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Klimo Veikalo Pasisekimas

New York (LAIC)— Ry
šyje su neseniai išleistu 
veikalu, “Ghillebert de 
Lannoy in Medieval Lith
uania”, LAIC yra gavęs 
sekančio turinio laišką:

“In the June number of (Ohio 
Statė) Museum Echose, the 
monthly publication of the Ohio 
Statė Archaelogical and Histo- 
rical Society, I saw a brief 
notice of your booklet, Ghille
bert de Lannoy in Medieval 
Lithuania; Voyages and Em- 
bassies of an Ancestor of One 
of America’s Great Presidents.

“This interested me at once 
as our family of Sproats is also 
descended from this šame De- 
lano family and we have quite 
a few books etc. relating to the 
family, among them the ac- 
count of his three voyages 
round the world by Amasa De- 
lano published in 1817. 
grandfather also wore 
name “Amasa Delano” and 
mother was Sarah Delano.
brother is also Amasa Delano 
Sproat. So I would very much 
likę to have two copies of your 
booklet.

Martha E. Sproat
Chillicothe, Ohio.”

Stambesnių veikalo kie
kių užsisakė Lietuvos Pa
siuntinybė Washingtone ir 
Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Pittsburgh, 
Pa.

Veikalas kainuoja S1.00. 
Užsakymus 
Lithuanian 
formation 
Broadway, 
N. Y.
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Produkcijos

VVashington, D. C.,
21 — Karo
Taryba praneša, kad ji lei
do 10 automobilių išdir-i 
bystėms pagaminti 691,- 
018 naujų automobilių nuo 
liepos 1 d., 1945 iki kovo 
31, 1946.

General Motors gavo di
džiausią kvotą, būtent, 
285,288 automobilius, iš 
kurių 95,096 pagamins per 
pirmuosius šešius mėne
sius, o per kitus tris mė
nesius pagamins 190,192.

Naujus automobilius pir
miausia galės naudoti ka
ro ir būtinai civilių trans- 
portacijai, o tik kas 
parduos kitiems.
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Anuliia Rūpinasi 
Pabėgėliais

(LAIC) — Mūsų 
korespondentas 
kad
ten
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Nekalto Prasidėjimo Švč: P. Marijos Seserų vienuolynas Marijampolėje. Lie
tuvoje. Naujokynas ir motiniškasis namas. Vėliausios žinios praneša, kad per 
antrą raudonųjų okupaciją liko sugriautas.

Atvežė Daug Kareivių 
Iš Europos

New York, birž. 21 —
Anglijos laivas “Queen 
Mary” atvežė iš Europos

balandžio
susikūrė

Displaced daugiau kaip 14,000 Ame- 
Tas pats rikos kareivių.
praneša, Kareiviai turės bent 30

London
Londono 
praneša, 
mėnesyje
“Committee for
Baltic Persons”.
korespondentas
kad “the action of the dienų praleisti namuose: i 
Lithuanian Relief is very vieni jų bus visai atleisti 
useful”. Danijoje atsirado iš kariuomenės, kiti vėliau 
stambesnis lietuvių, latvių siunčiami baigti karą su 
ir estų atbėgėlių kiekis. (Japonais.

AIRIJOS EPISKOPATAS RAGI
NA MELSTIS UŽ LENKIJĄ
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SAN FRANCISCO KONFEREN
CIJA BAIGSIS ANTRADIENĮ

San Francisco, Cal., birž. jų dienų laiko peržiūrėji- 
21 — Suvienytų Tautų mui visų dokumentų. Vė-

i konferencija, pr i ė m u s liau sutiko priimti kom- 
svarbiuosius Tarptautinės promisinį pasiūlymą. 
Saugumo Organizacijos Baigiant Suvienytų Tau- 
punktus, eina prie užbai- tų konferenciją, Prez. Har- 
gos. J. V. valstybės sekre- ry S. Truman pasakys is- 
torius Stettinius praneša, torinę kalbą antradienį, 
kad toji konferencija bus birželio 26 d., po pietų, 
uždaryta antradienį, bir
želio 26 d.

Rusijos delegacija buvo 
užsispyrus, kad Tarptauti
niam (Suvienytų Tautų) 
seimui nebūtų leista dis-
kusuoti klausimų, kuriems timas gen. De Gaulle virsi-j 
pasipriešintų kuri nors iš ninkas sako, kad prancūzų 
didžiųjų valstybių. Pasiū- vadas atšaukė savo kelio- 

I lytas kompromisas, kad nę į Jung. Valstybes. Jis 
i seimas gali diskusuoti vi- tikisi sutikti prez. Truman sm- y— 
sus tuos klausimus ku- prieš arba po “trijų didžių- ..prisipažino- kana7š~“Fri j nepriklausomybę 

delegacija pareikalavo tri- je.

DeGaulIe Atšaukė Kelionę 
| Jung. Valstybes

* , .. .........................— ■

Paryžius, birž. 21 — Ar

Antradienį, birželio 19 d. 
“Darbininko” patalpose į- 
vyko LDS Centro valdy
bos susirinkimas, kuriame 
nutarta rengti 30-ties me
tų sukakties proga kon
certą, spalių 21 d., So. Bos
ton High School salėje. 
Susirinkimas įgaliojo A. 
F. Kneižį ir A. Peldžių su
daryti koncerto rengimo 
komisiją.

Baynooth K i įdare, Airi- 
! ja, birž. 21 — Airijos Ka
talikų Vyskupai, savo su
sirinkime, pareiškė užuo
jautą Lenkijos žmonėms, 
“kad karo užbaiga Euro
poje nesumažino jų vargų 
ir kančių. Lenkija yra su
trinta žiauraus priespau- 
dėjo kojomis, jos teritori
jos suskaldytos, jos žmo
nėms neduodama pagrin
dinių demokratijos teisių 
sudaryti savotišką valdžią. 
Pastovi taika pasidaro ne
galima, kada vakarų tau
tos nestoja už savo paža
dėtą žodį. Airijos istorija 
yra maž daug panaši Len-

kijos istorijai, ir mes ragi
name visus Airijos katali
kus melstis už Lenkijos 
žmones.”

Daugiau 1000 Darbininkų 
Streikuoja

i

Maj. Gen. Okulicki Gavo 10 Metų Ka- 
lejimo-Kiti Po Mažiau-Tris Paleido

____
Londonas, birž. 21 — Iš 

16 lenkų požemio vadų, 
kurie buvo iškviesti Stali
no pareigūnų deryboms 

< dėl sudarymo valdžios 
Lenkijai ir buvo areštuoti, 
dvylika jų nuteisė kalėji
mu, o tris paleido, nes ne
turėję įrodymų prieš juos. 
Vienas kaltinamas lenkas, 
būtent, Anton Paidak su
sirgo, tai jo byla atidėta.

Maj. Gen. Bronislavv O- 
kulicki, lenkų namų armi
jos komandierius, buvo 
kaltinamas kaipo vyriau
sias vadas. Todėl jis nu
baustas 10 metų kalėji
mam Tris kaltinamuosius, 
būtent, S. F. Mikhailows- 
ki, K. S. Kobylanski ir J. 
H. Stember — Dombrows- 

. ki paleido, nes neturėję už
tektinai įrodymų jų nusi
kaltimo.

Maj. Gen. Bronislaw O- 
kulicki paskutiniame savo 
pareiškime pasakęs, kad . 
jis nepapildęs jokio krimi- 
nalo, ir kad “mano viena'/. 
didelė klaida buvo, aš da-J_ 
bar žinau, tai mano nepa
sitikėjimas Sovietų Uni
jai”.

Sovietų Rusijos teismas daryti 
iš anksto skelbė, kad kai- džią Lenkijoje. Apie tai a- 
tinamiems lenkams nebus bejonės negali būti... Ar 
reikalaujama mirties bau-'Europos karas buvo veda- 
smė. Visi kaltinamieji mas už visų tautų laisvę ir 

j? Ar mi- 
sipažinimus ’ išgavo, kada ii jonai gyvybių paaukota, 
tie lenkai buvo areštuoti ir kad mažesnės tautos būtų 

į sėdėjo rusų kalėjime. Tik pavergtos galingesnių dik- 
įĮaį-orįų?

—
i Lietuviai Nedalyvaus Jogai

los Paminklo Atidengime

j jo išsivaduoti iš Hitlerio 
j vergijos po keturių metų 
vergijos, tai aišku, kad 
lenkai. Tik bolševikai te
gali išgalvoti apkaltini
mus, kad lenkai trukdė ru
sų armijai kovoti prieš na
cius.

Maskva skelbia, kad lai
kraštininkai sėdi teisme ir 

,girdi visą procedūrą. Taip 
i bet kas nežino, kad iš Mas
kvos tik tokios žinios teiš- 
leidžiamos, kokias Stalino 

{diktatūra sutinka išleisti, 
i Laikraštininkai 
(neturi 
■Maskva skelbia, 
apkaltintieji lenkai “prisi
pažino” prie visų kaltini
mų. Čia nėra ko stebėtis 
visi teismai Rusijoje yra 
panašūs. Praeityj visuo
met kaltinamieji “prisipa- 

ižino” prie visų kaltinimų. 
Bolševikų nežmoniški kan
kinimai areštuotųjų pri
verčia “prisipažinti”. Len-

1 nubausti kalėjimu. 
Maskva pareiškia, kad di
džiausieji nusikaltėliai esą 
Lenkijos vyriausybininkai 
Londone. Maskva nori vi
siškai diskredituoti Lenkų 
vyriausybę Londone ir su- 

j ui bolševikišką vai-

i I i 
|

Rusijoje 
spaudos laisvės, 

kad visi

I 
Bridgeport, Conn. birž.! 

21 — Daugiau kaip 1000 
General Electric Kompani- > 
jos darbininkų streikuoja 
nuo pirmadienio. Jie pro
testuoja, kad kaikurių 
darbininkų žmonos uždir
ba daugiau už vyrą, tas su
darąs nemalonumus na
muose.

HOOVERIS PASIŪLĖ 12 PUNK
TŲ PROGRAMĄ DĖL MĖSOS 

TRŪKUMO
★ Ketvirtadienį, birž. 21, 

prasidėjo vasaros sezonas.
★ Šiomis dienomis Britų 

Queen Mary didžiulis lai
vas parvežė virš 14,000 a- 
merikiečių karių iš Euro
pos. Tai didžiausias trans
portas koks ligi šiol yra 
sugrįžęs.
★ Valdžios agentūra W.

P. B. pranešė, kad yra duo- Amerikos vyriausybė pra- mus. Amerikiečiai kovas 
♦— ------------ ~ t i ne§ė, kad generolas Clau- pradėjo Okinavva saloje r^uj-

dius M. Easley žuvo Oki- balandžio 1 dieną. Japonai ■ . 
nawa saloje.

Praeitą savaitę žuvo ge- vių toje saloje, 
nerolas Buckner.

ANTRAS GENEROLAS ŽUVO 
OKINAWA SALOJE

i
I
I

____________
VVashington, D. C., birž. j Tokio, Japoniją. Bet Hitle- 

21 — Herbert Hoover pa- ris nesuspėjo pabėgti.

vienas “neprisipažinęs”. 
Sovietų prokuroras dau
giausia kaltino Lenkijos 
valdžią Londone, nes esą 
tie lenkai “veikė pagal 
Londono lenkų valdžios 
instrukcijas.”

