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Vasara baigiasi. Laikas 
išsiimti šiltus drabužius iš 
šėpų nuo kandžių apsau
gos. Jūs taip pat jau ieško
te naujų rudens madų dra
bužių. Jūs galite pasirinkti! 
vilkėti naujus arba senus! 
drabužius. Bet nuo karo 
nukentėjusieji lietuviai ne
turi progos pasirinkti ko
kiais drabužiais vilkėti. 
Jie nesipirko naujų drabu
žių, jie visai neturi muilo 
išskalbti senuosius drabu
žius, nėra jokio galimumo 
juos išvalyti. Lietuvės mo
terys neturi medžiagos, a- 
datų, nei siūlų pasisiūdinti 
naujų drabužių.

Pereitą žiemą daug pras
tai prisidengusių lietuvių 
— dėl šalčio mirė, daugiau 
mirštančių galime laukti 
sekančią žiemą, jei nebus 
galima greit jiems pasiųsti 
pagalbos! Jiems ypatingai 
reikia vyriškų drabužių ar 
apsiavimo.

Peržiūrinėdami
atminkite kentančius lie
tuvius! Atneškite arba nu
siųskite savo dovanotus 
drabužius savo skyriui ar 
rinkimo centreliui, arba 
pasiųskite tiesiog į Ben
drojo Lietuvių Šalpos Fon
do sandėlį, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Visas šalpos darbas, va
dovaujamas Bendrojo Lie
tuvių Šalpos Fondo, 
tvarkytas pagelbėti 
siems kenčiantiems 
karo lietuviams, kur
juos galima pasiekti, neat
sižvelgiant jų tikybinių, 
ar politinių pažiūrų. Ben
drasis Amerikos Lietuvių 
Fondas, Nacijonalio Karo 
Fondo narys, visoje Ame
rikoje renka drabužius, lo
voms paklodalus ir batus.
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine. 
VVarehouse 

101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203
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Roma, rūgs. 10 — Infor
muoti diplomatiniai rate
liai sako, kad dabartinę 
premiero Petru Groza val
džią pereitą kovo mėnesį

] pastatė Maskvos įsakymu. 
Tą Maskvos įsakymą at
vežė Andrei Višinsky, Ru
sijos užsienių reikalų vice- 
komisaras, ir jį įteikė ka
raliui Mykolui.

Apie Višinskio suloštą 
rolę buvo pranešta Jung. 
Valstybių valstybės depar
tamentui ir Britanijos di
plomatijos viršininkams.

Višinskį, atvykęs į Bu- 
charestą kovo 3 d. š. m
pareikalavo, kad karalius 
Mykolas tuojau prašalintų 
gen. Nicola Radescu val
džią, nes ji neatstovauja 
liaudies ir negali palaikyti 
tvarkos. Karalius pareiš
kęs, kad'jis tą reikalavimą 
apsvarstysiąs ir pranešiąs 
Višinskiui apie konstituci- 
jinę tvarką.

Po valandos Rusijos ko
misaras vėl reikalavo au
diencijos. Šį kartą jis kal
tino karalių, kad nepraša
lino valdžios. Višinskis pa-

Būrys japonų karių, kurie buvo paimti į belaisvę Burmos fronte prieš 
Hirohito besąlyginį pasidavimą. Jų kojos tiek yra sužalotos, kad jie ei
dami turi pasiremti ant lazdos, kad galėtų nors kiek saugiau pažengti.

KATALIKAI RUOŠIASI KOVAI I MacArthur Svarsto Aplan- 
kyli Jung. Valstybes
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Gen. MacArthur Leis Japonams 
Patiems Valdytis

Garantuoja Religijos, Spaudos ir Susi
rinkimų Laisvę - Nuosavybių Teises 
Bus Pilnai Apsaugotos - Tačiau Turi 

Klausyti Vyriausio Komandieriaus 
Įsakymų

i

I
I

I Tokio, rūgs. 10 —
Boston, Mass., rūgs. 10— Unijų nariai jau patyrė,(Douglas MacArthur gali

PRIEŠ RADIKALUS
Gen.

Tokio, rūgs. 10 — Gen. bes išspręsti kokios val- 
Douglas MacArthur išlei- džios formos japonai norė- 
do pareiškimą, kuriuo jis tų, apie ką visai neprisi- 
išdėsto Japonijos valdymo minė Japonijos premieras 
tvarką. Jis aiškiai davė su- seime, 
prasti, kad jis yra vyriau-; 
sias valdytojas ir viršinin-' 
kas. Ne tik Japonijos val
džia, bet ir imperatorius 
Hirohito turi klausyti jo' 
įsakymų. Tačiau jis leis Airlines pranešė, kad ji su- 
patiems japonams vykdyti mažina keleiviams kėlio
jo įsakymus ir valdyti pa-'nių kainas. Dabar keliauti 
gal alijantų direktyvą. Jei-] lėktuvais kainuos mažiau 
gu japonai kur nors ne-; negu pirmos klases kelei- 
vykdytų pagal tą direkty-j 
vą, tai kariai juos privers' 
tai padaryti.

Gen. MacArthur užtikri
no religijos, spaudos ir su
sirinkimų laisvę. Taipgi

Sumažino Kelionės Kainas 
Lėktuvais

Pennsylvania - Centrai

reiškęs, kad jeigu valdžia Kun. Joseph A. Robinson, kad mažos klikos radikalų būti greitu laiku aplankys n-Hkrinn knd n„n<5Jlvvhinl <-09 oį 
nebus prašalinta laike Katalikų Darbo Gildijos įvairiais būdais bando pra- Jung. Valstybes. Tai bus ;lnai ’ ■
dviejų valandų, tai Maskva direktorius, kalbėdamas j vesti savo idėjas, kurios y-j pirmas įvykis nuo to laiko, t p į k£ rP;uain \
bus nepatenkinta. Bostono miesto darbinin-į ra žalingos darbininkams.! kaip jis nuvyko į P’nilippi- d ‘ ink„ -nmidinum Iv yUV

Šis raportas originaliai kų tarybos pirmuose Ko- Darbininkų unijos Jung.jnų salas 1937 m. suorgani- Civiliai gyventoiai bus!rXfU'
buvo parašytas Rumuni- munijos pusryčiuose, pa- Valstybėse ir visame pa- zuoti filipiniečių armiją. UV

l

Primeta Kanibalizmą 
Japonų Armijai

joj, bet išsiųstas iš kito reiškė, kad Bostone greitu 
krašto, kad aplenkti cen- laiku bus įsteigtas Darbo 
zūrą. ; Centras, kurio tikslas bus

Vadinasi, Maskva kaip išmokslinti visus kovai 
Pabaltijo valstybėse, taip prieš komunizmo ir socia- 
ir kitose valstybėse prime- lizmo klaidingą mokslą, 
ta valdžias ir praveda klas- ‘‘Visiems yra žinoma, kad 
tingai rinkimus ir tuo bū- komunistai ir socialistai 
du užtikrina sau pastatytų; darbuojasi, kad praplėsti 
valdžių paklusnumą ir savo įtaką šioje šalyje,” 
vergiškumą. Įsako kun. Robinson.

saulyj turi darbuotis, kad 
palaikyti demokratiją.

Kun. Joseph A. Robinson į 
taipgi pasmerkė ir kaiku- 
rias nekatalikų švietimo į- 
staigas — kolegijas, ypa-; 
tingai taip vadinamą 
“Dewey system”, Colum-j 
bia kolegijoj, kur tūlas

Gen. MacArthur rimtai 
svarsto grįžti nors laikinai 

namus.

Varšuvos "Budelis" Arės 
luotas Japonijoje

taip traktuojami, kad juo
se įgyvendinti pagarbą ir 
pasitikėjimą Suvienytoms 
Tautoms ir jų atstovams. 
Taipgi gen. MacArthur pa- 

; brėžė, kad rinkimai pagel-

i

vių kelionės kainos gele
žinkeliais.

Pavyzdžiui iš Nevv Yurko 
į Pittsburgh’ą lėktuvu 
814.90, geležinkeliu— $17.- 

! 47; į Chicago lėktuvu — 
i, geležinkeliu— $36- 

į Youngstovvn, Ohio 
lėktuvu — $16.55, geležin- 

— $20.41; į Cleveland 
lėktuvu — $18.60, geležin- 
___ — $23.16; į Detroit 
lėktuvu — $22.55, geležin
keliu — $27.89.

Geležinkeliu kelionės 
kainos pažymėtos įimant 
ir žemutinę lovą.

SUSIRINKO UŽSIENIŲ MINISTERIAI

Prezidento Planas Taikos Metuii

Siūlo Pakelti Bedarbiams Apdraudę- 
Minimumą Algų — Sumažinti 1946 
Taksus — Palaikyti Kainų Kontrolę -

Londonas, rūgs. 10 — 
Australijos valdžia oficia
liame raporte paduoda, 
kad Japonijos kareiviai, 
sugavę Amerikos ir Aus
tralijos kareivius, suriša 
jų rankas ir durtuvais ba
dė, o kai dar jie buvo gy
vi, tai jų kūnus pjaustyda
vo maistui.

Į VVashington, D. C.—Pre- tais metais, jis mano, bus 
zidentas Harry S. Truman'galima daugiau sumažinti, 
ketvirtadienį, rugsėjo 6 d.,l Prezidentas rekomen- 

! pasiuntė Kongresui savo duoja ir toliau draftuoti 
18,000 žodžių pranešimą, jaunuolius nuo 18 iki 25 
kuriame plačiai išdėsto sa- metų amžiaus. Taipgi pa- 
vo nuomonę apie šalies re- naudoti visus galimus bū- 
konversiją taikos metui. dus, kad kodaugiausia sa- 

Prezidentas siūlo, kad vanorių įtraukti į kariuo- 
Kongresas išleistų įstaty- menę ir laivyną. Jis taipgi 
mą, kuriuo pakeltų bedar- siūlo palaikyti kainų kon- 
biams atlyginimą iki 
$25.00 per 26 savaites. 
Taipgi, kad ir federalės 
valdžios tarnautojai, jūri
ninkai ir kiti darbininkai, tikrintas darbas; apsaugo- 
kurių iki šiol neapima so- ti smulkiuosius 
cialė apdrauda, gautų tą jiems pagelbėti, 
pačią apdraudos 
mą.

Ragina pakelti 
.mo algas. Kaip 
Kongrese dabar 
tas bilius pakelti 
mo atlyginimą

'per valandą. Dabar yra m i- statyti naujų valdžios na- 
nimum atlyginimas 40c.'mų, pravesti ir pataisyti 

l per valandą. Taipgi ragina (kelius ir kitokius darbus 
.........  ‘ i—-•-> karo metu 

džiurijoj, Korėjoje ir Ku- Tačiau tas sumažinimas negalėjo būti padaryti. Ra-

Pailgino Laiką 
Nuomininkams

VVashington, D. C. 
seph Ryan, OPA nuomų 
kontrolės direktorius, sa
ko, kad nauji namų savi
ninkai, nupirkę namą, ne
gali iškraustyti nuominin
ko be šešių mėnesių. Iki 
šiol reikėjo laukti tik tris 
mėnesius.

Jo-

Japonai Slapstosi Kalnuose

trolę, kad pragyvenimo iš
laidos nepadidėtų. Ragina 
Kongresą pravesti įstaty
mus, kad visiems būtų už-

atlygini-j prez Truman
vėliau pristatyti

biznius ir

pažadėjo 
rekomen- 

minimu- dacijas sveikatos progra- 
žinoma, mai ir praplėtimui senat- 

yra įneš- vės apdraudos planą. Taip- 
minimu- gi siūlo pravesti visą eilę 
65 centų viešųjų darbų, būtent, pa-

Maskva, rūgs. 10 — Ru
sijos žinios paduoda, kad
Japonijos kareiviai Man- sumažinti 1946 m. taksus.!atlikti, kurie 
džiurijoj, Korėjoje ir Ku- Tačiau t" ----------------"
rile salose subėgo į kalnus pirmais metais turi būti gino kongresą pakelti sa- 
ir slapstosi. Kaikurie jų dabai mažas, nes dar karo vo nariams algas, būtent, 
persirengė civiliai. išlaidos tebėra didelės. Ki- iki $20,000 metams.

Kawaguchi, rūgs. 10 — 
John Dewey, kaip jis sakė, International News Ser-j 
netikįs į Dievą. ;vice raporteris Clark Lee

Nekatalikų kolegijose suorganizavo korespon-! 
niekad negirdėsi trijų žo- dentų ir karių partiją iš 
džių, būtent, Dievas, laisva šešių, nuvyko per neoku- 
valia ir siela, sako kun. Ro- puotą teritoriją ir ten a-] 
binson. Areštavo gestano pulk. Jo-

Jis pacitavęs Browderio seph Albert Neisinger, ku-' 
propogandinę brošiūrėlę, ris esą kaltinamas 100.000 
pareiškė, komunizmas yra žydų nužudymu Varšuvo- 
mūsų krašto, Bažnyčios ir je. 
Dievo priešas.

Prieš pusryčius įvyko šv. 
mišios Šv. Kryžiaus Kate
droje, kur pamokslą pasa
kė J. E. arkivyskupas Ri- 
chard J. Cushing, D. D.

Daug Svarbių ir Painių Klausimų Turės 
Išspręsti.

Milijonas Japonu Pasidavė 
Kinijoj

London, rūgs. 10 — Pen- vynas pagerino savo punk- 
kių didelių valstybių už- tų sistemą. Kiekvienam 
sienių ministeriai, amba-] jūreiviui prirukuoja po 
sadoriai ir ekspertai susi-jvieną ketvirtadalį punkto 
rinko čia svarbiai konfe-juž kiekvieną mėnesį, kurį 
rencijai. j ištarnavo užjūryj — ne

Šioje konferencijoje tu-! Jung. Valstybių kontinen- 
rės išspręsti daug svarbių]te — nuo rūgs. 1, 1939. 
ir painių klausimų. Kon-j 
ferencija turės paruošti 
planą taikos konferencijai.

Quislinq as Nuteistas 
Sušaudymui

Londonas, rūgs. 10— Os
lo radio praneša, kad Vid- 
kun Quisling, Norvegijos 
išdavikas, nuteistas sušau
dymui už išdavystę.

Nanking, Kinija, rūgs. 10 
— Gen. Ho Ying-chin pa
siuntė formalų dokumentą 
generalisimui Chiang Kai- 
shek’ui, kad milijonas ja
ponų kareivių pasiduoda 
Kinijoj, ir tuojau pareika
lavo, kad Chen Kung-po, 
japonų pastatytas premie- 
ras tame krašte, tuojau 
būtų išduotas.

Laivynas Palenavina Atlei
dimą Iš Karo Tarnybos

VVashington, D. C., rūgs.] 
10 — Jung. Valstybių Lai-!
---------------- ------------- ------ ----------

I

Ši permaina, kuri įsiga
lioja rūgs. 15, paliečia dar 
423,000 daugiau jūreivių, 
kurie bus atitarnavę ir ga
lės būti atleisti iš tarny
bos. Taigi nuo rugsėjo 15 
d. galės būti atleisti iš Lai
vyno tar nybos 750.000 vy
rų-

Japonai Neteko 5 Milijonų Karių
žeide 51,580 ir 205.960 liko 
be namų.

JUNG. VALSTYBES PALIEKA 
JAPONUS VALDININKUS 

KORĖJOJE

Senatas Pasisakė Už Pearl 
Harbor Tyrinėjimą

VVashington, D. C. — J.

Jinsen, Korėja, rūgs. 10 Japonų kari u o m e n ė, 
— Jung. Valstybių armija’pirm negu ji pasidavė, pa- 

; pareiškė korėjiečiams, ku-'sakė korėjiečiams, kad a- 
|rie džiaugsmingai tikėjosi merikiečiai uždraudė 
išsilaisvinti nuo ilgų metų džiaugsmo demonstraci-; 
persekiojimo po japonų jas įr kada 500 organizuo- 
vėliava, kad japonų virži-t darbininkų sudarė pa- 

, ninkai pasiliks tame kras- , . . . - • •Į r i radą, tai japonai į juos pa-
Korėjiečiai tą pranešimą'leid° šūvius. Užmušė du 

pavadino “plekštelėjimu į korėjiečius ir dešimt jų 
veidą”. ; sužeidė.

San Francisco. Cal., rug
sėjo 10 — Tokio radio pra
nešė. kad Japonijos armija 
ir laivynas prarado 5,085,- 
000 vyrų, bet krašto mili- 
tarinė jėga karo pabaigoje 
buvus beveik tris kartus 
didesnė negu pradžioje.

Domei (japonų agentu- V. Senatas vienbalsiai nu- 
ra) sakė, kad alijantų ori- tarė pravesti bendrą Pearl 

’ niai puolimai užmušė 241,- Harbor įvykio tyrinėjimą. 
309 civilius ir sužeidė 313,- Pagal Senato nutarimą. 
041.

