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VVashington, D. C. .liepos
27 — Dr. Alfredas Bilma- 
nis, Latvijos ministras 
Jung. Valstybėms, įteikė 
Latvijos požemio Sočiai- į 
Demokratų partijos parei
škimą, J. V. Valst. depart-; 
mentui, v a -n »
Sovietų Rusiją už sudary-' Pakartojo Kataukų Baž
mą neteisėtos diktatūros nycl°s Pazluras j komumz- 
Latvijoj, ir siūlo po karo S/entenybe pareis-
sudaryti Pabaltijo tautų ke! Turime skustis, kad 
konfederaciją, nepriklau-:kal ku™ .
somą nuo Sovietų Unijos. "ors tebesivadina aatali- 

Dr. Bilmanis sako, kad: kars, selra teorijas. kunos 
jis įteikė tą Social-Demo- Jau ,buvo .formal,al pa
kratų partijos pareiški- smerktos, ir matomai uz- 
___ :________ t i miršo svarbesniuosius ir 

šventuosius Bažnyčios 
” lI i Kaip žinoma, Italijoj ko- 

11 munistai įvairiais būdais 
I stengiasi patraukti jauni-
I

Šv. Tėvas Pasmerkė 
Komunizmą
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Amerikiečiai Triuškina Priešo 
Pozicijas Guam Saloje

mą, kad įrodyti, jog Latvi
joj susidarė vieningas nu
siteikimas į 
režimą.

Tame pasiūlyme yra štai 
kas pasakyta:

“Mes esame įsitikinę, 
kad dėl visų Pabaltijo 
žmonių naudos turėtų bū
ti sudaryta Pabaltijo vals
tybių konfederacija, turin
ti ekonominę, politinę ir 
militarinę uniją”.

Socialdemokratai pažy
mi kiek jų narių Sovietai! 
areštavo, pasmerkė ir nu
žudė. Taipgi sako, kad ir 
vokiečiai okupantai, pra-i 
dedant 1941 m. terorizavo; 
ir keršijo ir “beveik visi! 
žydai Pabaltijo kraštuose, 
ir apie 20,000 latvių, lietu
vių ir estų darbininkų, ū- 
kininkų ir intelektualų nu
žudyta.”

Toliau tame pareiškime 
primena, kad Sovietų val
džia brutališkai suklasta- 
vo Latvijos žmonių valią. 
Prideda, kad “mes “kate
goriškai atmetame bile

prieš Sovietų “okymus .
ją

■

I

mą į bendrą akci ją. Komu
nizmas yra nesuderinamas 
su krikščionybe. Todėl Jo, 
Šventenybė įspėjo Italijos; 
jaunimą nesidėti su komu-i 
nistais, nes komunizmas 
yra griežtas Katalikų Baž
nyčios priešas.
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Kaip įvyko invazijos puolimas, tai už dienos jau būriai nacių belaisvių 
pakliuvo Alijantams į rankas. Šie vokiečių armijos kariai dabar laukia 
išvykimo įsakymo į belaisvių stovyklą. Jie pakliuvo Normandijos fronte.

“SSK* Maskva Sudarė "Valdžia
UOSTį narvg Maskva, liepos 27 —Rau- II...

H

Maskva, liepos 27 — So
vietų Rusijos kariuomenės 
užėmė Suomijos uostą ir 
miestą Narvą.

Naciai neatsilaiko prieš 
sovietų armijas plačiame 
karo fronte.

fanatiš
kai kovos iki nebus visiš-

Pearl Harbor, liepos 27— joje ir okupuotuose kraš- 
Amerikos kariuomenės tuose ir kovoti prieš Ali- 
padarė žymius laimėjimus jantų kariuomenes. Tai y- 
Guam saloje, bet brangia ra įsakymas kovoti iki pa- 
kaina. Laivyno vyriausybę skutinio. 
paskelbė, kad iki šiol Kiek ilgai Vokietijos 
Guam salos mūšiuose A- žmonės ir kariuomenės pa- 
merikos kareivių žuvo 443, kęs Hitlerio žiaurumus 
2366 sužeista ir’ 209 neži-nežinoma, bet galima spė- 
nomai dingo. Japonų ka- ti, kad naciai, žinodami 
reivių Guam saloje buvo karą pralaimėję, 
nužudyta 2400.

Amerikos kariuomenės kai nugalėti, 
taip pat užima Tinian salą. 
Tos dvi salos turi geriau-‘ra pasirengęs, nelaimei ar
šiai įrengtus aerodromus; tėjant, pabėgti iš Vokieti
jų užėmimas būtų didelis 
amerikiečių laimėjimas.

Japonijos laivynas slaps
tosi vandenynuose ir neiš
eina kovoti prieš Ameri
kos laivyną. Japonijos vy-Į 
riausybė pareiškė, kad dar' 
“neatėjo laikas jų laivynui .
pasirodyti ir pulti priešą”. rius Peterson atsišaukė į 
Bet ankščiau ar vėliau Ja- streikierius, kad jie grįžtų 
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Įsirodyti, nes Amerikos lai- mas darbo skaudžiai atsi-
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Sakoma, kad Hitleris y-

jos j Argentiną.

7000 Darbininkų 
Streikuoja

VVashington, liepos 27 — 
į ’ Amerikos karo pasekreto- 

rius Peterson

ponijos laivynas turės pa- Pr^e darbų, nes nutrauki-
donoji armija nustūmė I pnL
priešą iki Vistulos upės ir Lvl 11
užėmė Deblin miestą, ku- ------------
ris randasi apie 56 mylios Londonas, liepos 27 — 
į pietrytus nuo Varšuvos, šiomis dienomis Maskvos

Sovietų Rusijos lėktuvai radio pranešė, kad ten jau 
bombardavo Varšuvą. sudarytas “Lenkų Nacio

nalis Išlaisvinimo Komite
tas”, kurio pareiga esanti 
rūpintis civiline adminis- 

„ _ traci ja sovietų raudono-
klausoma, pravesta žemes sjos armįjos “išlaisvinto- 
reforma. Kaimai buvo is- ge„ Lenkijos srityse. 
skirstyti į vienkiemius. > Maskvos pranešimas sa- 

į “komi
tetas” nepripažįstąs Len- 

vienkiemių. kijos valdžios Londone ir
Žinios paduoda, kad yra iaįkąS saVe vieninteliu 

užimtos geležinkelio sto- teįsėtu Lenkijos valdžios 
tys: Berčiūnai, Gustonys, aparatu 
Dabšioniai, Laba ir kitos i 
toje apylinkėje.

Kaunas, laikinoji Lietu
vos sostinė, dar neužim
tas.

RAUDONIEJI UŽĖMĖ ŠEDUVĄ
Londonas, liepos 27 — 

Maskvos žinios praneša, 
kad Rusijos raudonoji ar-

pastangas sujungti mūsų i mi ja giliau įsibriovė Lietu- Taigi užėmimas 150 apgy- ko kad tas lenkų 
kraštus su Sovietų Unija”, ivoje, būtent, užėmė Puša- ventų vietų reiškia 150 Įeį’as” nepripažist

Iš to galima žinoti, kad 
nei viena Pabaltijo valsty
bių nenori pasilikti Sovie
tų Rusijos vergijoje. Aiš
ku, kad po karo, jeigu nėra 
galimybės Pabaltijo vals
tybėms turėti atskirai sau 
nepriklausomybę, tai jos 
mielai dėsis j konfederaci
ja, kad tik nepasilikti So
vietų Rusijos, Vokietijos 
ar Lenkijos okupacijoj.

lotą, Rozalimą, Smilgius, 
Šeduvą, Krekenavą ir ki
tus miestelius ir vienkie
mius toje apylinkėje.

Maskvos žinios sako, kad 
užėmė apie 150 naujų ap
gyventų sodybų. Tačiau, 

i žinoma, kad prieš karą, 
kada Lietuva buvo nepri-

I

“Lenkų Nacionaliam Iš
laisvinimo Komitetui” va
dovauja Edvardas Osup- 
ka-Morawski, kuris esąs ir 
užsienių reikalų ministru.

Daugiau žinių apie šįJUNG. VALSTYBIŲ LAKŪNAI Maskvos sukurtą “Lenkų

• • •

Ko-

Lietuvaitė Hollywoodo 
Filiuose

(LKFSB) Jauna, 
lietuvaitė Genovaitė 
žytė, pati pramokusi dai
laus šokimo meno ir pirma 
sėkmingai debiutavusi 
scenoje, buvo pakviesta 
kaip šokėja dalyvauti vi
soje eilėje filmu. Ji jau šo
ko filmose: “Ghost Cat- 
chers”, “Young Ideas”, ■ 
“Campus Rhytum”. Ji dir
ba su filmu gamybos ben
drovėmis MGM. Universal, 
Monogram, Warner Bro- 
thers. Jos tėvai atvykę iš 
Lietuvos ir gyvena Los 
Angeles, gi pati Genovaitė 
Gražytė yra augusi Ame
rikoje. bet puikiai kalba 
lietuviškai ir prie kiekvie
nos nrogos pažymi, kad ji 
yra lietuvaitė. Pirmiau ji 
buvo vargonininke Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, dabar, kai var-

gabi 
Gra-

GELBSTI RUSAMS LWOWE
Maskva, liepos 27 — So

vietų Rusijos karo jėgoms 
gelbsti Jung. Valstybių la
kūnai Lwowo, Lenkijoj, 
srityj.

Amerikiečiai lakūnai nu
šovė 29 Vokietijos nacių 
lėktuvus, sunaikino devy-

vynas ir kariuomenės ar-f^ePs j karojaimėjimus. 
tėja pačios Japonijos kraš
to.

I Apie 5000 darbininkų 
i streikuoja Lockland. Ohio, 
lėktuvų fabrike, 900 Det
roite, 400 Chicago, III.; ir 
kituose miestuose. Kom

panijos kaltina darbinin- 
darbininkai nusi-

dė tą grupę įjungti į 
munistų partiją, ir kada' 
janą nepavyko, tai jis ir 
kai kurie kiti tos partijos 
nariai įstojo į ‘PPR’ (Len-j 
kų Darbininkų partiją) 
gruo-džio mėn. 1943. Toji 
partija jį išrinko pirminin
ku taip vadinamos Nacio- 
nalės Tarybos Lenkijoj, ir 
po to jis išvyko į Maskvą 
su kitais Komunistų par
tijos nariais... Osupka yra 
visai nežinomas Lenkijoj”.

Kiti to “Lenkų Naciona- 
lio Išlaisvinimo Komiteto” 
nariai yra taip pat komu
nistai arba komunistų 
“draugai” keleiviai.

Antroji vice-pirmininkė 
yra Wanda Wasilevska 
Kornijczukowa, kuri iki 
šiol buvo “Lenkų Patriotų 
Unijos” pirmininkė Mas- i 
kvoje. Lapkričio mėn. 1939 
m. ji priėmė Sovietų Ru
sijos pilietybę ir tapo Auk
ščiausio Sovieto Maskvoj, 
nariu, kur ji ir dabar tebė-' 
ra. sako PAT. Ji yra So
vietų Ukrainos respubli
kos komisaro Kornijczu- 
kowo žmona.

Kaip žinoma,
Rusija visai nepripažįsta

Nacionalį Išlaisvinimo Ko- 
I mitetą” paduoda Lenkų 
Telegraph’o Agentūra, ku- 

žinkeliui. Amerikiečiai ne- rios ofisas yra New Yorke. 
prarado nei vieno sav 
lėktuvo.

Argentina Nesilaiko 
Neitralumo

Washington. D .C., liepos
nius kitus, stovėjusius ae- 27 — Jung. Valstybių val- 
rodrome. padarė daug ža- stybės departmentas vie
los aerodromuose ir gele- ■ šai kaltina Argentinos vy- 
------------------------------- i riausybę dėl nesilaikymo . 
gonininkės pareigas eina neitralumo ir vieningumo Ja;" 
viena sesuo pranciškietė, į tarp Amerikos valstybių. 
G. Gražytė priklauso prie
pa.1 a,įji JV7O ųuviu ix ovciica-, v j x įauoj uv v«^xx>.x< 

dieniais gieda bažnyčioje. I mą pagalbą Ašiai.

Vokietijos Karo Stovis
Londonas, liepos 27

Nacių vadas, Hitleris, pa-!kus,
■skyrė Goering, Goebbels ir Į skundžia ant kompanijos 
• Himmlerį sumobilizuoti .vadų. Reikėtų didesnio su- 
, paskutines jėgas Vokieti-; tarimo.

Londonas, liepos 27 — Sakoma, kad jeigu lenkų 
I Sovietų Rusijos kariuo- premjeras turėtų progą su 
menės prisiartino prie Vis- Stalinu atvirai pasikalbė- 
tula upės pulti Varšuvą iš ti, tai sienų klausimas bū- 
pietų pusės. Varšuva yra tų lengvai išspręstas. La- 
Vistulos upės vakarų pu- bai abejojame. Lenkai vis 
sėie.

Kituose frontuose rusai 
apsupę Lwowo miestą, 
trečia didžiausi miestą 
Lenkijoje, ir sakoma, kad 
jau mūšiai eina miesto 
gatvėse... Sovietai užėmė

dar tebesapnuoja, kad Vil
nius ir jo kraštas turi pri
klausyti Lenkijai. Tai di
delė klaida. Vilnius buvo 
ir yra Lietuvos sostinė. So
vietų Rusija yra pripaži
nusi Vilnių Lietuvai. Patys 

Lubliną ir Lukovą mies- lenkai vra pasirašę sutar- 
tus. įti su Lietuva, kuria pripa-

Lietuvoje sovietai visai žino Vilnių Lietuvai. Taigi 
arti Kauno miesto. Kau- Lietuva niekad neišsižadės 
nas yra vokiečiu tvirtovė, Vilniaus.
saugoją Rvt Prūsija.. Kau- -----------------
nas yra tvirtai nacių laiko- Voveriu Generolai Akijau- 
mas, nes jis atidaro kelia 
i Rvt Prūsus. Jei vnkie-

i čiai galės atsilaikyti Kau-' 
no apvlinkėje ir Lenkijoje 
prie Vistulos unės rusai 
turės ilgai kovoti, bet čia 
priklausys kiek vokiečiai 
turės kariuomenės tuose 
frontuose.

Aliiantai Nori Sutaikinti 
Lenkus Su Rusais

o- Tos agentūros praneši- 
imas yra šiokis:
| “Iš penkiolikos Komiteto 
narių devyni yra komunis
tai ir tik šeši nepriklauso 
prie komunistų — kai ku
rie jų teroru priversti ir 
kiti turi tamsią savo pra- Lenki jos prieškariniu sie- 
eitį. Dauguma vardų yra nu, bet tik prinažista tas, 
visiškai nežinomų .Lenki-j sienas, kurias Stalinas su 
joj ir jie nieko neatstovau-j Hitleriu nutiesė 1939 m., 

kada Lenkija dvieju galin
gu kaimynų — Vokietijos 
ir Sovietų Rusijos buvo 
perblokšta. Be to. Sovietų 
Rusijos vyriausybė, nu
traukus santykius su Len
kijos valdžia Londone, rei
kalavo. kad lenkai suda- 
rvtų tokia valdžia, kuri 
būtu palanki sovietams, ir 
tik tada pradėti derybas 
dėl atstatymo santvkių. 
Lenkai nepatenkino Sovie
tų vyriausybės reikalavi
mų. Sovietai leido lenkų 
komunistams Maskvoj su- 
darvti “Lenku Patriotų 
Uniją” ir “lenkų kariuo
menės pulkus”, ir štai šio
mis dienomis Maskvoj iš
dygo “Lenkų Nacionalis 
Išlaisvinimo Komitetas”,

• >>

i Lenkų Telegrapho agen
tūra nurodo kas yra “Len- 

parapijos choro ir šventa-! vyriausybė teikia teigia- Nacionalio Klaisvini-
Sakoma, kad Argentinos

mo Komiteto” nariai. 
“Pirmininkas ir užsienių 

i reikalų ministras — Ed
uardas Boleslovas Osupka 
1— pseudonimu Morawski.
Jis yra anie 40 metu am- 

šeštadienį, liepos 29 d., 2 vai. po pietų vėl išgirsi- žiaus. nrieš karą priklau
sę “PPS” (Lenkų Socialis
tu partijai), buvęs Ko-one- 
ratvvo instruktorium Wie- 

‘ ir vėliau dirbo 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš-1 Varšuvos ko-oneratyvo 
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti. Į namuose. Per karą

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo klausė prie 
adresu:

Darbininkų Radio Programa
I

kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, į lun’uose 
nronaJimnc ii- clrolhimna ič anVctn Vari craiatnm«> včnvn

me lietuviškas liaudies dainas ir muziką, kurios plauks 
oro bangomis į mūsų namus iš WCOP stoties. Boston.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su-

ori- 
“PPS”, kuri 

save vadino “RPPS” (Len
kų Socialistų DarbininkuDARBININKAS RADIO

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. : partija) ir leido laikraštį
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449. T‘Robotnik”. Osupka ban-

v • Sovietų

Londonas, liepos 27 — 
Britu ir Amerikos valdžios 
nori kokiu nors būdu su
taikinti Lenkijos valdžia 
Londone su Sovietu Rusi
jos valdžia. Demokratiniu 
valstybių atstovai bando 

■perkalbėti Staliną, kad jis 
prisiimtų Lenkijos val
džios atstovą. premjera! 
Stanislawa Mikolaiczyk’ą 
pasitarimams.