Kuo tie lenkai nusikalto. New York (LAIC) — Ei-

tas leidimas nuo Liepos 1, 
per devynis mėnesius pa
gaminti 691,018 naujų 
tomobilių.

i

au-

Rusija Ginkluojasi

Washington (LAIC) — 
Pasitvirtina, kad Čekoslo
vakijos kariuomenė mobi
lizuojama ligi maksimu
mo, apmokama pagal Rau-

ruošė ir pasiūlė dvylikos Hitlerio sargas pasakoja, Rusaj sako jie kovoję prieš lė vadovaujančių lietuviš- 
punktų programą, kad su-{kad jis matęs Hitlerio ir jo rusus Bet ar nusikaltimas'kų organizacijų buvo ga- 
mazinti mėsos trukumą _ busimos Ev a Braun de- kovoti už savo tėvynės 
Jung. Valstybėse. Jis siū-jgančius kūnus geg. 1 d. iaįsvę ir nepriklausomy- 
lo perorganizuoti visas.K.eturios tuscios gasolino be” Rusai sako kad jio

; rusams kovoti
prieš nacius. Lenkai pir
mutiniai nukentėjo nuo 
nacių: jų kraštas buvo pir

|L _ , ____
Į mažinti mėsos trūkumą būsimos Eva Braun de- kovoti vę lenkų komiteto kvieti

mus dalyvauti karaliaus 
Jogailos paminklo atiden
gimo iškilmėse New Yor
ko Centrai Parke liepos 15 
d. (Eglėkalnio kautynių 
sukakties dieną). Visos 
kviestos organizacijos nuo 

sunaikintas. Jei kas nore- dalyvavimo susilaikė.

do perorganizuoti 1
valdžios agentūras, kurios dėžės stovėjo šalę degan- įrukdę 
kontroliuoja maistą ir kai- čiu kūnu i - -
nas, ir duoti plačiausią ga
lią Agrikultūros Sekreto-

čių kūnu.
Pasirodo, kad apie Hitle

rį yra įvairių versijų. Ta
čiau kol kas nėra aiškių į- miausia vokiečių armijos 
rodymų kur dingo Hitle- 

Iturėjo apie 85,000 karei- rius, pagal Hooverio planą'ris? Vieni sako, kad Hitle- 
'........................... mažai jų'turėtų būti ne tik Maisto ris nusinuodijo, kiti —pa

VVashington, birž. 21 — tus Japonų pasipriešini

Agrikultūros Sekreto-J

:rulas> jouvkuvi. tepaimta į nelaisvę, Ame- Administratorius, 1—
Mūšiai Okinawa saloje rikiečiai turėjo visus Ja- Prezidentas jau yra pa- 
lip ir baigti. Pasilieka ponų kareivius išžudyti... {reiškęs, bet jam turi būti

kaip bego. o dabar pasakoja, 
kad sudegė.

I

kaip ir baigti.
tik užbaigti neorganizuo-

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

donosios Armijos modelį, Komunistai Puola Valstybės—A VX A A vv * r Z

ir kad tos kariuomenės už- Sekretoriaus Pavaduotoją 
duotis bus “kovoti greta _______
Raudonosios Armijos”.; .. . , . „ „
Tas viskas vyksta jau ka- New York b.rz. 21 -Ko
mi Europoje pasibaigus. |

Kaip žinoma, mobilizaci
ja vykdoma pilnu tempu 
ir Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje, Lenkijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje, Jugosla
vijoje, ir tt. Rusų globoje 
jau seniau sukurti vokie
čių kariški daliniai plečia
mi, ir pati Raudonoji Ar
mija dar nėra demobili
zuojama.

duota galia nustatyti kai
nas, patvarkyti gyvulių 
auginimą ir kitos teisės, 
kurios rišasi su maisto ra- 
cionavimu.

I

kiai puola J. V. sekreto
riaus pavaduotoją, Joseph 
Grew ir reikalauja, kad jis 
ibūtų atleistas nuo parei- 
igy-
i

Komunistai labiausia

Surado Lėktuvą, Kuriuo Hit
leris Planavęs Lėkti Į Tokio

Nužudė 87,343 Japonus 
Okinawa Saloj

šeštadienį, birželio 23 d., 1:30 iki 2:30 vai. po pietų 
įvyks lietuvių darbininkų radio programa, kuri susi- 

’dės iš gražių lietuviškų liaudies dainelių, muzikos kū
rinių. žinių, pranešimų ir kalbų.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausytis programos per visą valandą iš 
\VESX stoties. Salėm.

Sveikinimus — vedybinio gyvenimo, gimtadienių, 
sugrįžusių karių ir jūreivių poilsiui pas savuosius ir 
kitokius — prašome priduoti arba prisiųsti kaip gali
ma ankščiau, bet nevėliau penktadienį prieš progra
mą. Mirimų pranešimus galima priduoti ir šeštadienį,

I

Guam, birž. 21 — Ameri
kiečiai baigia užimti Oki- 
nawa salą. Per 80 dienų to
je saloje amerikiečiai už
mušė 87,343 japonus ir 
2565 jų paėmė j nelaisvę.

Travemuende, Vokietija, 
birž. 21 — Surado labai di
delį keturių - motorų lėk- „ . . . _ .
tuvą, kuris gali talpinti ras prašo kolonijų veikėjų jeigu ankščiau negalima.

; Visais radio programos reikalais prašome kreip- 
južtiktų straipsnių iškar- tis šiuo adresu:

Vokiečiai sako, kad tas pas. Svarbu pažymėti lai- r'Ar'>z"
buvo paruoštas kraščio ar žurnalo vardą 
jo nuvežimui įir datą.

New York (LAIC) — 
ALT Informacijos Cent-

pyksta ant sekr. pa v. Jo- 30,000 galionų gasolino,'siųsti Lietuvos reikalais 
seph Grew dėl areštavimo arti Travemuende. Į x —
šešių asmenų, kurie kalti
nami už slaptų valstybės lėktuvas 
dokumentų vagimą. į Hitleriui,

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

j Telephonai: SOUth Boston 26G0 arba NORvvood 1449
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įvairios žinios
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AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS PRANEŠIMAS *

m.

Dėmesio- centre buvo 
Lietuvos žmonių tebeve
dama kova už laisvę, ir 
laisvajame pasaulyje atsi
dūrusių tremtinių likimas.

Iš visos eilės pranešimų, 
suvažiavimas patyrė, kad, 
antros sovietinės okupaci
jos žiaurumo nepaisant. 4 i

New York (LAIC) — Š. paliesti ir specifinės lietu- 
birželio 13 d. hotely viškos veiklos ir reikalų. 

Pennsylvania, New Yorke, kurių svarstymui buvo 
įvyko (antras šiais me- pašvęsta suvažiavimo ant- 
tais) visuotinas ALT su- roji dalis, 
važiavimas. Dalyvavo visi 
ALT nariai.

Trumpas keturių mėne
sių laikotarpis buvo ypa
tingai turtingas pirmaei
lės svarbos įvykiais. Vieni 
jų buvo džiuginančio po
būdžio, kiti — tragingo. 
Ypatingai traginga buvo
netikėta mirtis didžiojo Lietuvos požemis ir toliau 
kovotojo už laisvo žmo- tęsia kovą Lietuvos laisvei 
gaus pagrindines teises ir 
lietuvių tautos draugo, J. 
A. V. Prezidento Franklin 
D. Roosevelt.

Šis suvažiavimas pager
bė Atlanto Čarterio auto
riaus atmintį atsistojimu. 
Susikaupimo tyloje jautė
si įsitikinimas, kad Roose- 
velto humanitarinis pali
kimas nebus pamirštas ir 
kad jo įpėdinis toliau tęs 
pradėtąjį darbą galutinam 
žmonijos išlaisvinimui iš 
totalitarinės priespaudos. 
Džiugu buvo jausti, kad 
karas prieš nacių prie
spaudą jau yra laimėtas.

Karo laimėjimas Euro
poje davė progos ALT su- tais pasirėmęs BALF pir- 
važiavimo dalyviams tyliu mininkas kiek ilgiau sus- 
atsistojimu pagerbti Eu- tojo ties specifine tremti- 
ropoje žuvusius Amerikos nių padėtimi kiekviename 
ir sąjungininkų karius. Europos krašte. Ta padė- 
Atsimenant, kad karas dar tis, anaiptol, nėra vienoda, 
nėra baigtas, pirmame BALFo veiklą pavyko tiek 
darbotvarkės punkte buvo išplėsti, kad šiandien 
svarstomos priemonės A- tremtinių ir atbėgėlių būk- 
merikos lietuvių karo pa- lč Europoje yra kaip ir 
stangų išlaikymui laimė- stabilizuota.
toje aukštumoje. Nutarta Nuo šio momento, di-; 
ir vėl kreiptis į lietuvišką- džiaugias BALFo dėmesys' 
ją visuomenę, primenant bus kreipiamas į šiapus 
valandos rimtumą ir karo Elbės upės atsidūrusius* 
rėmimo akcijos tobulini-,tremtinius (amerikiečių ir. 
mą. ALT Vykdomasai Ko-'anglų okupuotoje Vokieti-' 
mitetas buvo įgaliotas im- joje)± kur jų prisirinko ar-į 
tis konkrečių priemonių 
skatinimui 7-sios Karo 
Paskolos pasisekimo, Rau
donajam Kryžiui paremti 
ir kraujo plazmai rinkti. 
(Žr. ALT tikslų 2-as punk
tas).

Pastarųjų mėnesių įvy
kiai Europoje negalėjo ne-

iškovoti. Gal jų taktika 
pasikeitė, gi pagrindinis 
tikslas liko tas pats: lais
va. nepriklausoma ir de
mokratinė Lietuva. Su y- 
patingu susidomėjimu bu
vo išklausvti raštiški ra- •z
portai i laisvąjį pasaulį, 
iš Lietuvos požemio atvy
kusių įgaliotinių.

Apie tremtinių padėtį 
Europoje išsamų praneši
mą padarė BALF pirmi
ninkas, kun. Dr. J. B. Kon
čius. Iš jo suvažiavimas 
patyrė, kas jau padaryta, 
kaip reikalai dabar stovi, 
ir kas numatyta daryti.

Skaitmenimis bei fak-

Relief Committee in Ame- 
rica, and they assist us in 

l very friendly manner”, 
arba “the action of the 
Lithuanian relief is very 
useful”, — kalba patys už 
save.

Tremtinių juridiniai- 
inforrnacijinių reikalų už
tikrinimui, suvažiavimas 
nutarė steigti “Sočiai Ser
vice Bureau“, kuris dirbs 
specialės komisijos prie
žiūroje. Organizavimosį 
darbą baigus, komisija iš
leis savo atskirą praneši
mą.

Apie ALT delegacijos 
darbus San Francisco kon
ferencijoje išsamius pra
nešimus padarė adv. Wm. 
F. Laukaitis ir Wm. T. 
Kvetkas, Delegacijos dar
bui gelbėjo Informacijos 
Centras, ties kurio veikla 
irgi kiek ilgiau apsistota.

Prasiplėtusių uždavinių 
akivaizdoje, 
praplėsti 
personalą. Ateityje LAIC 
aparatas apims du sky
rius: vienas jų tęs darbą 
Amerikos visuomenės tar
pe, kaip ir ligi šiol; kitas 
rūpinsis siekti Amerikos 
lietuvių sluogsnius. Prie 
pastarojo numatoma pri
skirti ir Sočiai Service Bu
reau.