Pirmoji atominės bomba, 
paleista ant Hiroshima 
miesto padarė tokius nuo
stolius: užmušė 49.221, 
sužeidė 58,839 ir 359.000 
žmonių liko be namų. Na
gasaki mieste atominė 
bomba užmušė 21,501, su-i 1946 m.

tyrinėjimą padarys penki 
Senato pirmininko parink
ti atstovai ir penki Atsto- 
vų Rūmų pirmininko pa
brinkti atstovai.
I Komitetas turės savo ra- 
Dortą paruošti ir įteikti 
Kongresui iki sausio 3 d..
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ĮVAIRIOS žinios
MacArthur Uždėjo Griežtą 

Varžtą Japonams
- -

Tokio, rūgs. 10 — Prane- nu Administratorius Bow- 
ša. kad geri. MacArthur j- les reikalauja, kad tas žy- 
sakė panaikinti Japonijos gis nebūtų daromas, kol 
Imperatorišką Generalį OPA nesumažins apmoka- 
Centrą. Taipgi uždėjo grie- mo personalo.
žtą Tokio radio ir laikraš- Batų racionavimas gali 
čiams cenzūrą. būti bus panaikintas tik

Kaip žinoma, ankščiau tarp spalių 15 ir lapkričio 
buvo pranešta, kad gen. 1. š. m. Tačiau buvo žinių. 
MacArthur užtikrina ja- kad nuo šios dienos gali- 
ponams religijos, spaudos ma pirkti batus be racio-j 
ir susirinkimų laisvę. Ta- navimo štampų. Taigi ank-! 
čiau japonai turi klausyti ščiau paskelbtos žinios i 
vyriausio komandieriaus priešinasi vėliau paskelb- 
įsakymų. Galimas dalykas, tom žiniom.

MILŽINŲ KAPAI

kad japonai tų įsakymų 
nesilaikė ir todėl turėjo į-, 
vesti griežtą cenzūrą. Kanada Grąžina Mėsos 

Racionavimą
Mėsos Racionavimas 

Baigsis Spalių 1

Washington. D. C., rūgs
10 — Agrikultūros sekre
torius Anderson sutiko pa
naikinti mėsos racionavi
mą spalių 1 d. Tačiau Kai-

Ottawa. Kanada, rūgs. 10 
— Šiandien Kanados val- 

j džia grąžina mėsos racio
navimą. Vienintelis tiks
las, kad užsitikrinti, kad 
būtų užtektinai mėsos eks

portui j Didžiąją Britaniją 
į ir i išlaisvintus kraštus.

ATOMINE BOMBA UŽMUŠĖ
ALIJANTŲ KARO KALINIUS

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagasaki. Japonija, rug
sėjo 10 — Kai atominė 
bomba ekspliodavo virš 
Nagasaki miesto, tai ten 
užmušė 8 alijantų karius, 
kurie buvo japonų nelais
vėje. ir 38 sužeidė.

Alijantų kariai kaliniai 
tuo laiku buvo Mitsubishi 
didelių ginklų dirbtuvių 
centre, kur buvo parinkta 
vieta tiems kaliniams. Jų 
buvo apie du šimtai. Tokiu 
būdu japonai peržengė vi
sus tarptautinius įstaty
mus laikydami karo kali
nius toje vietoje.

OPA Nesutinka Su WPB 
Dėl Madų

VVashington. D. C., rūgs. 
10 — Karo Produkcijos 
Taryba (WPB) nori panai
kinti visus suvaržymus dėl 
naujų madų, bet OPA grie
žtai tam priešinasi.

OPA sako, kad dar nelai
kąs taip staigiai daryti 
madų rekonversiją.

Youngest GI

BOSTON, MASS. — S undph to 
— America’s younpest battle-scar- 
red GI, a wounded Houstor,, Texa-, 
iad who fooled the draft board 
when only 13 and won tuo battle 
stars at 14, is shown as he de- 
barked at Boston. He is Private 
Robert Reiso and he also wears 
the Purple Heart for a German 
1i -.et wound.

Kur lygūs laukai.
Snaudžia tamsūs miškai.
Lietuviai barzdočiai dūmoja: 
Galanda kirvius.
Pentinius varinius
Ir juodbėri žirgą balnoja.

Nuo Prūsų šalies.
Kaip sparnai debesies.
Padangiais gaisrų eina dūmai: 
Pakilo ugnis.
Ir nušvito naktis:
Liepsnoja ir girios ir rūmai.

Tarp tyrų plačių
Kaukia meškos vaikų:
Oi ne! tai našlaitės lietuvės:
Gal verkia sūnaus.
Ar bernužio brangaus.
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs.

Kryžiuočių senai
Suprašyti svečiai
Į vaišes į Lietuvą traukia:
Ištroškę garbės.
Kad aušra patekės.
Išvys, ko širdingai taip laukia.

Lietuvių pulkai.
Kaip apsako sargai.
Kaunu per Nemuną plaukia: 
Po kaimus šauklys.
(Jo putotas arklys)
Į kovą lietuvninkus šaukia.

Tyrinėja Atominės Bombos 
Pasėkas

Į _____________

Yokohama. Japonija, — 
rūgs. 6 — Čia atvyko ali
jantų mokslininkų komisi
ja, kuri vietoje padarys 
atominės bombos pasėkas 
ir padarus.

Kaip žinoma, atominės 
bombos buvo numestos 
ant Hiroshima ir Nagasa
ki miestų, taigi mokslinin- 

! kams labai svarbu ištirti 
i padarytus nuostolius.

Mirė A. B. Strimaitis
New York — Rugsėjo 4 

i d. mirė savo namuose, 
\Voodhaven, N. Y., Anice- 

! tas B. Strimaitis. 71 m. 
amžiaus. Velionis iš Garš- 

Įvos koplyčios nuvežtas į 
Mahanoj City. kur rūgs. 7 
d. paliadotas.

t A. B. Strimaitis šilęs iš 
į Griškabūdžio apylinkės, 
i Suvalkijoje. Yra buvęs 
SLA ir Lietuvos Atstaty- 

' m o Bendrovės sekreto
rium.

Kardu.tarp miškų;
Vien tik ugnys gaisrų 
Per Lietuvą kelią parodo. 
Užtemęs dangus
Mėto tankiai žaibus:
Jau klaidžiot svečiams nusibodo
Sutrinko miškai,
Lyg Perkūnas aukštai. 
Ir štai netikėtai lietuviai. 
Tarytum ugnis.
Kad ant stogo užšvis, 
Apraitė kryžiokus, užgriuvę.

Ir buvo mūšys!..
Apsiniaukus naktis
Ją dienai parodyt bijojo!
Tik kūnų šimtai, 
Suguldyti aukštai.
Ilgai ant tos vietos dripsojo.
Dabar ten baisu!
Ir nakties tamsumu
Girdėtis būk kartais vaidenas;
Esą tai senų
Būk kapai milžinų.
Kaip apšneka prabočius senas.

Maironis.

Išbadėję japonai prakti
kuodavo kanibalizmą. Ra
porte sakoma, kad paimti 
japonai į nelaisvę, prisipa
žinę, kad jie net savo už
muštų kareivių mėsa mai
tinosi.

22 Žuvo Geležinkelio 
Nelaimėje

I Buenos Aires, rūgs. 10 — 
i Iš A La Paz į Buenos Aires . ...važiuojantis trauKinis nu
šoko nuo relių arti Tres 
Cruces, šiaurinėje Argen
tinoje, ir toje nelaimėjo 
žuvo inžinierius ir 22 kelei- 

j vi ai.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Diena ir Makt)

PADĖKA

Su džiaugsmu priėmėm gau
sią auką S606.88 iš 31-mos Lie
tuvių Dienos Lakewood Park. 
kurią prisiuntė valdybos iždi
ninkas kunigas K. J. Rakaus-

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ,
Operos artistė.

Spalių 21 d., “Darbininko” istorinė diena. Tą dieną 
“Darbininkas” ir Darbininkų Sąjunga ryškiausiai pa
minės savo 30 metų gyvavimo sukaktį šauniu koncer-' 
tu, kuris įvyks puikioj South Bostono High Schoolės; 
auditorijoj.

To koncerto žvaigždė bus graži geltonplaukė San 
Carlo operos artistė Birutė Ramoškaitė iš New Yorko. 
Todėl visi atsiminkite Spalių 21 d. Tai bus didelė diena 
ne tik LDS organizacijos nariams, “Darbininko” skai
tytojams, bet ir visiems lietuviams. Todėl visi ruoški
tės. Vėliau išgirsite daugiau.

KUN. P. M. JURO KALBA

kas.
Giliai įvertindamos didelį pa

siaukojimą ir dosnumą gerbia
mų dvasios vadų. 31-mos Lietu
vių Dienos valdybos narių, dar
buotojų. rėmėjų, ir visų prisi
dėjusių prie šio kilnaus darbo, 
reiškiame visiems nuoširdų lie
tuvišką ačiū. Šis dėkingumo 
jausmas lydi mūsų maldas už 
jus, mūsų brangūs geradariai, 
prieš Viešpaties altorių mūsų 
kuklioje koplytėlėje. Prašome 
gailestingą Dieviškąjį dovanų 
Dalintoją gausiai laiminti jus 
už jūsų kilnių širdžių dosnumą.

Mums džiugu ir malonu įra
šyti 31-mos Lietuvių Dienos 
valdybą į naujos statybos fondo

, amžinus narius. Naujame ir 
i gražiame Dievo namelyje jūsų 
j vardai bus įamžinti ir Seselių 
maldos kils kasdien prie Aukš
čiausiojo. prašydamos Dieviš
kojo palaiminimo jums sielos ir 
kūno reikaluose.

Dėkingos.
Švcnfo Kazimiero Seserys, 
Juozapo Marijos Viloje.

Newtown, Pennsylvania.

pasakyta Nukryžiuoto Jė
zaus Vienuolyno atidarymo 
iškilmėse, rugsėjo 3 d. š. 
m., Brockton, Mass.

Kada Sąjungininkų ar
mijų Europoje vyriausias 
vadas, generolas Dwight 
D. Eisenhower, nugalėjus 
vokiečius, grįžo į Ameriką, 
minios žmonių veržėsi pa
matyti karžygį ir kėlė jam 
ovacijas. V-J Diena iššau
kė žmonėse nepaprastą 
džiaugsmą, kuris pasireiš
kė padėkos maldoje; o ku
rie į maldą netiki, tie V-J 
Dieną minėjo triukšmavi- 
mu, parodavimu ar masi
niais susirinkimais. Fut
bolininkai, beisbolininkai, 
kumštininkai (čia dar pri
dėsiu — arkliukai ir šuniu
kai) irgi sutelkia minias 
žmonių, nes šie tada turi 
progą pasigerėti jų išmik
lintomis fizinėmis jėgomis 
ir menu.

Visur reiškiasi lenkty
niavimas; visur reiškiasi 
noras iškilti aukščiau mi
nios, pagarsėti, praturtėti. 
Mokslininkas dž i o v i n a 
smegenis naujiems išradi
mams. Gydytojas ir advo
katas, mokytojas ir meni
ninkas nori pranokti savo 
bendradarbius. Instinkty
viai žmogus kreipiasi į 
protingesnį gydytoją, į su
manesnį advokatą, į geres
nį patarnautoją. Pirkda
mas renkasi geresnes pre
kes. Taigi pagerbti didžia
dvasius genijus ovacijo
mis, pasidžiaugti meno da
lykais ir domėtis pagerini
mais ar nepaprastomis 
naujanybėmis yra žmogui 
įgimta. Todėl gana būtų 
išstatyti parodon vieną ar 
tominę bombą ar vieną 
kulkos greitumu skren
dantį lėktuvą, kad su
traukti minias žmonių.

Visi džiaugiamės išradi
mais, pagerinimais, pažan
ga ir patobulinimais me
džiaginiame pasaulyje. Bet 
mes katalikai labiau džiau
giamės ir didžiuojamės di
džiadvasiais didvyriais, 
siekiančiais užkariauti
kuodaugiausiai sielų Kris- las 
taus Karalijai. Gerbiamelšviesos spindulys ir jie pa-

tuos, kurie davė priemo
nes pakilti virš debesų, bet 
labiau gerbiame tuos, ku
rie !
nuo žemiškų gerybių, pa
kilti į patį dangų ir rodyti 
kelią kitiems į amžinosios

Rugsėjo - September 16 dieną, sekmadienį 
Visus Lietuvius Kviečiame

atvykti

Į MARIANAPOLĮ 
Kur vyksta Tėvų Marijonų 

RĖMĖJŲ SEIMAS, 
iškilmingos pamaldos

už kun. dr. Joną Navicką, M.I.C. ir už Lietuvą.
Tą dieną 11 valandą rėmėjai ir svečiai išklausys 

iškilmingų šv. Mišių prie Liurdo grotos. Šv. Mišios bus 
aukojamos už amžinos atminties kun. dr. Joną Na
vicką, MIC., Marianapolio steigėją, jo mirties metinė
se, ir už Lietuvą.

Šv. Mišias laikys kun. Jonas Jakaitis, MIC., buvęs 
TT. Marijonų provincijolas, ne per seniai grįžęs iš Ar
gentinos. Pamokslą sakys kun. Jonas Bakanas, šv. Ka
zimiero par., vikaras, Worcester, Mass.

Po pamaldų visi turės bendrus pietus.
1 vai. bendras stacijų ėjimas lauke išmeldimui 

mūsų pavergtai tėvynei Lietuvai Nepriklausomybės.
Seimas bus pradėtas 2 vai. Be kitų klausimų, rė

mėjai ir svečiai išgirs rašytojo A. Vaičiulaičio paskaitą 
aktualiais lietuvių tremtinių klausimais.

Marianapolį galima pasiekti traukiniais iš Ncw York,, Hart
ford ir Boston. gi iš Providence ir Worcester —- autobusais.

Iš New York traukinys išvažiuoja 6:25 a. m., Hartford ir 
Boston traukiniai išeina 9:15 a. m. Iš tų miestų traukiniai atva
žiuoja 10:42 v. ryto Putnam.

Iš VVorcester autobusas išvažiuoja 9:00 a. m., gi iš Providen
ce 8:15 a. m. Būna Putnam 10:30 a. m.

Atvykusius šiais traukiniais ir autobusais Putnanie paims 
Marianapolio autobusas ir nuveš laiku pamaldoms Marianapolyje 
prie Liurdo grotos.

Automobiliais reikia važiuoti į Thompson miestelį, kur yra 
Marianapolis.

Visi lietuviai ir lietuvės, esate laukiami į seimą, ir pamal
doms už a. a. kun. dr. Joną Navicką, MIC.

Marianapolio Kolegijos ir Rėmėjų 
Valdyba.

_ ’ ■ siliko aklais amžinosioms| džiausiu pergalių, o jų
sugeba atsipalaidoti tiesoms. Jie sėdi tamsybė- Į drąsios pastangos atitrau

kia sielą nuo žemės ryšių”,je ir mirties ūksmėje.
Jei burna kalba iš širdies nes gerasis Viešpats apdo- 

gausumo, tai drąsiai gali- vanoja pašauktąsias pasi- 
laimės karaliją. Juk leng
viau suvaldyti laukinį žvė
rį, užkariauti miestą, nu
galėti tautą, negu save. 
Gerbiam asmenis, kuriuos 
valdovas ar žmonės paski
ria garbingoms parei
goms, bet labiau gerbiame 
tuos asmenis, kuriuos 
dangus ir žemės Karalius 
pašaukė ypatingai misijai.
Branginame naudingus iš- religija, kuri yra pagrindu Mass. Radijuokite Kristų-

ma sakyti, kad žmogaus aukojimu, pamaldumu ir 
darbai yra atspindys jo stiprybe. Šios dorybės iš
protavimo. Juk mormonas aukština jas, todėl mes jas 
x ‘ ‘ 3 daugpatystę, gerbiame ir mylime. Šis 
protestantas — išsiskyri- sąskridys yra geriausiu į- 
mus, anarchistas — grio- rodymu.
vimą autoriteto, laisvama-; Sveikinu Nukryžiuotojo 
nis — su tikybiniais ir mo-'Jėzaus Vienuolyno Seseles, 
raliniais principais. Svei-į įsikūrusias Bostono Arki- 
kas protavimas remiasi i vyskupijos lietuviškiau- 
tikrąja nesiskaitymą su šioj kolonijoj — Brockton,

pateisina

tikrąja nesiskaitymą su

radimus žmonių rankose, sveiko protavimo ir elgė- 
iš žmogaus

Kristaus pavyzdį, o Kris
taus pavyzdys yra dina
miškoji jėga, uželektrizuo- 
janti Kristaus karžygius. 
Juk Kristaus meilės dva
sia sukūrė našlaitnamius, 
prieglaudas, ligonines. 
Kristaus Bažnyčios prieg
lobsty išaugo vienuolynai 
ir garsieji Bolognos ir Pa
ryžiaus, Oxfordo ir Cam
bridge Universitetai.

Jūs, Brangūs Klausyto
jai, suėjote į šią vietą pa
matyti ir pasveikinti ne 
Eisenhower’į, ne pasauli
nius čiampijonus, ne pa
garsėjusias judamuose pa
veiksluose asmenis, bet 
Nukryžiuotojo Jėzaus tar
naites. Nors vietoj puikių 
spalvuotų rūbų vienuolės 
dėvi šiurkščius abitus, iš
rodo bejėgės, bet “šios 
karžygės kasdieną turi di-

I

bet labiau branginame tas šio. Pašalink 
sielas, kurios yra įrankiais širdies religiją, pašalinsi 
Dievo rankose tobulinimui 
sielų ir platinimui Dievo 
garbės žemėje.