I

kia | Savuosius
Maskva, lienos 27 — še-

7 šiolika vokiečiu generolu, 
kurie vra sovietu Rusijos 
nelaisvėje, atsišaukė per 
radio i Vokietijos žmones, 
ragindami juos nuversti 
Hitlerio valdžia ir užbaigti 
kara. Jie kareivius ragino 
nekovoti ir neklausyti 
Hitlerio isakvmu.

Generolai pareiškė, kad 
ilgesnis karas Vokietijai 
atneš dar didesne nelaimę 
ir visiška sunaikinimą.

rosi TIMt
‘ \ 7:30

I BAIIV
1 JOUIll

P \ 7:20
i urv tu
1 wa

kuris gavo pilna Sovietų 
Rusijos vyriausybės sank
ciją.
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ĮVAIRIOS žinios
MASKVA SKELBIA SUTARTĮ 
SU LENKAIS KVISLINGAIS

Maskva, liepos 27 — So-’ 
vietų Rusijos užsienių ko
misariatas oficialiai pra
neša, kad Rusijos vyriau
sybė nusprendė sudaryti 
sutartį su nauju “Lenkų 
Nacionaliu Išlaisvinimo 
Komitetu”, kuris yra su
organizuotas “rūpintis ci
viline administracija rusų 
kariuomenės išlaisvintose 
Lenkijos srityse”.

Sovietai pripažįsta Len
kijos išlaisvintomis sriti
mis tik tas vietas, kurias 
Stalino - Hitlerio susitari
mu 1939 m. valdė Vokieti
jos naciai.

Į Susidaro tikra painiava. 
Jung. Valstybės ir Didžio
ji Britanija nepripažįsta 

į sienų pakeitimo, kurie bu. 
Ivo diktatorių padaryti 
prieš Vokietijos - Rusijos 
karą.

Stalinas yra pažadėjęs 
sukurti “didelę Lenkiją”, 

į bet toji Lenkija, jeigu bus 
"Lenkų Nacionalio Išlais- 

: vinimo Komiteto” valdo- 
į ma.be beabejo bus Sovietų 
Rusijos vyriausybės pa
klusni tarnaitė. Po karo 
Lenkijoj gali būti pravesti 

i “rinkimai”, panašūs į “rin- 
1 kimus” Pabaltijo valsty- 
I bėse.

ALI J ANT AI PRASIVERŽĖ PRO 
NACIŲ LINIJAS

Londonas, liepos 27 — A- 
lijantų kariuomenės prasi
veržė pro nacių apsigyni
mo linijas Prancūzijoje ir 
pasivarė keletą mylių to
lyn į platesnius laukus.

AMERIKIEČIO LIETUVIO
STATYTA MOKYKLA 

LIETUVOJE

Prancūzai linksmai pasitinka Alijantų karius.

-

..............dinamą Lenkijos IšlaisviŲ 
nimo Tautinį komitetą, ’; 
kuris, aišku, gieda iš ko-’ 
munistiškų gaidų. Ir štai 
viešai Maskva skelbia,! 
kad su šiuo komitetu pa
darys sutartis dėl Lenki
jos valstybės rubežių, o ne 
su Londone esančia lenkų 
vyriausybe, kurią pripa
žįsta ir Anglija ir Jung. 
Amerikos Valstybės. Čia 
ir pasirodo komunistiški- 
diktatoriški Maskvos ra
gai, kurie taikomi ne tik 
Lenkijos ištremime vy
riausybei Londone, bet ir 
sąjungininkėms — Angli
jai ir Amerikai bei Alijan
tų visam blokui. Kaip Ali- 
jantų karo jėgos daro ko
kias reveliacijas Italijoje, 
tai smulkmeniškai tą rei
kalą informuoja ir susita
ria su Maskva, bet Mas
kva iš savo pusės to vie
ningumo neparodo ir tar
tum ieško kabliuko užmin
ti ant “corno” savo sąjun
gininkėms. Ir nenuostabu, 
kad dažnai matosi spaudo
je gandai, jog Maskva su
darys atskirą taikos sutar
tį su naciais, nors jie yra 
pasirašę sutartį su Alijan- 
tais to nedaryti.

»

Serga Arki*. Pr. Karevičius

pastatė daug mokyklų, 
bažnyčių ir kitokių kultū
rinių įstaigų.

Todėl niekas negali 
smerkti amerikiečių lietu
vių už sielojimąsi Lietuvos 
reikalais. Lietuva yra mū
sų senoji tėvynė ir tėvynė 
mūsų brolių, kurie ten per
gyvena baisias karo aud
ras, žiaurias okupantų 
vergijas.

Lietuvos nepriklausomo ] 
gyvenimo metais, Ameri- l 
kos lietuvis Laurynas Ra- i 
dziukynas savo lėšomis 
pastatė savo gimtajame 
kaime Krunėnuose, Aly
taus apskrityje, ameriko
niško pavyzdžio mokyklą.

Mokykla dviejų kom
plektų, telpa pusrūsy, vie
name aukšte ir pastogėje, 
bendros kubatūros 2,020 
metrų. Pusrūsyje telpa 
salė, kepykla, vaikams du
šai, sargo butas ir centra- 
linio šildymo įrengimai. 
Pirmame aukšte dvi erd
vios klasės, klozetai ir mo
kyklos vedėjo butas. Pa
stogėje — antro mokytojo 
butas. Bokšte telpa van- 

! dens 10 kub. metrų kubi
las. Langai, durys, stiklai, 
grindys, centrinio šildymo 
įrengimai bei visi sanitari
niai prietaisai atvežti iš 
Amerikos. Taip pat iš A- 

Lietuvoj Mirė Kun. Petraus- merikos atveža moki
te Ir Kun. Jasenauskas x“ai beir~

Mokyklos statyba kašta- 
(LKFSB) Šiais metais vo Radziukynui apie 70,- 

Lietuvoje mirė kun. Anta-|000 litų.
nas Petrauskas, buvęs mi- Šiandien, jeigu toji mo
si jonierius Amerikoje, kle- kykla išliko nesunaikinta, 
bonas Londone, Marijonų vėl pateko į Rusijos oku- 
provinci jolas Lietuvoje, pači ją.
Jisai buvo gimęs 1881 m. Amerikiečiai ne tik tą 
ir šiemet būtų šventęs 40 vieną mokyklą pastatė, jie 
m. kunigystės sukaktį.
— Taip pat šiemet mirė kYrė nauJu vyriausiu karo 

kun. Adomas Jasenaus- vadu slaptosios gestapo 
kas, bu v. Marijampolės viršininką Himmlerį. Tas 
par. klebonas ir “Marijos tuojaus suėmęs ano ‘suki- 
Vaikų” sąjungos kūrėjas pimo sumanytojus ir vyk- 
bei “Šaltinėlio” ilgametis Rytojus ir prasidėjusi vi- 
redaktorius. Jisai gimė soJe Vokietijoje ir okupuo- 
1884 m. sausio 13 d., kuni- t°se valstybėse, taip vadi- 
gu įšvęstas 1907 m. narna počistka . likvi-

į __________ dacija sukilimo šalininkų.
■n | Ant kiek tos žinios yra tik

ros sunku pasakyti, bet 
vistik aiškėja, kad pasikė
sinimo būta ir kad nacių 
generolai toliau kariauti 
nemato jokio tikslo ir esą 
jie viską darę, pavyzdžiui: 
jie prieš norą Hitlerio ir iš 
Rusijos pasitraukę, ir tai, 
kad būtų greitesnė taika. 
Bet Hitleris ir jo partija 
tam nepritarią ir jie tą --  A-'CV L4C. <X_ I

skelbia, kad sumanyi?ą nuneigia JagP . na ir įsako visuose fron- 
tuose stipriai laikytis ligi

★ Iš to pasikėsinimo, ku
ris buvo padarytas ant 
Hitlerio gyvybės, daroma 
išvada, kad Vokietija silp
nėja ir galas karo tikima
si sulaukti daug anksčiau, 
negu buvo manyta, 
kurie žinovai duoda 
ciams laiko kariauti 
100 dienų.

Kai 
na- 
tik

ka- 
pa- 
t-ii

★ Raudonųjų - nacių 
ro fronte yra kaikurių 
mainų, bet didesnės 
Lenkijoje, kur raudonieji 
spiriasi Liublino link, kad 
pasiekus tą paskutinę sti
presnę nacių tvirtovę ir 
kad perkirtus upę Vislą 
nuo kurios jie tik 25 my
lios. Kitas stiprus raudo
nųjų veržimasis tai Latvi
jon per Ostrovą Rygos lin
kui, kad atkirtus Estijoj 
nacių divizijas. Trečias iš 
veržimosi taškų matosi 
kiek pasivaryta Lietuvoje 
Šiaulių link ligi Panemu
nėlio. Šiaip Lietuvoje vi
sas frontą nuo Gardino li
gi Darsūniškiu einąs Ne
munu, tada Kaišiadorys ir 
Panemunėlio link ir nuo 
ten sukasi į Daugapilį, 
Latviją.

vyzdžiui: kai vyko pirmo
sios dienos sukilimo, sako, 
kad Hitleriui jau buvo pa
rengtas didžiulis orlaivis, 
kuris be sustojimo galįs 
nuskristi net Japonijon. 
Kitos žinios skelbė iš Tur
kijos, kad Hitleris esąs jau 
po priežiūra ir tos žinios 
ir vėlesniu laiku kaip ir pa
sitvirtiną, jog Hitleris yra 
Himmlerio žinioje.

★ Po to, kai žinios perlė
kė pasaulį apie sukilimą 
generolų prieš Hitlerį ir jo 
“kliką”, pasirodė ir kito
kių visokių spėliojimų. Pa-

Goebbeis Kalba Apie 
Naują Ginklą

★ Traukiantis naciams iš 
Lenkijos ir vis toliau ir to
liau žygiuojant raudonie
siems į Lenkiją, susidarė 
reikalas raudoniesiems 
apsispręsti su civilės val
džios vyriausybe Lenkijos 
žemėse. Nors Maskva se
nai turi išsprendus tą rei
kalą. sutverdama taip? va-

Žodynas
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas", 366 W. Broadvvay. So. Boston 27, Mass.

SURASTI

Bock the Attpck —buy more Bonds than before

AR TURITE BĖDOS 
VIETĄ PASIRENDAVIMUI?

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd.
BALTIMOPU 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų

Iš tikrųjų, gerą vietą yra sunku rasti!
Pagaliau, kam gyventi kaip čigonams? Pa

mesk paprotį persikėlimą iš vietos į vietą; įsi- 
kelk į nuosavius namus.

Dar yra namų pardavimui — ir mes padėsime 
jums namus finansuoti prieinamais išsimokėji- 
mais ir tas jums išeis pigiau kaip renda.

Be to. mes pritaikinsime jums išsimokėjimus 
pagal jūsų ašmenių reikalų.

Kodėl neatsilankyti j savo taupymo banką ir 
pasiteirauti apie tai.

SEE YOUR

Mntaal Savings Bank

1 i 11 1
i r

NO DO&S 
NOCHILOScN 
no S0CANG1E5

(LKFSB) Iš Romos gau- 
! ta žinių apie padėtį kaiku
rių žymių Lietuvos žmo
nių, kaip jie laikėsi prieš 
šį paskutinį kovų laikotar
pį Lietuvoje: Arkivysku
pas Pr. Karevičius, mari
jonų vienuolijos narys, pa
skutiniuoju metu sunega- 
lėjęs, sirginėjąs. Londono 
lietuvių bažnyčios statyto
jas kun. Kaz. Jurg. Matu
laitis tebesąs gyvas Lietu
voje. . __________

I

Londonas, liepos 27 —♦

Vokietijos propagandistas 
Juozas Goebbeis sako, kad 
vyriausias karo produkci
jos viršininkas, Albert 
Speer “išrado naują būdą 
padidinti karo produkci
ją”-

“Neužilgo bus panaudo
tas naujas slaptas gink
las”, sako Goebbeis. Ta
čiau Goebbeis įspėjo vo
kiečius, kad jie “neturėtų 
tikėti, jog tie nauji gink------- ——J“ --

' ! lai savaimi laimės karą”.
“Ginklai, rankos ir šir- 

bendrai”,z dys turi veikti 
į sako Goebbeis.
*;

■....i

-H-
t r~===!=

Taip tai ramina nacių 
vadai Vokietijos gyvento
jus. Bet galima tikrinti, 
kad jie patys savo žo
džiams netiki. Vokietijos 
nacių galybė ankščiau ar 
vėliau bus sutriuškinta ir 
pavergtieji žmonės bus iš
laisvinti iš nacių vergijos.

Amerikiečiai Užima Pisa 
Miestą

★ Kartą tūla kalbėtoja 
norėdama komplimentus 
nukreipti gražiąjai lyčiai 
sako: “Moterys yra rim
tesnės už vyrus, nes jos ne
įsileidžia su vyrais į jokias 
disputas”. O tūlas vyras į 
tai pastebėjo: “Save ger
biąs vyras niekuomet ne
susidės su moterim į dis
putas”. Kurio pusėj teisy
bė, spręskite jūs patys, bet 
prie to reikia prikergti vie
nas pavyzdėlis iš kasdieni
nio gyvenimo: Kartą mote
rėlė atsiminusi savo jau
nas dieneles savo vyrui pa
stebi — gaila, kad aš neiš
tekėjau už Pilypo, jis dėl 
manęs būtų į peklą įšokęs. 
O jos vyras čia pat pride
da: Pilypas būt įšokęs, o 
aš jau pekloj sėdžiu.

I

t
i

Roma. Italija, liepos 27 
— Alijantų kariuomenės 
esą apie dešimtį mylių nuo 
Florencijos miesto. Ame
rikos kariuomenės įsiver
žė į pietinę dalį Pisą mies
to ir kovoja su naciais.

Kituose Italijos frontuo
se Alijantų pažanga silp
nesnė, nes naciai sustipri
nę savo kariuomenes ko
voja už kiekvieną žingsnį 
žemės.

Rusija Gavo 316 Milijonų 
Dolerių Vertės Prekių 

Iš Amerikos

I

VVashington, D. C., liepos 
27 — J. V. užsienių ekono
mijos administratorius 
praneša, kad per gegužės 
mėnesį Jung. Valstybės 
pagal “lend-lease” pasiun
tė Alijantams karo ir mai
sto prekių už SI,159,000,- 
000.

Sovietų Rusija gavo į-

★ Lietuvoje rusų-nacių i 
frontas per šias porą die
nų nepadarė didesnių pa
mainų. Reiškia, pradedant 
nuo Gardino ligi Darsūniš
kiu, frontas atsispyrė ant 
Nemuno upės. Toliaus ei
na linija Kaišedorių link, 
tada krypsta į Ukmergę ir 
alkūnė įsivarius į Panevė
žį. Ir ten aštria kryptimi į 
Latvijos pusę — Dauga
pilį. Rusai i 
Lietuvoje yra atvykusi 
nauja divizija nacių iš. , Normandijos fronto, Pran- Į Pas u imUJU- 
cūzijos.

O mirtie, kaip baisu tave at
siminti. kaip greitai tu ateini, 
kaip paslaptingi tavo keliai, 
kaip netikra tavo valanda, kaip 
visuotina tavo valdžia!

Fray Luis Granadietis.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local A. Long 

Distance 
Moving

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

★ Žinios iš Londono pra
neša, kad Lenkijos vyriau
sybė ištremime paskelbu
si, kad Maskva paskyrusi 
Lenkijos užimtiems kraš
tams civilinę vyriausybę, 
kuri esanti grynai kairiau
siojo elemento padaras ir 
yra paklusnūs Maskvos 
tarnai ir jie jokiu būdu ne
galį atstovauti Lenkijos 
liaudies.

★ Liepos 21 d., š. m., pa
siekė mus žinios, kad na
cių generolai padarė suki
limą prieš Hitlerį. Numetę 
bombą į Hitlerį, bet nu
žudyti nepavykę. Tik jis ir 
jo palydovai buvę lengvai 
sužeisti, išskyrus vieną, 
kuris buvęs sunkiai su
žeistas. Hitleris tuojaus 
atsišaukė į tautą ir prane
šė apie įvykį. Taipgi pas-

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS 
linkite 6 butelius, Šiandien!