Pagaliau, buvo apsvars
tyti dar du svarbūs klausi
mai: dažnai linksniuoja
mas “vienybės” klausi
mas, bendradarbiavimo su 
kitomis tautinėmis grupė
mis Amerikoje. ,

ALT Tikslų ir Įstatų JI 
i skyriuje pasakyta: “...ALT 
susidaro iš atstovų nuo A- 
merikos lietuvių organi
zacijų, kurios pirmoje ei
lėje yra lojalios JAV, ku
rios stovi už nepriklauso
mos demokratinės Lietu
vos Respublikos atstaty-

Sį^S'-
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Prezidentas Truman šnekasi su kiniečiu Dr. 
H. H. Kung (dešinėj), kuris yra asmeniškas pa
tarėjas Kinų vado Chiang Kai-shek. Kinietis no
rėtų, kad Amerikos Prezidentas pasimatytų su 
Kinų vadu dėl karo Pacifike ir dėl taikos ateityj.

LIETUVIS PRANCIŠKONAS
ROMOJE GAVO DAKTARO 

LAIPSNĮ
Tėvas Leonardas Andriekus, Daktaratui

O. F. M., balandžio 10 dieną Šv. 
Antano popiežiškame pranciš
konų universitete, Romoje, ap
gynė dizertaciją, ir gavo bažny
tinės teisės daktaro laipsnį.

Tėvas Andriekus gimė Lietu
voje, Barstyčių bažnytkaimyj, 
Mažeikių apskr. Sėdoje baigęs ____
vidurinę mokyklą, mokėsi Kre- jjno Generalinis Vikaras; J. E. 
tingos Šv. Antano kolegijoje, iš pon gį. Girdvainis, Lietuvos 
kurios 1934 metais įstojo į pasiuntinys prie Šv. Sosto; J. 
Pranciškonų Ordiną. Tapęs vie- E Pon Lozoraitis, buvęs Lietu- 
nuoliu ir gavęs reikiamą vie-!vos pasiuntinys prie Italijos 
nuolinį ir mokslinį paruošimą, 'vyriausybės; J. E. Vysk. I. Nu- 
1937 metais viršininkų buvo iš- ti> o.F.M.; J. E. Pon. Salvatore 
siųstas į Austriją studijuoti Riccobuono, Italijos mokslų A- 

į ir Laterano 
atostogų metu, Fr. Leonardas civilinės teisės fakulteto deka- 
nuvyko į Jugoslaviją ir ten Lu-|nas; Didž. Gerb. T. D. Mandič, 

i bianos tarptąusiniame Kristaus: 
: Karaliaus kongrese kalbėjo lie- 
i tuvių vardu. Kilus karui, jis jau 
į nebegalėjo grįžti Austrijon, 
'dėlto nuvyko Italijon ir mokėsi
Milano pranciškonų seminarijo
je, kur 1940 metų birželio 29 d. 
iš kardinolo Schuster’io gavo 

I kunigystės šventimus. Bolševi- 
kams užgrobus Lietuvą, jauna

mą, kurios pripažįsta de-jsis levitas negalėjo pasimatyti 
mokratinius principus ir su savo namiškiais bei giminė- 
juos vykdo gyvenime”.

ALT suvažiavimas nuta
rė: Amerikos Lietuvių Ta
ryba susikūrė kaipo įvyk-'tuvon apaštalauti,
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nutarta kiek
LAIC aparato

dizertaci ją rašė: 
“Apie nepilnamečius baudžia
mojoj romėnų ir bažnytinėj tei
sėj”, kurią pabaigęs šių metų 

į balandžio 10 dieną, puikiai ap- 
Igynė.

Dizertacijos gynime dalyva
vo: Gerbiamiausis T. Pol.
Schmoll, viso Pranciškonų Or-

!
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teologijos. 1939 metais, vasaros kademijos narys

I

mis, ir jo motutė 
sūnaus primicijų.

Nebegalėdamas

nematė savo
ti 350.000, ir į kituose 
kraštuose esančių tremti
nių būklės pagerinimą.

Tokie pašaliečių (ne lie- dytos vienybės padaras, ir driekus sumanė studijuoti. 1941 
tuvių) atsiliepimai, kaip: ~~ x 1 1 ‘
“The Lithuanians are the 
best organized for the as- 
sistance of their nationals, 

ithanks to the Lithuanian

sugrįžti Lie-
Tėvas An-

visuomet buvo ir yra pasi-i metais gavęs viršininkų leidi- 
rįžusi priimti bendram mą, nuvyko Romon ir pradėjo 
darbui, minėtųjų įstatų ir į studijuoti bažnytinę teisę, čia 
tikslų prasmėje, visas iki bestudijuodamas gavo bakalau- 
šiol už ALT ribų stovin- rato ir licencijato laipsnius.

I

Rusinimo Simptomai
VVashington (LAIC) — 

OWI birž. 12 d. Baltic 
News Bulletin praneša, 
kad Maskvoje tarnybos 
reikalais lankosi draugas 
Nikolaj Alek s a n d r o v, 
“Latvijos SSR vice-prezi- 
dentas”.

Paieškomi Asmenys:
BALANDOS. Mathevv, Jonas 

ir Pijus, kilę iš Vilkaviškio aps. 
(?) ir gyvenę New Yorke bei 
Čikagoje.

BELENAUSKAI, Juozas ir 
Severinas, Amerikoje pasivadi
nę Bielanowski ar Belanowsky, 
Į Ameriką išvykę 1924 metais 
ir gyvenę Pittsburgh. Pa. apy
linkėje, kur turi farmą. Seceri- 
nas Belenauskas lankėsi Lietu
voje 1938 metais.

BUIVYDĄ, Jonas ir Juozas, 
kilę iš Utenos apskr., Vyžuonių 
valse., prieš karą atvykę iš Bra
zilijos ir gyvenę Čikagoje.

JAKUBAUSKIENĖ - Baza- 
rauskaitė, Alžiuta, Amerikoje 
žinoma dar ir pavarde Jaku- 
bowska, kilusi iš Bazorių km., 
Alytaus apskr.

KARKLIAI, Maikė. Jurgis, 
Juozas ir Antanas, visi gimę 
Amerikoje.

LAURUSEVIČIAI, Jonas, 
Pranas ir Antanas, kilę iš Auk
štosios Panemunės miestelio 
prie Kauno.

LUKOŠIUS. Mykolas, prieš 
karą gyvenęs Montrealyje, Ka
nadoje.

MASAITYTĖS, Antano Ma- 
saičio seserys, kurių nei vardų 
nei ištekėjusių pavardžių ieš
kantis jų brolio sūnus nežino.

MICKEVIČIENĖ - Jankaus
kaitė, kilusi iš Vilkijos vals
čiaus, Kauno apskr. ir prieš ke- 
leris metus gyvenusi Čikagoje.

RATKEVIČIENĖ - Janušaus
kaitė. Anastazija, kilusi iš Kau
no, gyvenusi Aukštojoj Pane
munėj ir prieš dešimtį metų at
vykusi į Ameriką.

. SYLKAITIS, A., prieš keleris 
įmetus gyvenęs St. Charles, III.

VAŽNAIČIAI, Antanas ir 
į žmona, prieš ištekant Ščepavi- 
čiūtė, kilusi iš Raseinių.

VIKANIS, ar Vikonis, Alfon
sas.

i Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:
Consulate General o f Lithuania 

Jfl IVest 82nd Street 
Nevj York 21/, N. Y. 

a.rba
Consulate of Lithuania 

30 N. LaSalle Street 
Chicago 2, III.

Amerikiečiai Pasiruošę 
Naujai Invazijai, 

Sako Japonai

Guam, birž. 21 — Japoni
jos radio skelbia, kadi 
Jung. Valstybių laivai! 
plaukia ties Miyako sala,: 
pusiaukelyj tarp Okinawa' 
ir Formosa. Taigi japonai 
spėlioja, kad amerikiečiai 
ruošia naujus įsiveržimus.

30,000 Japontį Bėga Iš 
Cagayan Slėnio

Manila, Philippinuose, 
birž. 21 — Amerikiečiai 
Cagayan slėnyj, Philippi
nuose, sutinka labai mažai 
pasipriešinimo iš japonų. 
Amerikiečiai užėmė Ila- 
gan, svarbų punktą.

30,000 japonų bėga iš 
Cagayan slėnio. Luzom sa
loj kautynės su japonais 
eina prie užbaigimo ameri
kiečių naudai.

Alijantai Pasirašė Sutartį 
Su Jugoslavais

Trieste, Italija, birž. 21— 
Anglai - Amerikiečiai ir 
Jugoslavijos viršininkai 
pasirašė sutartį, pagal ku
rią padalina Venezia Giu- 
lia, Italijos prieškarinę sri
tį. Trieste miestą palieka 
visiškoje Britų ir Ameri
kiečių kontrolėje.

Sudarė Naują Valdžią 
Norvegijoj

Oslo, birž. 21 — Einer 
Gerharcteen, Norvegų Dar
bo partijos pirmininkas, 
sako, kad jis sudarė naują 
koalicijinę valdžią, kurios 
sąstatą priduos karaliui 
Haakon užgyrimui.

KUR NEMUNĖLIS
Kur Nemunėlis, Dauguva, 
Ten mūsų brangi Lietuva. 
Kur Šešupė miela plaukia. 
Ten širdelę mano traukia.

Tenai mergaitės, kaip rūtos, 
Tikros sesutės Birutės, 
Daro darželiuos lyseles, 
Sėja, sodina gėleles.

Sodina rožes, lelijas, 
Savo darželiuose puikias, 
Kad vasarėlę žydėtų, 
Razetos, rūtos kvepėtų.

O kad ateis šventa diena, 
Tada mergaitė kiekviena 
Skina po rūtų šakelę 
Ir pasipuošia galvelę.

Generalinis Pranciškonų Ordino 
definitorius; Pon. Fedele, Peru- 
gijos universiteto teisių fakul
teto profesorius; kun. Dr. V. 
Pa vaikis; Pon. Ed. Karanaus- 
kas, inžinierius; Pon. St. Lozo
raitis. ministerio sūnus; T. Sa- 
kevičius, M.I.C.; klier. Sukac
kas. S. I; klier . A. Arminas; 
Pon. Balnius, kareivis iš Lon
dono ir daugelis kitų aukštų 
svečių, neskaitant vietinio uni
versiteto profesorių ir studen
tų.

Naujasis daktaras, negalėda
mas grįžti Tėvynėn, savo moks
lo srityj tebesigilina toliau 
klausydamas paskaitas Latera- 
no civilinės ir bažnytinės teisės 
fakultete ir “Sacri Concilii” 
Kongregacijoje.

Tėvas Leonardas Andriekus 
Lietuvos pranciškonų yra pa
kviestas į U. S. Ameriką, dar
buotis savo tautiečių tarpe, ne
trukus išvyks į Lietuvos Pran
ciškonų Šv. Antano vienuolyną 
Mt. St. Francis, Greene, Me.

Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

1945-IV-ll.

šiol už ALT ribų stovin
čias organizacijas.

Liečiant bendradarbiavi
mą su kitomis tautinėmis 
grupėmis Amerikoje, su
važiavimas pasisakė tei
giamai. Šiuo reikalu, ALT sumanymuose šis ALT su- 
Vykdomasai Komitetas y- važiavimas 
ra įgaliotas bendradar- vadovavosi mintimi —prie 
biauti tam tikrais bend- talkos traukti galimai pla- 
rais pamatais, k. a. aiškus tesnius visuomenės sluog- 
kontragento pasisakymas>nius, gi pačią ALT akciją 
už Atlanto Čarterio princi- plėsti, 
pus ir už suvereninę Lie
tuvą.

Šia proga suvažiavimas visi suvažiavimo dalyviai, 
užakcentavo, kad kaip tik'Amerikos Lietuvių Kon- 
tokiu pagrindu Amerikos:greso sušaukimo momentą 
lietuviai, nuo kelių metų,; palikta nustatyti ALT 
ranka į ranką sėkmingai 
eina su amerikiečiąį 
viais ir estais.

