnelyje.
Po pašventinimo iškilmių vienuolyno miške bus 

didelis Naujosios Anglijos Lietuviu
PIKNIKAS

VISUS MALONIUS LIETUVIUS 
kviečiame dalyvauti pašventinimo iškilmėse ir pikni
ke. Pašventinimo išvakarėse rugpiūčio 25 dieną, 7 P.M. 
Šv. Baltramiejaus salėje. Lewiston. Me. bus didelė va
karienė. Kas atvažiuos anksčiau, kviečiamo dalyvauti 
ir vakarienėje.

Geriausi keliai važiuojant i Greene. Maine:
Automobiliu —Nuo Bostono iki Portlando kelias No. 1. 

Nuo Portlando iki Greene reikia važiuoti per Lew- 
istoną keliais — Nr. 3, 4, 100. 202. Šie visi keliai 
praeina pro Pranciškonų vienuolyną, kuris yra 6 
miles nuo Levvistono, prie pat Highway’o.

Autobusu
lando į miestus Bangor ir Waterville, Maine praei
na pro pat vienuolyną.

Traukiniais — Yra tiesioginis susisiekimas tarp New 
Yorko ir Levvistono. Iš Bostono North Station iš
eina į Levvistoną 12 valandą dienos labai geras; 
greitasis traukinys. Atvykę į Levvistoną. skambin
kite į vienuolyną telefonu — Greene. Maine — 
128R24. Vienuolynas tuoj prisius karus.
Tat laukiame atvykstant maioniu svetelių.

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.i

m. balandžio mėn. 2 d. jo lėktu
vas buvo pašautas ir jis buvo 
priverstas nusileisti Rusijoje.

Lt. George Černiauskas, A. A. 
F., iš Brooklyn. N. Y., trejis 
metus dalyvavo kare prieš japo
nus, atliko 53 sėkmingas oro

Su- misijas, 1945 m. vasario mėn.
VI**,/*, T./'.

j-------------------------------------------------------

MANO KRAŠTAS
( Dzūkiškai)

i

i Oi. žinau aš vieną kraštą 
!Mūs šalelėn, Lietuvon, 
' Didį yargą, sunkią naštą
Neša ji diena dienon.

j Tyliai Nemunas liūliuoja, 
j Vėjas auga da tyliau,
' Bet užvis tyliau dejuoja 
į Ten artojas, kaip mačiau...

! Kelk su saule, darbkie dieną,
i Grįžk namopi sutemoj,
. O turi tik vargą vieną...
! Ant krūtinės vis akmuo...
II

PIRMOJO SĄRAŠO 
PAPILDYMAS

Capt. Anthony Akstin, U.
M. C., iš Brockton. Mass.,

I
I

I

“Laimingesnis Dalykas 
Duoti, Kaip Imti” (^.20,35)

Džiaugsmas Našlaičiams

Be rugių, be vasarojų. 
Be pievelės, be žalios — 
Reikia skursti ten artojui 
Ir tik dūsauti dalios...
Ir jis laukia kiek jau laiko, 
Ar nekris ji iš dangaus. 
Bet tik vėjas vėją vaiko 
Anta lauko, an lygaus.
Tiktai vaikos, tiktai gaudos 
Ir dienom ir naktimi,
Nemune su saule maudos, 
Baltom barstos smiltimi.

Kur suzgodo — turi kelią: 
Tai pūdymu, tai lanka. 
Tai giraitę laužo žalią, 
Kur ir taip skurdi, menka.

Ir taip laksto ir kvatojas —

S. 
už 

narsumą užimant Guam salos, 
kur jis buvo sužeistas, apdova
notas Sidabrinės žvaigždės Me- Kad tai jo visur valia, 
daliu. 1945 m. prad. buvo Navai Kad nuskurdęs taip artojas. 
Hospital, San Diego, Cal.

Major Norbert Aleksis. A. A. 
F., iš Waterbury. Conn., Air 
Transport Command narys Indi
joje paaukštintas 
mėn.

Capt. Michael 
■F.. iš Bloomfield,
tuvo pilotas, yra nušovęs 30

i 
Į 
I
(
I
Į 

i

Autobusai iš New Yorko, Bostono ir Port-

1945 m. kovo

Brezas, A. A.
N. J., naikin-

EĄGLE SCOUT Charles S. 
Anderson, .į.15, of Madison, 
Wis',;is thjs year's Avin’ner of 
Veteran? ' of Foreign Wars 
scholarship. He rescued 
from drovning six years 
He also receives $500 

gold medaL

boy 
ago. 
and

Kad toli nuo jo dalia...
»

' O seniau, kaip tėvai mini, 
Dengė smiltis tas miškai, 
Ir žaliosios jų krūtinės 
Vėjai lenkdavos piktai. 
Nū miškų ten nebeliko.

: Tų plačiųjų, didelių.
Tik kaip kur ant lauko pliko 
Stovi drevės prie kelių.
Senos, augalotos, tiesios. 
Be viršūnių, be šakų — 
Žus ir jos — neapraudotos. 
Nepalikusios vaikų...
Tik sesulė, tik jaunoji 
Ar nuliūdus, ar linksma — 
Graudžiai sau viena dainuoja 
Lankoj šieną griebdama: — 

Kaip bernelis raitužėlis 
Joja žemėn svetimon. 
Kaip jos vienas rūpestėlis 
Laukt parjojančio namon.
Tik milžinkapiai prie kelio 
Miegti dienas ir naktis, 
Tiktai pasakoj senelio 
Liūdnai gęsta praeitis...

Oi. žinau aš vieną kraštą 
Mūs šelelėn, Lietuvon, 
Didį vargą, sunkią naštą 
Neša ji diena dienon...

L. G.

Paguoda Seneliams

Stiprybe Vaikeliams

Ramybė Dievotoms Mergelėms

Šventovė Darbuotojoms

Laimėjimas Aukotojams

tY
Y t
Y t

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolynas
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

THATCHER STREET BROCKTON 54. MASS. Tt 
T t
Y
YYY T
Y
Y
Y
YYY
Y
Y
YYY TY fYY XY I XY XYY r

Vjrtll uca uai idi-iunuaiui aunuja
i pakvitavimu Vienuolynas išduos gražius ♦♦♦ 
daugiau, bus jteikta^ graži vyskupo P. Bučio

♦

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

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

RIU, GERADARIU arba RĖMĖJU.

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

«
Siunčiant auką, prašome pasinaudoti pridėta iškarpa.

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

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

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

Auka $..........

Vardas, Pavardė

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

metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Amži
nieji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbės nariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
$500. Auka galima siųsti dalimis. Su pakvitavimu ’T' ’ ’’J
liūdimus. AUKOJUSIEMS $25.00 ar f 
knyga — “ŠVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE”.
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LIETUVIŠKOS - KATALIKIŠKOS 
ŠVENTOVES DEDIKACIJA

Parapijinės Mokyklos Šventinimas 
Įvyks 3:30 vai. po pietų

Istorija nors ir yra užrašyta ; 
visų amžių, metų dienų, bet yra : 
tos istorijos nepaprasti momen- ■ 
tai, kurie atžymi ypatingus į- 
vykius. Tie įvykiai pasauliui, • 
valstybei, miestui, parapijai ar 
pavieniam asmeniui yra atmin
tini tuo, kad tą dieną buvo per
silaužimas blogon ar geron pu
sėn. Pavyzdžiui, Amerika nie
kuomet nepamirš klastingo Ja
ponijos užpuolimo ant Perlų uo
sto. Vokiečiams bus per amžius 
atmintinas jų besąlyginis pasi
davimas Alijantams. Japonai, 
kurie per porą tūkstančių metų 
nėra turėję valstybinio pralai
mėjimo, šiandien atsiklaupė ir 
atsidavė Alijantų gailestingu
mui. Tai galima sakyti pasauli
niai, valstybinei momentai bet 
ką čia turi bendro su parapiji
ne mokykla...

Parapijinės mokyklos šventi
nimas, tai yra atidarymas lie
tuviškos - katalikiškos mokyk
los šioje So. Bostono kolonijo
je, kurios taip trokšta turėti 
per kelioliką ir daugiau metų. 
Parapijos istoriją rašant, kada 
bus norima nuodugniai įžvelgti 
į šios kolonijos lietuvių gyveni
mą savo lapą turės ir šios mo
kyklos įsteigimas ir jos gyva
vimas. Šiandien nevisi supranta 
šios mokyklos reikšmę ir nevisi 
lygiomis ateis šiai mokyklai su 
savo parama. Bet tai yra pa
prastas dalykas. Juk tie, kurie 
yra priešingi katalikiškam auk
lėjimui jie niekuomet nerems 
tos įstaigos, kuri išmokslina 
nuo mažens ligi augusio jaunuo
lio katalikiškoje dvasioje tą 
jaunutę asmenybę. Man prisi
mena vienas, niekuomet neuž
mirštamas laikotarpis, tai tas, 
kaip aš atvažiavau į Ameriką ir 
nemokėjau angliškai skaityti

angliškai kokio tikieto noriu 
nusipirkti. Šiandien juokiuos 
pats iš savęs...