Vienuolius bei vienuoles 
patsai Dievas pašaukia į 
vienuolinį luomą, kad to
bulu Dievo įsakymų ir E- 
vangelijos patarčių vyk
dymu įgyvendintų Dievo 
valią. Mergelė, pavyzdžiui, 
pašaukta į vienuolinį luo
mą, apleidžia savo namus, 
draugus ir dažnai net savo 
šalį. Išsižada pasaulio link
smybių, užsidaro vienuoly
ne visam amžiui. Galime 
parodyti skaitlinėmis au
kas, sudėtas ligoninėms, 
mokykloms ir kitoms į- 
staigoms. Bet kas galėtų 
parodyti aukas seserų vie
nuolių, kurių pareikalauja 
iš vienuolių vaikeliai, naš
laičiai ir ligonys. Vienuo
lis viską gali Tame, Kuris 
jas stiprina. Jei kas neger
bia vienuolių ir neįvertina: 
jų darbų, tai kalta neži- 
nysta. >

Požeminiame Mammoth 
Cave Kentucky valstybėje 
randame žuvų, kurios turi 
akis, bet nemato. Mat sau
lės spindulis niekad nepa
siekė jų akių ir todėl tos 
žuvelės visą gyvenimą pa
silieka auklos. 
žmonių, 
mato gražiojo 
pasaulio, matiį jų mokyk- 

neįėjo dieviškosios

v •

Deja, yra 
kurie niekad ne

dvasinio

mi, išsišakokite ir užka
riaukite kuodaugiausiai 
sielų Kristaus Karalijai. 
Kada pakeisite savo min
tis ir širdis prie Dievo, at
siminkite mus ir kenčian
čios Lietuvos sūnus bei 
dukteris. O mes liksime 
Pagelbinės Organizacijos 
(Auxiliaries) nariais ir 
teiksime visokeriopą pa
galbą.

Motina Sopulingoji, glo
bok Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselės!

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
8oston. Mass.

8
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VAIKŠČIOJA ORU
Suaugę žmonės, nešiodami gerus, su 
Arch Įrengimu čeverykus, vaikščioja 

taip lengvai, kaip oru.
AEROTRED SHOES

Galite užsisakyti prisiųsdami mierą, ilgį ir
plotį (size) ir Ration Štampą ir tuojaus gausite čevery

kus C. O. D.
Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gorus Arch 

Plasko čeverykus, padirbtus su daktaro užtvirtinimu, kurie 
yra labai geri ir kaina žema.

H’. Yurkevirztus
W. YURKEVICZIUS

P. O. BOX 63 MONTELLO. MASS.
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Kodėl Japonai Šypsosi?

DARBININKAS

ž:

v**
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Amerikiečiai negali atsistebėti, kodėl išdidūs, aro
gantiški ir žiaurūs japonai, dabar nugalėti ir pažemin
ti, sutinka okupantus ne tik ramiai ir taikingai, bet dar 
ir su malonia šypsena. Tai nėkiek nepanašu į akyplė- 
šiškus kovotojus, kurie barbariškai kovėsi ir žiauriai 
kankino bei žudė belaisvius. Žinių komentatoriai bei 
aiškintojai prisipažįsta negalį to galvosūkio išrišti ir 
stačiai pareiškia, kad azijatų psichologija mums nesu
prantama. Tas tiesa, bet šiuo atveju ne taip jau sunku 
atspėti japonų šypseną. Pradėdami šį karą, japonai 
manė tikrai laimėsią. Pirmieji pasisekimai dar dau
giau sustiprino tą jų įsitikinimą. Be to, jie gerai žino 
tą patarlę, kad nugalėtojo nieks neišdrįsta pasmerkti. 
Tad paleido darban įgimtą savo žiaurumą, kankino, 
badu marino ir žudė belaisvius, manydami, kad nieks 
to nesužinos, nes nugalėtieji neturės galimybės daryti 
bet kokį tardymą. Visi laimėtojų žiaurumai tarsi van
denyje bus paskendę. Visur japonams sekėsi, bet pa- 
žingsniui pradėjo brėkšti abejonė, paskui baimė, galų 
gale jau ir tikrenybė, kad karas bus pralaimėtas. Ta
čiau dar ne taip greit. Dar daug suduosią priešui smū- 
gių. kol pralaimėjimo valanda išmuš. Bet štai krinta tas savaitraštis “LIFE'"sai nepaprastų privilegijų 
atomine bomba - viena ir kita. Dviejų užteka Japonų žžs 14 d. jsid5jo strai-'daryti nekaltų žmonių me- 
galvoj viskas sumiso; jautėsi tarsi apsvmgę. O vis de!-, ų a įvairi tautų'džiok!es. Teko skaityti jau
to sugeba Šypsotis. Kas pasidarė? Juk toks neįmano-:f n f Vokietinai ’
mai staigus pasikeitimas gali numušti bet kieno ūpą. ir Į tiekė žemėiapį‘ sa skai. 
net labiausiai Įgudę veidmainiai nepajėgtų vaidinti to-.fiais Anot jo lietuvi
klos klaikios komedijos. i tremtinių skaičius Vokie-

Be abejo tokiu momentu nelengva japonams užsi-|tijoj esąs 600,000, o latvių 
,580,000. gi lenkų 1,500,000. 
'Šią vasarą gauti laiškai 
'dažniausia tvirtina,
I paspruko iš Lietuvos apie tautų tarnautojų į atsa- 
{pusę milijono lietuvių. Vis kingas vietas. O Baltijos 
tai privatiški pranešamai valstybių piliečiai tik retai 
pagal gautus įspūdžius iš 
labai pratuštėjusių Lietu
vos vietų.

Pirmas didelės organiza
cijos pranešimas balan
džio pabaigoje mini, kad 
lietuvių tremtinių skai
čius Vokietijoj siekiąs 
350,000; jų daugumas esą 
ūkininkai ir darbininkai, 
pasprukę nuo Sovietų te
roro. bet esą labai daug ir 

į valdininkų, smulkių Plrk’ kėiima 
lių, amatninkų ir mokslo " 
bei meno žmonių ir visų 

; laisvųjų profesijų. Aukš
čiau minimas skaičius ne
seniai tapo koriguotas, pa
stebint, kad apie 100,000 
lietuvių rusai pasivijo ir,b^patogtau^a 
pagavo vidurinėje Vokieti- ko| kas lajkytįs jau minė. 
J°J. o gi demokratijų zoną <.♦ virtad.alio milijono, 
!?J™”^!.PaS.!eke tlk ap,e nes šis skaičius vis dėlto 

patiektas kolektyvinio au
toriteto, o ne pavienio 
žmogaus.

i I 
i ■

Šitas paveikslas vaizduoja Tėvų Dominikonų naujai 
išleistos knygos viršeli. Toje knygoje aiškinama apic- 
Dominikonų Kongregacijos tikslus. Ji skiriama aukš
tesnėse klasėse parapijinių mokyklų mokiniams, taip
gi berniukų klubams ir tt. Ją išleido Tėvai Dominiko
nai ir dėl gilesnių informacijų apie Dominikonų orde- 
r.ą patariama kreiptis — The Dominican House of Stu- 
dies, River Forest, III.

outa i.' dažnai gauna mais
to iš savo kaimo. Lietuviui 
vokiškas kaimas beveik 
neprieinamas ir nedrau
giškas. Štai neseniai gau
tas laiškas iš 
(Eaden) labai 
tiekia davinius 
kiek lietuviai

Springficld, Mass., Vyskupijos

DEIMANTINIS JUBILIEJUS
Z r* 1370-1945 mFreiburgo 

tiksliai pa- 
apie tai, 
gavo ten

maisto per visą liepos mė
nesi (vienam asmeniui): 
duonos 4 kilogr. arba apie 9 sv.; 
mėsos 400 gramų arba apie 1 s v. 
riebalų 260 gr. arba apie 0.6 sv.

sv. 
s v.

sūrio ISO gr. arba apie 0.4 
makaronų 150 gr. — apie 1.1 
marme’ado 250 gr. — apie 0,6 s. 
ersatz-kavos 100 gr. arba 0.2 s. 
ir tai visa. Bet gi norma
liai mintančiam darbinin-l 
kui reikia 4 ar 5 kartus 
daugiau duonos, apie pen
kiolika kartu daugiau mė
sos ir apie 6 ar 8 kartus 
daugiau sviesto bei kitų 
riebalų. Tai kaip gi gerai 
pripratęs maitintis lietuvis 
gali išgyventi su šešta ar 
aštunta dalimi 
Būkim visai atviri 
Dažinkim. i 
lietuvių 
badauja, 
liai kai kur pavyksta gauti 
apie pusę normalaus mais
to. Su rūbais irgi ne ge-i 
riau. Demokratiškiausia ir 
šviesiausia lietuvių tautos 
dalis paversta visiškais 
driskiais ir benamiais val
katomis. Tai daugiau negu 
baisu...

Tęsinys
Šy. Mykolo Katedros 

Istorija
Nors visų tikinčiųjų VVorces- 

ter’io miestas buvo laukiamas 
kaipo vyskupijos sostinė, ta
čiau Roma pertvarkė visai ki
taip ir parinko Springfieldo 
miestą tam tikslui, nes jis ran
dasi pačiame centre visos vys
kupijos. iš kurio yra lengva ir 
greit pasiekti tolimiausias ir 
mažiausias parapijas. Tai taip 
atrodo bendrais bruožais imant 
šv. Mykolo katedros istorija. —

I

mauti mandagumo kaukę. Bet jiems padeda viena ap
linkybė: pavojus gręsiąs iš bolševikų pusės. Amerika 
juos daužė tai daužė. Ji vienų viena visiškai japonus 
supliekė. Bet kai paaiškėjo, kad rusų bolševikai neti
kėtu puolimu artinasi prie Japonijos salų, japonai žai
bo greitumu suprato, kad pasiduoti Amerikai šimtą 
kartų laimingesnė išeitis, negu susilaukti bolševikų 
okupacijos.

Mes manome, ir teisingai, kad atominė bomba pa
greitino japonų pasidavimą. Rusai mažybina atominės 
bombos veikimą ir ko ne visą nuopelną priskaito rau
donosios armijos puolimui. Žinoma, bolševikai kitaip 
jaučia negu sako, bet jie nejučiomis daug ką atspėja. 
Japonai baisiai bijo atominės bombos, bet dar daugiau 
dreba prieš bolševikų įsibrovimą. Jie jaučiasi be galo 
nusivylę dėl Amerikos laimėjimo ir žeminančios jų iš
didumą okupacijos, bet nežiūrint tos nelaimės, jie pa-į 
jėgia šypsotis, nes visur besiveržiąs bolševizmas su-| 
stojo ties jų vartais. K.!

.>^.1 J
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ir nemažą laiškų, kuriuose 
minima apie sugautus ir 
išvežtus Rusijon lietuvius. 
UNRRA ir kitos Jungtinių 
Tautų institucijos prakti
kuoja skaudžią rasinę dis
kriminaciją prieš Baltijos 

•kad tautas, nepriimdamos tų

Apie Lietuvių Tremtinių Skaičių

Jų Skaičius Mažėja
Vis daugiau ir daugiau a- Nuo raudonojo teroro, 

teina laiškų nuo lietuvių kurs savo žiaurumu suge- 
tremtinių iš Europos įvai-'ba pralenkti visus kitus 
rių vietų. Visuose atsispin-1 terorus, matomai pasijudi- 
di pats didžiausias rūpės- no bėgti bent pusė ar treč- 
tis: ar tik nebus sulaužy- dalis Lietuvos gyventojų, 
tos tarptautinės teises, pa- Bet kur ir kaipgi bėgsi ? 
šventintos kelių tūkstan-Tai pats sunkiausias, visai 
čių metų kultūros istori- parbloškiantis ir tragiškas 
jos ir visur ligšiol garanta- klausimas šiame žiauriau- 
vusios politiniam pabėgę- šiame kare.
liui prieglaudą.

Taipgi gana daugelis tų^go, ten apklausinėjusi ke- 
laiškų pamini ir lietuvių,lėtą Lietuves tremtinių, 
tremtinių skaičių Vakarų pereitą žiemą parašė į New 
Europoje. Supraskime ge
rai, kad karo metu ir tuoj 
po karo niekas statistikos 
negali pravesti, o ypač to
kių gyventojų, kurie nūs-1 
tojo pastovios gyvenimo' 
vietos ir nuolat kilnojasi iš; 
vieno miesto į kitą arba 
slapstosi nuo priešo pink
lių. Tad visi dabar paduo
dami skaičiai gali būti dar 
gana toli nuo tikrovės.

Viena švedė iš Gotebor-

kuris moka angliškai ar 
vokiškai. Jeigu žmogus ne- 

[gali ofise susikalbėti ir 
tinkamai išsiaiškinti — tai 
jam geriau tokio ofiso ne
lankyti. nes jis ten gali 
susitikti su rusu ar su So
vietu teroro simpatiku ar
ba šiaip su žiauresniu val
dininku, kurių karo me
tais niekur nestinga. Šita 
aplinkybė ir aiški diskri
minacija sukelia nepasiti- 

ir todėl UNRRA 
nesugebės visų tremtinių 
suregistruoti, jos skaičiai 
liks labai tolimi nuo žiau-| 
rios tikrovės. Negalint' 
gauti visai tikrų skaičių, 
Amerikos lietuvių laikraš-

■ 250,000 lietuvių.
i Labai galimas daiktas, 
įkad du ar tris kartus dau- 
giau buvo bandančių pa- 

j bėgti į Vakarus demokra- 
I tijų zonon, bet daugumūi 
toks sunkus užsimojimas

gyvenimo reikaluose. Jo žinioje 
yra visi vyskupijos dokumentai 
ir archyvai. Laikotarpyje 75 m. 
šios vyskupijos gyvavimo buvo 
tik 5 kancleriai.

Pirmasis — kun. Thomas Gri- 
ffin, vėliau tapęs pirmuoju vys
kupijos prelatu ir ilgus metus 
klebonavęs šv. Jono parapijoje, 

i W orcester. Mass. Anais laikais 
! esant mažoms ir neplačios dar- 
buotės pareigoms, jis galėjo sy- 

i kiu ir klebonauti ir eiti garbin- 
Igas kanclerio pareigas, kuriose 
išbuvo apie 30 metų laiko, nuo 
1870-1900 metų.

| Antrasis — prelatas Edv. S. 
: Fitzgerald. sykiu būdamas ir šv. 
Rožančiaus parap. klebonu. Ho- 

ilyoke. Mass. Jis neilgai ėjo šias 
Į garbingas pareigas, vos apie 5 

.U i metus.
I Trečiasis — kun. James F. 

. ., Ahearn. kuris beveik visą savoic. Paprasta: juomi estu į.iymus , . _ . ..., . - kunigystes gyvenimą praleidobažnyčios dignitaras, gilus Sv. , . , , .... garbingose kancieno pareigose.m:ų kanonų . , . , .Buvo tai gabus ir talentingas 
tvarkytojas, šiose pareigose jis 

(uoliai ištarnavo virš 19 metų, 
, iki pat savo perankstyvos mir- 
jties. Jo pagelbininku — vice
kancleriu buvo kun. Jonas A. 
Quigley. pasimiręs Worcestery 

■ nuo influenzos. 
j Ketvirtasis — kun. Robertas 
i L. Ahern. J. C. D. Tai buvo į- 
i žymus pasaulinių ir bažnytinių 
.teisių žinovas. Labai uolus savo 
: pareigose ir talentingas rašėjas. 
i Šiose pareigose laimingai išbu- 
;vęs apie 23 metus, dabartyje y- 
ra šv. Karolio parapijos klebo
nu. Pittsfield. Mass.

Penktasis ir dabartinis — y. 
J ra kun. Jurgis A. Shea. D. D.. 
! Ph. D., ilgametis vyskupijos 
i vice-kancleris. Gimė garsiame 
katalikybes užuomazgos — 
Worcesterio mieste. Jisai yra 
labai prakilnios dvasios asme
nybė, gilus teologijos ir filoso
fijos žinovas. Labai sumaniai ir 
punktualiai eina jam pavestas 
pareigas. Jis taipgi yra ilgame
tis ir pirmaeilis mergaičių “Our 
Lady of Elms” kolegijos profe
sorius. Kanclerio vietą užėmė 
birželio mėn. 1943 met. Jo pa- 

I gelbin inkais, vice-kancleriais
į šiandien yra: kun. Dr. Tini. J. 
Champonx. D. C. L. ir kun. Dr. 
Jonas J. Harrington, J. C. L.

Padangės Aras —
Kun. S. J. V< nibre. 

(Bus daugiau)

I

Vika-ai Generalai
Vikaras Generalis yra tai 

ties vyskupo paskirtas diecezi-j 
ma’StO9 j°s kunigas, kuris jam padeda, 

ir pri-atV’ri ir pri-' va^yti ir tvarkyti vyskupiją! 
kad daugumas 'jurisdikcijos teisių plotmė-' 

Vokietijoj dabar 
ir tik mažai da-

I

Teologijos ir Bažny 
' žinovas.

Pirmasis šios vyskupijos vi
karas generalis. paskirtas pir
mojo Springfieldo vyskupo P. 
O’Reillv. buvo kun. Patrik’as l

i Healy iš Chicopee, Mass. Daug 
: pasidarbavo pirmųjų vyskupi
jos bažnyčių pastatyme. Mirė 
liepos 2 d.. 1894 metais.