Paskutiniajame darbo
tvarkės punkte buvo svar
stomas Politinės Komisi
jos organizavimas vietose, 
finansinė akcija, ir visuo
tinojo Amerikos Lietuvių 
Kongreso sušaukimas, 

j Politinės komisijos rei- 
Į kalais referavo jos pirmi
ninkas, adv. Wm. F. Lau
kaitis, finansinės akcijos 
— ALT iždininkas M. Vai- 
dyla. Abiem temomis bus

--------------------------------------------------------------- |
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$3.50KAINA

įvyksta Siancl’iA

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

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

ŠVEKČ. P. MARIJOS 
apsireiškimai liurde

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

paskelbti atskiri praneši
mai.

Tuo tarpu pravartu pa
sakyti, kad savo naujuose

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 738 puslapius. Minkštas 

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

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

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

S
I
i

I n

“Darbininko“ Administracija,
Siunčiu $ ... ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė .............................. ........
Gatvė ..........................-...............................
Miestas ir Valstija ........................................
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knyga(s)

<♦> <♦> <♦:•

f 
f

lat-

pagrindinai

Roma,

Tai buvo pagrindinė 
mintis, kuria vadovavosi

Vykdomajam Komitetui, 
kadangi šiuo metu vei
kiantieji kelionių suvaržy
mai neleidžia suvažiavimo 
šaukti ir mums, kaipo A- 
merikos patriotingiems pi
liečiams, nederėtų suyar- 
žymų vengti arba juos a- 
peiti. Tačiau, Amerikos 
lietuvių organizacijos pra
šomos rūpintis dalyvavi
mu busimajame Kongrese 
iš anksto: Kongresas bus 
šaukiamas, kaip tiktai pa
lengvės geležinkelių našta 
ir kelionių suvaržymai.

TEN, KUR NEMUNAS
Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų.
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo
Tuos didžius laikus.
Bet lietuvis netikėjo, 
Kad pavergtas bus.

Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai,
Milžinų ten kaulai pūva. 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas...

. Maironis

Kreipkitės su užsakymu;
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— Treji metai Pacifiko salose. — “Mačiau japo
no peršautą kapelioną mirštant". — Durtuvais 
badėmės, granatomis svaidėmis. — Palaidos 
žmonos neištikimybė atėmė kario gyvastį. — 
Moters fotografija pirmose fronto linijose. — 
Kario nuomonė apie šešiolikametes, svyruojan- * 

čias gatvėje. —

MALARIJOS ATAKA i lioną taip prisiartinusį 
Traukinys buvo taip per-1 Prae linijų ir nušovė... i 

pildytas, kad kiti keleiviai kartų ir mes kovoje 
sėdėjo ant lagaminų, kiti durtuvais badėmės, gra- 
stoviniavo ant tako. Vago-i na^om^s svaidėmis... 

| ne buvo Plikyta šilta ir pOMĖGIŲ MEDŽIO-
Komunistai jau seniai griežia dantį ant Ispanijos.tvanku. Didele dalis ke- __

vado gen. Franco. Vienas komunistuojantis prancūzų liauninkų buvo kareiviai, _ J
laikraštis šūkauja, kad dar ne visa fašistinė trejukė —į kaikurie jų, _ atsisagstę SERGĄS JOS VYRAS 
Hitleris, Mussolini ir Franco — yra likviduota. Franco į krūtines, pliekė kortomis.! ir vėl karys sustojo kai-, 
dar tebe gyvas, gi jis nusipelnęs tokio pat likimo, kaip i Tik vienas karys stove jo (be jęs. Prisiminęs, kad va-, 
ir anuodu. Girdi, daugiausia tai Prancūzijos interesas viduryje, miline apsivil-žiuoja atostogų, toliau tę- 

_ _ - , ( I
• I

pa-; — Ar manote atostogos
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________________ ) — yra likviduota. Franco'krūtines, pliekė kortomis.: ir vėl karys sustojo kai-j 
dar tebe gyvas, gi jis nusipelnęs tokio pat likimo, kaip į Tik vienas karys stovėjo bėjęs. Prisiminęs, kad va-. 

; vidurvie. miline apsivil- žiunia atostogų toliau te
tą likviduotę atlikti, nes Franco betarpinis jos kaimy-jk§s. Jo veidas buvo raudo-;sė kalbą: 
nas, ir pirmas nuo jo pavojus gresiąs prancūzų tautai, i nas> tyS kažkaip pa-j 4 _
Tačiau, nežiūrint to raudonųjų .riksmo, DeGaulle vi-ĮPurięs. Užkalbinau, ir jis j bus labai linksmos? Sa
šai nesiskubina Franco likviduoti. Priešingai, jo vai-pm^ pasakoti savo gyve- kiau, kad penki iš mūsų 
džią oficijaliai pripažino. Dėl to vėl kilo didelis riksmas'nim0 istoriją: idistrikto jau žuvo. Aš tu-
raudonųjų stovykloj, bet DeGaulle pasiaiškino tuomi,j — Matau, kiti prakaituo-, rėšiu matyti jų tėvus, bro-
kad Prancūzijos nelaimės metu Franco pasirodė geru ja, o man šalta. Trejus me-ilius, seseris, jie klausinės 
kaimynu ir davė leidimą prancūzų armijos likučiams: tus išbuvau Pacifiko salo- apie savo žuvusius mie- 
persikelti į Afriką, kad ten atsigriebtų kovai už išsi-'se, gavau malariją ir da-. luošius... Ką aš jiems sa- 
laisvinimą. Pasiaiškinimas buvo oficialus, bet tikro ji. bar, kaip tik jaučiu tos Ii- kyšiu? Vienas mūsiškis 
priežastis visai kita. DeGaulle ir Franco dvasiniai gi- gos ataką... Kad ir pagy- gavo malariją. Gal būtų iš- 
miningi: abudu yra katalikai ir abudu lygiai nepaken- siu, nebebūsiu tas pats, ką gijčs, bet sužinojo, kaip 
v. , - - * x - ------- x i------ .jo žmona pamiršo šeimos

ištikimybę, su kitais laks- 
į to. Tamsi atrodė tam ser-

’ Vienas mūsiškis 
priežastis visai kita. DeGaulle ir Franco dvasiniai gi- gos ataką... Kad ir pagy- gavo malariją. Gal būtų iš- 

• _ _• _ i____21 ____________ 1_____ j___ 1’1____ r •__ ___  1______ 1____________ X -____ __ 1___ _ . ' oi ii naKaKi” <
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čia komunistų. Be to, ir Anglija vargu beleistų komu- pirma buvau... 
nistams Ispanijoj įsigalėti, nes tai būtų didžiausias AMERIKOS KRANTE 
pavojus ir Gibraltarui, ir visam Viduržemio vandeny-• _____ hčBRHC
nui, kurį Anglija pasiryžus laikyti savo įtakoj. Tad su ISLlPUb ASAnUa 
Franco likvidavimu komunistams teks palaukti, ir tai RIEDĖJO 
labai ilgai, net, kaip tai sakoma, “iki graikiškų Kalė-' /" ‘ ’ 
dų”, t. y. niekados nesusilaukti. Komunistai tai nujun- koti: j
ta ir savo pykčių išlieja įvairių pasikoliojimų formoj. ! — Daug kartų buvau pir-Į

Prie pasikoliojimų jie prideda dar savo vaizduotės 
išperas. Komunistų vaizduotė laki, bet ne vyriškai la-

ŽMOGUS IR 
LIŪTAS

Į penkis metus pirmu kartu Mulheim mieste
lis Vokietijoje, turi viešą Dievo Kūno procesiją. 
Tą galimybę jiems suteikė, kai amerikiečiai už
ėmė tą miestelį.

Po girias žaliąsias vaik
ščiojo žmogus. Vaikščio
damas liūtą sutiko. Du ga
liūnu pasimatė: vienas gi
rių viešpats, antras — kai
mų ir laukų valdovas.

Tarp tokių ponų niekad 
santarvės nėra: tą tiesą vi
sas pasaulis žino.

Juodu tuoj susipyko. 
Žmogus, pažinęs liūtą, 
tuoj iš piktumo jį kipšu 
pavadino ir, sviedęs į jį 
kirvį, kuriuo medžius ka
pojo, jam koją pažeidė.

Po kiek metų (taip buvo 
Dievo lemta) juodu vėl su
sitiko. Žmogus tylėjo, nie
ko liūtui nesakė. Liūtas, 
atsiminęs pirmąją pažintį, 
tik dantį griežė, 
nebesitverdamas, 
žmogui:
— Žinok 

galingasai, 
galvą, jog 
sakytas ir
dis yra daug piktesnis už 
kirtį. Žaizdos skausmą, 
man tavo padarytą, užmir
šau, kad ir daug kentėjau, 
bet pikto žodžio, kurį iš ta- . 
vęs aną kartą girdėjau, — 
tu tyli, jo neatsiimi, — ko
lei mirsiu — neužmiršiu!

S. Stanevičia.

Piktumu
sako

valdovegerai,
gerai įsidėk į 

neteisingai pa- 
neatsiimtas žo-

šioja, — pratariau.
— Tai mano pirmoji do

vana jai. Aš tą paveikslą iri 
kovose su savimi nešio
juosi. O, ji kas mėnuo eina

čiuodavau, kur tuo metu 
galėtų būti Mišios mano 
krašte. Sakysime — New 

Į Yorke. Tai aš dariau in
tenciją, kad aš tenai noriu 

I - - • - - .............gančiam kariui ateitis Nė išpažinties, ir man tą pri- dalyvauti sekmadienio Mi- purtė. Ar gi tam mes ka-
šiose, kad aš savo sieloje 
— dalyvauju.

mena. Teisybę pasakysiu, 
aš kartais paimu burnikę, 

j bet ji sudraudžia, ir reikės _ #_fCT - c
I klausyti. Paskutinį kartą, oUZElol A», PLoLKŲ

'mose fronto linijose. Kai'mąstėme apie tą moterį,;
išlipau į Amerikos krantą! kuri savo neištikimybę,

ki. Ji daugiau vaikiška. Štai pavyzdys. Vienas komu- dabar grįždamas, ašarosi gali^kyti, nužudė ^avo sūnelis bažnyčioje klū- 
nistų laikraštis (šiuo kartu angliškas) daro keistą žy- Uogaus’2^is* tarp mūsų... j
si i fantaziios sriti. Jis ne tai snėlioia. ne tai anvtikriai _saug J • 4.................................•_______ ’gį į fantazijos sritį. Jis ne tai spėlioja, ne tai apytikriai 
teigia, kad Pilipinai, susilaukę nepriklausomybės, gali 
tekti — Ispanijai. Mat, esąs toks dalykas, kad Jungt. 
Valstybėms, per 50 metų valdymo, nepavyko išrauti iš 
pilipiniečių feodalizmo pradų. Amerika yra pasėjusi 
nemaža demokratinės sėklos, bet ji Pilipinuose mažai 
teprigijo. Daugelio akys nejučiomis krypsta į Ispani
ją, kas ypač paaiškėjo civilinio karo metu, kuomet pi- 
lipiniečiai būk tai gausiai šelpę Franco. Ir dabar kai 
kurie gudrūs fašistai, apsimetę demokratais, kaip an
tai toks Soriano, prisiplakęs prie nesusigraibstančio

nebesigydė. Koks jam gy- 
Atsiduso ir vėl ėmė paša- venimas? Mirties laukė ir..

sulaukė...” į

Abudu vėl tylėjome ir kaj bivau ~ VIENUOUų
me prie Komunijos. Ir da- SLAUGOMAS 
bar eisime, o keturių me-; „ m ,

atsigulti ligoninėje Euro- 
‘poje, kur dirbo seserys 
vienuolės. Jos man sūrio 
ir kitų dalykų, nežinau iš 

j kur gaudamos, atnešdavo. 
(Net šitą va rožančių dova- 

Kitame vagone išsikal- no jo (ir tą tardamas išsi- 
bėjau su jaunu, nevedusiu traukė iš kišenės juodą, 
kariu, nesenai grįžusiu iš paprastutį rožantėlį, kuris 

.karo lauko. jam dabar buvo brangiau-
ge- — Daug teko matyti ir sis atminimas). Aš sese- 

! pergyventi.

venimą sekios; aną palaidą TARP SPROGSTAN- 
nnmpcriii nio • ___ _- lių sukniubęs meldžiausi. 