O kaip gi jaučiasi tas mažy
tis, kur atlankęs kelis kartus 
Vaikų darželį ir per nelaimę a- 
pibrėžęs apskritimą, sako, kad 
jis kiaušinį nupiešė. Jis tą po
pieriuką taip brangina, kaip 
kolegistas savo diplomą. Ir štai 
įsisteigia tokia įstaiga, kuri 
diena iš dienos neš tiems mažy- 
siems per savo mokytojų lūpas, 
tą mokslą, kuris šiais laikais y- 
ra taip būtinas ir reikalingas. 
Juk sakoma, kad už vieną mo
kytą duoda šimtą nemokytų. 
Kas gi nenorėtų būti mokytas?! 
Bet mokslas mokslui nelygus. 
Pavyzdžiui ir sovietai giriasi 
duodą savo piliečiams mokslą. 
Pripažinkime jiems jų tiesą, 
bet mes pastebėję jų mokslo y- 
patybes tuoj suprasime kiek jie 
mokyti. Kai bolševikai okupavo 
Kauną ir pamatė vaisių krautu
vėj apelsinus, tai vienas užklau
stas, aišku dar ir vyresnysis, 
sakė, ir pas mus Rusijoj yra to
kių dirbtuvių, kur gamina to
kius kamuoliukus. Po kelių die
nų bolševikų buvimo Kaune ko
misarų ponios pasirodė gatvėse 
su naktiniais - šilkiniais. Jų bu
vo toks supratimėlis, kad jos 
neatskyrė drabužio, kada ir ko
kiu būdu jis dėvimas, ir tt.

Ką tas reiškia?! Tas reiškia, 
kad arba tie bolševikai visiškai 
nemokyti arba jų mokytojai 
juos taip išmokino. Vienaip ar 
kitaip imsime dalyką, vistiek 
susidursime su mokykla. Reiš- 

. kia, mokykla yra gyvenimo mo
kytoja. Mokykla išmokina skai
tyti ir rašyti. Bet katalikiška 
mokykla išmokina skaityti ir 

■ rašyti ir dar pažinti gyvenimo 
teisingumo principą. O mums 

ir negalėjau suprasti kalbos, j lietuviams svarbu, kad dar tei- 
Kaip man buvo gaila, kad aš 
toks atsilikėlis. Kai nuėjau į va
karinę mokyklą ir kai pradėjau 
suprasti po vieną kitą žodelį, 
tai jaučiaus kaip Maskvos ko
misaras Lietuvon atvykęs dik
tuoti valdžiai. Nusipirkdavau 
anglišką laikraštį ir aš, nors 
iš šimto žodžių suprasdavau tik 
vieną. Bet kai pasibaigė vakari
nių kursų mokslas tai jau ga
lėjau ir valgyti užsisakyti res
torane atėjęs angliškai. Nuėjęs 
į kino teatrą galėjau pasisąkyti

Japonai savo aerodromuose turi nupiešę ženklus, kurie turėtų at
stumti magiška jėga Yankius su jų bombomis, bet matomai tiems žen
klams netiki ir patys japonai, nes nuo atomic bombų jie negali apsiginti.

ŠALIA AUKŠTO
Šalia aukšto vienuolyno 
Upytėlė teka,
Ant krantelio su berneliu 
Mergužėlės šneka.

Kalba širdžiai žodžius saldžius
Mylimajam savo:
— Oi berneli, bernužėli,
Kur gi meilė tavo ?

Kam tą meilę pažadėjai, 
Kurią man kalbėjai?
Kam kas rytas vakarėlis 
Tu mane lydėjai?

Kai lydėjai, daug žadėjai, 
Daineles čiulbėjai,
O tu, jaunas bernužėli, 
Tu mane mylėjai...

Kur tos meilės prižadėliai, 
Meilingi žodeliai?
Ko nuliūdai, ko gi tyli, 
Jaunasai berneli?

GIMTAJAI ŠALIAI

Lauko Toli
Gale lauko toli
Trys berželiai stovi,
Trys berželiai svyru-svyruonėliai 
Tarpu savęs kalba, kalba.

—Kad bernelis būčiau,
Puikus artojėlis,
Viso svieto vargą vargužėlį 
Žagrele aparčiau, — arčiau.

Gale lauko toli,
Trys liepelės auga,
Trys liepelės, svyru-svyruonėlės, 
Tarpu savęs kalba, kalba.

— Kad mergelė būčiau, 
Močiutės dukrelė, 
Viso svieto vargą vargužėlį 
Drobelėn suausčiau, — ausčiau.

OPA ATSAKOMYBES

kiama proga išlavinti mūsų 
vaikučius lietuviškai. Tokių mo
kyklų įsteigimas tai yra didelis 
laimėjimas lietuvybei ir katali
kybei.

Čia kyla klausimas, kas turi 
džiaugtis ir remti? Juk vieni 
vaikų džiaugsmo nepatyrė, kiti 
jau paaugino, treti atšalo ir dar 
kiti visiškai nutolo nuo lietuviš
ko gyvenimo, šiam klausimui 
atsakyti reikėtų tik prisiminti 
vienas dalykas, būtent, artimo 
meilė. Tai didžiausias Dievo į-

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

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

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

sakymas. Tie, kurie neturėjo 
vaikų džiaugsmo, jeigu įrengtų 
savo vardu mokyklos kambarį 
tai jų vardą minėtų šimtai mo
kinių, kurie vadintų savo fun
datorius tėvais - globėjais. Ta
me būtų išpildyta nors kuklus, 
bet nuoširdus artimo meilės 
mostas. Tie, kurie paaugino, 
greičiausia susilaukė anūkų, 
o jei ne, tai turėtų senatvėje di
delio džiaugsmo, matydami, kad 
ir prisidėjo su savo kuklia au
ka ar dovana, kad tik padarius 
tuos mažyčius lietuviais katali
kais, kurie mylės netik savo tė
velį, mamytę artimus, bet ir sa
vo tėvelių tėvelių kalbą ir sa
vo tėvų žemei ateis visuomet su 
parama. O kas gi su tais, kurie 
atšalo tikybiniame įsitikinime, 
ar jie jau lieka atmesti? Ne. Jie 
turi sąžinę ir ji visuomet 
jiems primena jų pareigas. Jie 
svyruoja, kad gėdinasi sugrįžti, 
nes ką draugai pasakys... O gi 
išmes, išbrauks iš draugijos... 
Nors toji liga tuose atšalėliuo
se ir yra prigijus, bet jie dažnai 
sąžinės keliami 
bunda ir padaro 
paremdami tuos 
bendrus idealus, 
juos. Aišku, kad
tuvis arba lietuvių prietelis tu
ri progą laimėti būsiančių moki
nių širdyse atmintį...

Gal kam atrodytų keista, kad 
čia piršiama ir atšalėliams pro
ga paremti katalikiškos mokyk
los įsteigimą. Visiškai nereikia 
dėl to stebėtis. Kai Kristus ka
bojo ant kryžiaus tai latrui pas
kutinę valandą pažadėjo dan
gų. Tikėjimas yra gilus ir daž
nai teisdami tik išvidiniai gali
me paklysti. Kristus aiškiai pa
sakė: Ateikite visi, kurie alks- 
tate ir trokštate, o aš jus nura
minsiu... Kilnus darbas suteikia 
žmogui ramybę ir žmogaus są
žinė nurimsta lyg atsiteisus už 
padarytas klaidas.

Jeigu mes kalbame apie at
šalėlius, tai kaip mes turime 
žiūrėti tie tėvai, kurie kaip tik 
turime kataliko-lietuvio vardą 
ir dar turime savo mažyčių, o

kartais ir nu- 
gražų mostą, 

visuomeniškus 
Kviečiame ir 

kiekvienas lie-

atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu S............... ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Gatvė
Miestas ir Valstija

Vardas ir Pavardė ..

knyga (s)

The Office of Price Ad- 
ministration yra viena iš 
geriausia žinomų Valdžios 
įstaigų. Jos patvarkymai 
liečia kiekvieną asmenį 
šioje šalyje vienu ar kitu 
būdu.

Maistą, kurį perki krau
tuvėje, valgiai, kuriuos 
valgai restoranuose, gazo
linas, randa — viskas yra 
kontrolėje ar racijonuota.

Bet daug žmonių nesu
pranta, kad net ir OPA pa
reigos yra - aprubežiuotos. 
Pav., OPA netvarko kie
kio karo laiko maisto. Ka
ro Maisto Administracijai 
priklauso sutvarkymas 
mėsos, sviesto, cukraus, ir 
visų kitų agrikultūrinių 
produktų. Ji kartu su mū
sų ūkininkais atliko puikų 
darbą. Pirmame kare mai
sto produkcija kilo tik 5 L , 
šiame kare 30' <. Kada Ka
ro Administracija ištyri- 
nėja situaciją — koki bus 
armijos, laivyno, ir kitų 
valdiškų įstaigų reikalavi
mai — jie įsako OPA kiek 
cukraus, mėsos, sviesto, 
sūrio ir tt. bus pristatyta 
civiliams. Tik . tada OPA 
paskirsto tą maistą racijo- 
navimu.