Draugijų Valdybų Adresai Autliurlzud ButtlM: P»>»l-Col« NuwY»rk Bottliug Company
PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO3 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
t’rot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

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

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

iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
177 West 7th St., So. Boston, Mass. i 

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.

j Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

i Iždininkas--Stasys K. Griganavičius,
i 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston, Mas3

vairių prekių už $316.000.- Į Si
000.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

492 E. 7th St., So. Boston, Masa.

Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 130k-R
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8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________
Domestic once per week yearly
Foreign yearly.... .......................
Foreign once per week yearly

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  ............$4.00
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00 
Užsieny metams ........................ $5 00
Užsieny 1 kart 8%-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680
Prancūzai laidotuvių procesijoj lydi žuvusius jaunuosius civiliais ko
votojus. Dešinėje matosi amerikiečiai kariai seka laidotuvių eiseną.Molochas Nori Aukų

Pas kai kurias senovės stabmeldžių tautas (feni- 
kiečius, amalekitus ir kt.) buvo garbinamas labai žiau
rus dievaitis Molochas, kurio rūstybei nuraminti daž
nai prireikdavo žmogiškų aukų. Būtų buvę bepigu ir 
net naudinga, jei Molochas būtų pasitenkinęs kokiais 
kriminalistais - žmogžudžiais, vagimis, maištininkais 
ir 1.1. Bet kur tau. Jam turėjo aukoti pačius geriausius 
ir nekalčiausius žmones, dažniausiai jaunimą ir vai
kus. Stabmeldžių visuomenė, ypač tie, kurie žinojo, 
kad į skaičių aukų nepaklius, nepaisė apie tų nelaimin
gųjų likimą. Dar juos subardavo, jei kuris apsiverkda
vo iš baimės sudrebėdavo. Nutylkite, nes dievaitis dar 
daugiau užsirūstys, ir tada jau ir mums patiems bus 
bėda. Ir nelaimingos aukos nesiskųsdamos ėjo į Molo
cho koserę — sudegti. Nieko nepadarysi — tokie jau 
stabmeldžių religijos reikalavimai.

Ir mūsų moderniškieji Molochai, t. y. totalitarinės 
valstybės — naciai ir komunistai — daug didesnių au
kų reikalauja, t. y. ne kelių ar keliolikos žmonių, bet. 
ištisų tautų — daug, daug milijonų. Tiesa naciai jau 
beveik pribaigti. Jie prarijo milijonus, bet ir patys pra
žus. Pasilieka Rusija, kuri rodo nepasotinamą komu
nistinį alkį ko daugiausia aukų praryti. Apie Baltijos 
kraštą ji nė nekalba. Tai esanti jos teisėta nuosavybė, i 
Jai rūpi dar Lenkija, Rumunija, Balkanai. Ir nėra kas. 
tas būsimas komunizmo aukas apgina. Nerūstykit *Mo- ’ 
locho, nes ir mums bus bėda... Ir tie ramintojai — 
“apyseriai” mėgina nurodyti nelaimingoms Molocho 
aukoms, kad galų gale nebūsią joms taip blogai. Juk 
Sovietija išleido naują konstituciją, pagal kurią duo-j 
dama laisvė religijos, spaudos, rinkimų, susirinkimų 
ir t. t. Tikra demokratija. Be to, “laisvosios respubli- i 
kos” turėsiančios savo raudonąsias armijas ir net ga
lėsiančios vesti užsienio politiką. Jausitės galingos 
Rusijos globoj. Kad ir užpečky, bet kiek saugumo, kiek 
garbės! Slavy narodov nadežnyj oplot. (Tautų garbės 
patikima apsauga). Ko čia daugiau?

Taip kalba apgaulingi “apyseriai” ar nežinėliai 
oportunistai. Bet yra ir tokių, kurie kitaip kalba. Štai 
vieno ruso N. S. Timaševo žodžiai (žiūr. Catholic 
Mind): “Galima teigti, kad 1936 m. Stalino konstituci
ja garantuoja Sovietų Sąjungos piliečiams laisvę reli
gijos, spaudos, susirinkimų — žodžiu, daug esminių 
žmogaus teisių dalykų. Tačiau tik paviršutiniškas ste
bėtojas ima tą konstituciją kaip ji skamba. Kas iš tie-1 
sų svarbu, tai konstitucijos vykdymas. Gi konstituci
jos vykdymas dabartinėj Rusijoj eina, šitaip: religinė 
laisvė yra tokia, kad valia melstis namie ir bažnyčioje; 
religinis auklėjimas ir religijos skelbimas uždrausta. 
Spaudos laisvė suprantama taip, kad spausdinimo į- 
rankiai atimta nuo kapitalo ir atiduota darbui, kurio 
priekyje stovi komunistų partija, kuri faktinai mono
polizuoja visą spaudą. Susirinkimų laisvė yra tokia, 
kad visokie patogumai viešai susirinkti yra suteikiami 
vien komunistų partijai... Tokiose sąlygose visuomenė 
neturi jokios galimybės kontroliuoti valdžios darbus, 
kaip tai daroma demokratinėse valstybėse. Tuo būdu 
Stalino konstitucija nieko naujo neįneša: tos visos čia 
suminėtos “laisvės” jau buvo “suteiktos” federatyvių 
respublikų konstitucija, pradedant nuo 1 _ 
1918 m.”

Tad matome, kad naujoji Sovietų konstitucija tai 
tik vienas daugiau bolševikų politikos burbulas. Jos 
vertę taip nelaimingai Lietuva ištyrė 1940 m. Dabar 
kai kurie lengvatikiai dar nori naują bandymą padary
ti. Sakoma, kad pirmą klaidą bet kas gali padaryti, bet 
tą pačią klaidą gali pakartoti tik — durneliai. Apie iš
davikus čia nekalbama, nes išdavystė jiems ne klaida, 
bet amatas. K.

i | 
Isarų parašais patvirtinti 
dokumentai Jisai taipgi su 

i ginklu rankose kovojo 
prieš vokiečius. Į komu
nistų partiją įstojęs nuo; 
1929 m. Jau jo tėvas pri-;

‘ .’ klausė prie revonuciome- 
' rių ir buvo caro policijos 
1 areštuotas, jo vos nesu- 

šaudė baltųjų kazokai, ta
čiau komunistu tėvas ne
buvo. Būdamas komunistų 
partijos narys Kravčenko 
darė karjerą ir 1933 me
tais jisai buvo paskirtas į 
derlingą Petichatkos sritį|škuba tenai, kur švelniai’ J™,,77 kia
nurinkti derlių. Tada ta-lmaioniai juos kviečia bal- Musų krasU Pallko Paaks'( „ 
me krašte vyko, vadina-į sak„ 
moji, kolektivizacija — iš i--------------------------------
privačių ūkių sudarinėji-j kusius barakus Sibire, kūr

imas didelių valstybinių, į tūkstančiai belaisvių susi-j
. ‘ , kad apsi-i

gintų nuo baisaus šalčio iri 
kur sienos buvo aprūku-l 
sios nuo bandymų i___
ginti įkyrių vabzdžių liz-1 “cs
dus. Dauguma vis tai buvo tokiP X įmonės knijsu šventąja giesme nuaide-

SKAMBA GAUDŽIA VARPAI...
Tetų Žemės Kovotojams (

Tenai bokšte aukštai .. .... • . . , • čionai meldžiasgaudžia varpai ir plaukia 
ir skleidžias po seną Kęs
tučio kraštą ir ragina kvie
čia žmones visus nešt Įkū
rėjui šventuosius jaus-
mus...

Tenai bokštuos aukštai 
; švelniai skamba varpai, jų 
! reikšmę supranta maldin
ai gie ji žmonės ir bėga ir

, Ir vyrai ir moters, vaikai 
5i ir seneliai sulenkę kelius 

ir prašo 
maldauja šventosios malo
nės ištikus nelaimei pasti
print kovojančius žmones. 

Taip gera ramu... Aplin- 
:kui tylu... Tik šventosios 
giesmės tenai kyla balsai 
ir švelniai maloniai karto
ja aidai ir plaukia ir sklei
džias tolyn ir aukštai...

! Nors ruduo jau vėlyvas.

ginti Dievo namų, jų prie-’ 
šams išgriauti neleisti, kas 
bočių rankomis pastatyta. 
Ir kovai aitriai stveria mie
tus ir vyliąs apginsią jie 
Dievo namus...

Dieną naktį minia saugo 
Dievo namus, visi budi 
drauge, nėra to, kurs ne
jaus arba būtų ramus už
gavus jam jautriąją sty
gą, palietus kas sielą ir šir
dį jam myga.

Visur pilna svečių, ne
prašytų, vai ne, vaišingo 
lietuvio ranka nevaišins jų 
minia, bet baisią rūstybę 
parodys nūnai ir priešams, 
primins ką užmiršo senai, 
—j°g pataikys kovot, kaip 
kovojo tėvai.

Ir užgrindė angą, kur I 
šventvietėn veda ne plienu Į 
ne kardu aštriu, bet jau-! 
nųjų krūtinėms stipresnė
mis už plieną, aštresnėmis! 
už kardą ir nugalėti jų 
dvasią kas bepajėgtų?..

r
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skamba balsai, maldos nė 
šventosios giesmės nekar
toja aidai, vien ašarėlė 
griaudi, vien tylioji maįda 
belydi nelaisvėn atskirtus. 
Kada, vai kada, bus kentė
ti gana?

Atskirtieji toli nuo gim
tosios šalies kalėjimo ken
čia sunkiuosius vargus ir 
laukia šviesios dienelės ai
škios, bet kada jie sulauks 
jiems rytojus tamsus ne

iškilo kova smarki. Prie- sako nūnai, kada baigsis 
šų plieno ginklus ir nagai- 
kas žiaurias akmens ir 
mietai lietuvio sutiko ir 

Į viskas tik klykia, verkia, 
dejuoja ir pagalbos šau-

komunistinių, farmų. Tas;metę į krūvas, 
taip suardė krašto žemės 
ūkį, kad anoje derlingoje 
srityje buvo badas. Atvy
kęs į vietą Kravčenko išė
jo į turgavietę ir čia atra
do net keturiolikos iš bado 
mirusių žmonių lavonus, 
kaikurie buvo apdengti 
šiaudais. ' Kaime nebuvo 
grįčios, kur mirtis nebūtų 
pasirinkusi sau aukų. Pa
našiai buvo ir kituose kai
muose. Badas buvo taip 
didelis, kad kai krisdavo 
arkliai dėl pašaro stokos, 
buvo jie aplaistomi žibalu, 
kad sulaikytų žmones nuo 
valgymo arklienos, bet ir

vargai...
Ir verkia mergelės jau

nųjų bernelių, kur gynė ti
kėjimą šventą, km- kovės 
su priešu už daromą 
skriaudą ir laukia sugrį
šiant kada, bet sulauks gal 
tada, kai varpų balsai nu- 
lydės juos tenai amžiams 
ilsėtis...

teliai senai, bet saulute! Sumišo kova draug su 
dar šypsos pasauliui gra- kar>šta malda ir kraujas ir 
žiai, ir šypsos, ir spAidi, ir maldos čia liejas, ir skam- 
laimina žmones, ir džiau- ^a gūdžiai varpai, ir aima-, 
Igias kartu, kad nėra dėjo- nos pinas balsai ir kovą 
jnės ’ jlaimėti žmonelės bemano,

nes kovos lauke mažai 
priešų beliko...

Tenai bokštuos aukštai 
skamba gūdžiai varpai, ne 
į maldą jie kviečia šian
dieną, bet kovon aitrion 
šaukia varpų balsai ginti to... 
Dievo namų visus alei vie
ną.

nės...
Ir nejaučia žmonės ver- 

sude- naštos’ nesunki be--- i paliko jinai, nes maldose 
! paskendo senieji vargai ir

tokie patys žmonės, kaip 
ir aš, bet kurie buvo pa
kliuvę į slaptosios polici
jos nemalonę ar kurie bu- nes vo įtarti priešingi diktatu-' . ’1 Šiosrai.

KAIP KOMISARAI 
PLĖŠĖ LIETUVĄ

— Kai mažieji Baltijos 
kraštai buvo išprievartau
ti, — rašo toliau Kravčen
ko (kurs tuo laiku buvo 

tas negelbėdavo, net iš tų komisaru Rusijoje), — aš

jo tenai — kuo jie tiki 
šventai...

Ir tylūs ir ramūs tie žmo-' 
r,Scj, kaip vaizdas švelnio
sios gamtos, ir glūdi ir il
sis jų keršto balsai užliū
liuoti šventuosios i____
ir, rodos, kovoti užmiršo 
senai...

O taip. Jie užmiršo senai 
ir kovoti nemano daugiau, 
nes jungą vergijos per am
žius kelius jie vilkti pri

i
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dvėselinų kaikada telikda-degiau iš gėdos. Kiekvie- Prato:1,bet plaukia ilgiau, /_ w. . ; ipi ckrianria ns-> name žingsnyje mes matė
me terorą, kuris buvo at
neštas į tas ne rusiškas 
tautas. Aukšti sovietų 
tarnautojai kasdien at
vykdavo į Maskvą su au
tomobiliais ir sunkveži
miais, prikrautais pavog- 

i tų daiktų nuo estų, latvių 
ir lietuvių, kurie buvo tūk
stančiais ištremiami...”

Kravčenko aprašo ir bai
sius “valymus”, kada žuvo 
daugybė žymių Rusijos 
žmonių. Tie skurdo, prie
vartos vaizdai paveikė į jį.

jei aiškiąją skriaudą pa
mato.

Tenai bokštuos aukštai 
skamba gaudžia varpai ir į 
plaukia ir skleidžias po j 
kaimų namus ir kviečia jie 
žmones visus atnešt Įkūrė
jui šventuosius jausmus.

♦ ♦ ♦

X į:

Tyliai, švelniai, liūdnai 
skamba bokšto varpai — 
ne maldon ir ne kovon jie 
kviečia, bet lydi tenai, kur 
gulės amžinai, smarkioj 
žuvę kovoj dėl bažnyčios 
šventos, dėl tikėjimo šven-

Tie liūdnieji balsai skel
bia skriaudą viešai ir pa
siekę gelmes užliūliuotos 
sielos, jie pažadins minias 
jį senąsias kovas dėl šven- 
! tųjų teisių, dėl brangiosios 
tėvynės...

Ir pakilus minioms at
gaivintoms sieloms, kas 
drįs sulaikyti jų bėgį?.. Ir 
kas atviron su jais stotų 
kovon, kur širdys ir sielos, 

• ir gyslos ir kraujas, ii- mei
lė ir kerštas 
kartu?..

sk *
Reikia turėti 

sugaus varpai 
audrų didžių po smarkiųjų 
kovų, jie laisvę tėvynei 

x^u j<xU uxxov<x <xxxx<xx XX j paskelbs S_s
kovos galo belaukia nuga- 
lėta minia... Kraujas upe-l 
liais dar teka. Vaikai tėvų, 
tėvai vaikų ten verkia ir 
siunčia dėkonės maldas. 
Kas jiems siuntė kančias.

Nutilo varpai... Nebe-

* * *
Tenai bokštuos aukštai 

maldos skamba griaudžiai varpai, 
kova aitresnė jau verda — 
nauji priešų būriai kaip 
piktieji vilkai ten švaistos 
ir ryja nekaltąjį kraują ir 
seną auką pastūmę griebia 
vėl naują...

Liejas kraujas minių lau
ke ir šventykloj, — juk čia Į 
būta žmonių, kur vakar 
dar ramūs jie meldės kar
štai ir siuntė vien maldą ir 
giesmę Įkūrėjui aukštai — 
šiandieną kraują ašaras 
lieja...

Skambėj griaudžiai var-
■ pai, bet jau tilsta aidai ir

vo tiktai kaulai.
BAISI VERGIIA SIBIRE

Šiurpios bado scenos 
tarp kaimiečių taip pavei
kė V. Kravčenko, kad jisai 
nutarė apleisti tą nepake
liamą darbo sritį ir pereiti 
į pramonę. Jisai liko me
talurgijos inžinieriumi.1 
Kai buvo jaučiama, kad 
gali kilti karas tarp Rusi-į 
jos ir Vokietijos. Kravčen
ko gavo uždavinį — įsteig
ti naują metalurgijos fa
briką Rusijos rytuose. Ta-. i valius vaiiuai pavcinc į jį,
da jisai atliko kelione per ka(j pagabau jisai ryžosi 

Į Urala. Turkestaną, Vaka- kaip nors i: :
Čia jisai pirmą kra§ta Kravčenko atsklei-

,___ l įdomių paslapčių,
„ . ... kaip labai sekami bolševi-

kur bolševikų policijos k^ atstovybių žmonės už- į 
(NKVD Narodnyj Ko-1sienvje. Jam pačiam, prieš 
mi®lri!LVn«^^CF\E^Iiišvykstant i Ameriką su 

Užpirkimų Komisija, teko 
pasižadėti ir būnant už- rikiečiais 
sienvje aklai klausyti par- didžiausio 
tijos įsakymų, slėpti, kad Netgi buvo pagrąsinta: 
esi komunistų partijos na- — Jūs. Kravčenko. dirbo- 
rys, uždrausta skaityti te Sovnarkome (Sovietų 
nriešsovietines knygas ir Liaudies Komisariate) ir 
laikraščius, uždrausta gi- jūs žinote daug dalykų, 
lintis į kitų grupių progra- bet atsiminkite, kad nėra 
mas. uždrausta lankyti su- vietos žemėje, kur jūsų ne
sirinkimus. kur keliama 
diskusijos apie Sovietu 
vyriausybės politiką, už
drausta lankytis į teatrus, 
kur vaidinama ar rodoma 
kas nors prieš sovietus,

!

Urala. Turkestaną, Vaka- kaįp nors 
rų Sibirą. ----

liepos" 10, kartą savo akimis pamatė i džįa 
| koncentracijos stovyklas, ’

VIKTORAS KRAVČENKO APIE 
IŠTREMTUOSIUS Į SIBIRĄ

— Vidaus Reikalu Liau
dies Komisariatas) prie

žiūroje dirbo ištremtieji 
ir nubaustieji.