(Vienu metu — 29 dienas 
kovojom. Tas baisus nuo
latinis atakų laukimas... 
Tas nuovargis, kada tik 
apkase gauni kiek pasnau
sti. Iš manųjų namų dis- 
trikto septynis pašaukė, o 
dabar tik du gyvi paliko
me. Mačiau kapelioną mir- L <2.1. 1Q11U Ui 101 LFlClIięO UI IV UV0U.01t 1 Cll MUUaiAUiv w. X T J 1

gen. MacArthur, gali įsibrauti į nepriklausomą jau ® a? *. ..^ ar v.s su? us‘ 
Filipinų vyriausybę ir - pasukti tiesiog j Ispaniją!

Kad gen. MacArthur nesusigraibąs politinėj si- gal miršta kuris, gal rei- 
tuacijoj, aišku kad ir iš to, jog jis neįvertino komunis- kia dvasinės pagalbos. Ja- 
tiniai nusiteikusių partizanų “Huk Bala-Hap” (liau- ponai pamatė vieną kape- 
dies armijos), kurie ryžtingai kovoję su japonais, bet ---------------------------------
MacArthur juos nuginklavęs ir išvaikęs už “banditiz- tai reikia jo veiklą sabotažuoti. Kad ir nešvarus van- ’ šventadienių, kad neturė- 
mą, plėšimus ir priešamerikietišką veiklą”. Štai kuriuo, bet komunistams jis tinka, by tik kristų ant Ru-j jome kapeliono, 
šuva pakastas. MacArthur nepakenčia komunistų, už.sijos malūno. K--------1J - m-J- -

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

V.

Tautgėla Susirūpinęs
Bezickas tai pastebėjo. Jis panašiais skru

pulais nesivaržė. Taigi, užsispyrė Tautgėlą 
prie to prikalbinti.
— Tai vienintelis būdas tiems litvomanams 

iš čia iškrapštyti. Su teismu mes daug ko ne
atsieksime. Už pasikėsinimą nukirsti medį — 
juk jie to medžio nei nepavogė — jiems gali 
duot kokį mėnesį, gal ir mažiau, kalėti. Kokia 
iš to satisfakcija? O jei juos įtrauktume į po
litiką, tai ir tas Bitinas turėtų iš čia išsineš
dinti. Aš tuojau nulėkčiau pas tą žandarą 
^Pomadiną, ir šį vakarą, vėliausia rytoj apie 
pietus, tuos litvomanus turėsime bučiuje. 
Tas kaštuos nedaugiau dviejų šimtų rublių. 
Tai kaip, p. Tautgėla?

Tautgėla susimąstė. Iš viso, tas niekšiškas 
žmonių pardavimo planas jam smarkiai ne
patiko. Tautgėla vis dėlto turėjo dvarponio 
garbės sąvoką. Čigoniška išdavystė netiko jo 
skoniui. Bet mintis apie Bitiną išvarė jį iš 
pusiausvyros. Tamsiai susiraukęs jis atsakė:

— Gerai. Važiuok pas žandarą. Bet turi man 
prižadėti, kad neareštuosi jų be mano žinios. 
Aš tuo tarpu nuvyksiu pas Vaišmantą ir mė

riavome, kad jos laisve be- 
i sinaudodamos tais palai
dais šuntakiais nueitų?!

J. Prunskis.

Didžiaus'as nugalėtojas 
tas, kurs nugali pats save.

.pomėgių medžiotoją...
— TEISYBĘ PASAKY
SIU, KARTAIS PAIMU
BURNIKĘ

Karys prisiminė savo
žmoną:
— Manoji katalikė,

ra.” j pergyventi. Tarp sprogs- rims atiduodavau savo
Ir, pasirausęs po savo tančių granatų lakstėme gaunamus saldainius, kad 

daiktų maišelį, jis man iš- po Afrikos smiltis, kur a- jos vaikams išdalintų, 
traukė savo žmonos pa- rabai su kariais mėgsta Su ilgesiu grįžau į savo 
veikslą, neblogai atrodan-' prekiauti. Dalyvavau Ita- miestą Amerikoje. Sma- 
tį. i Ii jos atakose. Iš mūsų 300 gu, bet man buvo taip liū-

—Matai, ir kryželį ji ne- J būrio sveikų beliko 32. Oi,
--------------------------------- 1 karštai meldėmės! Buvo

ginsiu jį įtikinti, kad pašalintų Bitiną iš savo 
namų. Gal apseisime ir be žandarų.
— Ką! — pašoko Bezickas. — Tamsta vyksi 

pas Vaišmantą?! Juk tai jums pažeminimas. 
Prie to, pakenksite visam reikalui. Išbandy
site paukščius prieš laiką.

Bet Tautgėla nenusileido.
— Ne, — tarė jis, — aš kitaip negaliu. Rei

kia būti žmoniškam. Reikia išmėgint kitas 
priemones, kol prieisime prie paskutinės.

Bezickas žinojo, kad bereikalinga su Taut
gėla ginčytis. Momentą pamąstęs jis tarė:
— Tegu bus ir taip. Bet — reikia skubintis 

pas žandarą.
Taręs šiuos žodžius, Bezickas, neužmiršęs 

išgauti iš Tautgėlos 200 rublių, smuko iš 
kambario. Eidamas pro duris, jis lyg nugirdo 
skubotus žingsnius, lyg sušlamėjo moteriški 
drabužiai, bet nieko nesuskubo pamatyti. 
Kas čia būtų? Gal Eugenija? Ar ji būtų to
kio žemo būdo, kad klausytų už durų? Bet — 
numojo ranka Bezickas —'po to įvykio su 
manim, iš jos visko galima tikėtis. Savo jaus
mų Eugenijos atžvilgiu jis dabar nenagrinė
jo. Jam rūpėjo tik kerštas. Ar ji būtų nugir
dusi, ką juodu su Tautgėla kalbėjosi? Bet vis 
tiek, tas nesvarbu. Bezickas turi savo planą, 
kurio nė Tautgėla negalės suardyti, o ką čia 
reiškia tokios Eugenijos protas!

Ir jis skubotai užsisakė vežimą, kurs vei
kiai buvo paruoštas kelionei. Už keliolikos 
minučių Bezickas lėkte lėkė pas žandarų vir
šininką.

Tautgėla ilgai negalėjo atsipeikėti. Bezic-

ČIŲ GRANATŲ 
AFRIKOJE ir ITALIJOJ

Žmones piktina tas fak
tas, kad tiesa taip papras
ta. Goethe.

MEAT POINTS

i įnmp lrarwUinnn, nebuvo 
K.'pamaldų. Tada aš apskai-

dna, kai pamačiau, kad 
mergaitės, jaunutės — po 
keturiolika, šešiolika me
tų vaikšto gatvėse pasigė
rusios. Mane tas net su-

l A M B

standard cuts
high POINTS
LO* PO;nt$

LEGLOtNFLANK RIS BRcASTNtOCSHOULDERSHANK
totai $ioe įco-

M7.
12

12
10
6

20
4

F«OM All RAfiTS »OU CAN SAVE u S E 0 F * T TO EXCHANGE FO« CaSh ano Ext«a RaTIOn FOinTS

ko atpasakoti įvykiai atrodė jam nerealūs ir 
netikėtini. Pirmiausias jo tikslas buvo pasi
matyti su Eugenija. Ji turės pasiaiškinti, ko
dėl atsakė Bezickui. Žinoma, ji kalta be ma
žiausios abejonės, bet vis tik reikia išklausy
ti ir kita pusė. Gal ji turi visai kitą priežastį. 
Gal Bezickas perdeda. Gal nemokėjo su ja 
elgtis ir perdideliu savim pasitikėjimu įžeidė 
jos bajorišką garbę. Bet kur ją rasti?

Tautgėla perėjo visus namų kambarius, 
pažiūrėjo į virtuvę — Eugenijos nei pėdsako. 
Pasiuntė tarną į parką jos paieškoti. Už pu
sės valandos tarnas sugrįžo — be pasekmių. 
Norėjo surasti Viktorą, gal jis kur ją matė. 
Bet nei Viktoro negalėjo sučiupti. Tautgėla 
pradėjo nerymastauti. Dar niekad nieko pa
našaus jo namuose nebuvo atsitikę. Pagaliau 
nuėjo į arklidę, manydamas ten ką nors su
rasiąs, bet ir čia viskas buvo tuščia. Darbi
ninkai dirbo lauke, vežėjas išvažiavo su Be- 
zicku, o arklininkas kažinkur užlindo, kad jo 
nieku gyvu nebuvo galima sumedžioti. Taut
gėlą apėmė toks pyktis, kad nesavu balsu su
riko:

— Petrai! Petrai! Atsiliepk kur nors, tu ne
naudėli!

Iš pakluonės pasigirdo duslus tarno bal
sas:
— Klausau pono.
— Kas jums čia visiems šiandie pasidarė, — 

piktai tarė Tautgėla. — Kur panelė?
— Išjojo į laukus, pone.
— Į laukus, — suaidėjo Tautgėla, — kada?
— Visai neseniai, pone.

— Neseniai! 0 kas jai leido? — sušuko po
nas. Tuojau susipratęs, kad toks klausimas 
tarnui gali keistu pasirodyti, pridūrė: — o 
kur ponaitis?
— Ir tas išjojo į laukus, — atsakė tarnas.
“Kas čia per komedijos?” — piktai suniur

nėjo Tautgėla ir garsiai paklausė:
— Ar abudu sykiu išjojo?
— Ne, pone, — atsakė tarnas. Panelė išjojo 

pirmiau, o ponaitis kiek palaukęs, paskui. A- 
budu labai skubinosi.

“Kas čia yra?” — nesuprato Tautgėla. Kas 
čia per intrygos? Jis jautė, kad nuo jo kaž
kas slepiama ir daroma be jo žinios ir leidi
mo. Tokių dalykų jis vaikams nedovanodavo. 
Ir dabar nedovanos, ypač dabar. Toks panei
gimas tėvo autoriteto jiems dykai nepraeis. 
Viktoras vaikištys — jam užteks papraščiau- 
sios pabaudos, bet Eugenija nuėjo pertoli. 
Toliau Tautgėla neleis jai sauvaliauti. Jo va
lia bus jai įstatymu.

Susirūpinęs, piktas, neramus, Tautgėla 
parėjo namon. Jam daugiau nieko nebeliko, 
kaip tik laukt dukters sugrįžimo. Bet staiga 
jam dinktelėjo į galvą mintis, kad ilgai lauk
ti negalima. Bezickas karštagalvis. Jis gali 
pridirbti visokių netikslumų ir su žandaru 
tuč-tuojau Bitiną užklupti. Tas būtų perdaug 
jau chamiška. Reikia elgtis žmoniškiau, atvi
riau ir perspėti Bitiną kol dar nepervėlu.