Jeigu dėl kokios priežas
ties — netinkamo oro arba 
perdidelio nupirkimo — 
maisto kiekis puola, tada 
OPA turi nemalonų darbą 
suvaržyti maisto išdalini
mą. Žmonės to nemėgsta.

Tas nepatinka pačiai OPA. 
Bet mes negalime racijo- 
nuoti to, ko neturime. Tu
rime racijonuoti ką turi
me, lengvai ir teisingai, 
kad visiems tektų.

Tas liečia viską. OPA ne-

Ne dėl gražių akių 
Bei minčių prakilnių. 
Ne dėl vardo garsaus — 
Pamylėjau tave, 
Pamylėjau labiaus. 
Negu patį save.

Jei audrų sūkurys 
Tavo širdį trankys. 
Būk rami visada: 
Aš poeto širdim 
Ir veikėjo skydą — 
Visuomet su tavim.

Tik nupinki, meldžiu. 
Man vainiką gėlių. 
Ir uždėk ant galvos, 
Ir tikėk, jog jisai 
Nesuvys niekados — 
Jis žydės amžinai!

— Bet pas mus dar žiema, 
Ir gėlių nebėra;
Juk žinai, kad speigai 
Nulapojo girias,
Kad pūga ir sniegai 
Pašarvojo gėles.

Jei ištikro myli, 
Tai tu visa gali:
Ant pusnynų - sniegų 
Pražydės tau kvietka, 
Tarp didžiausių speigų 
Kaurais tiesis lanka.

Tik nupinki meldžiu, 
Man vainiką gėlių, 
Ir uždėk ant galvos. 
Ir tikėk, jog jisai 
Nesuvys niekados — 
Jis žydės amžinai!

Aš dėkingas už tai 
Tau — manai mylimai, 
Ne iš lauko gėlių 
Pagaminsiu puokštes. 
Bet iš žodžių dailių 
Vis bepinsiu eiles.

Jei kas man pavydės 
To vainiko garbės. 
Aš neverksiu — tiktai 
Jį įdėsiu karstan. 
Ir užvožęs tvirtai, 
Palydėsiu kapan.

M. Gustaitis.

*

I

EI PŪTĖ

kiti savo anūkų mažyčių. Mūsų 
šventa pareiga dideliu entuziaz
mu ateiti vedini mažyčius užra
šyti lankyti mokyklą, ir iš kuk
lių sutaupų paremti sulig išga
lės tos mokyklos įrengimą. Turi 
būti džiaugsmo ir tavo kaimy
nui. kad štai susikuria lietuviš
ka - katalikiška mokykla, kuri 
nušvies tiems mažiems lietuviu
kams kelius į ateitį.

Taigi šį sekmadienį, rugp. 19. 
3:30 vai. po pietų, kas tik gyvas 
lietuvis - katalikas lai atvyksta 
į mokyklos šventinimo iškilmin
gas ceremonijas. Tą dieną bus 
šventinama mokykla prie I ir 
6th St.. So. Bostone. Km p.

Ei. pūtė, pūtė 
šiaurus vėjelis, 
Ei. barė, barė 
Jaunas bernelis.

Nustojo pūtęs 
Šiaurus vėjelis, 
Nustojo baręs 
Jaunas bernelis.

Ei, varge, varge. 
Vargeli mano, 
Kada aš tave 
Dabar išvargsiu!

O kad aš ėjau
Viešu keleliu.
Mano vargelis 
Vidury kelio.

0 štai atjoja 
šimtas brolelių. 
Keturi šimtai 
Žirgų kojelių.

Aš paprašyčiau 
Jaunų brolelių, 
Kad sumindžiotų 
Mano vargelį. 

Kad sumindžiotų 
Mano vargelį. 
Kad sukapotų 
Šviesiais kardeliais.

Mindžiot mindžiojo, 
Kardais kapojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

Mano vargelis 
Nieko nebojo.
Labiau kerojo. 
Lapais lapojo.

Lapais lapojo, 
Šakoms šakojo. 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

Kai aš nueisiu
Pas motinėlę.
Tada išvargsiu 
Savo vargelį.

Mano močiutė
Aukštam kalnely. 
Aukštam kalnely, 
Naujam grabely.

Tada išvargsiu 
Savo vargelį.
Kai aš nueisiu
Pas motinėlę.

turi jokios atsakomybės 
dėl produkcijos arba at
sargos, ar tai ūkyse ar mū
sų fabrikuose. Žmonės to 
nesupranta. Ir todėl kai- 
kurios grupės atakuoja 
OPA.

iš syk eitų aukštyn ir auk
štyn. Randos irgi kiltų. Al
gos tuoj sektų — bet jos 
niekad nepasiekia anų.

Tą sektų sugriuvimas. 
Kainos vėl pultų iki dug
no. Tūkstančiai biznierių 
susibankrutytų. Milijonai 
netektų darbų. Žmonės 
matytų kaip neišpasaky
tai greitai inflacija išbaig
tų jų sutaupąs ir apdrau- 
dą.

Pereitas karas tai pada
rė. Ir mes kovojame, kad 
taip vėl neįvyktų.

OPA nepasiduoda viso
kiems raketieriams. Kovos 
tvirtai laikyti liniją prieš 
infliaciją, kol Amerikos 
produkcija, milžiniškais 
skaitliais apsems infliaci
ją. FLIS.

Ideali Žmona
Viena moteris buvo išė

jusi už labai rūstaus vyro. 
Nesusivaldąs vyras dažnai 
ją bardavo, koliodavo, 
keikdavo, net mušdavo. 
Kartą jis taip užgavo varg
šę moteriškę, kad jai iš no
sies ėmė bėgti kraujas, o 
paskui sutino visas veidas. 
Pastebėjusi tai kaimynė, 
paklausė, kas ją taip su
mušęs. “Argi tai didelis 
daiktas, kada ant nosies 
užkrinta nuo lentynos i- 
mamas indo viršus”, ra
miai atsiliepė sumuštoji, 
nieko apie tai neprasitar
dama kaimynei. Sutikusi 
jos vyrą, kaimynė tuojau 
nupasakojo, kaip jo žmo
nai nuo lentynos krisda
mas indo viršus sumušęs 
nosį. Kaimynės žodžiai ati
darė grubiajam vyrui a- 

į kis. Jis pamatė, kokią gerą 
. jis turi žmoną. Nuo to lai
ko jis visada su žmona 
elgdavosi švelniai.

Amerikos žmonėms pa
tvarkymai nepatinka. Ne
mėgstama taisyklių, val
džios suvaržymų ir pan. 
Bet todėl, kad mėgstame 
savo laisvę, mes realizuo
jame, kad karo laiku mes 
turime atsisakyti dalelę 
jos. Karas suvaržo mūsų 
laisves, nors laikinai, ir 
padidina suvaržymus.

Kaip Chester Bawles, 
per radijo neseniai pasa
kė “Mums OPA žmonėms 
nepatinka visada sakyti 

Norėtume sakyti 
Bet jeigu tvirtai 

jeigu
mums nepadės ir 
per krizį, kuris 
mūsų tautai, 
apsems mus

“ne”, 
“taip”.
nesilaikysime, ir 
žmonės 
nerems 
grasina 
fliacija 
sus.”

Jeigu
vyktų, kainos krautuvėse

Nubausta
Šventvagystė

Graikų karalius Leonas 
IV (775-780) paėmė iš 
Konstantinopolio gražiau
sios bažnyčios auksinį, 
brangakmeniais papuoštą 
vainiką, kurį karalius He- 
raklijus buvo jai dovano

jęs, ir tuo šventvagiškai 
> pasisavintu vainiku pats 
apsivainikavo. Deja, ne- 

l trukus karalius Leonas su- 
. sirgo raupsais, kurie neap- 
j sakomai išbiauriojo jo vei
dą; po sunkios ligos greit 
jis ir mirė.

in- 
vi-

ta katastrofa i-

CĄLLING IN—Lt. Comdr. 
Robert Sanders, in control of 
trafflc circle, speaks over 
radio as he calls in night 
fighter for landing aboard 
Essex class carrier in the 

Pacific.

FOR TE ENTIMERS—De- 
mure checked cotton w.th 
perky alr is designed by 
Grace Norman for teen-agej 
girls. Rickrack alor.g bodice 
frill, handy patch pockets, 
and bows on shoulders give 
dainty detail to mid-sunxm«f



DARBININKAS

KONCERT
DARBININKO” JUBILIEJINIS

Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945
So. Boston High School Auditorijoje, G Ir Thomas Perk, So. Boston, Mass.

Programą išpildys San Carlo Operos artistė Birutė Ramoškaitė, muzikas Povilas Sakas su savo grupe, muz. V. Stasevičius su 
Providenciečiu grupe ir kiti. Programa prasidės lygiai 3 vai. p. p. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

« 
« 
« 
t 
t 
I

MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS 
Grand Rapids, Mich.

Sv

v v

Moterų Sąjungos 30-tas sei-' 
mas įvyks rugpiūčio 20—23 dd..

Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijoj.