Antrasis — kun. Jonas J. Po- 
wer. D. D., gimė Charlestown, 
Mass. rugp. 23 d.. 1828 m. Jis 

i buvo begalo darbštus ir uolus' 
Kristaus vynyno darbininkas. • 
Beklebonaudamas Worcestery,1

Dvasinis Badas
Moderniškas lietuvis pri

klauso šviesiausiai euro
piečių rūšiai. Jam yra ne
paprastas skurdas gyventi 
be savų laikraščių, be kny-Įpg^g^ jvj puikias bažnyčias:

j šv. Onos — 1885 m. ir šv. Pau- 
liaus — 1874 m.

i Trečiasis — prelatas Jonas 
j T. Madden. buvęs per ilgus me- 
įtus katedros klebonu. Jisai pla
čiai visuomenei yra gerai žino
mas. kaipo uolus statytojas ka
talikiškų mokyklų daugelyje 
parapijų: Stockbridge, Warren, 
Webster. Holyoke ir kitur.

Ketvirtasis — prelatas Ber
nardas Stanislovas Conaty, P. 
A.. L.L.D., ilgametis šv. Juoza
po bažnyčios klebonas, Pitts- 
field. Mass. Jisai pasižymėjo di
deliu šventumu, giliu mokslu te
ologijos. filosofijos ir bažnyti-! 
nių teisių srityse.

Dabartinis — prelatas Jonas 
P. Phelan. Šv. Sakramento pa
rapijos klebonas. VVorcester, 
Mass. Jisai yra geros širdies as
menybė ir labai uolus kunigiš
kose pareigose. Šioms garbin
goms pareigoms tapo paskirtas 
Jo Eksc. vyskupo Thomas M.' 
O*Leary. 1933 metais.

Vyskupijos Kancleriai
Kiekvienoje vyskupijoje vys

kupo “dešinė ranka” yra jo se-| 
kretorius, arba kancleris. Per, 

Į jo rankas eina visokie susisie
kimai su diecezija, ypač su ku 
nigais ir pasaulioniais visuose

gų, be laiškų nuo savo gi
minių. Pagal Maskvos re
ceptą pusėje Europos da
bar įvesta akmens gady
nės “civilizacija”. Aukštos 
kultūros žmonės negali 
dar turėti savo laikraščių, 
prarado turėtas knygas, o 
naujų negali spausdinti. 
Paskutiniais mėnesiais net 
paštas panaikintas civili
niam lietuviui, labai ge
ram Amerikos ir Anglijos 
demokratijų draugui. Tad 
nesistebėkite, kad dauge
lis lietuvių Vakarų Euro
poje, Lietuvoje ir Sibire 
dabar medituoja despera
cijoj: ar nešti nepakelia
mą kryžių ar nusižudyti 
demokratijų “garbei”.

Oficialiniu Amerikos po- 
žvelgiu Lietuva yra ‘frien- 
dly neutraf, neoficialūs 

| raštai mus vadina “asso- 
ciate nation”. Kai kas (žy
mus politinis rašytojas 
Eugene Lyons Baltijos 

(Valstybes priskaito prie 
United Nations; žiur. 
“THE SIGN”, September, 
pusi. 7, mus laiko viena 

“^1 Jungtinių Tautų. Ir iš tik
ro, mes juk daug daugiau 
aukų padėjom už anglo- 
amerikietiškos demokrati
jos laimėjimą, negu Pietų 
Amerika, negu Danija ar 
Čekoslovakija. Mūsų kan-; 
čios visiškai prilygsta len-j 
kų ir žydų kančioms. Skir
tumas tik toks, kad mūsų 
kančioms dar nesimato, 
galo. Ir ne dėlto, kad ang
lo - amerikiečiai mums 
blogo linki. Labiausia gi, 
kad maži esam ir nepajė
giam prie galingų prieiti.

Dr. K. Pakštas.

Tremtiniu Padėtis
Apie pasibaisėtiną trem- 

nepavyko įvykdyti. Atėju- tinių skurdą ir vargą labai 
įsios mums žinios tvirtina, dažnai dabar primena mū- 
, kad bent 50,000 lietuvių sų spauda.. Numatytų mai- 
buvo sugauti Rytprūsiuo- sto normų jie negauna, nes 
se ir tuojau pasiųsti vergų maisto tiek ten neturima, 
darbams į tolimus Rusijos Daugely vietų Lietuvos 
kraštus. Bet žymiai didės- piliečiams tenka verstis 
ni skaičiai buvę sugauti tik 600 ar 800 kolorijų, ko 
Pomeranijoj, Šile z i j o j, neužtektų net mažam vai- 
Saksonijoj ir kitose pro- kui. Vokiečių padėtis, kad 
vincijose. Jie savo numy- ir sunki, bet vis dėlto žy- 
lėtos Lietuvos nebegaus miai geresnė, negu Balti- 
progos pamatyti, nes be-Jos respublikų piliečių.

Yorką, kad iš Lietuvos ka
ras išvyjo Vakarų Euro
pon arti milijono lietuvių, 
tačiau kiti tremtiniai savo 
laiškuose minėjo tiktai pu
sę milijono. Dėl atsargu-! veik visi jie irgi j vergus Mat vokiečiai juk savame 
ma A A M, 1 r r. 1 i 4- 1 > T ▼ i 1 t VA TJ 1 1 O 1 O . !.»■ *1 Cf 4 4 n fOITA Hfl 1 VI J 1 1mo, Amerikos lietuvių 
spaudoje iš tų nesuderintų 
skaičių buvo nukaltas ir 
kartą pavartotas auksinio 
vidurio skaičius — t. y. 
700,000. Didelis iliustrjio-

paversti ir vergais -turės krašte, tarp savo giminių 
mirti. į ir pažįstamų, susirišę vie-

Skaičius 250,000 irgi dar nu galingu patriotiniu jau
ne visai tikras: vėliau jis^smu, dažniausia nukreiptų 
gal dar sumažės, nes rusai .prieš svetimšalius atėjū- 
turi Vakarii Europoje vi- nuš. Jie lengviau gauna

i

Kad pasiektumėm dori
nės tobulybės, turime pir
mų pirmiausia rūpintis 
savo sielos grynumu. O 
sielos grynumas įgyjamas 
tik tuomet, kai širdis ieško 
tiesos ir valia siekia šven
tumo. Konfucijus.

I

Enoch L. Johnson, dešinėj, atbuvęs bausmę 
už income taksų vengimą, Atlantic City. N. J 
kalbasi su attorney, VVilliam H. Smathcrs.



antradienis. Rugsėjo 11. 1945 ' DARBININKAS

“DARBININKO” JUBILIEJINIS

To
Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945

So. Boston High School Auditorijoje, G Ir Thomas Park, So. Boston, Mass.

s
Programa 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.

Lietuviu Tremtiniu Laiškas
c ir

Iš Vokietijos
Brangus — Teta. Dėde ir
Tetėną:—

Mes visi kartu sveikinam save 
brangius giminaičius. Mes visi 
jūsų brolio vaikai. Anelė. Juo
zas. Teresė. Onutė, nepažįsta
me ir negalėjome per tiek laiko 
nei per baltą popierą susirašyti. 
Šį laišką paraščm per Amerikos 
Lietuvį kareivį.

Mes dabar gyvename Vokieti
joj. Bavarijos sryty. Gyvename 
lageriuose. Kartu keli šimtai 
lietuvių ir dar atveš daugiau. 
Gyvenam tik kelios dienos. Kiek 
ilgai čion gyvensim, nežinom. 
Pažįstamų ir giminių jokių ne
turim.

Be trijų savaičių, jau metai 
laiko, kaip mes esame toki ne
laimingi vargšai. Netekom savo 
brangios tėvynės, ir mylimo tė
velio. Iš namų išbėgom, kuomet 
buvo tik vienas kilometras nuo 
fronto. Bet vokiečiai tol i aus ne
leido bėgti, nes jau ant galvų 
krito bombos, granatų sprogi
mai. šukių ūžimai, iš vien viena 
ugnis. Kur spėjo vokiečių ka
riuomenė išvyti, per 30 minutų 
reikėjų išbėgti be jokio pasiruo
šimo panašiai kaip stovim. Mes 
esame toki vargšai, kad neturim 
kuomi apsirengti. Frontui artė
jant ką turėjom, tai užkasėme į 
žemę. Bėgdami nesuspėjome 
nieko pasiimti. Mums bėgant, 
mus lydėjo granatos šukės ir

Tiek iškentėjom 
kad žmogaus protas į 
gali suimti. Tuo pačiu momentu 
išbėgus iš namų apie kilometrą
tolio, buvo mirtingas pavojus— gaudė, 
bombo;
džiai. :

aid.

Pagalba Karo Nukentėju 
siems Lietuviams

uzr

nesuvys... Ačiū už

dėkone, meile ir pagarba deg
dama. pina amžino atsiminimo 
vainikus, kurie jau niekad ma
no sieloj
juos! Jūs pastūmėjote mane ne 
ilk į džiaugsmą, bet ir į naują i 
gyvenimą. Tobulesnį gyvenimą. ' 
Ir kas nepaklausytų, kas save į 
nerastų, kas savo sielos neana-' 
lizuotų. kai Jūs 
laiškuose rašėte:

“...Žmogaus užuojauta ligo
niui ne ką tepagelbės. Ligos ne
atims. skausmų nenumalšins. O 
tačiau gal nors trupučiuką pa
guodos suteiks. Gal tada pasi
junti žmogus dar ne visų ir ne 
visai apleistas. Tas apleidimas, 
vienišumas skausme yra gal di- į 
džiausioji ligonio bėda. Ak. net Į 
pats Dievas - Žmogus prie kry
žiaus dejavo: “Dieve mano, • 

i Dieve mano, kodėl mane aplei- ■ 
Į dai...” Ypač kai Tamsta šiuo ■ 

mišių maldas, už laiškus ir dva-'metu il vienait*. Gerasis Išga-j 
Isinę paguodą. nytojas. Pats perėjęs per skau-.

Dėkoju seselei Perpetuai ir ki. ir mirties “»>l tepaguodžia:
■ - 'Tamstą kentėjimų valandose J

Tegu Jis prijungia Tamstos ■ 
kentėjimus prie savųjų ir teau- i

— koja juos savo Tėvui, kaip pa- 
sielų išganymo1 

kainą. Žemelę raižo plūgai, j 
drasko akėčios ir tik taip su-' 
draskyta, išpurenta gali išdai-i 
ginti sėklą, nešti gerą vaisių.;
Panašiai ir žmogaus siela turiįku Rent-k sieJa feentėk, Die. 
būti suraižoma, skausmo išva-‘ viškojį meilė tvirtins ir sudie. 
gojama, kad galėtų klestėti di'iv;ns”’ 
džiosios. dieviškosios tikėjimo. į 
vilties ir meilės dorybės. | Nežinau, ar mano

Granito, ar marmuro artisto' giškasis Menininkas kiek apta- 
nepaliestas gabalas lieka ak-įšč’ ar ^o gauru°ti akmenys?., 
mens gabalas. Bet kai jį palie- Bet vistiek, bučiuoju Tą Ranką, 
čia kaltas ir piaktifkas, nors'kuri teikėsi mane arčiau savęs 
skeveldros skyla, marmuras, priglausti.
akmuo virsta gražia statula/ Išganytojau! Visuose mano 
Dieviškasis artistas - meninin- Broliuose dėkoju Tau... Tu iš
kas irgi turi pridėti prie žmo- ryškink, mano sieloje dvasinės 
gaus sielos aštrų savo kaltą, dailės meną, kad likčiau skulp- 
daužyti plaktuku, iki numuša tūra Tau patinkanti... kad bū- 
negražiąsias žemiškąsias dalis, čiau naudinga savo tautai ir 
iki pilnai išryškina jame Die- savo broliams.
viškąjį Paveikslą. Skauda. Sun-' Marija, Aukštaitė.

Į

nekurie savo i
Į
i
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Nuo karo nukentėjusiems be
namiams lietuviams reikia vis- 

• ko.. Jie neteko namų, neteko 
' turto, neteko rūbų, neteko ava- 
'' lynės, pusbadžiai šaukiasi pa
galbos į mus, amerikiečius. Jie 
į turi — kiek galėjo išsinešti, 
1 viskas kitas prarytas karo bai- 

’Įsūno! Nelaimingųjų lietuvių 
i vienintelė viltis — mes. Prieš 
j šios žiemos šalčius mūsų parei
ga nelaiminguosius aprengti ir 

{apauti. Kuogreičiausiai siųskite 
‘drabužius, avalynę ir patalynę į 

United Lithuanian Rclief Fund 
of America, Ine. Warehousc 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

T ei. Evergreen 8-6203

Papuolėm į tą prakeiktą Vo
kietiją. daug visur išvežiojo. 
Buvom paimt: į darbus, valgyt 
mažai davė per penkias savaites 
dirbom dideliam Bresiavo mies
te. subombarduotose (fabrikuo
se) dirbtuvėse, kurios buvo dau
žomos mums dirbant. Kiek bai
mės ir sielvartų.

* • • r - IArtinosi frontas, vėl mus iš
vežė į Gerlico apskritį. Ten gy
venom tris savaites ir vėl fron
tas kaip tik spėjom išbėgti, jau 
granatos krito ant galvų. Atve
žė mus į Turingijos sryty Aleu- 

apskritį. Čia gyvenom še
šias savaites, dirbom girioj A- 
lenstate barakuose. Bedirbant 
(Alenstate) — kas dieną buvo 
girdėti artėjant Amerikiečius, 
rankas suėmę prašėme Dievo 
kad patektum po Amerikonais. .

Vokiečiams užteko mus terio- Žmonių yra priimta nuomonė,: Lankė dvasininkai, draugai, ir -onts kiiniaširdėms 
ti ir su kančiom kapoti ir badą kad tik nelaimėje pažįsti savo giminės. Lankė su gėlėmis, laiš- maldas, 
kentėti. Tas šešias savaites gy- draugus. Todėl ir man, jau be- kais ir dovanomis, lankė minti- - 
venom gyvuliniuose vagonuose. 
Kuomet Amerikonai prisiartino, 
paleido netoli mūs granatą. Ki
tos trys krito netoli mūsų. Mes 
išlipom greit iš vagonų. Suvė- 
jom po gelžkelio tiltu, ten išgy
venom keturias paras. Frontas 
tą syk apsistojo, 
nieko neturėjom valgyt.

Dėka Amerikiečių, per 
bardavimą tapo užmuštas 
lys. tai turėjom ką valgyt, 
kiečiai radę mus po tiltu, be jo
kio pasigailėjimo vijo mus. Mes 
verkdami prašėm, kad tik mus 
paliktų po tiltu. Ale kur

Šios jaunos darbininkės pranašauja pabaigą cigaretų trūkumo, nes už 
jų pečių puikus derlius tabako.

I

MANO GILIAUSIA PADĖKA

veik visi metai sergant — paži- mis, kas pasireiškė gausumu 
nau savo draugus. Patyriau jų užuojautos atviručių, 
užuojautą ir malonę. Jie mane 
lankė sunkiose valandose, net 
tose, kada jų nepažinau... Lankė; 
ligoninėje, lankė ir namuose. ' 
----------------------------------------- {

Per tą laiką vo pilnos padangės. Mirtis žiū
rėjo į mus kiekvieną minutę. 
Valgyt niekas nedavė. Vokiečių 
prašydavom valgyt, tai vieni 
duodavo, kiti išvydavo su pa
juoka. Tuomet buvo nebaisu nei 
bombų, nei mirties. Prašėm Die
vo. kad greičiau mus užmuštų, 
kad nepaliktų mus be rankų ir 
be kojų. Bevaikant mus Ame
rikonai apsupo vokiečius. Kartu 
ir mus — likom sveiki ir gyvi.

Amerikonai rado mus kluone,! 
tai viena džiaugsmingiausių !

. per 8-nias dienas. Lėktuvų bu- dienų mūsų gyvenime. Atnešė 
kareiviai mums valgyli. Beto, 
buvo mums didelis nuliūdimas, I •
kad nėra su mumis mūsų tėve
lio. Kiek iškentėjom, kiek var
gom, badavom, šaltį kentėjom' 
Koki mes nelaimingi, karo kla
jūnai! Mamos sveikata labai 
silpna, be lazdos nepaeina, mū
sų galvos dar neatsitaisė.

• Brangūs giminaičiai, kaip bus
galima laisvai susirašyti para
šysime daugiau. Po minutės lai-, tiems už išreikštos užuojautos 
ko turiu įduoti vežti šį laišką į atvirutes. 
Ameriką. Dieve gelbėk nuo ka
ro, bado rykštės kiekvieną žmo- zel’ui. kunigams 
gų-

; Grįžti į Lietuvą nenori nei vie
nas lietuvis — prie Rusų. Di
džiai nuliūdę šeima — Su Diev, 
brangūs Amerikiečiai, 

j šis laiškas prisiųstas Worces- 
terio lietuvių šeimai, kuri vi- 

Priešui -ž . .< smūgį karo laivui Indianapolis, siems žinoma lietuviams. Dėl
nuskendus, iš išgelbėtų karių valgydinamas tam tikrų priežasčių vardai —

bom- 
ark- 
Vo-

ir matėm, 
galvą ne- tau. 

pasigailėjimo jokio nebuvo. Pa
bėgom į girą, girioj mus su- 

Buvo ligonių ir mažų
< granatos, kulkosvai- vaikučių. Sugaudę vėl suvarė į 
š orlaivių šaudymai. Ta-‘vagonus, vežė apie 80 kilometrų 

ife išskyrė mūsų seną tėvelį.