— Ten yra, — rašo to
liau Kravčenko, — apie 15 
milijonų vyrų ir moterų, 

j toje vienintelėje pasaulio 
| imperijoje, kurią sudaro 
koncentracijos lageriai, 
kalėjimai ir tremtinių ko
lonijos. Aš mačiau ir turė- 

' jau progos naudotis patar- 
ka p So- jnavimais tų palaužtų žmo- 

> Užpir- nių, kurie atlieka tikrą

sąlygose.
Aš

(LKFSB) Labai įdomius meryje). Čia jisai i upasa- 
pareiškimus apie Rusijos koja, kad prieš atvykda- 
vidaus gyvenimą pradėjo mas į Ameriką. 1 
rašyti buvęs komunistų vietų Vyriausybės 
partijos narys ir sovietų,kimu Komisijos aa ys, ji- vergiją, daug sunkesnėse 
inžinierius Viktoras A.'sai Rusijoje buvo vyriau- kruvinesnėse 
Kravčenko. Jo straipsniai: siuoiu komisaru ginklavi- kaip viduramžiuose.

Stalin’s mesi inžinerijos d?parta- mačiau minias kalinių, iš- 
į ėjo badė jusiu ir basų, varo- 

ir kitų mų į darbus per lietų ir 
s komi-1 sniegą. Aš mačiau suny-

“I Broke with I
Russia” spausdinami žur- mento, per jo rankas 
nale “Cosmopolitan” (pra- ' Stalino, Molotovo 
džia š. m. liepos mėn. nu- aukščiausių Rus;j

I

Tenai bokštuos aukštai, 
skamba gūdžiai varpai, ne
bekviečia jie melstis dau
giau, bet į kovą jie ragina 
smarkią, pavojų jiems 
skelbia balsai — kovoti į 
juos šaukia.

Ir sujudo minia ligi šio-
išvykti į laisvą ]eį ranii ir sužibo akys ait

rios kovo galia. Ir jie trau
kia visi ten, kur skamba 
varpai, kur juos kviečia 
balsai, kur aiškiąją skriau
dą išvydo...

Plaukia minios žmonių
I
I

visada laikytis 
atsargumo.

4

s usijunge

viltis, kad 
tolyn ir po

AMERICAN 
RED CROSS

galėtų pasiekti baudžianti 
komunistų partijos ran-1 
ka”.

Nežiūrint tų grąsinimų.
kain žinome. Kravčenko: 
išdriso atskleisti daug pa-

net gi įsakyta pasirinkti slapčių iš komunistu tė- 
hotelius. tik rekomenduo- vvnės gvvenimo ir sekan- 
jamus sovietų vyresnvbės. čiuose “Cosmopolitan” nu- 
įsakoma draugautis tik su meriuose, tikimės, dar 
kitais sovietų atstovybių daug ką įdomaus galėsime kirsto namo. Mūsiškiai tiria, ar nėra pasislėpusių li-

i nariais, o būnant su ame-i paskaityti. įkusių nacių.

Nacių prieštankinė kanuolė paslėpta už pusiau per-
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WORCESTER, MASS.
graborius. Antanas Janušonis 
ir Petras Milius. Palinksminimo 
kom. — P. N. Thompson. P. M. 
Thompson ir P. V. Liutkienė. 
Šeimininkių pirm. P. Bačinskie- 
nė dėkojo visoms prisidėju
sioms darbu ir aukomis.

Sv. Kazimiero Parapija
PAGERBIMO PUOTA

Šv. Kazimiero parapijos baž
nytinėje salėje Įvyko puota pa-į 
gerbimui muziko Juozo K. Že-: 
maičio. Šv. Kazimiero parapi
jos vargonininko. 12 d. liepos: 
šių metų, kaipo delegato De
mokratų partijos seiman. kuris 
Įvyko 19-21 dienomis. Chicago. 
Illinois.

Šią puotą surengė profesijo- 
nalų ir biznierių organizacija, 
vadovaujant adv. Kaziui Tamu- 
lioniui. Muzikas J. K. Žemaitis 
yra plačiai žinomas mūsų vi
suomenėje ne tik kaipo muzi
kas. vargonininkas, bet ir kai- _ 
po uolus lietuvis katalikas vei
kėjas. Jam pirmininkaujant 
Worcesterio lietuviai gražiai 
pasižymėjo karo bonų pirkime 
trims atvejais. Dabar užima 
svarbų darbą parapijos piknike, 
kuris įvyks 6 d. rugp.. Maironio ‘ 
parke: yra parapijos Auksinio' 
Jubiliejaus komiteto pirm., de
da daug energijos, pasišventi-■ 
mo. kad viskas išeitų kosėk-1 
mingiausia. Yra pasižymėjęs' 
dar nuo studentavimo laikų. į-i 
gyjęs daug gerų draugų lanky
damas Classical High School ir 
Šv. Kryžiaus Kolegiją. Dažnai 
matome J. K. Žemaičio vardą 
K. of C. organizacijoj skirtin
gose komisijose veikiant. Tadi 
dabar turėjo garbės pirmas lie-: 
tuvis Mass. valstybės atstovau
ti Demokratų partijos seime.

Jo žmona Marijona yra veikli 
Moterų Są-gos 5-tos kp. narė. 
Žemaičiai augina gražią lietu
višką šeimą: tris sūnus ir vie
ną dukterį, ir visi gražiai lietu
viškai kalba. Minėtoje puotoje gražus būrelis žmonių. Kiti tik 
p.p. Žemaičiai buvo gražiai pa-'pradėjo ateiti, kai staiga užė- 
gerbti. Rinktiniausia publika ir Į jo smarkus vėjas ir lietus. Visi 
daug garbingų svečių. ' buvo priversti bėgli Į salę ir

Kalbas pasakė garbės pirm, j ten užbaigti pikniką. Nežiūrint 
klebonas kun. Augustinas Pet-! blogo oro ir sunkumų nuo lie- 
raitis. kun. Jonas J. Bakanas ir j 
kun. Bronius P. Mažukna. vie
tiniai; Registrar of Probate 
F. Joseph Donahue. Henry C. 
Walsh, kun. Jonas C. Jutkevi- 
čius. Aušros Vartų parapijos vi
karas. kun. Jonas Bakšys iš 
Rochester. N. Y., p. Petronėlė 
Bačinskienė. vyriausia 
ninkė. Dainas išpildė 
Birtz. soprano: 
diktas 
Vincas J. Burduiis. Aušros Var
tų parapijos vargonininkas, ba
ritonas ir p. Nellie Thompson 
vadovavo dainavime patrijotiš- 
kų dainelių visai publikai: pia
nu pritarė p. Ona Lukosevičiū-, riems padarė nesmagumų ir ne- 
tė ir Alfonsas E. Ginkus.

Buvo iššaukti pasirodyti pub
likai: Dr. Petras A. Lankinin
kas su žmona. Dr. F. Vaikšno- 
ra su žmona, p. Matilda Pau- 
lukonienė. P. Karpavičienė. Dr. 
Jonas Žemaitis, kuris yra Navy 
su žmona, brolis muziko J. K. 
Žemaičio, 
son su savo vyru, ir kiti, kurių 
vardų neteko užrašyti.

Kalba pasakė muzikas J. K.
Žemaitis, pareikšdamas didelę 
padėką rengėjams ir atsilan- 
kusiems. Vakaro vedėjas, adv. 
K. Tamulonis labai sumaniai ir 
gyvai vedė programą, ir Įdavė 
piniginę dovaną nuo visų daly
vių. •

Rengimo komisijoj buvo se
kanti: pirm. adv. Kazys Tamu
lonis. rašt. Teofilė Aukštikal
nytė. ižd. Jonas Dvareckas: bi
lietų — Motiejus Čirvinskas.

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis piknikas Įvyks 6 d. rugp.. 
Maironio parke. Visos draugi
jos. esančios parapijos rvbose. 
uoliai ruošiasi jame dalyvauti, 
prisidedant darbu ir aukomis. 
Prie skanių užkandžių ir išsigė- 
rimo bus graži ir programa: 
prie gražaus ežero bus gerai 
pasimaudyti ir saulute pas: 
kaityti arba pavėsyj pasėdėti.

Tad visi i parapijos piknikai 
Tikietų galiukus ir auką pra- ’ 

šome sugrąžinti 30 d. liepos, 
bažnyčioje. Iki pasimatymo' 
piknike ’.

PRALEIDŽIA V AKACIJAS
Adv. Antanas Mileris su žmo

na ir savo tėveliu praleidžia va- 
kacijas Buttonvoods. R. I.

Dr. Petras A. Lankininkas su 
žmona praleidžia savaitės 

Įkacijų Cape C-od. Falmouth 
: Heights. S-.w.

va

Aušros Vartų Pnpija

Vienas iš stipriausių, taip vadinamų (tug), uostų laivelis, kuris pajė
gus traukti bet kokios rūšies plaukiojančias platformas. Jis naudojamas 
marinų uostuose, kanaluose, įlankose ir tt.

Moteru Sąjungos Apskričio 
Suvažiavimo Protokolas

Noricood, Mass. — Birželio 
4-tą dieną Įvyko Moterų Sąjun
gas Mass.. Me. ir N. H. Apskri
čio suvažiavimas, antrą valan
dą po pietų. Šv. Jurgio parapi
jos salėje.

VYČIŲ KUOPOS PIKNIKAS
Vyčių 116-tos kuopos pikni

kas Įvyko sekmadienį, liepos 16 
d. Piknikas buvo plačiai išgar
sintas vietiniuose ir kituose lai
kraščiuose. tad visi žinojo ir, 
buvo pasiryžę atsilankyti ir pa- i 
remti šį metini jaunimo paren-i 
girną.

Iš pat pradžios diena buvo 
graži ir šilta. Susirinko gana

Apskriėio pirmininkė Ona ’ 
Sidabrienė atidarė suvažiavimą 
su sveikinimu ir pakvietė Mote-• 
rų Sąjungos Dvasios Vadą ir 
vietinį kleboną, kun. S. Kneiži 
atkalbėti maldą. Kun. 
savo pasveikinime 
kiek naudingų darbų 
Sąjunga yra nuveikus.

Po maldos, pirm. Sidabrienė 
prašė apskričio valdybos užim-

Kneižis 
pareiškė

Moterų

šeštadienius buvo garsinamas 
Moterų Sąjungos vajus per ra* 
dio.

Suvažiavimas išreiškė padėką 
dainininkių grupei, ir radio va-

nešė, kad Centro pirm. E. Pau- 
razienė prisiuntė telegramą, 
pranešant, kad didžiuma pri- 

, siųstų balsų nenori seimo šiais 
metais.

Iš Worcester, Mass. 5-ta kp. dorybei už gražų pasidarbavi-
. ir 69-ta kp. prisiuntė įnešimų mą.
dėl pašalpos, seimo konstituci- Įnešimas, kad Moterų Sąjun- 
jos ir apskričio reikalų. Bet ka- gos Apskritys suteiktų auką 
dangi seimo nebus, nutarta per- $10.00 Darbininkų Radio pro- 
skaityti visus ir apsvarstyti, pa- gramai paremti. Iždininkei Mit- 
liekant ant toliaus, kada seimas chell palikta nusiųsti auką, 
įvyks. • O. Sidabrienė dėkojo Nor-

Raštininkė prašyta perskai- woodietėms už priminimą aps- 
tvti lapelius prisiųstus Centro, kričio seimelio laikraštyj ‘Dar- 
Pasirodo. kad kaikurioms kuo- bininke’. kur plačiai aprašė p. 
poms Centras neprisiuntė pa- A. Kneižienė.
šalpos lapelių. Perskaičius lape
lį sunku suprasti dabartinį pa
šalpas sutvarkymą. Viename 
punkte sako, kas bus mokama, 
kitam punkte tuo pačiu klausi
mu nebus mokama.

Kuopos atstovės raportavo a- 
pie jųjų kuopų veikimą Raudo
najam Kryžiui. Pageidauja, 

’ kad kuopos, kurios neveikia R.
K. labui, prisidėtų kiek nors.

Norvvoodietės yra susitvėru-
Reikalavimas nuo apskričio, sios Motinų Grupę, vynioja 

kad Centras sumažintų blankas, bandažus, mišias užprašo karei- 
Paaiškinimas buvo priduotas 
pastarame suvažiavime. Gydy
tojai absolutiškai atmeta blan- j 
kas ir nenori, kad juos kas dėi 
savaitės vargintų, dėl to, kad

į 73 kp. — Lowell, Mass. — 
'Juozaphina Narinkaitė, Elzbie- 
Į ta Dravinskaitė.

Raštininke A. Wackell per
skaitė pereito suvažiavimo pro
tokolą. Priimtas, kaip skaity
tas.

Iš So. Bostono ir Norwoodo gydytojai esą apsunkinti su li- 
randasi skundų. Apskritys pra- goniais.

Pageidaujama, kad konstitu
cijos nebūtų spausdintos.

Aukotojų vardai, kurie prisi-i Įnešta, kad pastarosios pir-

vių intencijai, trečią kartą au
kos kraujo Bostone. Surengė 
audinių parodą. Pašalpą duoda 
ligoninei, pirkdamos “linens”.

Worcesterio 69 kp. du kartu 
savaitėj Įvyksta R. K. statyboj 
vynioti bandažus. Worcesterio 
5 kp. eina vieną kartą Į savaitę.

Įnešta, kad padaryti pertrau
ką ir išklausyti kun. Kneižio 

Tema: “Trečias
Frontas” arba Kriminališkas 
Jaunamečių Gyvenimas. Kun. 
Kneižis prašytas talpinti pas- 

ir ki- 
laikraš-

taus padarytų, visas parengi
mas užsibaigė gražiai ir tvar- 

; kingai ir liko gana didelis pel- 
1 nas.

Kuopos nariai tvarkė visą 
pikniką. Pasirodė, kad jaunieji 
moka taip puikiai vesti pikni
kus. kaip ir senesnieji. Jauni-' 
mui ypatingai buvo gražu ma
tyti. kad senesnieji remia kuo
pos darbuotę. Todėl yra pasi
ryžę dar toliau dirbti ir veikti 
Dievo ir Tėvynės labui. Kuopa 
nuoširdžiai dėkoja atsilankiu-' 
siems už paramą. Kuopa nieką-j 
da neužmirš dalyvių geros šir
dies. Gal blogas oras kai ku- 

Į riems padarė nesmagumų ir ne
malonumų. bet tokia buvo Die
vo valia.

Jaunimo ir suaugusiųjų. Vy
čių mylėtojų, buvo suaukota 
užtektinai dovanų. Dovanos bu- 

j vo gražios ir brangios ir daug 
' prisidėjo prie galutinio pikniko 
■ pasisekimo. Pikniko komisija 

ir Sesuo Ona Peter-j gilia širdimi išreiškia padėką 
visiems aukotojams. Lai gera
sis Dievulis atlygina visiems 
šimteriopai!

Vadai staių atliko savo darbą 
labai puikiai. Taip gražiai tvar
kė viską, kad net ir senesnieji 
buvo sužavėti. Kupos ateitis i 
užtikrinta, nes su tokiu darbš
čiu ir pavyzdingu jaunimu, nė
ra kalbos, kad kuopą gyvuos ir milienė: 
stiprės. Valdyba ir pikniko ren
gėjai tarna visiems stato vedė
jams ir darbininkams-kėms gi
lų. tikrą ačiū.

šeimi-
p. Julė 

kareivis Bene-
Kaveckas akordionu:

BUY
VNTTED 
STATĖS 
savinos 

rŠONDS 
MOSTAM PS

ti vietas, kviesdama p. Geno
vaitę Kaneb vesti suvažiavimą.

Užsiregistravo 7 kuopos ir 32 
atstovės. Dalyvės yra sekan
čios; ------------------ * *■------- - *--- j

5 kp. — Worcester. Mass. — kad So. Bostonas kreiptųsi
Marcelė Vaitekūnienė. Ona Si- Prie Skundų Komisijos raštu.
dabrienė. Viktorija Senauskie- ~~
nė Ona Zurinskienė. Genovaitė d^jo prie apskričio pikniko, į- mininkės (apskričio) pasiliktų paskaitos.
Kaneb Veronika Lutkienė vykusio Worcestery. nebuvo veikiančiosios komisijos narė- c'—

13 įp _  go Boston Mass_  minėti protokole. Pageidavimas mis. Paremta.
Marijona Gribaitienė. Marijona -ra> kad nuo šio suvažiavimo i Įnešta, kad išrinktų komisiją,
Kiburienė. Ieva Marksienė Ka- v’sų aukotojų vardai būtų jtal- kuri sutvarkys klausimą kas- kaitą “Moterų Dirvoje” 
trina Vervackienė Uršulė Ja- pmū- Imk pašalpos reikalų. Paremta, tuose lietuviškuose
rošienė Klausimas buvo ar visos kuo- Išrinktos — O. Sidabrienė. T. čiuose. Apsiėmė tą padaryti,

pos gavo laiškus nuo C—*— 
kaslink seimo.