Seimas prasidės iškilmingo
mis šv. mišiomis. kurias atna
šaus ir pamoksią pasakys J. E. 

kūpąs Francis J. Haas. D.
D.. 9 vai. rytą. Visa parapija 
kviečiama dalyvauti tose iškil
mingose pamaldose.

Po pamaldų įvyks posėdžiai 
Šv. Jurgio draugijos svetainėje. 
Toje pačioje svetainėje įvyks 
vakarienė ir koncertas.

Daug parapijiečių pasižadėjo 
priimti atstoves į savo namus. 
Be: jeigu kurios norės apsistoti 
viešbučiuose, tai rekomenduoja 
šiuos: Pantlind Hotel. kampas 
Monroe ir Pearl St.: Morton 
Hotel. kampas Monroe ir Sonia:

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

507 Main St.

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster. M ass.

PALAIDOTAS SGT. LAPINSKAS

lią užuojautą. Rap.

PROVIDENCE. R. I.
PARAPIJOS “VICTORY” 

PIKNIKAS
Sekmadienį, rugpiūčio - Au

gust 19 d., Klaipėdos parke į- 
vyks nepaprastas “Victory” mi
nėjimo parapijos piknikas. Bus 
skanių valgių ir gardžių gėri-

Pittsfield, Mass. — šiomis broliui ir seserim reiškiame gi- 
dienomis buvo sugrįžęs pas savo 
tėvelius Sgt. Kazys J. Lapins
kas. kuris išbuvęs 33 mėnesius 
Pacifiko srityje, sugrįžo į Jung. 
Valstybes. Sgt. Kazys Lapins
kas buvo sužeistas ir už tai ga
vęs Purple Heart. Liepos mėne
syj sugrįžo ir buvo Camp. Ed- 
wards. Parvykęs į namus aplan-

Rome Hotel. kampas Monroe ir kyti savo sergančią mamytę, 
Bridge. mirė nuo žaizdos. Palaidotas iš mų Gros orkestrą iš Bostono.

Norinčios apsistoti pas priva- švč. Marijos par. bažnyčios šv. Trokas veš žmones iki parko, 
čius žmones, lai praneša iš ank- Juozapo kapuose, 
sto Seimo Rengimo komisijos 
pirmininkei, adresu: Mrs. Albi
na Driza, 1238 Broadway Avė., 
Grand Rapids. Mich. Tel. 74973.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos klebonu yra kun. J. 
Lipskus, nuoširdus Moterų Są
jungos rėmėjas. Vikaru yra 
kun. Benediktas Marčiulionis.
SEIMO RENGIMO KOMISIJOS

A) Seimui atstovės: A. Nau- 
džienė. A. Driza, O. Arcikaus- 
kienė. M. Medlin. V. Gedvilienė. 
E. Liudžienė, P. Druskienė, S. 
Kryger.

B) Koncerto (22 d. rugp. Šv. 
Jurgio dr-jos svet.) A. Driza. 
Phil. Medlin.

C) Spaudos: D. Mikulenas. S.
Kryger.

D) Dekoracijų: M. Taber, A.
Mazur.

E) Pusryčių: Ag. Rinkevich, ' 
pirm.. O. Arcikauskienė. A. 
Szeiva, E. Lucas. A. Mazur. H. 
Purzecki.

F) Vakarienės: V. Kamsic- 
kienė. pirm., M. Ambutavičienė. 
M. Uzienė, D. Mikulenas, M. 
Alksnienė.

Gi Priimtuvių: V. Kamsic- 
kienė, pirm.. A. Naudžienė. A. nierius, Domininkas Barunas. 
Steponavich. M. Medlin. A. Dri
za.

H) Informacijų: A. Driza. A. gįmė Lietuvoje.
Naudžienė.

*
*

i
*
*
*
*
*

/

!
$

AMERICAN 
RED CROSS

vėms, kurios bus minimos spa
lių 14 d.

A. A. Laurynas Leikus
Po šešių mėnesių sunkios ir 

skaudžios ligos užbaigė savo 
vargus a. a. Raulas Leikus, gy
venęs per daugel metų Lukšų 

; name, 730 W. Fayette St. Paliko
Tikimės daug žmonių iš kitų

A. a. Sgt. Kazys J. Lapinskas1 miestų. Taigi geriausia proga, 
paliko dideliame nuliūdime savo * paminėti karo užbaigimą. Atvy- dideliam nuliūdime žmoną, sūnų

Baltimorėje apie 30 dienų.
Ponus Matą ir Veroniką Pran- 

kus lankė jų duktė Sesutė Ce- 1 
liesta. Jos kelionės drauge buvo 
į kai kurį laiką mūsų mokykloje 
■ mokinusi Sesutė Andrea.

Juozas Mendelis lankėsi Balti-

šeštadienį, rugpiūčio 11 d. po
niai Viktorijai Gencevičienei 
padaryta sunki operacija Fran- 
klin Sųuare ligoninėje. Linkime 
ligonei veikiai pasveikti.

tėvelius, gyvenančius 16 Glen^kę į pikniką, pasilinksminsite ir Jėzuitą Stanislovą ir tedusią morėje. Buvo atvykęs pamatyti 
Rap.’ dukterį.wood Avė., brolį Joną ir dvi se-' 

seris — ponią Gasson ir Virgi
niją, gyv. šiame mieste.

Sgt. Lapinskas nešiojo pen
kias kovos žvaigždes. Jis daly
vavo kautynėse su priešu New narius. Dabartiniu metu renka 
Guinea. Corregidor, Java ir drabužius Lietuvos žmonėms 
Mindora. Jis buvo japono su- į nuo karo nukentėjusiems. Visų 
žeistas Negros saloj. Gimęs šia-Į lietuvių prašo, kurie turi tinka
me mieste, baigęs St. Charles^mų nešioti drabužių, kaip tai: 
pradinę mokyklą ir St. Joseph’s siutų, overkotų, suknelių, balti- 
aukštesnę mokyklą. Buvo pasi. Į nių. kojinių, batų ir kitokių, at
žymėjęs sportininkas. Per tris 
metus buvo National Guard na
riu. Jis priklausė prie Švč. Ma
rijos parapijos ir buvo Šv. Var
do draugijos nariu.

Likusiems nuliūdime a. a. Sgt. 
Kazio J. Lapinsko tėveliam.

paremkite parapiją.

MANCHESTER.H.H.
Bendro Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo 53 skyrius turi 58

nešti juos j Lietuvių jaunimo 
klubą. 335 Pine St.

Drabužių išsiuntimu j Centrą 
rūpinasi pp. Jonas Vaičiūnas, 
Vaclovas Zaremba ir klubo gas- 
padorius Stasys Antanaitis.

Sp. Rašt. A. Kikutis.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA. MIRĖ KAPITONO GUDAVI

ČIAUS UOŠVĖ

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

‘ Darbininką”.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIU 

SUMAŽINIMO PLANAS

'. Pašarvotas pas Juozą savo sergančią mamytę. 
Kašinską. Palaidotas iš Šv. Al
fonso bažnyčios antradienį, rug
piūčio 14 d. Kun. Antanas Du- 
binskas giedojo mišias prie 
džiojo altoriaus, o kunigas 
Mendelis ir jo brolis Jonas 
našavo mišias prie šoninių 
torių. Laidotuvėse dalyvavo ve
lionio brolis Petras. Visiems mi
rusio giminėms reiškiame gilią 
užuojautą, o už Raulo vėlę kvie
čiame visus tarti dievobaimingą 
“Amžiną Atilsį”.

Padekonės Dienos

di- 
dr. 
at- 
al-

I 
Į

Parapijos svetainė yra atnau
jinama. Kun. Mendelis nori ją 
užbaigti 100 metų mūsų bažny
čios pašventinimo sukaktu-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokiu relka'y 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

f

August
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Mūsų bažnyčioje ne tik pirma- tri
dienį ir antradienį, bet taipgi 

'■ Žolinės dienoje švč. Sakramen-
•. ’ Ii tas buvo išstatytas ir garbina-
’ imas padėkoti Dievui už mūsų

A* >A

YaaV
S®5
AWA

I A*-»A te

Lithuanian Relief Fund) Pitts- ?<?.?!
burgho apskritys.

Piknike bus gera muzika, į-
vairių žaidimų ir kitokių įvaire
nybių.

Apie labdarybės darbo reikš-
•1-1- ____ l ____

karių laimėjimus, padėkoti Die- jVj 
vui, kad karas jau arti galo.' 
Per visas dienas bažnyčia buvo 
beveik pilna maldininkų. Ypač

T T?zO,, v,.1 I

I

Liepos 30 dineą mirė čia pla
čiai žinomas viengentis - pio- fcjog ligos mirė mūsų viengenčio 

kapitono Juozo Gudavičiaus 
uošvė Katrina Klinievskienė 
(Sadauskaitė). Palaidota iškil
mingai liepos 30 d. iš Šv. Vai
tiekaus par. bažnyčios šv. Kars
to kapuose.