Ir Tautgėla pasirįžo vykti tuojau pas Vaiš
mantą.

(Bus daugiau^
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TĖVŲ DĖMESIUI
Prasidėjo atostogų laikas. Visi, kas gali, jauni ir 

seni, stengiasi pasprukti iš miesto kur nors į gamtą pa
silsėti ir pasidžiaugti.

Tėveliai, kur leisite savo dukreles? Mes kviečiame 
lietuvių tėvų dukreles pas mus į Mergaičių Stovyklą, 
kuri bus nuo liepos mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 d.

Be poilsio ir žaidimų gryname ore, mes norime 
dar padėti mergaitėms pramokti arba, jei moka, ge
riau išmokti lietuvių kalbą ir susipažinti su mūsų tau
tos kultūra. Todėl programoje yra numatomi lietuviški 
tautiniai žaidimai, dainos, šokiai, lietuvių kalbos pa
mokos ir pasakojimai Lietuvos istorijos bei lietuvių 
literatūros temomis.

Keletą sykių per savaitę mergaitės bus vežamos 
maudytis ir mokomos plaukti.

Į stovyklą yra priimamos mergaitės nuo 7 iki 14 
metų amžiaus, galima įregistruoti dviem savaitėm 
(nuo liepos mėn. 1 d. arba nuo liepos mėn. 15 d.) arba 
visam mėnesiui.

Atlyginimas: $10.00 į savaitę.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys.

Immaculate Conception Convent,
R. D. 1. Putnam, Connecticut.

laisvę, prisiartinus prie šventos 
tėvų žemės, kuri surakinta 
žiauriųjų azijatų vergijos rete
žiais, negalėjęs jos ginklu ap
ginti ir net neišvydęs jos giliųjų

I
l
I

I 
I Ant granatų atsisėdę šie trys amerikiečiai kariai Luzon saloj peržiūri 

laikraščių žinias, kaip mūsiškiai kovoja kituose frontuose.

Miškas Ūžia

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS i

PHiLADELPHIA, PA.
I

Amerikos L. Taryba Sukėlė 
S500.00

j
i

Lietuvos 
minėjime, 
rinkliavos

parapijoj

reikalams 
j

Miiukienė i
Šv. Kazimiero

I

ir didelės propagandinės nau
dos. Plačiai per ilgą laiką gar
sinta per abi lietuviškas prog
ramas per radiją, kad lietuviai 
veikia ir kad jie dirba už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Keli 
tūkstančiai lapelių paskleista 
po visą miestą ir lietuvišką ir 
amerikonišką visuomenę su šū
kiu. kad mes kovojam už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Lie- 

■ tuviškuose laikraščiuose nuolat 
buvo žinių ir žinelių, kad Phi- 
iadelphijos lietuviai veikia ir, 
dirba Lietuvos laisvinimo bylai. 
Pats Seimo minėjimas su gra
žia menine programa ir prakal
ba turėjo didelės įtakos visiems 
atsilankiusiems ir visiems 
tiems, kuriems rūpi tikrieji lie
tuvių reikalai.

Aukos nusiustos A. L. Tary
bai. birželio 4. 1945.

A.L.T.P.S. Sekretoriatas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikėjai Philadelphijoj per pas
kutinį laiką vėl sukėlė apie 
$500.00 Lietuvos gelbėjimo rei
kalams. Jie jau anksčiau kiek 
buvo sukėlę $500.00 Informaci
jos Centrui paremti. Pinigai bu
vo sukelti aukų rinkimu ir pa
rengimu 25 metų 
Steigiamojo Seimo 
Štai smulkesnė tos 
apyskaita.

1. Šv. Kazimiero
daugiausiai surinko panelė Ona 
Unguraitė, kuri savo didžiu pa- 
siaukavimu ir kantrybe tikrai 
gražiai pasidarbavo ir surinko 
tiems svarbiems
$138.25: 2. P. Agota Mažeikie
nė, $65.00; 
S22.00. Iš 
parapijoj 
Jurgio parapijoj $34.00. — f 
ko pp. Sabienė ir Čebatorienė; 
5. Per 25 m. L. St. Seimo m. 
$134.55. Surinkta aukų ir p. J. 
Daukos $25.00: 6. Pelnas iš mi
nėjimo S82.33. Iš viso $476.13 
surinkta ir dar iš kitų aukų pri-, 
dėta $23.87. kas ir sudarė $500. 
Tas aukas surinko Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Philadelphi- 
jos skyrius lietuvių ir Lietuvos 
gynimo reikalams.

Šalia aukų ir jnaterialės nau
dos. tuo vajumi padaryta daug

UŽBAIGIMO AKTAS

i

♦
*

♦
♦

I

Gegužės 26 d. pp. K. B. Lau
ručiai minėjo savo 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Šia 
proga p. K. Lauručio motinėlė, 
p. A. Mažutaitienė savo namuo
se iškėlė šaunų bankietą, kur miškų ir vylingųjų ežerų, pali- 
dalyvavo gražus būrelis svečių, kęs tautą kraujuotoje vergijoje 
Tą pačią dieną p.p. Lauručių ir barbarų žudykų praktikai, 
sūnus Kaziukas priėmė pirmąją kuriai nevalia pažinti kas yra 
Šv. Komuniją. Sveikiname p.p. laisvė, kuriai likimo mesta da- 
Lauručius ir linkime jiems ge- lia — išnaikinimas, prašalini- 
riausių sėkmių. Į mas nuo rutulio ir iš tautų tar

po, turi grįžti atgal užsikimšęs 
ausis, kad negirdėtai tų tautos 

.’ žodžių, kuri maldauja ištiesus 
rankas — pasigailėkite žūsta
me! Skaudu, bet užkimšęs au- 

įsis, užmerkęs akis, atgal per 
Vokietijos griuvėsiną”. Karys 
V. Raškevičius, būdamas Lietu
voje 1940 m., matė komunizmo 
bango įr Lietuvos kančių pra-•„ Reiškiame T

___________ i
Pirmadienį, birželio 18 d. N. 

P. bažnyčioje, 8:30 vai. ryte, 
atnašautos šv. mišios už žuvusį 
karį, Juozą Jakimavičių. Karys 
Juozas, sūnus Juozo ir Ievos 
Jakimavičių žuvo Vokietijoje 
prieš V-E Day, ir tik dabar ne
seniai tėveliai sulaukė žinių/ 
kad jų sūnus Juozas, gindamas 

i šalį garbingai žuvo. _______ _ ,. ... dzią. Jis buvo L.D.K. Vytautop.p. J. I. Jakimaviciams gilią TT ” . , ,,
« • . . , . i Universiteto mokinys. Ji bolse-uzuojautą, netekus brangaus' .... , , .vikai jau buvo apdovanoję re

težiais ir paskyrę Sibiro ištrė-
Šv. Elzbietos ligoninėje sun- mimui, bet patyrė, kad Ameri- 

kiai serga mūsų parapijos mo- ; kos pilietis, išsižiojo lig varnai, 
kyklos mokytoja, Seselė Cicili-! ir neteko sūrio. Linkime kariui 

|ja - Mary J. C. Manoma, jai 
teks pergyventi sunkią operaci
ją. Savo maldose atsiminkime 
gerąją Seselę, 
jėgų paaukojo 

i sų vaikučius.
; sveikatos.

I

Miškas ūžia, verkia, gaudžia; 
Vėjas žalią medį laužo;
Nuliūdimas širdį spaudžia, 
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Girios tamsios, jūs galingos, 
Kur išnykote, plačiausios? 
Dienos praeities garsingos, 
Kur pradingote, brangiausios?

Miškas verkia didžiagirių,
Baisūs kirviai jas išskynė.
Verkia Lietuva didvyrių:
Jų neprikelia tėvynė.

Kas mums praeitį grąžintų, 
Ir jos garsą, ir jos galią?
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žemėmis išbalę?

Tu girele, tu žalioji,
Tu, kurią laikai išgriovė.
Tu, lietuvi, kurs vaitoji...
Jūs užmirštumėt senovę!

Bet tas šaltas šiaurės vejas 
Blaško žmones ir girelę 
Ir, daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia.

Mainos rūbai margo svieto: 
Silpnas kelia, tvirtas griūva!
Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galiūnai pūva!

Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę: 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę!

I

I

I

sūnelio.I
I

I

‘ V. Raškevičiui laimingai grįžti 
j į namus.
I

PADĖKA
Tariu širdingą ačiū p.p. Mažu- 

taitienei ir Lučinskienei, taipgi
■ p-lėms Mažutaitytei ir Laučkai- 
i tei ir savo mylimai žmonai E- 
milijai, kurios mano gimtadie
nio ir vardadienio proga, pada
rė man malonų surprizą birželio 

Stopghton, Mass. Jų atsilanky-l 12 d. Taipgi ačiū už gražiai do-

kuri daug savo 
mokindama mū- 
Linkime greitos

tą faktą gal nieks labiau neat
jaus. kaip šis mūsiškių keturių 
būrelis.

Taip. Vila, mūsų brangi Alma 
Mater mus jau išleidžia. Tiesa, 
ne tiktai išleidžia, bet ir išsiun
čia, — ar norim ar nenorim.

Alma Mater mus privedė iki 
savo aukščiausio klasių laipto, 
ir liepia dabar iškeliauti, žo
džiu, stoti į gyvenimą.

Išleisdama. Alma Mater, pri
mena, jog išsivežame ir savo 
kraitį, — kraitį, kurį krovėm 
per visus šituos keturius metus.

I . . . . ■ ,
į Kraitis — yra išmintis ir kata- 
: likybė.

Išleisdama, ji primena ir tai, 
I jog gyvenime sutiksime visa 
tai, ką mokykloje prie jos kojų 
sėdėdamos drauge apturėjome.

Išleisdama, galop, primena ir 
tai, jog dvasioje ji visame mūsų 
gyvenimą seks.

Taip, — išleistuvės. Nebūsim_ r,.r.
daugiau šios brangios Vila Juo- reivis 1/c signalman 

; zapo Marijos studentės. Visgi, 
prisiimame tą dalį ir iš Alma 
Mater įmamės į gyvenimą daug 
vilties, nes žinome, jog einame 
su jos palaiminimu.

Brangūs Tėveliai, pastebiame 
Jus sėdint tarp svečių su pasidi-| 
džiavimu. Mums Jūsų džiaugs
mas, tai išleistuvių didžiausia 
dovana. Tiesa, davėt mums tiek 
daug, bet Jūsų džiaugsmu aša-

. . _ . _ _ _ rotose akyse yra mūsų laimė. me jjem daug panašių linksmų
diplomų išdalinimas. Estradoje mo Vila Juozapo Marijos Aka-, Dėkingumu branginam ir tą Jū-' jubiliejų.
plevėsavo didelės Amerikos ir demijos, Newton, Pa.,
Lietuvos vėliavos. 10, 1945: —

Pradžioje buvo sugiedotas A-į Didžiai gerbiami Kunigai, Če
rnenkos himnas. Po to Vilos rosios SeseIės’ mūsų Tė‘
moksieivių choras, vad. seselės Malonūs Svečiai, Drau-
Onos Marijos gražiai sudaina- j »utes- 
vo: “Love’s Old Sweet Song’J šiandien šis pokylis 
“Sea Gardens” ir “Žaliuok Rū
telė”. Susirinkusieji gausiai 
plojo. Choro narės pasakė eiles 
“Ilgesys”.