Pirmiausia, reiškiu gilią padė
ką savo vyrui Antanukui: už 

I rūpestį, už pakeltą vargą, už 
gėles ir už didesnę meilę ir pri- 

isirišimą. Dėkoju sur.ums: Algir. 
dukui, kurs nutraukęs savo 
mokslą Jungtinėse Valstybėse 
parvažiavo namo, slaugė mane, 
ir atgaivino po pirmai operaci
jai. Paskum grįžęs į mokslą — 

i guodė laiškais ir stiprino mal
domis. Dėkoju sūnui Antanė- 

/liui, kurs gavęs urlifą. vietoj 
poilsio, prižiūrėjo mane, slaugė 
ir savo įsitempusiu pasitarnavi- 
mu atgaivino po antra: opera
cijai ir priruošė trečiai — sun- 

I kiaušiai.
i

kuo patys daktarai 
stebėjosi. Ačiū daktarams pro
fesoriams Dr. Cooper. Dr. 
Keams ir kitiems iškėlusiems 
mane iš grabo.

i

Dėkoju šventam seneliui
Brolio Andriejaus buvusiam as- sau]įo taikos, 
meniniam sekretoriui už atlan
kymą, paguodą ir 
vanėles.

dvasines ao-

Lietuvių Ge- 
ponui G.

Dėkoju savo tikrai sesutei O- 
nutei Rasimienei, kuri specialiai 
atvažiavo iš Jung. Vai. manęs 

i lankyti; dėkoju jai ir jos šei- 
I mai už dovanas ir seseriškos I 
i užuojautos pareiškimus.

Dėkoju
Mrs. James White. Sirnanui
Antuanettei KasimamsI

giminaičiams Mr. &
ir

ir ki-

ir - - - - - - - - - i - - * i
Peleiių salos Ii je. Pavėluota fotografija, nes tas nei rašėjų, nei gavėjų netalpi-
i vyko tik prieš pat japonams pasiduodant. •’ narni. '

Dėkoju tėveliui kun. Wel- 
Jėzuitams ir 

ligoninės kapelionui už lanky- 
, mą ir nuolatinį aprūpinimą 
Šventais Sakramentais.

Dėkoju vietiniam klebonui 
kun. J. Bobinui už lankymą li
goninėj ir namuose už suteiktus 
šventus Sakramentus.

Dėkoju tėveliams: kun. Dr. J. 
Prunskiui. kun. J. Kidykui, S. 
J., kun. S. J. Vembrei — Padan
gių Arui, — už man skirtas šv.

L. 
iš-

v.

Dėkoju Kanados 
neraliam Konsului 
P. Grant - Suttie už rožes ir 
reikštą užuojautą.

Dėkoju žymiam žurnalistui
Sirvydui, jo dukrelei Glorijai ir 
sūnui Jonukui už atlankymą ir. 
linkėjimus.

Dėkoju daktarui Andriulai- 
čiui už atlankymą ir už draugiš
kai širdingus patarimus.

Dėkoju visuomenininkams — 
bendradarbiams: p. Leknic-
kams. p. Kuprevičiams, p. Kili- 
moniams. poniai Skudienei, mo
kytojai M. Arlauskaitei, p. M. 
Nakrošytei — už lankymą, už 
gausius ir gražius gėlių bukie
tus. už dovanas ir užuojautos 
pareiškimus.

Dėkoju Toronto visuomeni
ninkams už atvirutes, nenui Jo- * 
kūbynui už atlankymą, ir gai
lestingai seselei — p. Matjošai- 
tytei už lankvmą namuose ir li- 
goninej.

Dėkoju Kanados Lietuvių Ta
rybai už atsiųstas gražias gėles, 
užuojautą ir linkėjimus.

Dėkoju “Nepriklausomos Lie
tuvos” Redakcijai, kuri perė
mus mano darbą taip gražiai at
siliepė pirmuose puslapiuose, 
kuri įvertino mano sūnus, kuri 
siuntė man užuojautą ir linkėji- 

' mus.
Dėkoju “Darbininko” Redak

cijai. Administracijai ir visam 
personalui už pareikštą nuošir
džią užuojautą “Darbininko” 
puslapiuose.

Gaila man, kad aš neturiu to
kio didelio glėbio kaip saulė... 
bet širdis mano Jums visiems

FAT SALVAGE CftNT QUIT!

sielą Dan-

headline štili doeffn't mtan we can let up on our fat"Thi» wonderful 
saivage for a long time yet," Capt. We»ley B. Moore, Director of Food 
Service, Hospital Center, Camp Edvvards, Mass.. telis cook T/5 Arthur 
H. Maxwell. The armed foftes know that used cooking fat, reguired 
in great guantities for civilian produets and peacetime reconversion, 
will continue to be needed until the islands of the South Pacific again 
become fats and pila e x porteri,
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Darbininko" Jubiliejinio 
KONCERTO

Kuris įvyks Sekmadienį, 
~ SPALIV-OCTOBER 21,1945 
SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE, 

So. Boston, Mass.
PRIETELIAI IR RĖMĖJAI

Reikia pasidžiaugti, kad Jubiliejinio “Darbininko” 
Koncerto Rėmėjų eilės kasdieną' didėja ir didėja. Reiš
kia, kad laikraštis “Darbininkas”, kuris nuoširdžiai 
dirba Amerikos lietuvių išeivijai yra įvertinamas.

Šią savaitę į Jubiliejinio “Darbininko” koncerto 
Rėmėjų eiles įstojo sekanti:

I

I
GARBĖS RĖMĖJAI:

Mikalina Ilkevičiūtė ,So. Boston, Mass................. 10.00
Tėvai Pranciškonai, Greene, Me........................... 10.00
Alena Slaisiūnas, So. Boston, Mass......................10.00
Strand Cafe — V. Tautvaiša, So. Boston, Mass. . 10.00 
Frank G. Whitkens, Jeweler, So. Boston, Mass....10.00

RĖMĖJAI:
Gasparas ir Uršulė Pazniokai ir šeima, Norwood 5.00 
Mrs. Alena Balcunas, Dorchester, Mass.........
Marija Aukštaitė, Montreal, Canada..............
Agota Kalinauskaitė, So. Boston, Mass.........
Vincas Yankus, Hyde Pk., Mass....................
P. Bertmans, Canada ...................................
Kun. Alf. Janušonis, Boston, Mass................
Juozas Žemaitis, Millburn, N. J......................

Prisidėjusieji Mažesnėmis Aukomis:
Mrs. M. Litvinas, Derby, Conn.......................
LRKSA 89 kp., 7< J. Leonaitis, Hartford, Ct.
Alex. Erusevicius, N. Chelmsford, Mass.......
Veronika Ivanauskienė, So. Boston, Mass.....
A. Kebartas, So. Boston, Mass.......................
Mrs. M. Šakočius, Waterbury, Conn...............
Mrs. Jack Kertenis, Scitico, Conn.................
Chas. Sharris, E. Granby, Conn......................
Chas. Dėmijohn ,Saginaw, Mich. ..................
Anna Hugel, Dorchester, Mass......................
Mrs. Anthony Dundulis, Norwood, Mass.......
V. Blauzda, Waterbury, Conn........................
E. Kvedaravičienė, Athol, Mass......................
Andrew Dėdinas, Greenfield, Mass................
J. Sukis, Hudson, Mass..................................
J. Struckis, Worcester, Mass.........................
Amile Dusevičienė, Worcester, Mass.............
Stasys Vanagas, Newark, N. J.......................
Frank Lutkevich, Roxbury, Mass..................
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass...................
J. Gintalas, So. Boston, Mass.........................
Pov. Gaigalas, Cambridge, Mass...................
Jurgis Cvilikas, Norwood, Mass.....................
N. N., Athol, Mass.........................................
John Taparauskas, Methuen, Mass................
Tom Tamulevich, Branford, Conn................
Mrs. A. Padaigis, Waterbury, Conn...............
John Gvazdaitis, Newark, N. J......................
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass...............
Juoz. Belevicius, Lawrence, Mass..................
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn...................
F. Karvelis, Phila., Pa....................................
D. Augustauskas, Waterbury, Conn..............
I. Aikovikas, Manchester, N. H......................
M. Mazgelis, Boston, Mass.............................
I. Okulovich, Norwood, Mass.........................
Mrs. Mary Matiaskienė, Nashua, N. H...........
Mrs. Josephina Bakunas, Vvaterbury, Conn. 
Mrs. C. Kupraitis, E. Newark, N. J....... .....
Mrs. Zamaitis, Brockton, Mass......................
S. Yezukevich, Brockton, Mass.....................
Helen Russell, Dorchester, Mass...................
E. Schlafer, Baltimore, Md. .. 
Alfons Vigelis, Camden, N. J.
J. Waitkus, Phila., Pa...........
D. Karoblis, Athol, Mass......

Šasi
Kai Prezidentas Truman pranešė, kad Japonija pasidavė, tuomet po 

New Yorką ir kitus miestus pasipylė linksmųjų paroduojančių automo
biliai su savotiška muzika. .  1 . Jlėmis. Vieną iš tokių čia matome.

5.00
5.00
5.00
5.00
5 no_vv j§ Nonvalk. Conn.-, lakūnas, 
5.00 1945 m ba] mėn. 25 d. 11 vai. 
5.00 ig ryte paleis paskutinę 

bombą ant Pilsen, Čekoslovaki- 
Įjos Škoda amunicijos fabriko.

Lt. Anton Raulus. iš Chicago, 
|lll.

Lt. Anna Raznauskaitė, Navy 
Nurse Corps, iš Lavvrence, 
Mass., slaugė.

' Lt. Commander Mikas Raza- 
mas. U .S. N., iš Manchester, N.

j H., inžinierius.

Surinko IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ
(Tęsinys)

Lt. Edvvard S. Raila. A. A. F.,
Nonvalk. Conn.-,

ir Silver Star Medai.
Lt. Edwar<f Riška, U. S. N., iš 

j Chicago, III.
Lt. Agnės Roberts (Sakalaus- 

I kaitė) WAC., iš Mahanoy City, 
!Pa.

i

Į
i

3.00
2.00 i
2.00
2.00
2.00
2.00
1.20
1.20'
1.201

Mr. Venskevicius, Scranton 8, Pa...............
1-00 Sisters of St. Casimir, Baltimore, Md........
1.00 peter gelis, Terryville, Conn..................... .
l-O^ĮMrs. J. Gegecka, Shelton, Conn..................
1.00 Mrs. M. Rugis, Pana, UI...............................
1-00 Stanley Spundulis, New Britain, Conn.......
1-0$ Helen Saluka, Lowell, Mass.........................
1-00 i john Zebris, Lowell, Mass...........................
1-00 Zigmas Jegalavicius, IVestfield, Mass........

Justina Jakavicienė, Taunton, Mass..........
1*00 Zuzana Zikienė, Waukegan, III...................
1-^0 Grace Morris, Athol, Mass...........................
1.00 Bernardas Baltrukaitis, New York, N. Y. 
1.001 yy Aimonas, E. Orange, N. J.......................
1-00 IRev. Al. Rupšis, Ohio, III..............................
1*92 I- Jakimavičius, Kankakee, III....................

B. Kavaliauskienė, So. Boston, Mass. ___
O. Siaurienė, So. Boston, Mass................ .

1.00
1.00

8
žinierius.

Lt. Mary U. Špakauskaitė,; 
Navy Nurse Corps. iš New Ken- 
sington, Pa., po ilgos tarnybos 
Anglijoj, Indijoj ir Burmoj 
1945 m. prad. grįžo į J. A. V. ir J 
dabar paskirta į U. S. Navai 
Hospital, Santa Margarita - 
Ranch, Oceanside, Cal.

Lt. Andrevv Stančikas, U. S.
i

A., iš Minersville, Pa., instruk
torius.

Lt. J. Stanislovaitis, U. S. N.
i I
iš Waterbury. Conn., gydytojas, 
1945 m. prad. buvo Californijoj.

Ensign Bernard Stankus, U. 
S .N., iš Detroit, Mich.

Lt. Casimir Stanton, A. A. F., 
iš Detroit, Mich., lakūnas.

Capt. Edward Stanulis, U. S. 
A., iš Paterson. N. J., buvęs vo
kiečių belaisvis.

Capt. Joseph G. Stone, U. S. 
A., iš Cicero, III., gydytojas. 
1944 m. buvo Prancūzijoje.

Lt. Margarita Stravinskas, 
Į Army Nurse Corps, iš Eliza- 
beth, N. J., 1932 m. lapkr. mėn. 
žuvo sutorpeduotame laive.

Capt. Alfred Strazdas, U. S. 
A., iš Sioux City, Iowa.

Lt. Vytautas Šukys, U. S. A.,' 
iš Cleveland, Ohio, 1944 m. 
vo sužeistas Prancūzijoje.

Lt. Bolesis Švenčionis, 
Lawrence, Mass.

Capt. George Svereika, A. A. 
F., iš Chicago, III., 1945 m. ba
landžio mėn. žuvo lėktuvo nelai
mėje arti Yuma Army Air 
Field. Ariz.

Lt. Robert Swede (Švedas). 
A. A. F., iš So. Boston, Mass., 
lakūnas.

i Lt. George Svvabon, iš Detroit, 
Mich., po tarnybos San Juan. 
Puerto Rico. 1945 m. prad. pas
kirtas į Camp Hovvze, Texas.

Lt. J. Talutis, U. S. N., iš Be- 
i lerica, Mass.

Lt. Casimir Tatulis, iš Law- 
rence, Mass.

Lt. Alfonse Umbras. A. A. F., 
I iš Portland, Oregon. yra pada-

Ensign Peter Rubinas. U. S. 
N., iš Chicago, III., lakūnas, 
1945 m. prad. baigė •’Annapolis 
of the Air”, Pensacoia, Fla.

Lt. Charles Rusackas, U. S.

bu-

iš

i

Lt. Col. Vaclovas Razamas,
U. S. A., iš Manchester. N. N.

Lt. Ann Dolling Rėkus, Army 
Nurse Corps, iš Pittston. Pa., 
slaugė, 1945 m. prad. buvo Vo
kietijoje.

Lt. Josephine J. Rėmas. Navy A., iš Chicago, III.
Nurse Corps. iš Sebastopol, Pa.. Lt. Ildafonse Ruskin (Raus- 
1945 m. buvo U. S. Navy Re- kinas), U. S. A., iš Chicago, III. 
ceiving Hospital, San Francisco..
Cal.

Lt. John Rimosukas. U. S. A..! 
iš Poąuonock, Conn.. už pasižy-J 
mėjimus Prancūzijoje ir Vokie- slaugė, 
tijoje gavo Bror.ze Star Medali"________________________—

i

Lt. Ben Ruzgis. A. A. F., bom- 
; bonešio bombardierius.

Lt. Helen Sabalauskas, Army 
Nurse Corps. iš Minersville, Pa.,

1*22 Mary Janauskas, Brockton, Mass. . 
Eva Potenbergas, Cambridge, Mass. 

;A. Kaunelis, Roxbury, Mass........
1.00
1.00
1-00 O. Kratavičienė, Detroit, Mich..........
1.00 Adelė Varža, So. Boston, Mass..........

J. Akunevich, Norvood, Mass............
J. Pakarklis, Norwood, Mass..............
U. Zalaginis, Baltimore, Md..............
M. Januškevičienė, So. Boston. Mass. 
J. Baltrukonis, Waterbury, Conn. ....
Ann Raskauskas, Peabody, Mass......
Teresė Cepurna, Waterbury, Conn. . 
M. Ažubalis, Pittsburgh, Mass..........
I. Raznauskas, Methuen, Mass..........
A. Andriukaitis, Lawrence, Mass......
Mrs. C. Vitkasky, Svvayerville, Pa. . 
John Krugelis, W. Lynn, Mass..........
I. Kučinskas, Lowell, Mass.................

Pearl Harbor uoste šis šuniukas laksto su e- 
lektros lempute ir skelbia su uodegos mostiga- 
vimu, kad girdisi geros žinios.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1-00j John Akstinas, Nashua, N. H.............

j J. Jenulevicius, Mt. Carmel, Pa..........
jRev. C. Strimaitis, Albany, N. Y......
jLith. Amęr. Club., Hartford, Conn. 
įJoanna Luckus, Chicago, III..............
Valeria Raudonas, Hudson, N. H.....
A. Steckis, Manchester, N. H...........
Mrs. C. Janeika, Phila., Pa.................
A. Akstinas, Nashua, N. H. 
Mrs. E. Bomil, Loveli, Mass..............

į John Gailevicius, Cambridge, Mass. 
Jos. Sleinis, Athol, Mass....................
Mary Gasunas, Athol, Mass..............
V. Janusas, Brighton, Mass................
Leon Schensnol, Sharon, Mass..........
Suzana Veleckaitė, Buckland, Conn. 
S. Ulcickas, Nashua, N. H................