Velionė, kaip ir jos vyras p. 
yra lenkai,

Liepos 25 d. po ilgos ir sun-

A. a. Domininkas Barunas kur 
kas daugiau, kaip prieš 70 metų 

žvirgždžiūnų 
kaime, Klovainių par. Jaunas
atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Philadelphijoj. Tuo metu lietu
vių kaip ir nebuvo. Todėl jis ir jonas Klinievskis 
buvo vienas iš pionierių, nes tačiau jiem Moterystės Sakra- 
prie kiekvieno gero sumanymo mentą tuo laiku suteikė 
jis prisidėdavo.

Jis buvo geras katalikas ir pa- 
triotingas lietuvis.

a. a.

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams £ 
mortgyčiu — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnauji-nti J 
dabar turimą mortgyčiu, mes su malonumu ir be V 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- * 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

KARYS KANIUŠIS GAVO 
BRONZINĘ ŽVAIGŽDĘ

Šiomis dienomis karys Ed-, 
mundas Kaniušis (Kanin), 22 
metų amžiaus, už atsižymėjimą 
Vokietijoje, būtent, už paėmi
mą į nelaisvę devynius priešo 
karius, gavo Bronzinę žvaigždę, j

Sveikiname karį Edmundą ir 
jo tėvelius. K. V.

kun. J. Kaulakis.
Kapitono Gudavičiaus žmonos 

i vardas yra Elzbieta. Reiškiame 
Į gilią užuojautą. K. V.

Pirmas Pittsburgo BALF 
Apskričio Piknikas

Paremkime Kilnų
Labdarybės Darbą

lie- 
nu-

nrJn^ASHINGTON
Coof’erative Bank
430 BROADWAT • IOUTR BOSTON s

LANKĖSI KUN. DR. 
PRUNSKIS

Liepos 31 d. kun. Dr. J. Prun- 
skis, vykdamas iš New Yorko j 
Washington, buvo sustojęs Phi- 
ladelphijoj. XX.

Nuo karo nukentėjusiems 
tuviams sušelpti, o ypač 
pirkti maisto Lietuvos tremti
nių vaikučiams, rugpiūčio (Au- 
gust) 19 d.. Lietuvių Ūkės Klu
be, yra rengiamas didelis labda
rybės piknikas.

Tą pikniką rengia Bendrojo 
Lietuvių šalpos Fondo (United

A* 

A*?A

mę piknike svarbią kalbą paša- jo'j 
kys kun. Bulevičius. į

Visiems svečiams iki sočiai O 
bus visokių valgių, o alus vi- ?<Sri

• j i ifej

siems uz dyką.
».Rengėjai nuoširdžiai kviečia. Į 

prašo ir maldauja visus Pitts- 
burgho lietuvius atsilankyti ta- S 
me piknike ir paremti kilnų jVj 
labdarybės ir krikščioniškosios 
meilės darbą. I ?X?

Įžanga $1 asmeniui. Iš anksto 
susitarkite su savo draugais, 
kurie turi automobilius, kad jus 
nuvežtų į tą pikniką. Nuo South 
Side iki Ūkės Klubo yra tik 9 
mylios kelio, todėl nedaug ga- j'Ą 
žolino tereiks išeikvoti, kad ap- įcĮ 
lankyti tą taip gražų pikniką. 
motinos karštai meldėsi, kad jų

Isūnūs grįžtų gyvi ir sveiki.

A^A
•6 >• 
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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!

Nuotrupos
Leitenantas lakūnas Jonas 

Lietuvnikas ką tik grįžo is Eu-,^ 
ropos ir vieši pas savo žmoną. 
Atrodo sveikas ir linksmas. Busi 'jjVitViįVj:

All WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.
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Penktadienis, Rugpiūčio 17, *45 darbininkas

ŽINUTES
VIEŠAS KVIETIMAS

Iš priežasties stokumo laiko, 
viešai kviečiu gerbiamus kuni
gus, ypatingai iš mūsų apylin-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampa-o Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiąo Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. N AMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadwoy 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-V7

kės, į sekamas nepaprastas iš
kilmes :

Į kun. J. B. Rusteikos šventi
mus, rugp. 24 d., 9 vai. ryte,
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
W. 5th St., So. Boston.

Į jo primicijas, kurios bus, to
je pačioje bažnyčioje, rugp. 26 
d., 11 vai. ryte — po pamaldų 
bankietas.

Ir į (Capen) mokyklos, I ir E. 
6th Str., šventimą, rugp. 19 d., 
3:30 vai. p. p.

Maloniai prašąs visus atsilan
kyti —

Kun. Pranas A. Virmauskis.

Nepaprastos Pamaldos
Sekmadienį, Bostono apylin

kėje bus nepaprastos pamaldos 
ir iškilmės.

11:30 vai. ryte Marijos Nekai
sto Prasidėjimo lietuvių bažny
čioje, Windsor St., Cambridge, 
Mass., kun. Provincijolas Ta
rnas Grassmann, O. C. M. laikys 
pamaldas savo Jubiliejaus 25 
metų kunigystės sukakties pa
minėjimo. Dalyvaus visi apylin
kės kunigai. Tretininkų Brolijų 
atstovai, ir abelnai žmones.

1 vai. p.p., po bažnyčia įvyks 
iškilmingi viešus pietai Jubilia
tą pagerbti.

3:30 vai. p. p., įvyks iškilmin
gas šventinimas Šv. Petro lietu
vių parapijos mokyklos, I ir E. 
6th St., So. Bostone. Dalyvaus 
visi kunigai iš Cambridge iškil
mių ir visos apylinkės žmonės.

Į virš skelbiamas iškilmes vi
si yra širdingai kviečiami atsi
lankyti.

Ruoštis Procesijai
Visi altaristai, visi parapijos 

bernaičiai ir mergaitės kviečia
mi sueiti, šeštadienio rylą, rug
piūčio 18 d., 9 vai. r., į parapijos 
salę, 492 E. 7th St., prisiruošti 
mokyklos šventinimo iškilmin
gai procesijai. Norime, kad šio
je procesijoje dalyvautų visi 
lietuviai bernaičiai, mergaitės 
ir jaunimas. Bus tai pirmas 
viešas ir didingas jaunimo įėji-
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mas į lietuvišką mokyklą. Pa
darykime jį grandiozišku ir 
trumfališku.

Mokyklos Šventinimo 
Apeigos

Mokyklos šventinimo apeigos 
yra labai ypatingos, ilgos ir j 
gražios. Jomis bažnyčia pašven
čia tą mokyklą vardan Dievo 
jaunuomenės auklėjimui. Svar
bus tai ir rimtas paskyrimas.

2 vai. p. p. parapijos mergai
tės, bernaičiai, altaristai ir bu
vę altaristai — abelnai jauni
mas tesusirenka į parapijos sa
lę, 492 E. 7th St., rengtis pro
cesijai.

3 vai. p. p., prašome visuome
nės susirinkti į mokyklos kie
mą. I ir E. 6th St., ir laukti a- 
peigų pradžios.

Kunigus, choristus ir buvusius 
choristus kviečiame būti para
pijos salėje, E. 7th St., 3 vai. 
p.p. Kunigai bus sutonais ir 
kamšomis apsirėdę.

3:30 vai. p. p., minimoje para
pijos salėje, kur rytais yra at
našaujamos šv. mišios, prasidės 
mokyklos šventinimo apeigos. 
Giedamas šventos Dvasios him
nas, skaitomos maldos ir prasi
deda eisena: “Eikime ramybė
je”. Procesijai mokyklos link 
einant choras gieda visų Šventų 
Litaniją.

Prie mokyklos didžiųjų durų 
celebrantas Monsignoras J. 
Wright, D. D., užgieda: “Ra
mybė šiam namui”, ir šlakšto 
mokyklos prieangą švęstu van
denim), pradėdamas antifoną 
Asperges. Choras tęsia giedoji
mą. Monsignoras atskaito mal
das. Eina į mokyklą, sakyda
mas, “Ramybė šiam namui”, ir 
meldžiasi.

Dabar vėl intonuoja Asperges, 
chorui giedant. celebrantas 
šlakšto šv. vandenimi prieminę 
ir kodyloja kalbėdamas maldą. 
Choras gieda psalmę. Celebran
tas meldžiasi į Kryžių. Paima 
Kryžių nuo stalo ir pakabina 
prieminėje ant sienos, melsda
masi, kad tas ženklas kryžiaus 
sergėtų mokyklą nuo blogybių. 
Žegnoja, meldžiasi, laimina vi
sus susirinkusius žmones ir 
šventina visus mokyklos kam
barius.

Choras gieda lietuviškas gies
mes. Procesija grįšta į parapi
jos salę ir namon.

Panos Marijos Dangun Ėmi
mo dienoje aukojo parapijos 
mokykloms Juzefina Gudaitė 
S25., Jonas Ona Diksai S25., 
Zofija Lepeškienė — dėkuoda- 
ma Marijai už sūnų apsaugą 
karėje — S10.. ir Jonas Elzbieta 
Galvydžiai S10. Ačiū.

Merginos Stoja Dievo 
Tarnybon

Antradienį. buvusi South 
Bostonietė panelė Raškauskaitė 
priėmė amžinus įžadus Seselių 
Vargdienių vienuolyno, Thomp- 
son, Conn.