Kuopos atstovės prašytos 
pranešti kaip jųjų kuopos bal- 

~ savo dėl įvykdymo seimo.
Pasirodė, kad 5 kp. Worces- 

ter. 13 kp. So. Boston, 15 kp. 
Brockton, 27 kp. Norwood, 58 
kp. Nashua. N. H. ir 69 kp. 
Worcester balsavo dėl įvykdy
mo seimo.

73 kp. Lowell balsavo, kad 
seimas neįvyktų.

16 kp. Lawrence negavus laiš
ko.

i
Vice-pirm. A. Kneižienė pra-

15 kp. — Brockton. Mass. 
Ona Warabow, Marijona Bart- 
kevičienė. Alena Baronienė.

27 kp. — Norwood, Mass.valdyba nutarė ir šiais metais 
laikyti naujų narių vajų. Vyčiai B. Adomaitienė. E. Novikienė. 
kasdien stoja Į kariuomenę gin- M. Čiubatienė, I. Tvaskienė, M. 
ti šio krašto laisvę. Aišku, kad Aidukomenė, E. Čeikienė. E. A. 
jie daugiau negali remti orga- Sykes. A. Kneižienė. D. Jasio- 
nizaciją taip, kaip remdavo 
prieš išvažiavimą. Todėl svar-. 
bu. kad jų vietas užimtų kiti. 
Tik per naujų narių Įsirašymą 
gali organizacija pasilikti fi
nansiškai ir sociališkai stipri 
šiuose sunkiuose karo laikuose. I 
116-ta kuopa stropiai remia šįl 
vajų. Pernai kuopa laimėjo pir-j 
mą vietą vajuje ir yra pasiry
žus pirmą vietą užimti ir šiais 
metais. Todėl ir ragina visą pa
rapijos jaunimą į talką ir kvie
čia visus priklausyti prie šios 
garbingos organizacijos. Taip 
pat ragina tėvus kalbėti ir pa
raginti savo sūnus ir dukteris 
tauti Vyčiai ir Vytėmis. Tuomi 

| tėvai padarys labai naudingą 
' darbą kuopai ir savo vaikams.
nes jie bus nariai geriausios ir 
stipriausios lietuviškos jaunimo 
organizacijos Amerikoje.

“AttLsas ir Sidabras”]
____________

parapijos Federacijos •

nienė.

58 kp. — Nashua. N. H. — 
A. Staniulienė. O. Utkienė, T. 
Mitchell.

69 kp. — Worcester. Mass.— 
M. Purienė, T. B. Mažeikienė. O. 
Čirvinskaitė. A. M. Wackell.

Šios
33 skyrius nutarė rengti pikni
ką parapijos parke, šalę bažny
čias. liepos 30-tą dieną. Pirmi
ninkas Juozas Glavickas išrink
tas piknikui vadovauti.

Šiomis dienomis gauta žinia, 
kad Vytis Jonas Adamaitis sėk
mingai baigė mechaniko moks
lus kariuomenės mokykloje 
iifomijoje. Jonas, teknikos vir- 
švla. yra mechanikas prie lėk- 

i tuvų oro laivyne. Kuopa sveiki
na ir linki toiimesnio pasiseki
mo.

I Vyčių organizacijos Centro

Ka- 
vir-

Visos parapijos draugijos prl-i 
statys po du darbininku, kurie 
prisidės prie šio parengimo. Iš 
Moterų Sąjungos dirbs Teklė 
Mažeikienė. Marcelė Kureišienė 
ir Agota Kasparienė: Aušros 
Vartų prie užkandžių stalo 
dirbs Teodora Debeikienė. Ma
rijona Švedienė ir Marcelė Kir- 

Šv. šeimynėlės —j
dirbs Petras Aikšnoras ir Kris-į 
tina Meškinienė; Vyčių—Jonas 
Andruška ir Ieva Balsevičiūtė; 
Sodaliečių — Leoną ir Marcelė 

■ Meškinytės. Iždininkas yra My
kolas Nedveskas.

Valdyba ir visi Federacijos 
atstovai širdingai kviečia visus 
parapijiečius ne tik iš Vvorces- 
terio, bet ir iš apylinkes atsi
lankyti Į šį pikniką. Ateikite 
visi, pasilinksminsite ir tyroj 
oro pakvėpuosite. Lauksime!!! Į 

M a rcclč Mcšk inytė,
Federacijos Raštininke. Į

nuo Centro , B. Mažeikienė ir A. W. Wackell.; Metinis suvažiavimas įvyks 
Laiškas skaitytas ir priimtas 5-toj kuopoj, Worcester, Mass. 

nuo kun. Markūno iš Mariana-1 
polio Kolegijos dėkojant už pri-j kurios priims seimelius, reng- 

. siųstą auką $18.00. kuri buvo 
apskričio delegačių sudėta pe- ‘ 
reitame suvažiavime So. Bos -' 
tone.

Kuopos pranešė, kad yra sun
ku prirašyti naujų narių. Kai- 
kurios kuopos pranešė, kad 
prarado savo nares.

A. Kneižienė pranešė, kad 27 
kp. Norwood išpildė muzikalę 
programą, per radio, skelbiant 
Moterų Sąjungos vajų. Per du

Pageidavimas, kad kuopos,

tų programą, kad pritrauktų 
‘ daugiau naujų narių.

p .A. Kneižienė. 27 kp. Nor- 
įvvood. kvietė atstoves užkan
džiautų .

Kun. Kneižis uždarė suvažia
vimą malda. Susirinkimas bai
gėsi 5:30 valandą vakare.

Atstovės sudėjo $7.20 mi
šioms už kareivius.

A. M. Wackell,
Apskr. Rašt.

Priderėtu Rastis Kiekvieno
Kataliko Namuose

PUIKI KOPLYTĖLĖ

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

SIENINIAI 
KRYŽIAI

LKOMIMS SETAS

Labai gražiai pa
daryti. Visą prie
šakinę kryžiaus 
pusę puošia veid
rodinis stiklas.

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

Labai gražu ir naudinga turėti 
kiekvienuose katalikiškuose na
muose ligonims sėtą. Atėjus ku
nigui prie ligonio, nereikia rūpin
tis kaip pastatyti žvakes ir tt. šių 
setų kaina nuo $2.50 iki $3.50.

Visus užsakymus su money orderiu ar čekiu siuskite: 
“DARBININKAS”

South Boston, Mass.366 W. Broadvvay,
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KALBA ROTA KARDINOLAMS
Spalių 1 d., 1940 m. 

ŠVENTOJO TĖVO LIUDĖSIS
Šitas karas yra priežastis Musų liūdesio, nes Mes 

matome Mūsų sūnus kovojant vienus prieš kitus, ro
dos, jie nebebūtų to paties tikėjimo broliai.

Šitas kruvinas ir visą naikinąs karas bus pasaulio 
istorijos teisiamas vienokiu būdu, bet visai kitokiu 
Dievo Apvaizdos. Žmonių teismai nėra Dievo teismai. 
Dievas iš savo teisingumo ir gailestingumo pakelia 
žmones ir juos parbloškia: Jisai duoda ir atima kara
lystes, nepritaria žmonių ir vadų sumanymams ir jų 
vardai pasilieka griūvėsiu krūvose.

Į tą teisingumo ir gailestingumo Dievą Mes kelia
me savo maldas, nes Jis teisia žmonių nuodėmes, o tik 
malda pasiekia Jo gailestingumą. Taigi melskitės vi
si; prašykite Jo pasigailėjimo, kad šitas karas užsi
baigtų ir ilgai laukiamoji taika būtų įsteigta.

Kalba Argentinos Eucharistiniam Kongresui 
Spalių 14 d., 1940 m.

Melskimės į Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kad pri
pildytų žmonių sielas Savo ramybės gausumu, ir kad 
toji ramybė išsiveržtų iš jų širdžių ir užgesintų nuož
mių kovų ugnį, kuri sėja mirtį žemėje, jūrose ir ore, 
kuri maitina žmones kančių duona ir mirkdo juos 
kraujo ašarose. Tik Kristus, pasaulio Atpirkėjas yra 
mūsų viltis į taiką, nes Jo rankose yra žmonių širdys 
ir Jis yra Tas, Kuris žino ir gali numalšinti karo aud
ros bangas. ■

Kalba Misijų Reikalams 
Spalių 19 d., 1940 m.

Dievo karalystė žemėje yra taikos karalystė. Tai
ka pirmiausia turi būti tarp mūsų sielų ir Dievo. Taiki 
tarp brolių yra pagrįsta tarpusava meile; taika tarp 
pasaulio žmonių ir tautų turi būti pagrįsta teisingu 
reikalų sutvarkymu ir bendra sąjunga. Ir tai tegalima 
atsiekti Dievo įsakymus pildant.

Vakaruose ir Rytuose didieji centrai yra sunai
kinti tarptautinės nesantaikos audra. Bažnyčia — 
Kristaus karalystė stovi ištiesus rankas į visus žmo
nes. Mes pakėlę akis į Kristų, Mūsų Viešpatį, pasaulio 
Atpirkėją, lauksime šventu pasitikėjimu ateinančios 
taikos dienos.

Jūs tikintieji, šioje nelaimės valandoje galite daug 
padėti. Jūs galite Bažnyčiai padėti pradėtą darbą, at
statyti, kas sunaikinta, sustiprinti silpnuosius ir nu
liūdusius, padidinti misionierių menkas pajamas, kad 
Dievo karalystė Žemėje užviešpatautų. Kur Dievo ka
ralystė viešpatauja, ten yra taika.

Kalba Prancūzijos Atstovui, Leon Berard 
Gruodžio 9 d., 1940 m.

Jūsų kalba, pone atstove, išreiškė didį nuliūdimą, 
kuris verčia kiekvieną žmogų palenkti galvą. To nuliū
dimo priežastis yra žinoma; nežiūrint visų pastangų 
išgelbėti jūsų kraštą iš karo nelaimės, jūsų kraštas 
nelaimės apgaubtas.

Šiandien Prancūzija yra didžiame nuliūdime. Pri
spausta tokia nelaime, kokia retai kada teatsitinka is
torijoje, Prancūzijos žmonės, žinodami savo praeities 
garbę, mato laukus sunaikintus, vyrus išžudytus, pi
liečius išvežtus iš namų, savo vaikus kalėjimuose, ir 
tas nuliūdimas pasidaro dar didesnis, nes ateitis pasi
lieka nežinoma. Bet nežiūrint to didžio nuliūdimo, 
Prancūzija turi nusistatymą nebūti palaužta, bet vėl 
gyvuoti.

Musų didžiausias troškimas ir viltis yra, kad tie, 
kurie dabar paima valdžią žinos kaip tvarkyti ateičiai; 
kad iš šių nelaimingų įvykių daug ko pasimokys savo 
krašto gerovei, kad piliečių pasišventimai ir pasiauko
jimai nebus veltui. Mes linkėjame jūsų kraštui — da
barties nelaimės metu — ištvermės skausmų valan
dose.

Vaizdas Coulle Dam, Wash., nakčia su 800,000 killowatt’ų jėga. Tai 
didžiulė užtvanka, kuri pagamina tokią stiprią elektros jėgą.

AŠ NENORIU BOTI TOKIU 
ŠVENTUOJU

Tai atsitiko vienos eks
kursijos metu. Mes susto
jome vidury gražaus gluo
snių miško ir ant lygios 
pievelės ištiesėme savo pa
lapines. Netoli nuo stovy
klos, kur čiulbėjo paukš
teliai ir skraidė vabzdžių 
būriai, prie galingo ąžuolo 
prikabinome Marijos pa
veikslą.

Po pietų du berniukai ka-

baisiai buvo sunku skriau
dą užmiršti ir atleisti. Net 
ir vakaro maldas bekal
bant, jam vis virė pyktis. 
“Tėve mūsų, kurs esi dan
guje... Na, tą vaikėzą aš 
dar pamokysiu’.. Ak, Die-

Didieji žmonės buvo pa- tum — inžinierium, žurna- 
sirengę dėl savo sielos kad 
ir kažin ką paaukoti. Šv. 
Bernardą užpuolė sykį 
smarkūs kūniški geiduliai. 
Jis šoko tada į pusiau už
šalusį ežerą, kalbėdamas: 
“Dabar aš pažiūrėsiu, ar 
mano kūnas dar ko nors 
norės?” Šv. Pranciškų irgi 
kankino šitie geiduliai; ta
da jis šoko į erškėčių krū
mą; 
dar ko nors norės?”

(net ir yra tikrasis reli
gingumas), turįs gyveni
me stovėti kitiems už pe
čių, turįs atsilikti ir būti 
mažiau vertinamas. O pa
sitaiko jaunuolių, kurie 
taip apie religingumą gal- 

jojo kra-jvoja ir, žinoma, 
tosi.

“Aš nenoriu būti tokiu 
šventuoju”, sakė kartą

listu, gydytoju, teisininku, 
kareiviu, pirkliu ekonomu 
— būk visados vyriškai re
ligingas ir tikrai išsilavi
nęs. Jei su tikru religingu
mu eis kartu ir gilus mok
slingumas, tai pasaulis lai
kys tave vertingu moder
niško žmogaus pirmataku.

Žinoma, pasauliui kiek
vienas dorovingas elgesys

Pažiūrėsiu, ar kūnas yra kvailybė ir pasiprieši- 
Šv. nimas prigimčiai; pasi- 

Martynas dažnai kovodavo priešinimas, taip, bet jis 
su savo kūnu. Jis kišdavo kuria kilnesnį, laisvesnį 
koją į ugnį ir sakydavo: gyvenimą, šv. Povilas va

žiavo laivu, pašvęstu stab
meldžių dievams Kastorui 
ir Poluksui, bet dėl to jis 
nepasidarė ’ stabmeldys. 
Taip turime ir mes praleis
ti savo gyvenimą šiame su
gedusiam pasaulyj, bet ne
galime patys sugesti.

Napoleono žygiuose pasi
taikė sykį jaudinanti sce
na. Kovos laukas buvo nu

kritusiais karei
viais. Per jįjį su savo šta
bu jojo vyriausias kariuo
menės vadas ir žiūri — 
viens sužeistasis su di
džiausiu vargu atsisėda ir 
sudeda rankas ant krūti
nės. “ 
ge?” ■ 
“Vakar aš kovojau”, — at
sakė jaunuolis, — “nes esu 
kareivis, dabar meldžiuosi, 
nes esu krikščionis”. Va
das jam padavė ranką ir 
pasakė: “Tai yra tikras ka
reivis!”

Taip, išpildyti savo reli
gijos ir savo pašaukimo 
pareigas — yra tikrasis re
ligingumas, tikrasis būdo 
kilnumas. “A. S.”

Skauda? O kaip būsi pa
smerktas, ar tada neskau
dės?” Tai buvo tikri did
vyriai, sąžinės ir būdo did
vyriai. * t

Aš irgi nenoriu, kad bū
tum “tokiu šventuoju”, a- 
pie kokį pirmiau kalbėjai. 
Religingas jaunuolis turi 
būti linksmas, lankstus, 
turi mokėt pasirodyti taip
mokslo, taip visuomenės. klotas 
pasaulyj. Kiekvienu at
žvilgiu jis turi būti vyras. 
Jei Viešpats tau suteikė 
aštrų protą ir didelių dva
sios dovanų, būk moksli
ninku, būk geru savo sri
ties specialistu, kuris būtų 
katalikų tikėjimo pažiba 
ir garbė. Toks žmogus, gy
venąs pagal religijos įsa
kymus, yra Bažnyčios pa
sididžiavimas ir gražiu sa
vo pavyzdžiu gali tūkstan
čius pakreipti į religingu
mo kelią. Jei Dievas tau 
davė meniškų gabumų, 
būk menininkas, ištikimas 
savo tikėjimui, būk skai
čiuje tų, kurių vardai kar
tojami per amžius ir kurie 
yra tikrojo meno pažibos, 
o Bažnyčios pasididžiavi
mas. Bendrai kokiu bebū-

Ką čia darai, drau- 
— paklausė vadas.

ve, juk taip negalima mel-'man 17 metų berniukas, 
stis! Pradėsiu iš pradžių: j kuris buvo gyvas, judrus 
“Tėve mūsų... teesie šven-! mėgo sportą, gerai mokėsi, 
tas tavo vardas...” Bet? dė- : buvo doras, tik nenorėjo 
mesys vėl nukrypo, ir jis būti "tokiu šventuoju”!
-a - • • -■ Bet kas gi yra tas “toks

š I šventasis” ?
“Ogi, nenoriu būti galvą 

jr 'nuleidęs, nenoriu sėdėti už 
atleiski muml mūs įkaite s,! pečiaus; nenoriu būti to- 
kaip ir mes atleidžiam sa-įkiu, kuris visur tik blogą 
vo kaltininkams... Ak, ką mato, kuris nesijuokia, ne- 
aš čia pasakiau? Aš atlei- žaidžia...”
džiu? Bet, Viešpatie, juk Bet, jaunikaiti! Kas tau 
jis pirmas mane įžeidė! Na, pasakė, kad čia yra tikra

žin dėl ko pradėjo ginčytis.! 
^enamS1’nn^ko>Skant^P PradžiM ir taip trečią, ket-j 
vienam pritruko kantry- r. x , 1 , , <4.