Kalba kun. Dr. V. Martusevi- 
čius. Po to seka graduančių at
sisveikinimo kalbos: Amilija

, lietuviškai; Loreta
, Šagždaitė, angliškai. Dar kal-
i ba kun. F. A. O’Reilly. Diplo
mas įteikia Vilos kapelionas 
kun. P. Vasiliauskas ir dovanas! 
už pasižymėjimus moksle išda
lina. Diplomas apturėjo: Loreta 
B. šagždaitė, Amilija M. Pūkai
tė. Teresė E. Mačalytė, ir Mary;

Į Jean Blair.
' Vėl choras sugieda “Thanks 

« j Be To God" ir užbaigė Lietuvos' 
L himnu. Dainų programoj akom-' 
*! paniste buvo mokinė Teresė An- Į 
i: 1 drulytė. 
Vi Dar valandėlę pasišnekučia-Į 
Livę. svečiai skyrstėsi maloniau-' 
• ■šiame ūpe. ačiuodami Sesutėm 

j mokytojom už gražiai prireng-’ 
. J|įtą dienotvarkę. Svečias, j

t

Birželio 16-17 d.d. pas p.p. 
Kontrimus lankėsi jų dukrelė ir 
žentas, p.p. S. A. Railai iš

mo proga, buvo pagerbimui tė- vanas- Jums dėkingas, A. D.

3. Elena
viso
— $225.00 ; 4. Šv.Įvyko iškilmingas užbaigimas —---------------------------------------

Rin-j mokslo meto Vila Juozapo Ma- dįjį vilos kambarį, kur buvo iš- 
pnp' v'inic' A Ir odom i -j ne VMTtnum

Sekmadienį. gegužės 10 d. į-'

j riojs Akademijos.
Pa.

Į gražią žaliuojančią Vilą su
važiavo apsščiai svečių, pama
tyti ir išklausyti gražiai su
rengtos seselių Kazimieriečių 
mokyklos užbaigimo progra
mos.

3-čią vai. po pietų visos mok
sleivės. graduantės ir svečiai 
suėjo į Vilos koplytėlę, kur įvy
ko palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Po to visi susirinko į di-

Maironis.

Graduantės Amilijos Pūkaitės 
Newtown.; pildyta turininga programa ir kalba, pasakyta laike užbaigi-

į
I
I

! 
i |

I

I
i

yra 
mums. Tai mums išleistuvės. Ir

Užsiprenumeruokite Įdomiausj 
Du kart savaitini laikrašti

"DARBININKĄ fl

♦
• Pūkaitė.

I

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams......  $4.00
Pusei metų ............................. 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina................................. $-2.00
Pusei metų ......................................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

į DARBININKAS
I 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

I

velio p. J. Kontrimo, Tėvų die-. 
noje. p.p. Kontrimų sūnus, jū- 

i Alfonsas 
šiuo tarpu randasi kovose 
japonais Pacifiko zonoje.

šeštadienį, birželio 17 d.
K. A. Tarnui ynai minėjo 17-kos 
metų savo vedybinio gyvenimo' 
sukaktį. Šia proga p.p. Tamuly- 
nai susilaukė gražaus pagerbi-! 
mo nuo savo draugų p.p. J. P. 

i Brazdžiūnų; taipgi jie savo gle- 
; bius malonių sveikinimų. Svei- 
■ kiname p.p. Tamulynus ir linki-

t

i

p.p. 
t

O N THE JOB—Morton Mann- 
heimer of Burbank, Calif., is 
one of the first soldiers dis- 
chargcd under point system to 
enter war industry. Former 
corporal will work in air- 
craft plant until Japan is 
licked. He then will resume 

higher education.

•g

birželio sų džiaugsmą, ir tą progą, ku-j 
jrią davėt mums praleisti šituos; 
j keturius metus šitoje mieloje' 
Viloje.

Jums, brangios Seselės, sko
lingos esame labai daug. Vedėte 
mus per painius mokslo laba-: 
rintus, tvirtinote tikėjimu visa
me. kas tik kilnu, šiandien, 
draugių vardu, priimkime mūsų 
gilų “ačiū”. Liksite atsimini-, 
muose, ir miela bus kartoti Jū
sų vardus.

Ir, gerb. Tėveli, kunige kape-.---- ,, o o .
lione, mūsų Dvasios Vade! Ko-, jau skaudžią Lietuvos kančių 
plyčioje ir visur Jūs savo žo- Į dejonę ir duslų gegutės kukavi- 
džiu kėlėte mus dvasioje. Prisi-jmą. 
minus Vilą, prisiminsim ir Jū- smūgio 
sų sveikus patarimus.

Jums, mūsų malonios mokslo! 
draugės. Praleidome, visgi, j 

i drauge daug malonių valandė- į 
lių. Nešamės jas su’savim!

■ Galop, draugės klasistės, —
■ šis momentas ir mūsų atsisky- 
I rimas, šiose išleistuvėse prisie- j 
įkime štai ką: laikytis idealo:'
“Dievui ir Tėvynei!”: ir nešti' 
tą idealą kitiems į pasaulį, ir 
atminti, jog Alma Mater išlei
džia mus nešti palaimą visiems!

Kurį laiką atgal, dar tebesi
tęsiant mūšiams Vokietijoje, li- 
! ko sunkiai sužeistas viršyla 
Vincas Raškevičius. Rašo: “nuo 
sviedinio sprogimo, sužeistas j 

j mano veidas ir galva. Ačiū Die
vui, jau baigiu pasveikti ir. gy
dytojų gabumų dėka, manau 
grįžti į namus tokiu, kokiu išė
jau”. Toiiaus rašo: “būdamas 
vokiečių žemėje, nepertoliausiai 

: nuo mylimos tėvynės Lietuvos 
..'sienų, lig girdėti ausyse girdė-

Negali būti skaudesnio 
tautos sūnui, ginklu 

rankoje kovojant už žmonijos

CADET Dwight A. Riley of 
Athens, O., is Honor Man of 
the 1945 Corps of Cadets grad- 
uating from United Statės 
Military Academy, West 
Point, N.Y. He was awarded 
a War Bond as a memorial of 
the late Maj. Gen. Francis 
Vinton Greene, class of 1870.

I
MOČIUTE MANO

Močiute mano.
Senoji mano. 
Leisk mane valion
Šį rudenėlj. (2 k.)

Aš nusišluosiu 
Margą dvarelį. 
Nusimazgosiu 
Baltai stalelį. (2 k.)

Dar nenušlaviau
Nė pusės dvaro. 
Jau ir prijojo
Svečių būrelis. (2. k.)

Į TAVO SVEIKATĄ Šie du sargentai su« 
grįžę iš Vokietijos karo fronto pirmą kartą pa
kelia “milks malted” stiklus ir su linkėjimais į 
sveikatą linksmai šypsosi.
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Rašo DR. MARGARET MEAD
Kas mes esame, labai gu savo tikrų tėvų. Civili- 

mažai turi bendro su mū-'zuoto tėvo ir necivilizuo- 
sų kilme ar rase. Tai dau
giau priklauso nuo mūsų 
išmokslinimo, nuo mūsų ■ 
tėvų, nuo išauklėjimo, gi
minių ir gyvenimo aplin
kumos. Labai svarbu tai 
įsidėmėti. Žmogaus ypaty
bės: bemoksliškumas, ne
ramumas, žiaurumas, švel
numas, gobšumas, kuriuos 
mes dažnai rišame su rasi
niu paveldėjimu, nėra ra
sinės ypatybės, bet auklė
jimo išdava. Pakeisk auk
lėjimo būdą ir aplinkumą 
ir tos ypatybės išnyks.

Kūdikiai, 1
su skirtingom prigimtim, ^yti jų išsivystymą, 
bet tie skirtumai nėra ra- l___ 2..L.
sinė prigimtis, nes tokius dą manydami, 
pačius skirtumus rasime ' 
kiekvienoje rasėje ar rasi
nėje grupėje. Tie prigimti 
skirtumai turi mažiau 
reikšmės negu išauklėji
mas: tėvų pamokymai na
mie, mokykloje ir žai
džiant gatvėje. Dauguma 
žmogaus ypatybių pavel
dėtos ne fiziškai, bet so
cialiai.

Jeigu tėvai nesąžiningi neturi nieko bendro 
ir palinkę į kriminalizmą, žmogaus kilme, 
jų vaikai užaugę toje ap- net asmeninė prigimta y- 
linkumoje, taip pat turės patybė. Tas gabumas iš- 
tuos pačius palinkimus, mokti kalbas atsirado dėl- 
bet atimk vaikus iš tos ap- to, kad tie vaikai, būdami 
linkumos ir auklėk juos 
padorioje aplinkumoje ir 
sąlygose, vaikai bus kito
kį. Vaikų protingumo tyri
nėtojai atrado, kad blogų 
tėvų vaikai apgyvendinti gyvenimo istorijoje jie 
gerose šeimose, turi dau- turėjo taip dažnai basty- 
giau patėvių ypatybių, ne- tis po pasaulį ieškodami

• v

i
tos motinos vaikas, palik
tas gyventi tarp necivili
zuotų žmonių, turės neci
vilizuoto žmogaus ypaty
bes; tas pats vaikas išauk- 

1 lėtas civilizuotų žmonių 
tarpe gali net su atsižymė- 
jimais baigti aukščiausius 
mokslus. Kai kurie žmo
nės turi gerų pusių, kiti 
turi blogų. Palankios ir 
geros gyvenimo ir auklė
jimo sąlygos gali sulaikyti 
blogąsias puses, o blogos 

. auklėjimo sąlygos gali su- 
Į laikyti vaiko prigimtus 

tiesa, gimsta gerus palinkimus ir sulai-

Žmonės dažnai daro klai- 
, kad jeigu 

viena ar kita žmonių gru
pė turi vienodas ypatybes, 
jų gyvenimo būdas yra 
prigimtis ir tas būdas eina 
iš kartos kartai. Imkim, 
pavyzdžiui, žydų vaikus, 
kurie gabūs greitai išmok
ti svetimas kalbas. Aišku, 
tas gabumas nėra prigim
tas ir ne rasinė ypatybė. 
Gabumas išmokti kalbas 

su 
Tai nėra

Marianapolio Kolegijos studentų sportininkų basebali varžytinės...

Visi lietuviai tėvai maloniai prašomi savo vaikus leisti 
mokytis j

Marianapolio High School ir

Lietuva Brangi

Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams šia
me krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išlei
dusi daugiau kaip 1100 mokinių.

Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drau
ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rū
pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokyk
la (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior Col- 
lege).

Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo 

vaikus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Ku
riems arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mo
kyklą, gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
REGISTRAR,

MARIANAPOLIS COLLEGE, 
Thompson, Conn.

vietos, kur pripažįstama 
žmogaus teisė. Tie patys; 
žydų vaikai, išauklėti to
kiose šeimose, kur kalba
ma tik viena anglų kalba,; 
tik tą vieną kalbą ir mokė
tų. Galėjimas išmokti ar 
negalėjimas yra grynai iš
auklėjimo reiškinys.

Kalba, kurią žmogus 
vartoja ir akcentas arba 
tarmė, taip pat yra grynai 
auklėjimo padaras. Pav., 
japonų vaikas išauklėtas; 
gerai angliškai kalbančio
je šeimoje, angliškai kal
bės labai gerai, o ameri
kiečio vaikas, išauklėtas 
japonų šeimoje, kalbės ge
rai japoniškai. Kalba, ku
ri dažnai labai artimai ri
šama su rase ir tauta, taip 
pat yra grynai socialinis 
paveldėjimas.