Rugp. 17 d., 9 vai. ryte. Nu
kryžiuoto Jėzaus Seserų Vie
nuolyne. Thatcher St., Brock
tone. laikinus įžadus priima So. 
Bostonietės Sesuo M. Babtista 
(Jurgelaitytė) ir Sesuo M. Nor
bertą (Jociūtė). Kandidatės So. 
Bostonietės Teresė Jurgelaitytė 
ir Alena Grodytė priims Seserų 
abitą.

Penkta South Bostonietė, 
pradžioje rūgs, išvažiuoja būti 
Sesuo Maryknuolietė. Reiškia į 
merginos religingume neima 
antros vietos. Šįmet įšventino 5 
South Bostoniečius kunigais. Ir 
5 mergelės stoja Kristaus tar
nybon. Ačiū Dievui.

Lankosi Kun. Jurgelaitis
Rugp. 15 d., atvyko South 

Bostonan kun. A. Jurgelaitis, 
Domininkonas. Jis dabar dar
buojasi Tėvų Domininkonų pa
rapijoje, Philadelphijoje. Atvy
ko dalyvauti savo seserų iškil
mėse. Brocktone.

t»
n . _ v ~ ai - t -i IPristatome Vyną, Alų ir Toniką s

Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos j 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- j 

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

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. !

258 West Broadway,

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 VVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursdav Evenings

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.
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Palestinoje

New York (LAIC)—1941 
metais rudenyje Londono 
Lenkijos vyriausybei su
darius sutartį su sovie
tais, iš Rusijos dykumų 
buvo išleista dalis lenkų 
tremtinių, jų tarpe nema
žas skaičius vaikų-našlai- 
čių. Dalis tų vaikų gyveno 
Palestinoje. Dabar Londo
no spauda praneša. 1

Rugpiūčio 14 d. naktį ir 
15 dieną vien Bostone bu
vo 236 nelaimingi atsitiki
mai. Gydytojai ir slaugės 
buvo labai užimtos su su
žeistaisiais. Tai vis dėl 
perdidelio įsilinksminimo.

Antradienio naktį, kada 
tūkstančiai žmonių links
minosi 1000 policininkų 
priežiūroje, tai vandalai

kaitose vietose, kur nebuvo
ilkJ L J d L*. LL a kjl CAllVkJU. J I -

neseniai į Palestiną atvy- policininkų
C loKoi YDOCZO

arba jų buvo 
išdaužė net- - . _ ■ labai mažai,

žemesnio amJ 271 langą mokyklų, krau- 
vaikus jiems išduoti. Juvnl namų Daugiausia 

Lenkų agentūra priduria, j

kę sovietų pareigūnai pa
reikalavo žemesnio am
žiaus 1

KUN. PRANAS A. VIRMAUSKIS,
Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Boston, Mass., klebo
nas, kurio rūpesniu ir pastangomis ir parapijiečių dos
numu parapija įsigyjo dvi mokyklas — švietimo židi
nius. Tai istorinis ir atmintinas įvykis. Džiaugiasi Šv. 
Petro lietuvių par. kunigai, parapijiečiai rėmėjai ir 
bendrai visa išeivija. Lai sekmadienį, rugp. 19 d., 3:30 
vai. p.p. visi susirenka į parapijos svetainę, 492 E. 7th 
St., kur prasidės mokyklos šventinimo pamaldos ir lai
ke pamaldų vyks procesijoje į Capen mokyką atlikti 
šventinimo apeigas.

Šia proga sveikiname kleb. kun. Praną A. Vir- 
mauskį, realizavusį seniai sumanytą darbą, sveikina
me kun. Dr. Kazimierą Urbonavičių, kuris prieš depre
siją, būdamas tos parapijos klebonu, įkūrė mokyklos 
fondą, sveikiname tos parapijos vikarus, buvusius ir 
dabartinius ir bendrai visus parapijiečius, ypač mo
kyklų rėmėjus ir palaikytojus. Lai Dievas laimina tą 
kilnų Jo garbei ir mūsų tautos gerovei darbą!

kad tuos vaikus išduodant 
vyko širdį veriančios sce
nos, nes daugelis vaikų te
beprisimena šiurpius per
gyvenimus rusų okupaci
joje. Net ir vaikai liko pa
aukoti “appeasement’o” 
politikai. Nėra abejonės, 
kad tie vaikai bus patal
pinti į auklėjimo namus, 
kur iš jų bus daromi 100' i 
komunistai.

ne. So. Bostone tik 10 lan
gų išmušta.

LITHUANIAN 
NATIONAL ANTHEM

Lietuvos Himnas
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.

KELIONĖ GERA — 
ORAS PALANKUS

Išvyko Californijon

leistas iš kariuomenės ten apsi
gyveno. P-nios Zaikienė ir Ski- 
rienė (Piliponytės) iš Lietuvos 
atvyko kartu su paskutiniais 
pabėgėliais laivu “American 
Legion”, bolševikams okupavus 
Lietuvą. Juodvi (su savo vy
rais > Chicagoje suorganizavo 
Ateitininkų draugovės tautinių 
šokių grupę, kuri gana plačiai 
pagarsėjo ir dar tebeveikia.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai
TAUTIEČIAI!

Pereitą savaitę išvykę praleis
ti atostogas pp. Guzevičiai ra
šo:

“Turėjome gerą kelionę. Oras 
labai palankus, poilsis geras, 
svotai vaišingi. Dideli kalnai, 
gilūs grioviai — urvai daro ne-' 
paprastą įspūdį. Kiti labai bai
sūs.”

P.p. Guzevičiai yra ilgamečiai 
LDS nariai .ir “Darbininko” rė
mėjai. pp. Guzevičių sūnus, ku
ris yra karo tarnyboje, yra ve-' 
dęs p. Leonorą Šerentaitę, dai
nininkę ir buvusią vargoninin
kę Brockton, Mass., kurios tėve
liai gyvena Mt. Carmel, Pa. Tai
gi pas pp. Šerentus pp. Guzevi
čiai ir turi gerą poilsį.

LANKĖSI

Paviešėjęs porą savaičių So. 
Bostone, pas savo žmoną ir tė- 

i vėlius, Leitenantas Dr. Jonas 
Zaikis, rugpiūčio 11 d. išvyko į 
Californią, kur jis šiuom tarpu 
paskirtas trims mėnesiams. Su! 
juo kartu išvyko jo žmona Lucė I 
ir dukrelė.

P-nia Zaikienė su dukrele ap-' 
sistos San Francisco mieste pas 
savo sesutę, kuri yra ištekėjusi 
už Antano Skiriaus ir kuris at-

i
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FOUR LITHUANIAN
DANCES

Op. 35 
For Piano

By
Vytautas Bacevičius

Price S2.00
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay,
South Boston 27, Mass.

Kabo kabikas, žiūri žiū- 
rikas, kad kabikas neka
botų ir žiūrikas nežiūrėtų.

’(svuiĮ»2į ji imuisn])

Draugijų Valdybų Adresai

Padėkit surasti dėdę Walter 
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. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

336 ‘1328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

B ’ 1IiJ """-Į|; i I
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Pirmadienį lankėsi Mr. ir Mrs. 
Peter Einoris ir jų duktė Aldo
na iš Bridpegort, Conn. Atsilan
kymo proga. Mr. Einoris papir
ko dvi kun. Pr. M. Juro malda-- 
knyges, o p-lė Adelė Einoriūtė 
savo mamytei užprenumeravo 
laikraštį “Darbininką”. Taipgi 
su jais lankėsi Mrs. G. Majaus- 
kienė iš Andover, Mass.

Antradienį “Darbininke” lan
kėsi kun. Dr. K. Rėklaitis, Tėvų 
Marijonų Amerikoje vizitato
rius. kun. Ig. Albavičius, šv. 
Antano par. Cicero. III., klebo
nas. kun. J. Jančius. MIC., TT. 
Marijonų provincijolas ir kun. 
Pr. M. Juras, LDS Centro pir
mininkas. Svečius atlydėjo vie
tinis klebonas kun. Pr. Virmau
skis.

Atsilankymo proga, kun. Ig. 
Albavičius įstojo į kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus knygos — Vytis 
ir Erelis Garbės Rėmėjus, au
kodamas S10.00 knygos fondan.

Trečiadienį, rugp. 15 d. lankė
si “Darbininke” p. Marcelė Kur
tinaitienė iš Hartfordo, Conn., 
kuri atvyko į So. Bostoną pra
leisti atostogas.

Tą dieną lankėsi F. Gedrimie- 
nė iš Somervilio. Atsilankymo 
proga nusipirko kun. J. B. Rus
teikos primicijų bankieto du bi
lietu ir kalendoriaus fondan 
aukojo SI.00.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė, 

8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay—1864-TV.

iždininkė — Ona Stan’uliūtė.
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadv.’ay. S. Boston. Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininką.

I

ŠV JONO EV. BL. PASALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

$85.00 up 
32.00 u p

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV%W

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

Vice-Pirmimnkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

Fln. Ražt. — 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. Broadvvay, So. Boston. Mass

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

KARO VETERANŲ
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, Rugpiūčio-Aug. 26-ta d.
NATIONAL PARKE, MONTELLO, MASS.