! B, Gelusevicius. IVorcester. Mass. . 
J. Zalatorius, Kenosha, Wisc.............
A. Matutis, Broad Brook, Conn..........
Frank Marcus ....................................

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo
širdumą laikraščiui “Darbininkui”.

Administracija.1

Capt. Marion J. Saks (Saka
lauskas). Army Nurse Corps, iš 

1.00 Nevi Britain,
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00:
1.00 i
1.00
1.00
1.00
1.00 1
1.00
1.00
1.00
1.00'
1.00
1.00.
1.00 i
l.OOj
1.00 '
1.00
1.00
1.00
1.00'
1.00;
1.00
1.00
1.00'
į.oo:
1.00
1.00
1.001
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
l.ool
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.001

, Conn.. 1944 m. 
buvo Hunter Field, Ga.

Lt. Vincent Sakevičius. A. A. 
F., iš Cambridge. Mass.. bombo- 

: nėšio navigatorius, 1945 m. 
prad. buvo Anglijoje.

Lt. Fr. Saladūnas, iš Bingh-' 
ampton, N. Y., architektas.

Lt. Ida Sargalis, U. S. A., iš 
Amsterdam, N. Y., Medical 
Corps physiotherapy eksperte,1 
1945 m. dirbo ligoninėje Pran-; 
c ūži joje.

Capt. Edward A. Schultz, A. 
A. F., iš Pittsburgh. Pa., advo
katas. dalyvavo karo veiksmuo
se Afrikoje ir Europoje, 1945 ■ 
m. grįžo į J. A. V.

Lt. Ed. Shakaiis. U. S. A., iš j 
Cambridge. Mass.

Lt. Anthony Shookus, U. S.; 
A., iš Poąuonock. Conn., yra' 
tarnavęs Puerto Rico ir Vokie
tijoje, turi Bronze Star.

Capt. Joseph B. Shupienis, U. 
S. A., iš'Mt. Carmel. Pa., įstojo 
Į J. A. V. kariuomenę 1936 m., j 
tarnavo Panamoje, Philadelphi-' 
joje, ir nuo 1944 m. gruod. mėn.1 
Kinijoje, kur jis yra narys Ad-į 
jutant General Department.

Lt. J. C. Skurkis. U. S. A., iš i 
Hartford. Conn., 1944 m. buvo' 
sužeistas Italijos fronte, apdo
vanotas Purple Heart.

Ensign Alma Siebekis. Navy: 
Nurse Corps. iš Minersville, Pa., 
slaugė.

Lt. Alphonse Siemasko (lietu
vis?). U. S. A., iš Shamokin.l 
Pa., 1915 m. prad. buvo sužeis
tas.

Lt. Albert C. Šimkūnas, A. A. 
F., iš Pittsburgh. Pa., lakūnas, 
buvęs Royal Canadian Air 
Force kary, beatakuojant japo
nų karo laivą jo lėktuvas buvo; 
pašautas ir jis po nusileidimo į 
vandenį buvo išgelbėtas kito A- 
merikos lėktuvo.

Lt. Charles Skurkis. U .S. A..; 
iš Vilkes - Barre. Pa., 1915 m., 
prad. buvo Fort Meade. Md.

Lt. Villiam A. Skurkis, A. Ą. 
F., iš Vilkes - Barre. Pa.. B.-21 
Liberator pilotas, už pasižymė

jimus Italijoje apdovanotas Air 
Medai.

Lt. Jerome Sodaitis. U. S. A.,; 
I iš Minersville, Pa., chemijos in-l

Amerikos laivynui Japo
niją užėmus, mūsų parei
gos dar nepasibaigė. Mums 
reikia pasirūpinti nuo ka
ro nukentėjusiais lietu
viais Europoje. Jiems rei
kia drabužių, avalynės ir 
patalynės. Ją prašome sių
sti į:

i
United Lithuanian Rdief Fund 

of Ameriea, Ine. IVarehousc 
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

T ei. EVergreen 8-6201

ręs 60 misijų prieš japonus Pa- 
cifike.

Capt. John Urban. A. A. F., 
iš Pittsfield, .Mass., pasižymėjo 
Afrikoj, kur nušovė du vokie
čių lėktuvus ir atliko daug sėk
mingų misijų, buvo sužeistas, 
sugrįžo į J. A. V., kur Floridoj 
lanko aukštesnius karininkų 
kursus.

Į Lt. Olvina Urbanas. Army 
j Nurse Corps, iš Plymouth, Pa., 
'slaugė, 1945 m. buvo Hawaii sa- 
į lose.

Lt. Mary C. Ūselis, Navy 
: Nurse Corps, slaugė, tarnauja 
kur nors Pacifike.

Ensign R. J. Vaidžiunas, U. S. 
į N., iš Chicago, III., 1945 m. 
j prad. buvo San Francisco, Cal. 
j Lt. Vytautas J. Vaishvila, U. 
j S. A., iš Detroit, Mich., 1945 m. 
sausio mėn. Bastogne kovose 

I buvo sužeistas.
I
i

(Bus daugiau)

DABAR KAI KARAS PASIBAIGĖ

ŠIANDIEN. PIRMĄ SYKĮ per daugel) metų, ši Kom- 
panija ir kiekvienas Bell System skyrius deda visas 

pastangas patenkinti civilių reikalavimus.

VVestern Electric, manufacturing kompanija pertaiso 
kiekviena mašinų, kuri išdirbtų telefonui įvairius reik
menis. The New Engia nd Telephone and Telegraph 
Company padeda į darbų, kiekvienų darbininkų, insta
liuoti telefonus.

Jums telefonas jau pokeliui.

Bet ir tai ims keletu mėnesių j; įvesti, nes mes turi
me daugel; aplikantų jo laukiančių.

Bet vienas dalykas, mes viską pradedame nuo pra
džių. Dėlto, kad visi telefonų reikmenys buvo sunau
doti karo reikalams ir jų jau neturėjome per keturis 
metus. Ta£ reiškia, kad nevien buvo išnaudoti instru
mentai. bet vieiės. switchboards. kabeliai ir šimtai 
kitų dalykų, reikalingų telefono įvedimui.

Telefono reikalautojų skaičius dabar siekia virš 
100,000. Kad šj aplikantų kiekį patenkinus, reikėtų 
pastatyti dirbtuvę tokio didumo kaip miestas Provi- 
dence. Rhode Island. Naujoji Anglija turės tiek tele
fonų. kad niekad nėra turėjusi pirmiau.

Su pirma diena kitų metų, mes tikimės 3Udėti vi
siems telefonus, kurie iki šiol yra padavę prašymus, 
išimant tų vietų, kur nesiranda centraiinių ofisų. Bet 
mes turime tokių vietų, kur yra pagam nta pilni 
sv.itchboards kitose vietose jei ir prisėtų pastatyti 
nauji namai dėl sivitchboa rds. mes ta padarysime.

Šis darbas jau pradėtas ir mes jau esame kelionėje 
patarnauti visiems tiems, kurie patarnavimo reikalingi 

ir atgauti Bell System pirrrtykštj stan iarda Mes 
vi-.ka paverčiame civiliams aptarnauti, taip kaip gali
ma greičiau, taip kaip aptarnavome karo reikalus.

NEW ENGLAHD TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

Kada
Aš Gausiu
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Kun. Pranas M. Juras, 
uolus apšvietos ir labda
rybės rėmėjas, pasakys pa
mokslą mokyklos atidary
mo proga, rūgs. 13 d.. 9 v. 
ryte, parapijos salėje. 492 
E. 7th St. Ir jo duosni šir
dis trokšta, kad visi lietu
viai leistų savo mažutėlius 
lietuvių mokyklon. j

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'

>

---------------------------------------------------------------------------- .

Atsidarys Mokslui 
Ketvirtadienį
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Rugsejo-Sept. 13 d•5

-.

Šv Petro plačioje ir didžioje lietuviu parapijoje vi
sur girdisi obalsis: PRIPILDYKIME MOKYKLĄ VAI
KUČIAIS. Ši obalsi padavė kun. Virmauskis. Tikrai, šį 
gražų obalsi Įvykdžius Bostoniečiai pasirodytų nepa
prastai susipratę ir kilnūs žmonės. Kartą Respubliko
nų partija, prieš rinkimus išdavė pareiškimą: “Jei visi 
Respublikonai balsuos, mes laimėsime rinkimus”. Ga
lima tvirtinti, kad mokykla bus vaikais perpildyta, jei 
tėvai norės.
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Su pamaldomis ir pamokslu, parapijos salėje, E. 7th St. 
Pamokslą pasakys svečias Kun. Pranas M. Juras. j

Pripildykime Mokykla 
Mokiniais

A

1 v

50 metų tam atgal pir
mieji So. Bostono lietuviai 
kolektavo pinigus bažny
čios statymui po visą Bos
tono apylinkę.

Dabar mes vardan tų 
pirmųjų So. Bostono lietu
vių, vardan J. E. Arkivys
kupo Richard J. Cushing. 
D. D., vardan visų vietinių naują' ,ietuviu ’ moky
Ir 11 i rri i numeni ir

į tįf-• '<5į

&

v.& 3
V

KUN. PRANAS A. VIRMAUSKIS.

JO EKSCELENCIJA ARKIVYSKUPAS 
RICHARD J. CUSHING. D. D..

fklą, parapijos kunigus, 
žmones, vaikučius ir visus, kurie prisideda prie šios 

£ mokyklos.
“Tai Palaima Parapijai." sako Jo Ekscelencija.
Geg. 17 d.. Jo Ekscelencija atsakydamas į kun. Pr. 

Virmauskio laišką ir sugrąžindamas, jam rašytą Dr. 
Patrick J. Foley, laišką, rašo:

“Herevvith is the letter from Dr. Foley. I hope he 
gets the schools without any difficulty. They certainly 
vvill be a blessi.ng to the parish.

kunigų, buvusių ir esan- . 
čių, vardan visų Bostono ' 
patrijotingų lietuvių ir 
vardan pabėgėlių kentan- 
čių Sibire ir kitur, padary
kime didžiulį vajų suvesti 
visus Bostono lietuviukus 
ir puslietuviukus į minimą 
lietuvių mokyklą ir mini
mu laiku. Pereikime visus 
kaimynų namus ieškodami 
mokyklai vaikučių ne pini
gų. Būriais vaikelius su- 
veskime savon — patogion 

i mokyklon kaip kad Aren
tai, Landžiai, Juškai, ir k., 
kad veždavo vaikučius į 
Cambridge lietuvių para
pijos mokyklą. Vertas bus 
pasišventimas šioje tautų 
žudymo eroje. Bus atsaky
mas lietuvių pabėgėlių 
klausimui: “Ar jie kalba 
lietuviškai?..."

Skelbsime pasišventėlių 
vardus. Kas iš toliau leis 
savo vaikelį? Kas atves ki
tų mažutėlius? Visi kvie
čiami vajun vaikelių rinki
mo bei siuntimą lietuvių 
mokyklon. Turėsite lietu
viškus vaikučius. Džiugin
site visus lietuvius. Nepra
leiskite progos. Pasinaudo
kite istoriška diena. Visa 
parapija švęskime su savo 
mažutėliais rugsėjo 13 d., 
1945. Tai didelė naujiena!

Pasisemdami pasiaukoji
mo ir patrijotinės dvasios 
iš mūsų kareivių PERPIL- 
DYKIME vaikučiais buvu
sią miesto Capen mokyklą 
VIENA DIENA. Nelauki
me nieko. Visi būkime pir
mi. Tą gražų vieningą dar
bą atlikę, pasidarysime e-! 
są protingi, galingi, didin
gi ir patrijotingi.

Valio mūsų mokykla pil-
, na vaikučių!

DR. K. URBONAVIČIUS.
žymus vadas, poetas ir rašytojas. So. 
i damas rūpinosi mokyklos statymu 

s jos fondą. Jis trokšta, kad visi lietuviai 
vaikus į dabartinę parapijos mokvklą ir ją 

PERPILDYTU.

Kun. Albertas Abračins- Kun. Semeonas Saulėnas, 
kas. uolus ir sėkmingas kurs bėgioja po So. Bosto- 
veikėjas ir jaunuomenės: no lietuvių namus kviesda- 
vadas nuolat ragina visus mas jų vaikučius į lietuvių 
leisti savo vaikučius j lie-, mokyklą. Jis yra tikras 
tuvių mokyklą. Jis aukojoi vaikučių apaštalaitis. Juos 
mokyklai visas reikalingas; begalo myli ir nori juos vi- 
knygas. kad tik tik lietu- sus matyti po šios mokyk- 
vybė žydėtų. Įlos stogu.

Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Bostone, klebonas, 
kurs jaučiasi labai laimingu pigiai nupirkęs nuo Bos
tono miesto parapijai dvi gražias mokyklas, kurių ši 
viena atsidaro kitą ketvirtadienį, rūgs. 13, dėl visų 
Bostono lietuviukų ir puslietuviukų. Jis pasitiki, kad 
neatsiras lietuvis, kurs neleistų savo bernaičio, mer
gaitės į šią lietuvių šaunią mokyklą.

I 
i

T
I

Naujoji Šv. Petro lietuvių parapijos mokykla, kampas “I ’ ir E. 6th St.,_So. Boston, Mass. Joje mokslas 
prasideda visiems Bostono lietuvių vaikučiams rugsėjo-September 13, 1945 m. Nukryžiuoto Jėzaus Seselės 
mokytojos pasirengę dėstyti mokyklų patiektą programą ir lietuvių kalbą. Klebonas ir kunigai pagelbininkai 
nuoširdžiai ragina visus lietuvius leisti savo vaikučius į šį lietuvišką mokslo židinį. Photo by O C. Stukas
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Mokyklos Atgarsiai
Ketvirtadienį, rugs-Sept.

d., yra šventė visai Šv. Petro j 
parapijai. Tą mums istorinę die
ną atsidaro, pirmą kartą, para
pijinė mokykla. Teisingai kal
bant, ji nėra tik parapinė mo
kykla. Ji yra vyskupijos moky
kla, nes vyskupo paskirti žmo
nės prižiūri mokytojas, knygas, 
vaikučius ir mokslą. O kadangi 
šioji vyskupija yra sąryšy su 
kitomis Amerikos ir pasaulio' 
vyskupijomis, mūsų mokykla 
tampa katalikų — visur esan
čios Bažnyčios mokykla. O Ka
talikų Bažnyčia savo mokslu 
visur atsižymi — taip pat, kaip 
Viešpats Jėzus, kad atsižymėjo 
uola! Už tai Bostono School 
Committee nariai leidžia vai
kus par. mokvklosna. Tikrai vi
sa parapija dėkuokime Dievui, 
džiaugkimės, ir linksminkimės, 
kad įsigijome savo mokyklą, ku
ri ims dalyvumo skleidime tik
ros apšvietus. Melskimės, dirb-

kime ir aukokime, kad ši musų 
nauja mokykla gerai atsižymė
tų savo darbe. Visi talkon! Ji 
turi atlikti didžią misiją. Arki
vyskupas Cushing sako: “It is 
a Blessing to the parish”. Tai 

i palaima parapijai. Tą patį sako 
visi vietiniai ir šios parapijos 
įšventinti kunigai, visos sese
rys, visi susipratę katalikai. 
Tik katalikų priešas gali tarti 
piktą žodį. — Pasimelskime, y- 
pač šį ketvirtadienį. Šv. mišios 
mokyklos intencijai bus 9 vai. 
ryte, salėje, 492 E. 7th St. 
mokslą pasakys kun. Pr. M. 
ras.

DAKTARAI _
✓

Do hope that everything is Ii ja dirbtuvėje susižeidė pirštą. 
well at your glorious church 
vvhich I do miss so much. The Clifton, N. J. lydima Mrs. Sa- 
Catholic Chaplains in the Army 
are such good priests — all 
young so earnest. It was not 
uncommon to treat men in our

1 hospital būt I did not see any 
from Boston. Many were from

! around Chicago.
In elosing may I wish you and 

the Sisters the greatest of suc- 
cess in your school and may all 
continue in good health

, spirit.
Respectfuliy yours.
\Villiam G. Duserick

Deshon General Hospital
Butler, Pennsylvania

Lankėsi Mrs. Adelė Gilius iš

and

katauskas. Atsilankymo proga 
užsiprenumeravo laikraštį ‘Dar
bininką’.

Lankėsi Agota Kalinauskaitė 
ir įstojo į Koncerto Rėmėjus, 
aukodama jo fondan $5.00.

Lankėsi Mr. J. Traskey iš 
Dorchester. Mass. Atsilankymo 
proga aukojo $1.00 Jubilieji
niam koncertui ir pasižadėjo 
dalyvauti koncerte.

Lankėsi Mrs. Alena Slaisiū- 
nas. Atsilankymo proga Jubilie 
jinio koncerto fondan aukojo 
$8.00.

AMERICAN 
RED CROSS

Šiomis dienomis lankėsi ‘Dar
bininke’, lydimas p. Felikso Za- 
lesko. karys Jonas Sargutas iš 
Gardner, Mass. Jis du ir puse 
metų buvo užjūryj. Jo brolis 
Stasys yra armijos oro laivyne, 
o motinėlė Ona Sargutienė, gy
vena Gardner. Mass.

Taipgi lankėsi ‘Darbininke’ p. 
Antanas Velička iš Bridgeport. 
Conn.