Snknant kito ir nraai. vlrU». Penkta kart^- lr

KLAUSIMAI APSVARSTYMUI
1. Kodėl Popiežius sako, kad be Dievo įsakymų ne

gali būti taikos?
2. Pastovios taikos koks turi būti pagrindas?
3. Ar galimas tautų teisingas sutarimas be Dievo 

įsakymų ?

bes, šoko ant kito ir prasi
dėjo peštynės. Nebuvo tai 
gražus darbas, bet kas įvy
ko, tai įvyko.

Pusvalandžiui praslin
kus, vaikščiojau vienas 
miške ir galvojau, kaip ge
riau susipešusius pabau- 
dus.

Priėjau prie Marijos pa
veikslo. Ir ką matau! Vie
nas peštukas klūpo! Saulė 
šviečia ant nulenktos jo 
galvos, garsiai plaka jauna 
jo širdžiukė. Dievo motina 
taip meiliai žiūri į klūpan
tį berniuką. Kai jis mane 
pamatė, aš jau buvau visai 
arti jo. Greit pašoko varg
šelis išsigandęs ir susigė
dęs, o ašaros byrėjo per 
nuraudusius veidus. Pasa
kiau jam keletą žodžių ir su įkyriais gundymais: 
džiaugdamasis nuėjau to
liau.

Štai kas, mano drauge, 
yra tikrai vyriškai religin
gas jaunikaitis! Religija 
buvo jam paguoda ir jėga. 
Jis padarė klaidą, kaip ir 
kiekvienas žmogus, bet jis 
stengėsi ją pataisyti ir pa
simokyti ateičiai, ką retai 
kuris padaro. Vakare jau 
abu peštukai vėl buvo geri 
draugai.

Turėjau šitam būry ir la
bai piktą berniuką. Jam

džiu? Bet, Viešpatie, juk

bet tiek to! Taigi: kaip ir 
mes atleidžiame... Taip, aš 
atleidžiu! Tegul bus tas 
užmiršta!” Tai buvo irgi 
vyriškai pamaldus jauni
kaitis, nes iš religijos jis 
mokėjo semtis vyro vertų 
pasiryžimų.

Štai kitas paveikslas.
Tylioj bažnytėlėj prieš 

altorių klūpo jaunikaitis— 
visiškai vienas. Baisi aud
ra siaučia šito vaikino sie
loj. Čia jis atbėgo pas pasi
slėpusį Dievą Žmogų, kad 
išprašytų pagalbos kovoje

Ir čia pasireiškia vyrų trūkumas. Čia reiktų prisiminti dainelę 
kad myliu, tai myliu visas kartu, nes jei vieną mylėčiau kitos apsibartų...

“Viešpatie, tu esi skais
tus, tu esi skaisčiausias 
pasauly! Tu žinai, kad aš 
nenoriu būti blogas, neno
riu nusidėti! Bet baisių 
gundymų ugnys kankina 
mane, neduodamos ramy
bės nei dieną, nei naktį, o 
aš nenoriu nupulti! Vieš
patie, pragaro liepsnos te
ka mano gyslomis; rodos, 
kraujas pavirto į verdan
čią lavą. Vaizduotė man 
rodo viliojančių vaizdų, 
bet tu, Viešpatie, neleisi 
man nupulti, neleisi man 
nusidėti, ne, ne!”

Mirksi Amžinoji Lempu
tė, o Nukryžiuotasis malo
niai žiūri j klūpantį ištiki
mą savo sūnų. Štai vyriš
kai religingas žmogus, 
kėjimas jam yra jėga 
voje su pagundomis!

Po visų šitų pastabų
kyk: Ar tikrai religija yra 
tik mažiems vaikams ir 
moterims?

Nieku būdu nemanyk 
(deja, yra tokių, kurie ma
no), kad tikrasis religin
gumas trukdąs tau išplė
toti gražų, kilnų ir darbš
tų žemės gyvenimą. Neti
kėk, kad tas, kuris nori 

‘gyventi Dievo malonėje

Ti- 
ko-

sa-

sis religingumas? Priešin- . 
gai, religija nori, žinoma, 
mus prirengti amžinajam 
gyvenimui, bet ji moko, 1 
kad šitą amžinąjį gyveni- . 
mą mes laimėsime tik gar- I 
bingu žemės gyvenimu. 
Tokiu savo mokslu religija ! 
pakilnina žemiškas verty
bes pakilnina darbą ir pa
reigų atlikimą. Taigi, jei 
nori religingai gyventi, tai 
dar nereiškia, kad jau ne
galima tau būti linksmam, 
negalima sportuoti, lanky
ti draugijų ir žengti prie
kin. Anaiptol! Gyventi Die
vo malonėj ir būti religin
gam reiškia: jei meldiesi, 
melskis tavo širdyje gyve
nančiam Kristui, kad tuo 
būdu padidintum savo 
maldos vertę; jei mokaisi, 
mokykis dėl savo Išgany
tojo, ir tavo darbas bus 
malda, jei žaidi, ar spor
tuoji, ar linksminiesi, te
gu būna visados su tavim 
Kristus ir tegul kasdieninį 
tavo gyvenimą jis paverčia 
Dievo tarnyba ir nuopel- 
rningu darbu. Štai koks re
ligingo jaunuolio gyveni
mas štai koks tikrasis reli
gingumas.

Kas žmones labiausiai 
žavi? Ar galinga raumenų 
jėga? Ne! Bet apvaldyta,: 
įprasminta jėga— štai kas 
jiems imponuoja. Aš daž
nai matau ateinančius į 
stotį traukinius. Valandėlė 
prieš tai jis lėkė per lau
kus, per pievas, šniokšda
mas skrodė orą, bet štai 
mašinistas spustelėjo ran
kenėlę, ir ūžiantis geleži
nis milžinas stoja. Nuosta
bu! Ir kas mums ten patin- 

. ka? Ogi ta apvaldyta, pa- 

. žabota jėga.—Vyriškas re- 
i ligingumas kaip tik ir su- 
; teikia sielai šitokios jėgos.

Remk šios šalies apsigynimą/
Pirk Defense Bonds ir Stamps/

♦
I

Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi............................................
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ..................................................... $3.50

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina .................

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės. 432 pusi. Kaina ....................... .......... .....

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio. 544 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

$1.50

S 1.25

$1.00

$2.50

$2.75

FATS PROTECT AGAINST ARCTIC COLD

Pvt. H. R. Pow«ll, of Morganto*n, W. Va.. shows how our fightihfl 
men tleep toundly and comfortably on the snow-covered ground. 
His water repeliant aieepmj bag we<ghs eight pound», while hi« 
light nylon tent is coldproof to 10 degrees below zero. Both the sleep- 
ing bag and the nylon tent require used fats in their composition. 
Thts is something to remember when tempted to waste used kitchei* 
fat, or complain about the absence of nylon hosiery.
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smai 
bau.
savo
mas pergalės darželyje ir mau
dynėse. p. p. Bučinskai yra vie
tiniai biznieriai, labai malonaus 
būdo žmonės ir turi savo krau
tuvę ant kampo Windsor ir Lin- 
c-oln gatvių.

p. J. Bačinskas. praleidęs link- 
atostogas. vėl grįžo dar- 
p. J. Bačinskas praleido 
atostogas besidarbuoda-

R

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

p. A. H. Plękavičius. 
kps. valdybes narys, baigė pra
leisti linksmas trijų savaičių a- 
tostogas. Neteko patirti, kur p. 
P’ekavičius atostogų laiką pra
leido, bet tikime, kad jos šūks
mai buvo praleistos, p. Piekavi- 

’čius grįžo prie darbo pirn.ad'e- 
' nį, liepas 24 d.

Tikėjimo, dvasia 
mumyse nykią vie- 
Reikia tik įsivaiz- 
ką tai reiškia būti 

ir apleistam’

4

Trečiadienį, liepos 19 d. at
vykęs porai dienų iš Seymuur. 
Indiana, apsivedė lakūnas Įeit. 
J. Povilaitis. Leit. J. Povilaitis 
pasirinko sau už gyvenimo 
draugę svetimtautę panelę. 
Dorchesterietę. Sveikiname jau
navedžius Povilaičius ir linki
me linksmaus vedybinio gyveni
mo.

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas-'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Liepos 25 d. Mass. General li- 
i goninėje padaryta sunki nosies 
operacija Ą. B. Jakučiui, p. Ja
kutis po operacijos gerėja, ne* 

1 operacija buvo sėkminga, nors 
ir sunki pergyventi, p. B. Jaku
tis. yra vienas iš veikliųjų mū-' 
sų parapijoje veikėjų, raštinin-Į 
kauja LDS 8 kp„ taipgi yra) 
ALRKF N. A. apkričio rašti- i 
ninkas ir be to. daug darbuoja-' 
si kitose katalikiškose organi
zacijose. šia proga reiškiame p. 
Jakučio šeimai užuojautą ir 
linkime p. B. Jakučiui greit pa
sveikus grįžti į mūsų būrelį vi- i 
suomenės darbui.

šeštadienį, liepos 22 d. p. O. 
Radaitienė minėjo savo 
dienį. Šia proga 
namuose lankėsi 
kurie palinkėjo 
visuomet turėti

varda-
p.p. Radaičiu 

būrelis svečių, 
p. Radaitienei 
linksmus var-

1

Pakirstas bomberis naikinamas liepsnų. Lakūnas pirm užsidegimo 
spėjęs iššokti ir išgelbėti savo gyvybę. Išgelbėjimas šio bomberio įma
nomas tik su išpirkimu tam tikro kiekio karo bonų už kuriuos galima at
statyt naujas.

Pirmadienį, liepos 17 d. iš N. 
P. bažnyčios palaidota šv. My
kolo kapuose a. a. Aleksondra 
Kazukonienė iš Bostono. Velio
nė paliko nuliūdime vyrą, tris 
dukteris ir sūnus. Reiškiame 
velionės šeimai užuojautą. A.D.

DIDŽIOJO PREZIDENTO 
TIKĖJIMAS

mokslą. Nesykį jis labai 
gražiai atsiliepdavo ir apie 
kat. apeigų grožį. Tai iš
aiškinama tuo, kad Masa- 
rykas jaunas būdamas 
mėgdavęs tarnauti Mi
šioms. Kūdikystėj gauti į- 

buvo atvykęs į brėžiama, kad Masarykas i spūdžiai pasiliko. Kai ku
li: aiminpi r>ra- oi nnn +xrl«a n c- ! v*io -ir, r-.ro ei f a r-i m n i VT/alriai

NORWOOD, MASS.
Pabaigoje birželio ir pradžio-

■ Apie mirusį Čekoslova
kijos prezidentą — išva
duotoją Masaryką užsie
nių ir vidaus laikraščiai 
daug rašė. Paprastai jis 
'aprašomas kaip gyvenimo 
išminties mokytojas. Pa-

dadienius. Šią savaitę p. Radai- 'je liepos mėn.
tienė praleidžia atostogas sykiu I šią koloniją pas gimines pra- yra prasiveržęs nuo tylaus! rie jo prasitarimai ryškiai 
su savo vyru p. P. Radaičiu. Jų'leisti atostogas p. Vadas Šerei- mokslo darbo iki aukš-'rodo, 
dukrelė Alena praleido savaitės ka. buvęs vienas ] 
atostogas. Hampton. N. H., 
maudynių resorte, su ja kartu 

I praleido atostogas ir p-lės F. E.
Plekavičiūtė. Sveikiname p. O.' Jono ir Onos
Radaitienę jos vardadienio pro
ga.

Kailinių
PARODA

I. J. Fox, didžiausia Amerikos kailinių įstai
ga, per savo atstovą poną Bernardą Koraitį 
pradeda 1944 ir 1945 metų kailinių sezoną di
džiausia paroda, kuri įvyks liepos-July 30 d., 
Lake Chauncy park, "VVestboro, Mass. Parodo
je bus parodyta įvairūs naujausios mados kai
liniai šimto tūkstančių dolerių vertės. I. J. Fox 
kompanija ir jos atstovas p. Bernardas Korai
tis nuoširdžiai kviečia visas ponias ir paneles 
atvykti ir pamatyti tą didžiulę kailinių paro
dą sekmadienį, liepos-July 30 dieną. Lake 
Chauncy park, Westboro, Mass.

, kad jam religijos 
pirmųjų var- čiausios vietos valstybėje, klausimas labai rūpėjo ir 

šv. Jurgio lietuvių Ilgai jis stengėsi išsidirbti i jis energingai stengėsi 
savo pasaulėžiūrą. Kartais gauti čia daugiau aišku- 

..................................... mo. Kartą pats Masarykas 
pasi pasakojo Dr. K. Ča- 
pekui apie savo pažiūras į 
religiją: “Aš norėčiau sa
vo santykį su Dievu pava
dinti lotynišku žodžiu “re
verentia”, t. y. pagarba, 
visišku pasitikėjimu, dė
kingumu ir viltim. O kas 
liečia artimo meilę, aš imu 
tą įstatymą jo pilna pras
me — kaip Jėzus kad mo
kė: net priešus mylėti. Tai 
yra galima, nors ir nėra 
'lengva. Tas įstatymas ma- 
į nęs neišvaduoja nuo parei
gos priešintis netiesai ir 
priespaudai, bet aš sten
giuos ir priešui būti tei
singas. Jėzus, išvaryda
mas pirklius, neslėpė savo 
pykčio. Pyktis nėra nea- 

Į pykanta. Tikėjimas yra ne 
tik santykis su Dievu, bet 

j ir su žmonėmis. Aš klau- 
į siu savęs: ar gali tikra ar- 
i timo meilė būti ten, kur 

■ nėra aukščiausio žmogaus

gonininkų
parapijoj.

p. V. Sereika dalyvavo pp. atrodė, kad jis tuoj — tuoj 
Kavaliauskų pa- taps laisvamaniu, 

gerbimo bankiete, kuris įvyko galiausiai 
liepos 2 d. pp. Kuru gražiame

'sode, jųjų 25 metų vedybinio
; gyvenimo proga.

p. V. Sereika su šeima gyve-
i na Kearny, N. J. ir ten turi i
'savo biznį.

tačiau 
jis grįžo prie 

krikščionybės, nors ir ne- 
visas jos tiesas tepripažin- 
damas. Jis kalba su didele 
pagarba apie Jėzų ir Jo

TRYS SESUTĖS.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ SEIMAS

---------------------------------«
mus pripildo pagarbos ir 
atsidavimo. Tikėjimas 
duoda ir mums dalį tos di
dybės, 
nugali 
natvę. 
duoti.
vienišam
Mūsų prigimtis yra per 
dau" turtinga, todėl ji ne
leidžia mums jausti visiš
kos vienatvės. Ir Jėzus ė- 
jo į tyrus. Susikaupimo 
žmogui labai reikia. Bet 
gyvenimas reikalauja dar
bo sau ir kitiems. Todėl 
mes neturime gyvenimo 
sunkenybių vengti, mums 
reikia pasaulį nugalėti!.. 
Norėjot žinoti, koks mano 
tikėjimas. Mano paskuti
nis žodis yra reverentia: 
sąmoninga pagarba Die
vui ir artimui!”

Dar porą žodžių apie Ma- 
saryko nuomonę k^s dėl 

. religinio auklėjimo. “Civi
linė (betikybine) mokyk
la. — sako jis, — kur ji 
būna įvesta, išstumia reli
giją, tačiau aš negaliu sau 
įsivaizduoti, kaip gali iš
augti geras mūsų laikų 
žmogus be Jėzaus ir Jo 
mokslo pažinimo. Juk ir S. 
Testamento turinys pri
klauso prie pagrindiniau- 
sio Europos kultūros lo
bio. Kas nepažįsta krikš
čionybės turinio, tas būtų 
svetimtautis Europos kul
tūroj!” Pakviestas prisi
dėti prie tautinės čekų 
bažnyčios, Masarykas at
sisakė sakydamas: “Aš e- 
su politikos, o ne tikybos 
kūrėjas”.

Prezidentas niekad ne
prisidėjo prie antikrikš- 
čioniško veikimo. O ’ pas
kutinis jo darbas, kuriuo 
Masarykas apvainikavo 
visą savo veikimą, tai kon
kordato sudarymas su Ka

Ateinantį sekmadienį, 
liepos 30 dieną, Mariana- 
polyje šaukiamas Maria
napolio Kolegijos Rėmėjų 
seimas. Kitais metais šie 
seimai įvykdavo rudenį, 
bet šįmet nutarta susi
rinkti anksčiau, kad sei
mo atstovai ir svečiai, be 
posėdžių, dar turėtų pro
gos pasižiūrėti, kaip Ma- 
rianapolis atrodo vasarą.

Liepos 30 dieną seimas 
bus pradėtas iškilmingo
mis mišiomis 11 valandą. 
Tuo būdu ir tie žmonės, 
kurie atvažiuos traukiniu, 
dar spės į pamaldas.

12 valandą bus bendri 
atstovų ir svečių pietūs.

Posėdžiai prasidės 1 va
landą. Juose, be įprastų 

Į pranešimų, apyskaitų, bus 
i svarbi paskaita aktualiais 
lietuvių gyvenimo reika
lais. Paskaitą skaitys ad
vokatas K. Jurgėla, Ame- 

■ rikos Lietuvių Informaci- 
i jos Centro direktorius.

talikų Bažnyčia. To susi
tarimo visa Čekoslovakija 
šventai laikėsi.