Rengia Amerikos Lcgijono Stepono Dariaus Postas No. 317

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

I

/
i

,XXXXV>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXVX>

LIETUVAI . REMTI

PIKNIKAS
---------- Rengia -----------

LIETUVAI REMTI DRAUGIJA 
Chauncy Lake Parke, Westboro, Mass. 

Rugpiūčio-August 26 d., 1945
Gros Dirveho Orkestras ir dainuos Gabijos Choras 

Kalbės adv. Kalinauskas. Januškis. Mtchelsonas ir kiti. 
BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ.

Visus broliškai kviečia
LIETUVAI REMTI DRAUGIJA.

i

Factory to you
Monuments 
Markers

All lettering and delivery
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELB1NINKE 

Lietuvių G ra bortus Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
GrateeHai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dienų ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PL’BLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



8

RYTIYIU _ —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

NEW BRJTA’N. CONN
STATYS KLEBONIJĄ

Kleb. kun. Mato A. Pankaus 
rūĮ»esčiu gauta leidimas iš Wa- 
shington. D. C. reikiamos nau- 

s klebonijos statybai. Ar
chitektas jau turi planus pada
ręs. tik reikia tartis su kontrak- 
toriais.

Seno;: klebonija statyta tik 
vienam kunigui gyventi. Dabar 
parapijoje darbuojasi trys kuni
gai. Todėl, didelis džiaugsmas 
apima ir kunigus ir parapijie
čius. kai ruošiamasi netrukus 
Į rudėti naująją modernią kle- 
bc n i ją pastatyti.

Kai klebonija bus baigta sta
tyti. kitas būtinas statybos 
darbas bus pradėtas, būtent, 
statys Lietuvių Centro rūmus 
taip labai pageidautinus ne tik 
pačia: parapijai, bet ir visai 
pylinkei.

'kas. pirmininkas: Emma Ravic- i kas. vice pirm.; Mrs. Mary 
Hicks. protokolų raštininkė; 
Anna Ryiz, finansų raštininkė; 
Charles Covaleski. iždininkas. 
Mrs. Izabelė Degutis, vargoni
ninkė. A. T.

i

a-

WATERBURY. CONN
I

Rugpiūčio 5 d. įvyko Gyvojo 
Rožančiaus ir Tretininkų susi
rinkimas. Nutarta ruošti vaka
rienę parapijos naudai rugsėjo 
9 d.. 6 vai. vakare, par. svetai
nėje. Visi parapijiečiai kviečia
mi įsigyti tikietus ir paremti 
parapiją. Į Rengimo komisiją į- 
eina šios šeimininkės: M. Kari- 
nauskienė. O. Norbutienė, M. 
šambarienė. M. Stankevičienė. 
Yra ir daugiau, kurios darbuo
jasi. bet jų pavardžių neteko su-i 
žinoti. Šios narės aukojo po do-| 
ierį parapijos vakarienei: M. 
Urbonavičienė. M. Kašėtaitė,: 
Krivinskienė. Majauskienė. S.' 
Lušienė. U. Liutkevičienė. Ki
tos aukojo po 50c. ir daiktais. ,

Tą pačią dieną įvyko Tretinin
kų susirinkimas. Skaitytas laiš
kas nuo Seserų Pranciškiečių iš 
Pittsburgh. Pa. Prašė prisidėti 
aukomis prie jų statomos kop- 

I lyčios.

Rugsėjo 8 d. prasidės Novena' 
prie Šv. Pranciškaus. Visi lau-' 

taip pat kia atvažiuojant Tėvo Pranciš-i 
kurį kono. Tai bus gera proga pasi

naudoti Dievo malonėmis. Pasi
melsime ir už mūsų karius, ku-j 

j karo 
žaviai išpil- tarnybon. Iš jų žuvo 23 ir keli 

sužeisti. Lai Dievulis laimina 
kitus. ’ R. P.

CHORO IŠVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 12. sekmadienį, šv. 

Cecilijos Choras turėjo išvažia
vimą. įvykusį Indian Hill Pool. 
Collinsville. Conn.

Valgių priruošime rūpinosi 
choristės: A. Tamošaitienė. O. 
Sintautienė. M. Hicks. N. Co
valeski. Emma Ravickas ir J. 
Janušonytė.

Gėrimus parūpino šie choris
tai: V. Sintautas ir C. Covales
ki.

Apart kitų žaismų,
buvo plaukimo kontestas. 
daugumoje laimėjo choristės.

Apie vakarą, visi suėjo į sve
tainę. kur varg. Izabelės Degu- rių yra apie 800 išėjusių 
tienės vadovybėje 
dytas muzikalis programas, po 
kurio dainuojant šokta lietuviš
kus šokius.

Visi turėjo smagų laiką ir 
gružo kupini gražiais įspūdžiais.

Reikia pažymėti, kad Šv. Ce- 
cilijos Choras yra pagarsėjęs 
kaip įžymiausias visoje Connec- 
ticut valstybėje. Choro valdyba 
seka Sgt. Jonas Sakalaus-

i

I

D L CK — Even 
have to clean 

Bihcki 
as she 
duck in 

shortage is so 
didn't even 
fowL House- 
line from 3 to 
s one of 1400 
ners.

Tariu nuoširdų ačiū visiems, 
kurie mane atlankė, kai aš gu

gėjau Švč. Marijos ligoninėje, 
būtent. Šv. Juozapo lietuvių 
par. klebonui kun. J. J. Valan- 

'tiejui. kun. Radzevičiui, komp. 
A. Aleksiui ir kitiems. Komp. 

I A. Aleksis ne tik nuo savęs, bet 
ir nuo Federacijos skyriaus pri- 

: siuntė sveikinimus, taipgi ir 
nuo BALF skyriaus. Prisiuntė 

: sveikinimus p. M. Andrikytė. p. 
JNelė Jenušaitienė. pp. P. Karve
liai. brolis ir brolienė Jakubau- 
skai pęr kelis kartus aplankė, 
pp. Pranas Kuzminskas, Anta
nas Šambarys. seminaristas Ed
mundas Šambarys, Petras Šmo
tas, Jonas Kairys, Jonas Gai
lius. Juozas Abadauskas. Ignas 
Lučinskas. p. M. Bartkienė. Dr. 
P. Vileišis. B. šilkauskas. Jonas 
Bartkus. Pr. Barauskas, slaugės 
pp. Stulginskaitės. Kazys Dap
kus. p. Alena Totilaitė. Dr. ir 
ponia Colney ir daugelis kitų. 
Visiems tariu nuoširdų ačiū, i 
Vietinis Federacijos skyrius už
prašė šv. mišias mano intencija, j

Turiu prisipažinti, kad aš nie
kad netikėjau susilaukti tokios 
pagarbos ir užuojautos, kokią 
aš patyriau laike mano ligos.

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS z

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR
Authorized Bottler: Pepsl-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400

DARBININKAS

Berlyne vokiečiai nereikalauja jokio menu. Štai jie išsigerdinėje vie
toj garsaus Pilzeno, tik spalvuotą vandeni ir užkandėliams gauna žalių 
obuolių.

I KADA NORIU VERKIU
■■

Kada noriu verkiu,
Kad noriu dainuoju. 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsivaduoju.

i Ilsta man rankelės
Nuo sunkių darbelių, 

( Alpsta man širdelė
Nuo rūsčių žodelių.

j Nedėlios rytelį
Ėjau vandenėlio,
Sutikau bernelį
Šalia šaltinėlio.

Pastatyk viedrelius. 
Paguldyk naštelius, 
Pailsėk, mergele, 
Pailsės rankelės.

į Dėkui tau, berneli,
Už meilius žodelius.
Tokių negirdėjau
Nuo pat mažumėlės.

Visos patenkintos atostogoms 
ir gerai saulutės įdegintos.

i
Mūsų kolonijoj apsigyveno 

nauja inteligentiška šeima, bū
tent, Lt. ir p-nia Jack Phillips. 
Lt. Jack Phillips užima svar
bią vietą vietiniame Navy Re-

kurios džiaugiasi turėjusios 
I progą susitikti p-nią Sriubienę, 
nes ji yra labai maloni, simpa
tinga ir kupina energijos dirbti 
dėl labdarybės. Moterų Sąjun
gos ir šios šalies karo pergalės 
ir mūsų tėvynės laisvės atgavi
mo. Šios kolonijos korespon
dentei teko taipgi proga pada
ryti vizitą pas pp. Phillips ir 
o-nią Sriubienę, ir patirtus ma- 
’onumus ilgai, ilgai atminsiu. 
P-nia K. Sriubienė išvažiavo į 
namus rugp. 12.

Pp. Jonas ir Ona Alf nusipir
ko vasarinį namą su žeme ir 
miškeliu, kuris randasi Che- 
shire, Conn. P-nia O. Alf daug 
darbuojasi lietuvių moterų tar
ne, kaip tai Raudonojo Kry
žiaus vienete. Taipgi yra pirmi
ninkė West Haven Respubliko- 

j nių moterų lygos. Sveikiname 
nonus J. Alfs ir linkime daug 
laimės ir sveikatos naujoj vie
toj.