Pa-
Ju-

Pa- 
pa-

liki-

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai
I

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Brcachvay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parktvay 1233-W
<

Sueikime visi į pamaldas, 
lydėkime vaikus laimėn. Po 
maldų Seselės mokytojos vesis i 
vaikučius naujon mokyklon pra-j 

: dėti mokslo metą. Tai svarbi 
\diena. Tegyvuoja nauja Katali
kų Bažnyčios mokykla ir jos 
prieteliai. Teglaudžiasi jos prie- 
glaudon visi vaikučiai.I

Žmonės, tur būt. atsimena 
Kristaus paliepimą: Leisti ma

rutėlius ateiti pas Jį ir neginti 
į jiems. Ponia Zaikienė. gyv. 
Nonųuest St.. Dorchester, už
registravo vaikučius mūsų mo
kyklon. Ponai Kumpai leis savo 
dukrelę ir bandys pagelbėti kai- 

i mynų vaikučiams pasiekti mo- 
I kyklą. Taip gi ir kiti organi- 
j zuojasi. Juozas Kasperas leis 
'savo gabų Juozuką, ir, kada tik 
i galės, nuveš ir kitų vaikučius 
I mokyklon. Prano Razvadausko 
i dukrytė viena iš pirmų atlankė 
! atnaujintą mokyklą ir džiaugia-1 
. si ja. Vienas vaikutis lankysis 
iš Roxbury. Iš trijų airių para
pijų žmonės nori leisti vaiku- 

: čius mūsų mokyklon, nes mano, 
; kad čia gausią daugiau dėme- 
Isio! 
j tuo 
i mi.
kelis vaikus turi skyriai. Ir jie 
daugiausiai išmoksta. Išmintin
gi tėvai nenori leisti savo vai
kučių į per daug prikimštą mo
kyklą.

Galima nuostaba nusišypsoti, 
kad amerikoniukai tėvai yra

Štai vienos šeimos nuo karo nukentėjusios 
mas — namai sugriauti ir jie išmesti ant lauko pliko. 
Nereikia daug aiškinti, reikia tik pačiam pagalvoti, 
juk jeigu mus ištiktų panaši nelaimė, kaip mes.jaus- 
tumės?! Ir kaip mes jaustumės, kada ateitų geradaris 
ir mus pavalgydintų, aprengtų ir priglaustų po pasto
ge... Tam mielaširdingam darbui vykdyti šiuo laiku 
yra šaukiamas kiekvienas amerikietis... Renkami dra
bužiai, kad padėti nelaimingiems lietuviams, kur jie 
nebūtų. Dėl gilesnio supratimo žmoniškumo jausmo ir 
pareigų kviečiami Bostono Metropolijos lietuviai at
vykti į masinį susirinkimą rugs.-Sept. 14, Lietuvių pi
liečių draugijos salėje, E St., So. Bostone. Ten kalbė
tojai išaiškins ir į klausimus atsakys, jeigu kam kas 
nors bus neaišku. Padėkime darbu ir auka:

Bostono Lietuviu Masinis
Susirinkimas—Prakalbos

Pirmadienį lankėsi p-nia Mrs. 
Tuleikis su dukterimis Mrs. An- 
na Bishop ir josios dukrele. At

silankymo proga, Mrs. Tuleikis 
pasipirko geriausius "Darbinin
ko” Jubiliejinio koncerto tikie- 
tus, ir koncerto fondui aukojo 
$1.00. Pp. Tuleikiai yra LDS 
1-mos kp. ilgamečiai nariai ir 
“Darbininko” uolūs rėmėjai.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
pp. Jonas ir Marijona Genevi- 

čiai, gyv. Bostone, susilaukė sū
naus. Sveikiname!

ĮVAIRŪS skelbimaiVietinis BALF skyrius ruo
šia masinį lietuvių susirinkimą 
penktadienį, rugsėjo-Sept. 14 d., 
8 vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, kampas E ir Silver St.. So. 
Bostone.

Principaliu kalbėtoju bus adv. 
Antanas Mileris iš Worcester, 
Mass. Taipgi kalbės ir vietiniai 
kalbėtojai. Bus ir dainų prog
rama.

BALF skyriaus valdyba, ku
rios pirmininku yra Dr. Povilas 
Jakmauh (Jakimavičius), buvęs 
Massachusetts valstybės svei
katos komisijonierius, nuošir
džiai kviečia visus lietuvius ir « 
lietuvaites, kurie užjaučia nu
vargintai Lietuvai ir jos žmo
nėms nuo karo nukentejusiems. 
šiame susirinkime ir prakalbose 
dalyvauti. Nei įžangos, nei au
kų rinkimo nebus. Visi galėsime 
pasiklausyti kalbų ir pasitarti 
kaip mes galime pagelbėti tiems 
nelaimingiems mūsų broliams 
ir sesutėms, kurie ^ra išblašky
ti po visą Europą. Kvieslys.

I
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PAIEŠKO
Jonas Petrulis kilimo Lietuva, 

Subačiaus valsčiaus, Jauniūnų 
km. Prašo atsiliepti gimines bei 
pažįstamus, gyvenančius Ame
rikoje. Rašykite — Mr. Frank 
Tuleikis, 702 E. 5th St., So. 
Boston 27. Mass.

patrijotingesni už jaunus tėvus Po $2. — ponai Prakapai ir Ru- 
ateivius. Amerikoniukai pirmi dziai. Ponia Paliukevičienė au- 
pasižada savo vaikelius leisti į kavo $3. Ačiū, 
lietuvių mokyklą. Tik jie prisi
bijo, kad jų vaikučiai mokės 
geriau lietuviškai už juos pa
čius. O “grinoriai” dar lauk
sią. “Darbas nepabėgs”. Tokis 
išsisukinėjimas kenkia moralei 
- gerą darbą trukdo. slavičiūtė

Nėra rimtos priežasties laukti. Dcllascio, 
Mokykla moderniška. Mokyto
jos ir mokslas užtvirtinti ir pri
žiūrimi Bažnyčios ir Valstybės. 
Kelionė nedidelė. Gyvename 
prietelių tarpe. Vaikučiai gali 
važiuoti Broadway tramvajų iki 
I St. Ten pasitiks juos mokyto
jos bei jų pasiuntiniai. Kiti vai
kučiai busu gali važiuoti nuo 
West 7th St. prie I ir E. 8th St. 
Juos pasitiks didieji. Vakar ma
čiau lipo trys maži, apskurę vai- 
kuciai busan. Vienas jų per ma
žas. Tai du nutvėrė šį už galvos 
ir kojų ir įkėlė busan. Rasis 
prietelių. Seserys, iš Bažnyčios, 
rytais, eidamos, pasitiks vaikų 
būrius. Kitus padiriguos kuni
gai, trečius nuveš automobiliai 
geradarių. Parapija pasamdys 
ir taxi. jei reikės. Konduktoriai 
pagelbės. Atsiminkime prezi
dento Roosevelto posakį: “The 
cnly tfiing we should fear : our- 
selves”. Taip nesibaidykim ir 

. kitų nebaidykime nebūtais daly- 
i kais. Bijokime patys savęs. 
‘ Pasitikėkim Dievui, kad rūgs.
13 d., 1945. mums bus stebuk
linga, kad vaikeliai eis visomis 
gatvėmis, kad tėveliai, motinė
lės. broliai, seserys ir prieteliai 
lydės juos į parapijos salę, E. 
7th St. į pamaldas, o po tam į 
buvusią miesto CaĮien School, 
kad tą rytą mūsų nauja mokyk
la bus perpildyta puikiais lietu
viukais ir puslietuviukais. Ku- 

jnigai. seserys mokytojos, auto- 
| mobiliai ir taxi —visi pagelbės 
• jiems suplaukti į pamaldas. Kas 
nori gali ateiti prie bažnyčios. 
Jie visi bus nugabenti į parapi
jos salę. 492 E. 7th St. Jie greit 
susidraugaus su lietuviais. Jie 

i bus pirmi naujos mokyklos isto
rijoje. Jų tėvai pionieriai yra 
labai švento darbo. Tepadeda' 
mums Dievas jame.

I

Kun. K. Vengrąs, MIC., ir kun. 
Andrius Naudžiūnas, šiomis die
nomis vieši So. Bostone, pas sa
vus.

Rūgs. 9 d., Juzefina Alena Su- 
ištekėjo už Pilypo 

gyv. 262 Broadvvay.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ii' turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

REIKALINGA prie namų 
ruošos moteris virš 30 metų am
žiaus. Turės savo kambarį, ra
dio. Newton Centre. Yra du vai
kai. Šaukite LAS 1386.

Ko mokykla yra mažesnė, 
yra geriau vaikučiai moko- 
Mažose parapijose tik po

Pavasarį, Šv. Kazimiero Sese
rys, Vilią Joseph Maria, Hol- 
land Road, Newtown, Bucks Co., 
Pa., prisiuntė 1000 atsišaukimų 
pagelbėti koplyčios statybai. 
Rūgs. 9 d., šie atsišaukimai ta- 

1 po bažnyčioje išdalyti. Rinklia
va šiam gražiam tikslui bus da
roma rūgs. 16 d. Kas nori gali 
Seselėms savo auką pasiųsti tie
siog.

ti po visą Europą. Kvieslys.

i 
iLANKĖSI

Dr. Duserick Laiškas 
Klebonui

* s
Pristatome Vyną, Alų ir Toniką J

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

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

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

5 Į 
J

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permarsert Wav».

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.

Tel. ŠOU. 4645
New Siyles

Take advantage of CASPER’S morning 
SPECIAL $10.

Soft., Cream-Oil Permanent $8. 
Includes shampoo, Cutting and 

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

Other permanents from $5. to $50. 
Luxurious IVaves Sėt IVhilc You Relax In 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON 

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Expericnced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary 

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

September 6, 1945 
į Reverend Dear Father:

Over the phone this evening 
i my wife informed me that Fa
ther Abracinskas (Abbott) sug- 

‘ gested that my son attend the 
: Capon School which I am pre- 
! suming is to be run by those; 
grand Lithuanian Sisters. If it i ° 

' is so, then I cannot wish any- 
thing better for my son even 
though he was to be enrolled i n

■ the Gate of Heaven School.
I have instructed my wife to 

enroll little Billy in your school 
under the above condition — 

i and she is ever so much in favor 
' of it. It is too bad that we Lith 
uanians did not have somethingi 

į likę it years ago — as there 
seems to be enough of children

■ to warrant it.
If it is Father Virmauskas. 

Father Urban or Father Abbott 
that partake this letter. I can
not help būt favor the school 
and if and vvhen J do get out of 
the service if there is any aid to' 
be done on my part you can. 
ręst įveli assured that it shali be 
offered.

As to myself. returned from 
overseas August 18th after a 
rollicking experience in Eng-

Rugs. 8 d. Ona Jociūtė, išva- , , __ en land, France and Germany for
žiavo. kaipo kandidatė, į Jėzaus , .. T. „1 thirteen months. It was near
Nukrvžiuoto Seserų vienuolvna. ,, ■ , <, . TMunich. Germanv, that I en-
Brockton. Mass. J: jau trečia iš , .’ . .countered some Lithuanian dis- 
savo šeimos rengiasi tapti vie- , , —. .1 placed persons. Their stones
nuolė. Telaimina ją Dievas. i . . , __ ,. were tragic and accordingly 

Yra aukavę parapijos mokyk- Lithuania mušt be in a sad 
los fondan: Petras Kiburis statė. Had attempted to get a
$100, Stasys Mockus su žmona leave and go to Lithuania būt 
$50. VI. ir Ieva Brazauskai $10. it was impossible because of the 
Pranas - Ona Aukštikalniai $25.! military situation.

i

So.

Garbės Rėmėjus, 
$10.00 koncerto

Kraunells iš Rox-

Pereitą savaitę lankėsi 
Bostono įžymus realasteitinin- 
kas ir apdraudos agentas A. J. 
Narnaksy. Atsilankymo proga 
įstojo į “Darbininko” Jubilieji
nio koncerto 
įmokėdamas 
fondan.

Lankėsi A.
būry, Mass. Atsilankymo proga 
pasižadėjo įstoti į Jubiliejinio 
koncerto Rėmėjus. Jisai džiau
gėsi, kad jo sūnus jūreivis lan
kėsi namuose, praleisdamas 
porą savaičių atostogų. Tik ap
gailestavo. kad jo žmona Emi-

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. GailiūnienS,

8 VVinfield St., So. Boston, Mas3. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould St., W. Roxbury, Ma3S. 
Tel. Rarkuay—1864-W.

iždininkė — Ona StaniuIiūtA,
177 West 7th St., So. Boston. Ma3s. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

LITHUANIAN 
NATIONAL ANTHEM 

Lietuvos Himnas
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay, 
South Boston 27, Mass.

FOUR LITHUANIAN 
DANCES

Op. 35
For Piano 

By 
Vytautas Bacevičius

Price $2.00 
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay, 
South Boston 27. Mass.

6V JONO EV. BL. PASALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirrmninkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. ParaDljos salė; 
4ft2 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

PARSIDUODA namas su 9 
kambariais ir maudyne, fronti- 
nis piazas, ir furnace apšildy
mu. Arti Edward Everett Sq., 
Dorchester, Mass. Kaina — 
$3500.00. Saukite Herbert Staf- 
ford, GENeva 3013 po 7 v. vak.

Č7-ZU 
| 
I 
I 
|

DORCHESTER $8500.
PARSIDUODA 9 kambarių na
mas su visais geriausiais įren
gimais. Oil burner. 2 baths. kar- 

! šta vanduo, modemiškos grin- 
' dys. Namas randasi Dorches
tery geriausiame stovyje. Tele- 
fonuokite Gen. 3683. (6-11-1-3).

BROCKTON FAIR
ARKLIŲ 

LENKTYNĖS

8 Lenktynės
kasdien.

Daily Dotible 
1:45

Pradžia 2 P. M.
Midway—Agrikultūros 

Paroda.

5EPT.9tivuil5
Sunday thru Sa+urday

GRABORIAI

I
I
i

j

I
F
r
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%

PRANAS GERULSKIS. Namu Tel. Dedham 1.301,-R

i

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
j
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Veda — Antanas Vaičiulaitis
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ŽMOGUS IR 
VYTURYSKUN. TONO NAVICKO RAŠTUS 

PERŽVELGUS I .,
Sakyk, mielas vyturėli. 
Raibasis paukšteli.
Dėl ko garsiai kasdien skamba 
Vis tavo dainelė?
Ar rūpesčiai neslogina. 
Vargeliai nespaudžia, 
Kad linksmutis vis dainuoji 
Maloniai ir graudžiai?
— Aš. mažytis paukštužėlis. 
Daineles dainuoju. 
Savo bėdas, rūpestėlius 
Jose apraudoju. 
Anksti rytą reik man kelti, 
Vaikelius penėti. 
Ir nuo priešų nelabųjų 
Saugotis padėti; 
Reik aprūpint jų likimą. 
Auklėti dorybėj. 
Kad užaugę jie galėtų 
Gyventi vienybėj. 
Niekam pikta mes nedarom. 
Mintam vabalėliais, 
Giedam, aukštai pasikėlę. 
Įvairiais balseliais : 
Ačiū. Dieve galingiausias, 
Už visas malones.
Gink nuo priešų mus. paukšte- 
Ir artojus žmones 1 [liūs,
Kad visi dorai gyventų. 
Darbo nebijotų.

^Li" Savo rūpesčius bei vargus

kos lietu- 
net ir 

1919 m. 
‘Dešimt 
išvertė

ir tada smūgis bus 
dar skaudesnis. Taip ir bu
vo padaryta. Brolis ir se
suo. po sielvartų ir skaus
mų. atitoko ir šiandien gy
vena. kiekvienas radęs sau 
kitą širdies ramintoją.

Būtų buvus tai įdomi, 
gyva, daug įdomių ir keis
tu gyvenimo lapų atsklei
džianti knyga. Tačiau toji 
knyga liko neparašyta.

Ir kitų savo raštų kun. J. 
Navickas vienon vieton 
nesurinko. Jie išsklaidyti, 
laikraščių skiltyse išmėty
ti. Bet bendras vaizdas yra 
aiškus: tai mokslinė jo li
teratūra, vertimai, publi
cistika. religiniai raštai ir 
beletristika
novelių bandymai.

Kun. Jono Navicko sti
lius gražiausiai ryškėja Dievui paaukotų. 
publicistikoje. Bet velionis Kad bQt meilė< sutikima5 
buvo per daug savarankiš- Pasaulyj didžiausias> 
į.aSl PTda’,ig_0^gijnx!yS ir Rad klestėtų vis dorybė 

;Tarp žmonių plačiausiai!
Kad pranyktų karai, barniai, 
Kruvinos peštynės. 
Kad nelaimės neslogintų 
Lietuvos, tėvynės!

Kai kartą Amerikoje sustreikavo sėdėjimo streiku darbininkai, tai tą patį Kau

t
1

I
I

ne padarė Nemuno ledai, šis vaizdas tą paliudija.