St. N-kas, S. J.

Vargonininkų S-gos Seimas

I

Sąjungos 
rugpiučio 

1944 m.,

Šv.

ku-

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų 
Seimas įvyks 
(August) 23 d., 
Plymouth, Pa.

Seimas prasidės šv. mi- 
šiomis 9:30 vai. ryte, 
Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje. Tad-gi, 
riems tikrai rūpi organi
zacijos ir chorų bei “Muzi- 

!kos Žinių” ateities gerovė, 
kviečiu visus šiame Seime 
skaitlingai dalyvauti.

Jūsų
AleksandrasJ. Aleksis, 

ALRKVS Centro Pirm.

Nors šalta žiema dar toli, bet yra geras da
lykas iš anksto pasiruošti, kad nereikėtų kęsti 
šaltį. I. J. Fox, 411 Washington St., Boston. 
Užėję į krautuvę visuomet prašykite, kad 
jums patarnautų lietuvis atstovas ponas Ber
nardas Koraitis.

411 washington street
BOSTON. MASS.

siomis dienomis sugrįžo iš 
j karo tarnybos praleisti atosto
gas Dr. Jurgis Warren (Ver- 
'siackas). Jis su žmona ir duk- 
' rele buvo atvykęs pas savo tė- 
: vėlius, gyv. Chapel Ct. Jo tėve
lis. p. Jurgis Versiackas po o- 
peracijos kojose sveiksta, ta
čiau dar negali dirbti.

p. Edvardas Warabow, laido
tuvių direktorius. 1156 Wa- 
shington St., dar tebeserga 

’ plaučių uždegimo liga, ir randa- 
si Nonvoodo ligoninėje.

Pas kleb. kun. S. P. Kneižį 
šiomis dienomis lankėsi J. V.

Trys sesutės ant kalnelio 
Laužė šakas nuo berželio,

Lylia, lylia, oi lylia,
Laužė šakas nuo berželio.

Laužkit, laužkit šakužėles,
Tik palikit viršūnėlę,

Lylia...
Tik palikit viršūnėlę.
Tik palikit viršūnėlę
Dėl raibosios gegutėlės, 

Lylia...
Dėl raibosios gegutėlės.
Gražiai kukuoj’ gegutėlė 
Žalioj beržo viršūnėlėj,

Lylia...
Žalioj beržo viršūnėlėj.

g

!

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus baltas, sidabrinis .............................. $8.00
Juodas stiprus ...................................... SI.25
Rusvas stipriai padarytas SI.20
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg. $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway,

ro-

l
s
' 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. į

i Laivyno kapelionas Jonas Vo- cheil pirmadienio rytą išvyko į asmenybės vertinimo, kur 
sylius, MIC., kuris buvo parvy-j Hartford, Conn.

j kęs atostogoms.

Pereitą penktadienį sugrįžo iš
(atostogų, kurias praleido pas

i j pp. Šereikus, Kearny, N. J., p.
į R. Karnilienė.

pas seserį ir nėra tikėjimo į sielos ne- 
švogerį pp. Manikus, o iš ten mirtingumą? Religijoje 
su p. P. Manikiene buvo nuvy- mes pažįstame gyvenimo 
kusios į New York pas pp. Ma- reikšmę, jo rimtį, vertę ir 
nikų dukrelę ir žentą.

p. T. Mitchell grįžo į Norvvoo- 
dą trečiadienio rytą, kur praleis 
keletą dienų atostogų.

p. Antanas Mickūnas, Balch 
Pharmacy, 1140 Washington 

.St., savininkas ir Lietuvių Karo 
Bonų Komiteto iždininkas, ga
vo telegramą iš Jung. Valsty
bių Iždo Departmento, prašant 

: per šį mėnesį parduoti kodau- 
■ giausia E serijos karo bonų. 
I Lietuviai, kur tik išgalite, už- 
i eikite ir pirkite karo bonus pas 
Mickūną. kad šios kolonijos lie- 

I tuviai gautų kreditą. Užregis
truokite pirktus bonus dirbtu
vėse pas p. Mickūną.

jo grožį. Dievo didumas

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

’ “VYTIS”
| “VYTI" leidžia Amerikos didžiau- 

Žeistas važiuojant dviračiu, te- sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
beguli Nonvoodo ligoninėje.

Keletas Šv. Jurgio par. alto
riaus berniukų praleidžia atos
togas Marianapolio Kolegijoj.

Pereitą šeštadienį apsivedė p.

p. Louis Sykes (Sinkevičius), 
kuris pereitą savaitę buvo su-

i

I
i
i
I

Pereitą sekmadienį sugrįžo iš 
atostogų, kurias praleido pas 
gimines pp. Mitchell, Nashua, 
N. H., p. Angelą Kneižytė. Kar
tu su ja atvyko p. Teklė Mit
chell, pp. Kneižių sesuo, p. Mit-

Vyčiai.
“VYTIS" eina kas mėnesį gražia, 

paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

i “VYTY” rasite įdomių pasiskaity- 
Jonas Zablauskas SU p. Rože mų tinkamų seniems ir jauniems. 
Matoniene. Jungtuvės įvyko Šv.1 ‘ VYTI" redaguoja įžymus ir paty- 

° c J ręs redaktorius Ignas Sakalas ir
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. “VYČIUI" bendradarbiauja jo su- 

Kviesti įžymiausi literatai.
TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 

ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

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

Vienintelė draugija šioje ko-t 
lonijoje, kuri nepertraukia savo 
darbuotės ir vasaros metu, tai 
Am. Raudonojo Kryžiaus Šv. 
Jurgio parapijos skyrius. Apie 
trisdešimts lietuvaičių gamina 
bandažus kareiviams antradie
nių vakarais.

Moterų WAC korpuso narė lu uniforma irgi paro
dos eilėje laukia savo inspekcijos. Matyt drausmingu
mas veikia ir ant keturkojų.

k
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VIETINES ŽINIOS Dėkoja Už Kalendorius

ŽINUTES lumbia. Žinoma, ji yra mokoma 
Lietuvių Kolegijoje, Thompso- 
ne. Gal kur ir kitur?

Būtų malonu matyti ir kitoseParapijos išvažiavimo fondan __  __________
yra suplaukę aukų $834.00.1 moksi0 įstaigose mokinant mū-! 
Gerbiamiesiems aukotojams Sų gražiąją kalbą. Ateity gal 
tenka didelis ačiū. sužinosime tą faktą Bostono

Matau laikraščiuose, kad lie- Kolegijoje, Notre Dame Univer- 
tuvių kalba yra mokoma šiuose s^ete, ir kitur. Žinoma, mokini- 
universitetuose: N. Carolina, mu^ reikia norinčių mokytis. 
Pennsylvania, Princenton ir Co-' Nepamirškime vaikų vasari- 

(nės mokyklos užbaigimo vaka
rėlio. Jis įvyksta penktadienį 
I vakare, 7:30 vai. — tuojau po 
vakarinių pamaldų.

į Seserys mokytojos su vaiku
čiais netik turi parengią gražią 
programą, bet ir labai puikiai 
išpuošę sceneriją bažnytinėje 
salėje. Visi kviečiami 'į taikos 
pamaldas ir parengimą. Įžangos 
nebus.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Tel. ŠOU 2805 Z .

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway. 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Užkytuojame Langus 
TAISOME CORDS 

Darbas Garantuotas 
A. S. HANNABERRY 
Box 16, Roxbury, 19, Mass.

v

v*
pasakęs gražų pamokslą. “Oras 
čia karštas su užtektinai anglių 
dulkėmis ore. Nothing likę good 
old Boston“.

Kaip žinoma. Lietuvių R. K. 
Susivienymo seime adv. Jonas 
J. Grigalus yra Skundų - Pra
šymų ir Teismo komisijoj. Mes 
tikrai manome, kad adv. Jonas 
bus išrinktas į Pildomąjį Komi
tetą, nes jis yra jaunas ir ener
gingas veikėjas.

I

Sekantieji asmenys gavę “Darbininko” kalendo
rių yra juomi labai patenkinti, pareiškė norą, kad ir 
kitais metais norėtų panašų kalendorių gauti. Savo 
nuoširdumą įrodymui prisiuntė kalendoriaus fondan 
sekamai:
L. M., Westville, III........................................
Feliksas Rumskas, New Haven; Conn........
M. Andriuškevičienė, Lowell, Mass.............
Adolph Monkevic, Roslindale......................
Mrs. S. Sapranas, Waterbury, Conn...........
S. Krbartas, Phila., Pa..................................
Pr. Bacevičius, W. Roxbury.........................
Ona Daunienė, So. Boston ..........................
Juozefina Wollon, Dorchester, Mass.........
Mrs. O. Stankienė, Brockton, Mass............
Mrs. Kvaraciejienė, Brockton ,Mass...........
J. Zavadskas, Haverhill, Mass.....................
Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass...........
J. Martin, So. Boston, Mass........................
T. Saurusaitienė, Worcester, Mass.............
M. Alčiauskienė, Dorchester, Mass............
Salomėja Kavaliauskienė, Chicago, III.......
Joana Belskienė, Haverhill, Mass...............
Mrs. Elzb. Ivanauskas, Wilkes-Barre, Pa. 
Mrs. N. Rybokas, Bridgeport, Conn...........
F. A. Kazlauskas, Phila., Pa.......................
J. Vayega, Dorchester, Mass.......................
Justina Klant, Brooklyn, N. J....................
Agota Dėdinas, Greenfield, Mass................
St. Sokol, Worcester, Mass...........................

Ensign Albertas 
Sutkus, USNR

•r

Liepos 26 d., mirė, ilgokai pa
sirgusi, Elzbieta Urbaitytė, 67 
metų amžiaus, savo namuose, 9 
Lowell St., Boston, Mass. Ame- 

metų.rikoje pragyveno daugILHVJV įJlUįjJVVHV ,------------ ------------- -------7 -----------------------------------y-----------

Paliko seserį Marijoną. Iškil-' A. Bobulis, Montello, Mass.
Petro
28 d.,

iš

jmingai laidojama iš šv.
■ par. bažnyčios, liepos 
! Naujos Kalvarijos kapuose.

Sgt. Bronius Rendeikis,
Brighton, Mass. paieško savo 
tėvų Petro ir Albertinos (Jok- 
šaitės); krikštatėvių Bonaven
tūros Grušo ir Eugenijos Prai- 
gauskaitės; sesers Valerijos 
Barboros ir jos krikštatėvių: 
Kazimiero Drungio ir Barboros 
Terminaitės. Žinanti apie šiuos 
žmonės malonėkite pranešti šv. 
Petro parapijos klebonui.

Municipal Building salė jau 
paimta šv. Petro parapijos kon
certui, kurį išpildys artistė Su- 
san Griška, artistas R. Juška 
ir parapijos choras, lapkr. 19 d.

LANKĖSI

Pereitą antradienį lankėsi p. 
Ona Verveckienė, gyv. Dorches
ter, kuri ką tik grįžo iš atosto- 
kų su dukteria Petrone. Išbuvo 
9 dienas pas žentą ir dukterį 
Oną ir Adolfą Slavickus, Wa- 
terbury, Conn. Labai linksmai 
praleido atostogas.

Pereitą savaitę sekanti Vyčių 
valdybos nariai atostogavo New 
Hampshire valstybėje: P. Žibu- 
tytė, A. Valytė. O. ir M. Klepo- 
nytės. Jos linksmai laiką pra
leido. K.

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SU Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

■

O. Servinskaitė, Worcester, Mass.............................
O. Jakimavičiene, S. Boston ..... .............................
Theresa Bakas, Hartford, Conn.............................
S. Urbanas, Cambridge, Mass.................................
C. Liaudanski, S. Boston..........................................
J. Cizius, Buffalo, N. Y.............................................
A. Kaliunas, Worcester, Mass.................................
M. Markunienė, Brooklyn, N. Y.............................
Pet. Ragazinskas, Canada ......................................
Rose Samuels, Baltimore, Md.................................
Mr. Petras Armakavičius, 55 Montebėllo Rd. J. P. 
Jonas Valintas, So. Boston......................
Rev. Daumantas, Girardville, Pa.............
M. Dapkunas, New Haven, Conn.............
J. Kučinskas, Lowell, Mass........................
J. Narinkevičius, Lowell, Mass.................
Mrs. V. Latven, Athol, Mass....................
J. Bielevich, Lawrence, Ma'ss...................
Charles Lacy, Lawrence, Mass................
N. N., Westfield, Mass...............................
B. Baranauskienė, Hartford, Conn.........
P. Šeštokas, Spring Valley, III.................
C. Drevinsky, Middlebore, Mass.............
S. Jegelevičiūtė, Bristol, Conn.................
Vilkišienė, Dorchester, Mass....................
K. Vosylienė, Jamaica Plains, Mass........
K. Rimdeika, Phila., Pa............................
V. Rutkaitis, Paterson, N. J....................
Elz. Powell, Roslindale, Mass..................
Ignacas Sutkus, Somerville, Mass...........
P. Baltrušaitis, Scranton, Pa..................
D. Blekaitis, Cambridge, Mass...............
Ieva Zabarauskienė, Dorchester, Mass. 
Mrs. Tekia Bernotas, Phila., Pa..............
Mrs. A. Ambrosienė, Detr. Mich.............
Mrs. James Ignotas, Waterbury, Conn. 
M. Zilinskiūtė, Cleveland, Ohio ............
J. Zakar, Worcester, Mass......................
John Zapustas, Athol, Mass...................
M. Kanchauskienė, S. Boston.................

j J. Bajorūnas, Oakville, Conn...................
I M. Astravikienė, Lawrence, Mass..........
Mrs. M. Rusor, L. I. N. Y...........................
Mrs. R. Adams, Paterson, N. J...............
J. Bartasius, Mt. Carmel, Pa...................
M. Silanskienė, Haverhill, Mass............
Eleanor Roman, S. Boston .....................
D. Kurkauskas, Phila., Pa.......................
Mrs. P. Shatas, N. Abington, Mass........
A. Anthony, Waltham, Mass.................

.t.

■

z.
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Commander Juozas J. 
Sawaska Bostone

Kelioms dienoms kariniais 
reikalais į Boston, buvo atvy
kęs U.S.N. Commander Joseph 
J. Sawaska (Zagorskas). Man) 
teko didelę garbė jį aplankyti 
Statler viešbuty ir nuoširdžiai 
pasikalbėti iš kurio teko išgirs
ti labai daug lietuviško nuošir
dumo.

Commander Sawaska gimęs 
So. Bostone 1907 metais. Po 
kiek laiko tėvai persikėlę gy-<. 
venti į Lynn, todėl ir Juozukui 
teko pradžios mokslus eiti Lyn- 
n’o mokyklose. Baigęs Massa
chusetts Nautical mokyklą, 
1926 metais įstojo į Amerikos 
laivyną ir nuo to laiko Juozas 
sėkmingai tarnauja Dėdės Ša
mo laivynui. Virš du metus 
Commander Sawaska, kovojo 
Pacifiko Vandenyno salose su 
priešu. Naujoj Gvinėjoj buvo 
sunkiai sužeistas ir tris mėne
sius gulėjo ligoninėje. Už savo 
gabumus ir drąsą apdovanotas 
aukštais laipsniais.

Juozo tėvas, Juozas Zagors
kas buvo labai veiklus įvairių 
draugijų narys, todėl matyt, 
kad ir mūsų Commanderis turi 
labai daug'lietuviškos energijos 
ir nuoširdumo, nes jau septy
niolika metų kaip tarnauja U. 
S. N., o vis neužmiršta, kad esąs 
lietuvis ir, prie kiekvienos pro
gos savo lietuviškumą pareiš
kia.

Commander Savaskas dabar 
gyvena Californijoje. Vedęs lie
tuvaitę ir augina dvi dukreles.

Sveikiname Juozą, atsiekusį 
1 aukštą laipsnį ir linkime ateity 
1 dar daugiau atsižymėti! P. R.

Vyčiai Paskyrė $25.00 
Lietuvių Tarybai

L. Vyčių 17-ta Algirdo kp. So. 
Bostone labai gražiai veikia ir 
remia visuomet lietuvišką vei
kimą darbu ir auka.

Įvykusioje Naujas Anglijos 
lietuvių Konferencijoje So. 
Bostono Vyčių kuopa buvo nu
siuntus šiuos atstovus: Juozą 
Bakšį, Edwin Slaniną, Alfonsą 
Bakūną. Albiną Yenkūnaitę, 
Marijoną Zelinskaitę ir Oną 
Kleponytę.

‘ Atstovai išklausę kelis turi
ningus referatus apie Lietuvių 
Tarybos veiklą ir Lietuvos gel
bėjimo problemas, savo pirma
me posėdyje — susirinkime pa
skyrė auką $25.00. Vyčiai ir 
ateity aukos, kol Lietuva bus 
išvaduota iš priešo vergijos!

Vyčiams labai svarbu, kad 
garbingai būtų laimėtas karas 
ir vėl būtų laisva nepriklauso
ma Lietuva, nes ir už ją vyčiai 
kovoja karo fronte — už lais
vę, už žmogaus teises. Vien tik 
So. Bostono vyčių yra 67 kari
nėje tarnyboje, gi visoj organi
zacijoj arti tūkstančio.