BALF pradėjo drabužių rin
kimo vajų. Visi lietuviai kvie
čiami prisidėti prie šio taip

ANT KALNO

Ant kalno rugiai,
Sode obuoliai, 
Ten šūkavo, ten rykavo 
Močiutė dukrą:

Eik. dukra, namo, 
Dukrele, namo — 
Žada tave tėvutelis 
Už siuvėjo leisti.

Tai neisiu namo, 
Nebūsiu aš jo:
Prastas darbas siuvėjo — 
Adatėlė rankoj.

Adatėlė rankoj. 
Siūleliai antroj: 
Visus darbus pametusi, 
Reiks siūleliai verpti.

Eik. dukra, namo, 
Dukrele, namo — 
Žada tave tėvulėlis 
Už kurpiuko leisti.

Tai neisiu namo, 
Nebūsiu aš jo:
Prastas darbas kurpiuko — 
Ylelė rankoj.

Ylelė rankoj, 
Vielelė antroj: 
Visus darbus pametusi. 
Reiks vielelė vyti.

Eik. dukra, namo — 
Dukrele, namo — 
Žada tave tėvutelis 
Už bajoro leisti.

Tai neisiu namo. 
Nebūsiu aš jo: 
Prastas darbas bajoro — 
Kalavijas rankoj. .

Kalavijas rankoj, 
Šaudyklė antroj: 
Visus darbus pametusi, 
Reiks šaudyklė šveisti.

Eik. dukra, namo, 
Dukrele, namo — 
Žada tave tėvutelis
Už artojo leisti.

Tai eisiu namo.
Tai būsiu aš jo:
Lengvas darbas artojo — 
Žagrelė rankoj.

Žagrelė rankoj.
Botagėlis antroj: 
Visus darbus pametusi, 
Reik jauteliai ginti.

C. BROOKLYH, N. Y
KUNIGŲ SEIMO MIŠIOS

Liepos 8 d., 9:30 v. ryte, Šv.
Jurgio parapijos bažnyčioj įvy-Į 
ko Amerikos L. Kunigų Vieny
bės Seimo mišios į kurias atsi
lankė artipilnė bažnyčia žmo
nių. netik vietinių bet ir iš kitų 
kolonijų; tai gražų įspūdį 
brookliniškiai parodė. Kunigai: 
irgi gan skaitlingai pamaldose

vėliava jau turi 7 auksines cruiting Station. Nors Lt. Phil- 
žvaigždes, kurios žiba ir kiek
vieną skatina prie maldos už žu
vusius karius ir pasaulio taiką. 
Skaudaus liūdesio momente

lips nėra lietuvis, bet labai sim
patingai atsiliepia apie lietu
vius ir Lietuvą. P-nia Phillips 
yra lietuvaitė, duktė gerų lietu-

reiškiama pp. Dzikam, sesutei, vių bei veikėjų katalikiškoj dir- 
broliams, močiutei, dėdei, dė- voj, pp. Sriubų iš Cicero, III. 
dienei ir kitiems giminėms gi- Linkim jaunai porelei mūsų 
lią užuojautą. Antano vėlei am- mieste pasilikti ilgesnį laiką, 
žiną atilsį suteik Viešpatie.

__________________
„ . . - . .. --i Rugpiucio u d. grjzo is atos- 

P15 °- Norkūnaitė ir po- 
su prelatu J. Ambotu pryšaky- ",:i °- Kvaratiejienė, kurias
je. Mišias laikė ir pamokslą pa-1 Praleido kurorte Nantasket

naudingo darbo, nes žiema atei- 
' na ir rūbai reikalingi mūsų 
tremtiniams, kurie šaukiasi mū
sų pagalbos iš visų kraštų. Ar- 

l gi mes neišklausysim jųjų pra- 
I šymo. M.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį!

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis! 

Metams tik $1.00!
Adresas:

kur taipgi turėjo labai buvo išsiilgusi. Maloniai, ‘žvaigždės’ Administracija 
j malonią progą susitikti p-nią J. pasisvečiavo pas savuosius. Su- 

ir jos mamytę, j siejo su vietos sąjungietėmis,

kad visi lietuviai galėtų susipa
žinti ir pasidžiaugti naujais 
gyventojais.

P-nios Phillips mamytė p-nia 
Kotrina Sriubienė buvo atva
žiavus aplankyti savo dukrelės je. Aiisias iaiKe ir pamoKsią pa- * i

|sakė pats Kunigų Vienybės ne- B!ach' Mass; vasari-'ir žento, taipgi anūko, kurio
nuilstantis pirmin. kun. J. Ka- 
ralius.T , . ..... ... . , DaužvardienęLabai puikiai ir meniskai cho-1 
ras savo užduotį atliko, kurį su
organizavo vietos varg. J. Brun- 
dza. Tai buvo rinktinių balsų 
sudarytas choras su keletu so
listų. Po pamaldų klebono kun. 

' Paulionio dėka, visi giedoriai 
| buvo gražiai pavaišinti. Užkan
džius tikrai puikiai patvarkė p. 

, Stoškienė, už ką jai priklauso 
j garbė.

NEW HAVEN, CONN.
MŪSŲ KOLONIJOJ 

PASIDAIRIUS
Praeitą savaitę mūsų koloni- 

i jos seni ir ilgamečiai gyvento-
■ jai. pp. Mykolas ir Johana Dzi- 
kai gavo pranešimą iš Karo De-

l partment’o, kad jųjų mylimas 
i sūnus jūreivis, kuris kiek anks-
■ čiaus buvo paskelbtas dingęs be 
žinios, dabar jau tikrai yra ži-

I noma. kad jis garbingai žuvo 
karo laivo bombardavime.

Pp. Dzikai yra labai susijau
dinę ir nuliūdę dėl say’o sūnaus 
Antano mirties, nes dar vis tu
rėjo viltį, kad jis kur nors atsi- 

į ras gyvas. Antanui paaukavus 
savo gyvybę pačioj jaunystėj; 

j dėl šios šalies laisvės ir dėl vi- 
Įsų tautų laisvės bei pasaulio 
: gerbūvio, mūsų karių tarnybos

Dar kartą nuoširdžiai tariu vi
siems ačiū.

Petras Jakubauskas.—
Rugpiūčio 13 d. įvyko Šv. Į 

Juozapo parapijos choro išva-į 
žiavimas. Rugpiūčio 14 d. komp.' 
A. Aleksis išvyko dviem savai
tėm atostogų. Rugpiūčio 19 d. 
įvyks Am. Lietuvių Tarybos 
skyriaus piknikas Linden par-j 
ke, Union City, Conn. Toje pa
čioje vietoje įvyks šv. Juozapo 
par. piknikas rugp. 26 d.

Korespondentas.

Am. Lietuvių Tarybos sky
riaus piknike .sekmadienį, rugp. 
19 d.. Linden parke. Union City. 
Conn., gros pagarsėjusi orkes
trą, kalbės įžymūs kalbėtojai iš 
New Yorko. Visi kviečiami da
lyvauti. B. P. Šilkauskas.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

aVYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau 

šia jaunimo organizacija — Lietuvos i 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pašau 
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie 
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas i» 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: "Tenelle 
<a nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky 
riaus. kurie neska'tytų “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

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

Nesiilgėk
Senų Gerų 

Laikų!

T [ESĄ. gyvenimas dabar yra paines

nis, negu seniau. Gerais senais lai- 
kaiskais biznio reikalai, namų finansai tak

sai ir kiti dalykai buvo daug lengvesni. 
Bet nedusauk dėl praeities. Rišk savo mo- 
dernes problemas moderniu būdu. Pasinau
dok tais patarnavimais ką siūlo Mutual 
Savings Bankas.

Gal da nežinojai, kad Mutual Savings Ban
kai gali tau padaryti daug daugiau, negu 
taupyti pinigus ir procentus mokėti. Tai 
pirmiausia jų funkcija — bet štai ir kiti 
Savings Bankų patarnavimai, jeigu yra 
reikalas. Peržiūrėk juos..', tuomet kreipkis 
į vietinį Mutual Savings Banką, ir gausi 
gerą patarnavimą.

Plu. - A Courtrou* Wrlcome Alw«ya — and Sound Helpful Advice on your pmonal financial problema.

REAL ESTATE MORTCAGE LOANS SAVINGS BANK LIFE INSURANCE ( 
at k>w rates

CHRISTMAS CLUB 
and other Chib savings

REGISTER CHECKS 
the modem way to pay bills

SAVINOS BANK PASSBOOK LOANS 
tor depoaitocs

SAFE DEPOSIT BOXES 
_for your valuables

Jk a VETERANS HOME MORTCAGE LOANS
R underG.LBUl

A IaOANS TO INDTV1DUALS
with or u ithout collateral
 

U. S. WAR BONDS 
^our ®newt ū>v««tn»nt

SAFEKEEPING OF YOUR
U. S. WAR BONDS

SCHOOL SAVINGS DEPOSITS 
to encourage thrift

*» vL
BVSINESS LOANS 
on collateral

1
♦SAVINGS s ANKS

of Massachusetts i

at a “Savings Bank or 
Institution for Savings

:;į

8

Bank where yoji 
sėt tkis emblem

■■ >-. • ■ I-