1913 metais Seinuose.bėgo abu globėjai pas kun. 
spausdinamas Šaltinis įsi- J. Navicką klaustis patari
nėjo apysaką “Metelė", mo. Jis liepė pasakyti tei- 
Autorium pasirašo Jonas sybę, nes kai jaunuoliai 
Širvintas, iš Virbalio. Vė- nueis užsakų, vistiek suži
bau to Širvinto raštų ga- nos. 
Įėjai rasti Amer
vių laikraščiuose, 
knygose. Antai, 
Chicagoje išleistą 
metų smuklėje". 
Jonas Širvintas. Iš šio ver
timo nesunku susekti, kas 
per vienas tasai Širvintas: 
trečiame šios knygos leidi
me vertėju pažymėtas 
kun. Jonas Navickas.

1913 metais, kada iš
spausdino “šaltiny" savo 
apysaka. kun. Jonas Na
vickas buvo 18 metų. Pas
kutinis jo laikraščiui rašy
tas straipsnis pasirodė jau 
po jo mirties. Taip per 27 
metus jisai kiek pajėgda
mas talkino literatūros 
dirvai, nesiliovė domėjęsis 
poezija, romanu, žurnalis
tika. Pažino mūsų poetus 
nuo senesniųjų ligi Mairo
nio ir Brazdžionio. Žavėjo
si jais ir džiaugėsi.

“Koks jis savas, koks ar- gyvas žmogus, kad šito o- 
timas širdžiai”, sakė apie riginalumo neįneštų į kiek-1 
Brazdžionį. Sekė ne tik se- vieną savo darbą, 
nesnės kartos, bet ir nau- Vis dėlto mokslo veika- 
jausius mūsų rašytojus, las pasilieka mokslo veika- 
pažino jų kūrybą ir apie ją lu. Ten negalima 
turėjo savo nuomonę.

Buvo tai ne vien litera
tūros mėgėjo, bet ir jos 
darbininko domėjimasis. 
Kun. Jonas Navickas rašė 
pats, ir gana daug rašė. Jis 
net turėjo gražų ateities 
planu- norėjo surašyti sa
vo atsiminimus. Jis kartą 
pasakojosi, kiek visko pa- 
tvrrs misionieriaudamas. 
kalėjimus lankydamas, su 
Įvairių Įvairiausiais žmo
nomis susidurdamas.

Vieną tų pasakojimų at
simenu: tas tikras gyveni- 
ro atsit’kimas keistesnis 
f" rašytojo fantazijos pra- 
simarvmus. Buvo likę du 
našlaičiai — broliukas ir 
sesutė. Po tėvų mirties vi
sai mažyčius juos paėmė 
svetimi žmonės, visai ne 
giminės, ir juodu išaugo 
nesižinodami esą brolis ir tas pat žmogus, 
sesuo. Užaugo, susitiko, 
įsimylėjo ir nutarė vestis. 
Išsigandę globėjai neišma- 
re ką darvti. Bijojo pasa
kyti teisybę, nes toji meilė 
puvo tokia didelė. Tada at-

skausmo. Višta, išperėjusi’ 
ančiukus, išleista į kiemą, Į 
nusivesdavo visą būrį gra-Į 
žūčių geltonų paukščiukų, 
po serbentų krūmais. Čia1 
jinai kvaksi, kuičiasi, I 
sparnais plumpsi į žemę, j 
tik dulkės laksto... Vėliau 
višta, slankiodama pakrū-' 
miais su mažaisiais, nu
klysta į galą sodo prie 
tvenkinio. Kaip bematai 
ančiukai vienas po kito 
pliumpt-pliumpt į vandenį: 
nardo, džiaugsmu netve- ne tik po Žemaičius,

A. Merkelis

VYSKUPAS MOTIEJUS
VALANČIUS

apysakų.

SV aisty - , žmonės laisvai atsidustų 
tis žėrinčiu žodžiu, išlieti Ir ramiai kvėpuatų, 
sat o jausmų ir tempera- į paukščius pasižiūrėję, 
mento. Tik temperamento Linksmai vis dainuotų:
lengvai nesulaikys. Ir di
sertacijoj, ir mokslo 
straipsny prasimuša sa
vas pasisakymo būdas, sa
vas sakinio sustatymas ir 
ryškesnio, gražesnio žo
džio parinkimas. Šita žo
džio kultūra ir stiliaus ver
tės supratimas matomas 
kiekvienam kun. Jono Na
vicko darbe.

Jo keturios dramos (‘De
šimt metų smuklėje’, 
vainiku’, ‘Žydų karalius’ ir 
‘Prana
m a

1. NUO MOKINIO LIGI į 
VYSKUPO

Kas iš lietuvių nėra bent 
girdėjęs vyskupo Motie
jaus Valančiaus vardo?! 
Nepertoliausia jau šimtas mininkonų 
metų, kai jo vardas garsiai 
skamba po visą Lietuvą, 

, ku
ria, tik jų uodegutės iš riems jis vyskupavo. Tą 
vandens kyšo; kartais ir savo garsą jis yra teisin- 
visai paneria. Vargše mo- gaį nusipelnęs dideliais 
tina laksto krantu, kvak- savo darbais lietuvybės ir 
si, desperatiškai sparnais katalikybės gerovei. Jis, 
raižo orą ir, nelaimės ne- kaip ir Simanas Daukan- 
paisydama, lekia į vandenį tas, irgi yra vienas garsin- 
“skęstančiųjų” gelbėti, giausiųjų mūsų tautos vy-

! Gerai, jei kas pastebi ir rų.

Guduos, Mozyriaus apskri
ties mokyklos kapelionu. 
Žinoma, M. Valančius no
rėjo persikelti į Lietuvą, į 
savo mylimuosius Žemai
čius.

1834 m. jis buvo paskir
tas Kražių gimnazijos ka
pelionu. Kražiuos Valan
čius buvo savo mokinių la
bai mylimas. Mat, jis mo-

■ kėjo gražiai mokiniams iš
aiškinti tikybos dalykus, 
auklėti kilnius ir dorovin
gus jausmus. Mylėjo jau
nimą, ypač vaikus. Per a-

■ tosogas lankydavo įvairias 
j Žemaičių apylinkes, norė
damas geriau pažinti savo 
kraštą ir žmones. Rinko

I pasakas, dainas, patarles 
ir kitokias žmonių gyveni
mo ir kalbos įdomybes. 
Mokydamas kitus ir pats 
Motiejus toliau dirbo, mo
kės. 1836 m. gavo teologi
jos magistro laipsnį.

Tokių mokytų, kilnių ir 
savo darbui atsidėjusių 

anL žmonių anais laikais buvo 
nedaug. Todėl 1840 m. Mo- 

pakviestas 
padėjėju

J. Naruševičius.

nevos išprašė tėvo, 
siūdintų jam batelius 
jo kojos kurpalio.

Motiejus, kiek pasiruo- tie jus buvo
šęs, įstojo į vienuolių do- profesoriaus padėjėju į 

i keturklasės Vilniaus kunigų akademi- 
mokyklos antrąją klasę, ją. 1812 m. gavo teologijos 
Toje mokykloj vyravo reli
ginė dvasia. Kasdien mo
kiniai eidavo į bažnyčią kademija persikėlė į Pet- 
pirmųjų mišių klausyti, o 
išpažinties eidavo kas mė-j 
nuo. Mokykloj buvo didelė 
drausmė. Mokiniai mokės, 
kiek kuris beįstengdamas.

Tačiau mokslo pažanga 
buvo nedidelė. Mokytojai 
buvo nekokie. Daugumas 

skęstančią vištą ištraukia I Motiejus Kazimieras Va- menkai temokėjo savo dės-: 
tomą jį dalyką, blogai jį; 
dėstė. “Profesoriai (tada 
visus mokytojus profeso
riais vadindavo) turėjo 
teisės būti mokinių teisė
jais ir budeliais — savo 
Valančius savo užrašuos— 

minties baudžiaunininkai. Jie buvo kiekvienas profesorius bu-

ant kranto.’’ • lančius, Mykolo ir Onos
Taip gali rašyti žmogus, Stankevičiūtės sūnus, gi- 

! kuris gerai pažįsta žodį su mė 1801 m. vasario mėn. 
jo visais atspalviais, pa- 16 d. Nasrėnų kaime, Sa 
žįsta gyvenimą ir išmano, lantų parapijoj, Žemai 
kas tai yra geras stilius, j čiuose. Motiejaus tėvai bu

Visi šitie kun. Jono Na- vo laisvieji valstiečiai, ne 
vieko stiliaus ir i

gilus protas, plačiai iman-j 
i tis visus aktualiausius. 
.klausimus, ypač susirūpi
nęs lietuvybės likimu A- 
merikoj, pačios Lietuvos I 
reikalais, jaunimo auklėji
mu. Iš jų matyti ir gyvas; 
žmogus: tai kun. J. Navic
ko balsas, tai jo žodis ir! 
temperamentas. Visuose!

Du tuose straipsniuose jauti 
’■ stiliaus kultūrą, gražų lie- 

s\ stė ) yra vertina- tuvišką žodį, menininko 
i. tiksliai laikantis ori- dvasią. Visa tai autorių 

*i ne toki laisvi savo daro pačiu įdomiuoju pu- 
israiškoj, kaip jo publicis- blicistu Amerikos spaudo- 
tika ar pamokslai. Žodis je> žiūrint ne vien idėjų, 
čia labiau sustingęs. Jauti, be+ įr grožinės jo straips-

ar pamokslai. Žodis i

daktaro laipsni. Tais pa
čiais metais drauge su a-

žibučiai yra išmėtyti laik-1 išsikėlę iš Nasrėnų kaimo vo viešpats, neprivaląs nie-i 
I — „X';.. _ ,x i į ' ’ ' ~ kQrn 5>^C’C^ZCI K’č via-!

, džius. Būdami pasiturį ū-*na? mokinys,
i •_. • _ i _ • . _ _ -i Vain i hi

raščių lapuose, ant kurių į 
dulkės jau gula. 1

Būtų gera, kad laikams kininkai savo vaikus leido 
aprimus, kas tas dulkes į mokslą, 
nukratytų, gražiausius
straipsnius surinktų į
daiktą: iš jų išgirstume 
gyvą, ir iš pirmo, antro žo
džio ir sakinio pažintume, 
kad tai jis — jo žodis, jo 
stilius, jo dvasia ir jo idė
jos. A. Vaičiulaitis.
I 
i

I

Niekas negali mūsų pa
žeminti išskyrus mus pa
čius. Bovel.

kad ne saxo kūryba ir ne nių vertės. Čia jis žeria
- : ryškų paveikslą, čia vaiz-

Būdavo Lietuvoje, kai traukdavom sekmadienio ry
tą į bažnyčią, malonu buvo stabtelti panašių medžių 
paūksmėje...

Už tai gyvą, tikrą kun. J. džią mintį, čia prabylą tar- 
Navicką išgirsti, skaity-+um pOetas. Jis nemoka 
damas jo publicistiką, ku- gausai, abstrakčiai galvo- 
rios prirašė apsčiai įvai- įį: jjs karščiuojas, jis žavi-! 
riuose laikraščiuose. Iš tų sį ar gėrisi 1 ‘ 
straipsnių matyti ne tik gavo straipsnio

sausai, abstrakčiai galvo-

visas metas į
» eilutes.! 

žodžiu — menininko sti-; 
liūs ir temperamentas.

Štai jo kalba: “Neapy
kanta suteršia ir šviesų! 
protą ir taurią širdį”. Arba 
vėl: “Jeigu Aukščiausiam 
patiks mane netrukus pas 
save pasišaukti, tebūnie 
Jo švenčiausia valia, nes 
Jisai yra mano Viešpats ir 
mano Dievas, ir aš jam pa
vedu savo širdį, kūną, sie
la, savo gyvenimą ir mir
tį”.

Žodžio ryškumas, sti
liaus vaizdingumas, niuan
sų įvertinimas aiškiai ma
tyti iš šio straipsnio pra
džios:

“Vaikas būdamas tėviš
kėje pavasarį gimstančio
je gamtoje stebėjau vieną 
reiškinį, kuris mano jau
noje širdyje sukeldavo

rapilį. Petrapily betgi neil
gai tedirbo. Blogas Petra
pilio oras kenkė jo sveika
tai. 1843 m. sunkiai susir- 
■go. Todėl netrukus persi- 
I kėlė į Žemaičius.

Čia tuoj buvo paskirtas 
Varnių kunigų seminari
jos rektorium. Seminari
joj Valančius įvedė naują 
tvarką. Senuosius mokyto
jus vienuolius pakeitė pa
sauliniais kunigais. Rink
damasis mokytojus žiūrė
jo, kad jie gerai mokėtų ir 
tinkamai dėstytų savo da
lykus. Įvedė griežtą, bet 
teisingą drausmę. Savo 

(auklėtinius ragino moky- 
| tis, dirbti ir savo kraštą 
! mylėti. Savo darbštumu 
■ bei tvarkingumu rodė klie
rikams gerą pavyzdį. To
kiu būdu Valančius pri-

vadinamuosius Medse- ^am atsiskaitinėti. Ne vie- 
, nors kažin 

kaip gerai buvo išmokęs 
kas užduota, negalėjo būti 
tikras, jog jo mokytojas 
nenuplaks, nes tai parėjo! 
ne nuo to: — moki, ar ne-į rengė sau gerų talkininkų 
moki, bet nuo to: — piktas kunigų.
ar nepiktas bus kunigas 
profesorius”.

1818 m. Kalvarijos mo
kykla buvo paversta šešių'reikėjo paskirti vyskupus 

Valan- į tas vyskupijas, kurios jų 
dar neturėjo. Neturėjo ta- 

Žemaičiai.

1816 m. tėvas nuvežė Mo
tiejų į Žem. Kalvariją. Mo
tiejus ėjo tada šešioliktuo
sius metus. Jis buvo gana 
išlepintas ir liguistas; ma
žas, liesusis ir lengvutis. 
Vilkėjo mėlynu juodai da
žytu surdotėliu, ištrintais 
kailinėliais. Avėjo batais 
ant tėvo kurpalio siūtais. 
Batai buvo dideli, smuk- 
čiojo ir trynė kulnius. Vos

1847 m. Rusų vyriausybė 
sudarė su popiežium kon
kordatą. Tuo konkordatu

Už Gintarinio Kranto
Ežerais nusiirčiau,
Jūružėmis nulinguočiau,

Į savo žemę šventą.
Keliaučiau ir takeliais, 
Kad ir pūslėtais keliais^

Į gintarinį krantą.
Girdžiu ten verkia, verkia, 
Už plieno sienos rauda,

Lietuva motinėlė.
Jos surištos rankelės, 
Erškėčiai ant galvelės,

Kapais laukai užžėlę.
Kad tik pasiekt galėčiau, 
Jai rankeles atriščiau,

Nuneščiau laisvės vyno.
Ji mane mažą glaudė,
Drabužėlius išaudė,

Man sielą išaugino.
O, motinėle mano,
Brędu per okeaną,

Bet štai vis kraujas, kraujas.
Iš mūs šventos žemelės,
Atringuoja upeliais,

Toks savas, jaunas, naujas.
Tai tavo, motinėle, 
Visas gyslas prapiovė

Už gintarinio kranto.
Atbėgu, širdužėle, 
Tu dūsaut nepaliovei,

Varžtuose okupanto.
Marija Aukštaitė.

klasių gimnazija, 
čius baigė ia 1821 m.

1822 m. Valančius įstojo da vyskupo ir
į Varnių kunigų seminari-i Popiežius Pijus IX nerado 
ją. Čia taip pat mokė vie- geresnio 
nuoliai misijonieriai. Se-i kandidato 
minarijos mokytojai sten-jl848 m. 
gėsi savo auklėtiniams į- 
skiepyti aukštesnįjį gyve
nimo supratimą, norą tar
nauti Dievui ir artimui, iš
auklėti juose paklusnumą, 
maldingumą ir kitas krik
ščioniškąsias dorybes.

Pabaigęs Varnių kunigų

vyskupijai 
Valančių.

tai v uz
Valančius buvo 

konsekruotas Žemaičių 
vyskupu.

(Bus daugiau)

Ginčų gali klausyti, bet 
ginče nedalyvauk. Saugok 
tave Dieve nuo supykimo 

__ ir karščiavimosi, net ir 
seminariją, Valančius įsto-l menkiausiame išsireiški- 

ljo į Vyriausiąją Vilniaus: me. Piktumui niekur netu- 
Į seminariją. Čia Motiejus ri būti vietos, o labiausia 
taip pat gerai mokėsi. Pa- teisingumo dalyke, dėl to, 
sižymėjo dideliais proto, kad temdo ir drumsčia jį. 
gabumais, darbštumu ir 
visus patraukiančiu pa-l 
prastumu. Tos jo būdo žy
mės vėliau dar labiau su
stiprėjo.

1828 m. Valančius pabai
gė Vyriausiąją seminariją 
teologijos kandidato laips
niu. Tų pačiu metu rugsė
jo mėn. 1 dieną Vilniaus 
katedroje buvo įšvęstas 
kunigu.

Kaip tad matome, 
lančius buvo išėjęs aukš
tuosius 
kunigus paprastai skirda
vo ne į parapijas, bet į mo
kyklas. Ir kun. Motiejus 
Valančius buvo paskirtas

Va-

mokslus. Tokius i Gražiai jaunystė mūsų žydi, 
Neboja vėtrų nė audros; 
Mus idealai nuolat lydi 
Blaivumo, mokslo ir doros...