Tad, gyvuokite vyčiai ir 
kitę lietuviškoje dvasioje!

Šiomis dienomis Alberto tė
veliai pp. Ignas ir Pranciška 
Sutkai, ilgamečiai LDS nariai 
ir “Darbininko” skaitytojai (p. 
Sutkus yra buvęs 8 kp., Cam
bridge, Mass., iždininkas), gavo 
laišką iš užsienio, kad jų sūnus 
aktyviai dalyvavo invazijoj.

Ensign Alberto tėveliai džiau
giasi, kad Dievas jį globojo ir 
išlaikė gyvą laike to baisaus 
puolimo. Albertas rašo, kad jis 
yra gyvas ir sveikas. Dabar 
randasi kur nors Viduržemio 
jūroj.

Albertas yra baigęs Bostono 
Kolegiją 1943 m. Tų pačių me
tų, kovo pirmą dieną įstojo į 
Jung. Valstybių laivyną ir mo
kėsi Abbott Hali Noithwestern 
Universitete, Chicagoj. Liepos 
1 d., 1943 m. gavo Ensign laips
nį. Vasario mėn. 1944 mį išvyko 
į užsienį ir buvo Škotijos van
denyne, o vėliau dalyvavo įsi
veržime i Normandiją.

Sveikiname Ensign Albertą 
ir linkime Dievo palaimos!

IVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA šešių familijų 
namas po 3 ir 4 kambarius. Visi 
įtaisymai, vanos, baltos sinkos.. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
pas savininkę: Mrs. J. Jadvi- 
šius, 122 Sylvia St., Arlington, 
Mass. Tel.: Arlington 4036-J.
‘4 (28-1-4)

vei-

Adv. Grigaitis Iš 
Susivienymo Seimo
Antradienį, liepos 25 d., gavo

me adv. Jono J. Grigalio, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininko ir Bostono 
miesto legalio departmento na
rio, atvirutę iš LRKSA seimo, 
Scranton, Pa.

Adv. Grigalus rašo, kad nuvy
kę laimingai. Dalyvavęs pamal
dose Katedroj, kur kun. Juras

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

Perims Market
P. Baltružiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

-

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co.
Box 16,

143 Dudley St.
Roxbury 19, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graboriue ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teisei

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

i _

5 GREITAS ir PUIKUS
l PATARNAVIMAS

5 Naujame Elegantiškame
$ Grožio Žavėjančiame
į CASPER BEAUTY 
į SALONE

SPECIALIAI
1 Dėl
į PERMANENT WAVE 
7 ir
S PLAUKŲ DAŽYMO

1 Casper’s Beauty Salon I 
į 738 E. Broadvvay — So. Boston 27, Mass. | 
JTel. ŠOU 4645 į

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Administratorius Parduoda 
Stoki

Tamsoje Spindintis 
Kryžius

Apačioje pasirašęs adminis
tratorius yra pasiruošęs priimti 
pasiūlijimus, perkant visus ar 
dalį 18-ka common stock of 
Bridgewater Workers Coopera- 
tive Association of Bridge- 
\vater, Mass. Šerų. Lapkričio 30, 
1943 buvo apskaitliuota vertė, 
pagal išduotos Certified Public 

i Accountants apyskaitos kiek- 
i vienas $525.45. Dividendų buvo 
mokama beveik 40'ė per perei
tus 1943 m. Dėlei tolimesnių in
formacijų kreipkitės:

Attomey I. Manuel Rubin.
213 Main St., 

Brockton. Mass.

“Darbininko” administracijo
je galite gauti labai įdomų, rie
šuto medžio, 12-kos colių ant 
sienos pakabinamą kryželį, ku
ris dienos metu absorbavęs — 
pritraukęs saulės spindulių nak
ties metu juos iš savęs išleidžia 
— jais apšviečia.

Tamsoje labai aiškiai matyti 
puikiai apšviestus mėlynais 
borderiais kryželio pakraščius, 
o pati Kristaus mūkelė balta. 
Patartina kiekvienuose namuo
se šį puikų kryželį įsigyti. Su 
persiuntimu kaina $2.00. Užsa
kymus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway. So. Boston. 
Mass.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

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.

! 258 West Broadway, South Boston, Miss. Į

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564East Broadvvay
SOUTti BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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RYTINIU —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

NEW BRITAIH. CONN.
Liepos 22 dieną. 8:15 vai. ry- 

e. šv. Andriejaus bažnyčioje 
. kun. M. A. Pankus surišo 

moterystės ryšiais Juozapą Eit- 
vydą. U. S. Nevy, su Margareta 
Rizauskaite.

Liepos 24 dieną. 9:00 vai. ry
te. Kleb. kun. M. A. Panzus šu
tu. .5 E vlcsLvą Norbutą. U. S. 
Navy. su Margareta Terese Le- 
wisky.

Gražiausios kloties laimin
gam jaunavedžių sugyvenimui. >

-------------? ’
24 dieną, pas tėvynai- 
žleboną atostogoms su 
savo tėvai atvažiavo 

monsignoras Juozas V. Miliaus
kas, šv. Juozapo parapijos kle
bonas. Scranton. Pa.

Malonias atostogas 
kleb. kun. M. A. Pankaus 
sarvietėje. Clinton. Conn.

t c.

Liepos 
mūsų 

vlimu

lauskas. Drabužių rinkimo ko
miteto pirmininkas A. Viznis. 
vice-pirm. A. Tuska. 
kas J. Baltrušaitis.
misiją nuo draugijų
šv. Jurgio draugijos 
nalga. K. Rudys 
kas : po globa P. š. draugijos: 
K. Višniauskienė.
kienė. A. Tatariunas; Lietuvos

M. Tamu- 
O. Ma- 
L. Tau- 
kuopos

raštinin- 
Jeina į ko- 

atstovai: 
J. Mi-

ir P. Elovec-

J. Mikuts-

Dukterų draugijos: 
šiunienė. A. Tuskienė. 
čiukaitienė: Amerikos 
tinės Sandaros 15-tos
— A. Skyrka. A. Sapiega; S. L. 
Amerikos 51-mos kuopos: P. 
Remeika: Šv. Jurgio parapijos 
choro: M. šulinskaitė. V. Bolei- 
ka ir A. Stanišauskas; LRKSA 
9-tos kuopos: J. Balrtušaitis; 

| Piliečių Lietuvių klubo — J. 
leidžia1 MSMlga-

va-

BRIDGEPORT. CONSi.

Nenutrūkstanti Eilė Šv. Mišių 
Už Lietuvos Laisvę!

(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)
šv. Vincento“Lenciūgas dar nenutrūko! Rugpiūčio 8 —

Iki šiol kiekvieną dieną vienoj [ par.. Girardville. Pa.
kur nors parapijos bažnyčioj į Rugpiūčio 9 — Šv. Kazimiero 
buvo atnašaujama Nekruvinoji: par.. Los Angeles. Calif.
Auka už Lietuvos laisvę. Jei;
dar nesuspėjote prisidėti prie 
šio kilnaus vajaus, neatidėlio
dami, malonėkite kreiptis j

Maldos Apaštalavimo Centrą,
St. Robert’s Hali,

Pomfret Centre, Conn.
Rugpiūčio 5 — Loretto Ligo

ninė, Chicago, Ilinois.
Rugpiūčio 6 —

par., Phila., Pa.
Rugpiūčio 7 — Šv. Juozapo 

par., Phila., Pa.

Rugpiūčio 10 — Šv. Kazimie
ro par., Los Angeles, Calif.

Rugp. 11 — Šv. Kazimiero 
par.. Los Angeles, Calif.

Rugpiūčio 12 — Šv. Kazimie
ro par., Los Angeles, Calif.

Rugpiūčio 13 — Gyvojo Ro
žančiaus Dr-ja, Lynn, Mass.

Rugpiūčio 14 — šv. Kazimie- 
! ro par.. Los Angeles. Calif.

Šv. Juozapo; Rugpiūčio 15 — B. V. M. Už
gimimo par., Chicago, Illinois.

Rugpiūčio 16 — Loretto Ligo- 
; ninė, Chicago. Illinois.

Lai visi dalyvauja tose šv. 
šv.maldavo: Tavo motiniš-(mįšiose už Lietuvos laisvę,

kas rūpestingumas galėtų mišios yra galinga malda! 
mane dar išgelbėti...”

Ir dabar, šia valandą, jai i 
rodėsi, kad šalia jos sėdi 
priekaištaujanti praeitis. 
Ji rūsti ir nepakeičiama.

Mirštančios r įergaitės 
kvėDavimas pavirto į sun
ku švokštimą.

“Mano džiaugsme! — ne-Į 
apleisk... nepnl’k manęs 
vienos! Likis!..” Šie žodžiai 
tryško iš nelaimingos mo
tinos širdies. Ir graudus 
{ūkčiojimas nutraukė bet 
kokius žodžius...

Nutilo ir vėias I “žvaigždė”numu i žinokite yra Svč. Jėzaus Širdies laik-
NaktieS šešėliai užleido rastis! Tas vienas jau daug reiškia!

’ Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

I Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir ragink’te 
kitus skaityti 1944 metams 

“ŽVAIGŽDĘ".
metams — $1.00; 

Širdies Spalvuotas Paveiks- 
eentų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

BROOKLYN. N. Y. — šv. Jurgio lietuvių par. bažnyčioje New York ir New Jersey apy
linkės lietuviu parapijų sodaliečių s;: važiavimo i gi . ž's 21 d. I iškilmės. Viduryj, prie didžio
jo altoriaus, klūpo kleb. kun. Kazimieras P.iulonis. suvažiavimo globėjas, o suoluose — so
dalietės, pasiruošusios didingai procesijai.

r.*>. Maldos Apaštalavimas 
St. Bobert’s Hali.

Pomfret Centre, Conr
i Kitos draugijos dar žadėjo iš- 
j rinkti, tai Jaunų Vyrų draugi- 
I ja. Apšvietus darugija ir L. K. 
i Vytauto draugija.

Šio Bendrojo Lietuvių šalpos 
Fondo skyriaus išrinktos val
dybos narių vardai pasiųsti Į 
Centrą užregistruoti ir gauti 
skyriaus numarį. Ateinantis 

• Tarybos susirinkimas įvyks pa
rapijos svetainėj, kur bus su
šaukti draugijų atstovai.

i 
I 
t

Praeitą savaitę Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bridgeporto 
skyrius laikė savo specialų su
sirinkimą. kur nutarta Įsteigti 
Bridgeporte Bendrą Lietuves 
šelpimo Fondo skyrių 
Lithuanian Relief 
rinkta valdyba:
J. Dulbis. 
Klimaitis.
S piega, 3 
bas. rašt.

Lietuvos 
(United 

Fund i. Iš- 
aldyba: pirmininkas:

1 vice-pirm. — A.
2 vice-pirm. — A. 

vice-pirm. — J. Sku-
A. Stanišauskas ir A. 

Viznis. iždininkas J. Stanis-

Mūsų bažnyčia jau baigiama 
dekoruoti ir už poros savaičių, 
manoma, suvis užbaigti.

Rudenio laiku bus didis kon
certas. Tariamasi su operos 
dainininke artiste B. Darlis. O.
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Kun. P. M. Juro Nauja |
Maldaknyge j

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują / 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- z 
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- / 
čios išvaizdos. Kaina S2.75. s

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: S
“Darbininkas”, 366 NV. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. £

New Yorko ir New Jersey lietuvių parapijų sodalietės, suvažiavusios j Brooklyn. N. Y. 
konferenciją, gegužės 21 d. š. m., eisenoj i Šv. Jurgio lietuvių par. bažnyčią. Bažnyčioje so
dalietės apvainikavo švč. Panelės stovylą. Vainikuotoja buvo vietinės parapijos sodaliečių 
prefekte p. Daukantaitė.

Gai Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiO- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą, pabrėžti, štai ji: "Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!' 
šiuos žodkius nevienas iš skaitytojų 

| pasakė.
I

vietą dar tamsesniems, 
niūresniems mirties šešė- 
iams.

Kartu su gyvybe užgeso 
ir žvakė. Lyg nutrukusios
stygos virpėjimas, kamba
ry girdėjosi klaikus raudo
jimas.

Aušo naujos dienos ry- 
as. Tačiau vienišos mo

ters širdy buvo be galo 
tamsu ir nyku. “M.”

“ŽVAIGŽDĖ"
Jėzaus
»as 50
Įstatai

NEW B RITAI N, CONN Gęstanti Žvakė
Kardok

TAVERN
HARTFORD A VE., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Gili naktis gaubė kam
barį. Jos šešėliai kr ito ant 
lovelės, kurioje gulėjo, lyg 
vėjo palaužta gėlė, ser
ganti mergytė. Ant lovos 
krašto tyli ir susikaupusi 
sėdėjo pagyvenusi mote
ris. Mirganti žvakės šviesa 
kartais nušviesdavo skau
smu pažymėtą jos veidą ir 
pirmais sidabro siūlais 
pradedančius puoštis jos 
smilkinius.

Rudens vėjas piktai dau
žė pravirą langą. Motinos 
širdies skaudžių plakimų 
lydimos, slinko amžiny
bėn sunkios valandos...

Nakties ir mirties šešė
liai žaidė aplink savo bai-j 
sųjį žaidimą. Tamsūs niū- vo ne jo.

rūs šešėliai šmėkščiojo 
aplink sergančią mergytę, 
kurią gydytojas ir motina 
savo meilės jėga stengėsi 
išplėšti iš mirties nasrų.

Už lango gūdus vėjo šla
mėjimas priminė moteriš
kei jos tolimą praeitį...

Tai buvo prieš 20 metų. 
Tada ji dar buvo tokia 
jauna ir pilna gyvenimo 
džiaugsmo. Ji prisimena 

į tą valandą... kai, vėlai nak
tį grįžusi iš triukšmingo 
baliaus ir visa šilkais šla
manti, pasilenkė prie kū
dikio lovutės... kurioje, 
kaip ir šį kartą, geso jau
nutė kūdikio gyvybė.

Tačiau anas kūdikis bu- 
jis buvo kitos

Jis mokina ją, kaip padaryti trijų aukštų sandvičiai.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS i
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Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panauiinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be

menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

t.Washingtoni i

Cooper ati ve Bank
430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON

I moters — jos vyro pirmo
sios žmonos, kuri mirė ta- ; 
da, kai ta jaunutė gyvybė ’ 
atėjo į pasaulį...

Ji prisimena, kai tada 
išoriniai susirūpinusi, bet 
vidujiniai patenkinta, se
kė lėtą ano kūdikio gyvas
ties gesimą... nes ši sveti
ma našta, o jai pareiga, 
buvo, lyg kokia siena tarp 
jos ir vyro.

Aną tolimą, beveik jau 
užmirštą rudens naktį, 
taip pat žiaurus vėjas len
kė medžių viršūnes, o pa
geltę lapai jai lyg kalbėjo: 
“Ką pasisėsi, tą ir plau
si...” Sunkūs kūdikio deja
vimai erzino jos ausį, bet 
širdis nė kiek neužjautė. 
Ji buvo, rami. Tuomet jai 
dar vaidenosi svaiginan
tieji muzikos garsai, ku
riuos jai primindavo ir jos 
šilkinių rūbų šnabždesys. 
Ir kai Aukščiausiojo valia 
kūdikio gyvastį, it tą žva
kę, užpūtė, tada ją lyg ir 
truputį sujaudino mirties 
artumas...

O dabar?..
Ji skausmo palaužta, pa

svirusi ir sunkiai kvėpuo
jančiai mergaitei, šnabž
da: “Lik... pasilik’.. Tu ma
no gyvenimo saulė, džiaug
smas’..”

Tirpstančios žvakės švie
sa nušvietė jos mylimos 
dukrelės veidą. Bet tuoj 
prieš akis jai praslinko 
pilnas skausmingo liūde
sio veidelis... jai prisiminė 
nedrąsus ano kūdikio 
žvilgsnis, kurs tada lyg ir

4(1 Lietuviškų Atviručių 
AlbumėlisI

1 “Darbininke” galima gauti gražių
* atviručių albumėlis. Atviručių turinys:

♦
♦
♦
♦
i

♦

“Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška; 
| 3. Gedimino ženki. — Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas;

5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas: 8. Šiauliai; 9. Marijam
polė; 10. Geranainys; 11. Telšiai; 12. Jurbarkas; 13. Viekš
niai; 14. Ariogala; 15. Kemava; 16. Rodūnė; 17. Rietavas; 
18. Alytus; 19. Babtai; 20. Ašmena; 21 Skirsnemunė; 22. 
Baisogala; 23. Vilkaviškis; 24. Kalvarija; 25. Darsūniškis; 
26. Punia; 27. Suvalkai; 28. Biržai; 29. Raseiniai; 30 Šedu
va; 31. Veliuona; 32. Žiežmariai: 33. Kėdainiai; 34. Maišio- 
gala; 35. Lyda; 36. Žasliai; 37. Valkininkai; 38. Daugai; 
39. Plungė; 40. Balninkai.

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda 
60c. Užsakymus siųskite:

“Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

Betsey Sawin, instruktorė, aiškina Britų jūrinin
kams, kaip pienas išdžiovinamas, kad jo persiuntimas 
būtų lengvas ir parankus.