Pastebėtina,. kad tarp 
daugelio kitataučių, atvy
kusių iš užsienio ir apsi
gyvenusių Amerikoje, už
sienyje gimusių vaikų tar
pe. yra labai mažas nuo
šimtis palinkusių į vanda
lizmą ir kriminalizmą. 
Tas pats pastebima tarp 
vietinių amerikiečių, at
vykusių iš kaimų ir apsi
gyvenusių miestuose. Tuo 
tarpu tų pačių žmonių vai
kų vaikai, jau gimę mies
tuose, turi kur kas didesnį 
palinkimą į vandalizmą ir 
kriminalizmą. Kodėl? Aiš
ku, tai nėra rasinė ypaty
bė. Tai nėra religinė ypa
tybė, nes tėvai ir vaikai y- 
ra tos pačios tikybos. Ne
gali būti nė prigimtis, nes' 
tų vaikų tėvai yra geros' 
kilmės, gero būdo, jie mo
kėjo prisitaikyti naujai 
gyvenimo aplinkumai. 
Taigi priežastis? Žinoma, 
tai grynai socialinio išauk
lėjimo išdava. Tėvai, patys 
užaugę kitokiose gyveni
mo sąlygose ir aplinkumo
se, patys nors išmoko pri
sitaikyti naujoms gyveni
mo sąlygoms nemokėjo sa
vo vaikų išauklėti naujose 
sąlygose ir aplinkumose, 
kitokiame pasaulyje.

Kada mes suprasime iš
auklėjimo svarbą ir vaid
menį gyvenime, tuomet 
pripažinsime, kad tų nau
jų atvykusių iš Europos į- 
vairių grupių ir tautybių 
Amerikos piliečių vaikai, 
kurie gyvena vargingose 
aplinkumose ir kurie ižo-irioje, apleistoje ir nyks-! 
liuoti nuo kitų, turi gauti'tančioje apylinkėje, nega-; 
ne bet kokį, bet geriausią1 Įima sakyti, kad tų žmo

nių vaikai bus geri. Vie-| 
nintelis būdas išauklėti 
gerus, svarius, taupius ir' 
protingus žmones yra rū-, 
pintis, kad kiekviena kar
ta turėtų geras progas mo-; 
kytis, lavintis ir auklėtis į 
gerus žmones, o ne skirs
tyti .jas į rūšis, kilmes ir 
spalvas. Reikia pasirūpinti 
pagerinti socialines sąly
gas, gyvenimo ir auklėji- 

imo aplinkumą.
Common Council.

■ " brangi, mano tėvyne, 
Šalis, kui miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargo patyrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Kalnai, lyg rūtoms, miškais žaliuoja, 
O tuose kalnuos sesutės visos 
Maloniai graudžias dainas dainuoja.

Tarp aukštų kalnų eina iš rytų 
Nemunas, upių mūsų didvyris: 
Lietuvių darbus neužrašytus 
Atmen ir Kaunas, ką yr patyręs.

♦

KALBA IR TYLĖJIMAS

Graži tu mano, brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

dar labai maži, jau žinojo, 
kad pasaulyje yra daugiau 
negu viena kalba ir jų tė
vai keletą jų moka. Jie 
moka tas kalbas dėlto, kad 

istorijoje jie

įtve. YOU baug/it your

Šis vaikutis rastas paliktas ant laiptų. Jis 
šypsosi fotografams, bet vėliaus jis pasiilgo sa
vo motinėlės. Policija ieško šio vaikučio motinos, 
kurios vardas policijai yra žinomas.

i

I

• ” t
Tylėjimas retai teįžeidžia.
Juo prastesnis vežimas, tuo 

labiaus barška.
Tylėjimas mažiaus pavojin

gas. negu blogas atsakymas.
Dievas mums davė dvi ausi, 

į dvi aki, bet vieną liežuvį; todėl 
įmes turime daugiau girdėt ir 
i matyt negu kalbėt.

Išmintingasis suvaržė liežuvį, 
kalbėdamas mažiau negu mąs- 
tydamas.

Nesakyk kitam, ką esi girdė- 
.. • jęs ir neįpulsi į bėdą.

Būk tuom, kuris žino, tačiau 
prilaiko liežuvį.

Vargas triukšmingiems na
mams, kur tyla neturi meilės; 
kur barniai ir keiksmai tęsiasi 
dieną ir naktį.

Žmogus gali kitą mokinti kal
bėti, bet niekas negali kito mo
kinti tylėti.

. Į Nekalbėk nei gerai, nei blogai 
*’ pats apie save; jei kalbėsi ge

rai, žmones netikės, — jei blo
gai — jie tikės daug daugiau, 
negu tu būsi sakęs.

Tykiai, kaip sapnas. 
Tyli, kaip kapas.
Tykus, kaip prūdas.
Tyki, kaip mintis.
Tyki, kaip naktis. 
Tyki, kaip krintanti rasa. 
Tyki, kaip laiko pėda. 
Tykiai, kaip gėlė auga. 
Tyli, kaip šešėlis.
Tykus, kaip sniegas.
Tyki, kaip diena užleisdama 

vietą nakčiai.
Protingas tyli.
Jei
Jis

sako.
Jei

mink penkius dalykus: apie ką 
kalbi, kaip kalbi, kada kalbi ir 
kur kalbi.

Tylus liežuvis yra retas pauk- 
kalba, ką kitas štiš. Tylėjimas reiškia sutiki- 

ko jis mas.
Surinko Anastazas Valančius.

Buvo kada tai sakoma: kalbė
jimas yra sidabras, tylėjimas 
auksas; — aš pažinojau juos 
dar esant mediniais, kalba išvė
dina protišką užsikarščiavimą.

Nei vienas nesigailėjo už tai, 
kad valdė liežuvį.

Liežuvis yra menkas sąnarys, 
o padaro didžius darbus.

Kaip kada tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas. I 

Liežuvis neturi dantų, o vie
nok kanda.

Duok liežuviui daugiau poil
sio, negu rankoms ar akims. j 

Gyvenimas ar mirtis priklau
so nuo liežuvio.

Tylėjimas daug pasako.
Kuris neturi gabaus liežuvio,

' tas turi gabias rankas, 
pagelbėti rūbais būčiau labai; Tyli kaip šventasis, 
dėkingas. Vokiečiai nurengė vi-. Kojos paslydimas gali būt a- 
sai, ir paliko su skarmalais, o titaisomas. liežuvio niekados, 
dabar karo metu nusipirkti ir! Leisk kiekvienam savo ausį, 
sunkiau, nors po truputį jau ir, bet tik keletai — liežuvį, 
pats pradedu prasigyventi, be- Tas, kuris turėjo sauvalingą 
dirbdamas pas jūsų kariuome-’ liežuvį. įpuolė į nedorybę.

Tasai žino daug, kuris moka 
“Iš Lietuvos jokių žinių ne- valdyti liežuvį.

Daugel krito nuo asmenų kar
do. bet daug daugiau krito nuo, 
liežuvio.

Dagys ir erškėtis duria skau
džiai, bet piktas liežuvis duria 
skaudžiau.

Daugiau gailėjosi kalbos, ne-, 
gu tylėjimo.

Tylėjimas yra geriausias at-1 
sakymas neišmanėliui.

Didis kalbėtojas, didis mela
gis.

Tas, kurs geidžia uždaryti ki
to burną, turi pirma užčiaupt 
savąją.

Slėpkis nuo liežuvio rūstybės. 
Tas, kuris gali valdyti savo 

į liežuvį, tas gyvens be pavojaus, 
j žodžių gausybė nėra ženklas 
į išminties.
| Tas, kuris
į mėgsta, turi išklausyti.
' nemėgsta.

I

Maironis.
I

LIETUVIO TREMTINIO LAIŠ
KAS IŠ PRANCŪZUOSv

Šiomis dienomis gavome nuo' 
ILDS Garbės nario laišką, kurį 
; jam prisiuntė jo giminaitis 
tremtinys iš Prancūzijos. Gavė
jo ir rašytojo vardus apleidžia- 

’me, kad dėl paduotų žinių nenu
kentėtų jų artimieji, kurie yra
Lietuvoje — bolševikų vergijo- nę.I :je.

Pasveikinęs visus Dievo' var- gaunu nors aš jiems jau seniai 
du, rašo: iper Raudonąjį Kryžių parašiau.

“Man gal penkis kartus grėsė i Iš Lietuvos dar tik metai išvežė 
tikra mirtis, bet kažkaip išli- 1944 Vii’ 8. Naujienų ten maža 
kau. 1941 metais prasislapsčiau gerų. Daug žmonių išvežė ru- 
rugiuos ir šiaip panašiose vieto- sai, kaip jūsų dėdę Joną, o kitus 
se, tai neišvežė. Žilių dėdę jūsų paskui užėję vokiečiai, prievar- 
brolį išvežė su žmona ir sūnum .ta jaunus gaudė kariuomenėn, 
Pranu į tolimąją Rusiją, nežinia arba darbams. Mano sesers An- 
ar dar begyvi. Vokiečiai maneitosės vyras mirė tai ji liko jau- 
kaip suėmė su ginklu, tai ko tikina našlė ir taip sunkiais lai- 
iš karto nenušovė, bet paskui; kais. Kiti artimesnieji giminės 
pasodino kalėjiman; bevežant ' pakol sveiki. Labai nukentėję, 
Prancūzijon kaip kalinius trem-j materialiai, nuo bombardavimo, i 
tinius darbams ir keletą sušau-!Mane tik vieną išvežė, kiti liko 
dė, bet likau. Prancūzijoj pasi- j Lietuvoj, ir kaip dabar ten. nie- 
sekė pabėgti, tai ir prasislaps- ko nežinau, bet girdisi, kad liū- 
čiau miške kol amerikiečiai iš
vadavo. Dabar dirbu pas ami- 
rikiečius, šiaip taip pragyvenu, 
kaip karas — geriau nereikia; 
laimė, kad vokiečiai mane išve
žė Prancūzijon. Dabar čia lais
vas ir sveikas išlikau, išmoksiu 
geriau prancūzų kaibą. pradė
jau mokintis ir anglų kaibą. 
Bet dirbant yra maža laiko 
mokslui. Jei truputį galėtumėte

'Ina”.

mos. Jeigu nauja gerų, 
švarių ir taupių žmonių 
grupė apsigyventų nešva-

MOTULE mane barė
Motulė mane barė.
Linelių raut išvarė.
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Linelių raut išvarė.
Aš tų linų nerausiu,
Į skryneles nekrausiu.
Oi ly, oi...

Vidur tamsios naktelės
Atjos šelmis bernelis...
Atjos šelmis bernelis,
Lodys šaunius kurtelius...
Lodys šaunius kurtelius.
Žadins senus tėvelius...

j

nesakysi, nereikalausi, 
kalba daug, bet mažai pa-

nori būt išmintingu, atsi-

išauklėjimą, geriausias; 
mokyklas, geriausias žai-; 
dimo aikštes ir kitas vaikų 
auklėjimo priemones, kur; 
jie. be įgyto iš tėvų moks
lo ir auklėjimo galėtų iš
mokti apie modernišką 
gyvenimą Amerikoje. Tai
gi, kaip blogos kilmės 
vaikas gali būti geras, taip 
geros kilmės vaikas gali 
būti blogas. Viskas pri
klauso nuo auklėjimo, gy- 

1 veninio sąlygų ir aplinku-

Žadins senus tėvelius. 
Klabins svirno dureles...
Klabins svirno dureles, 
Žadins jauną mergelę... 
Atstok, šelmi berneli. 
Palik mane mergelę... 
Tamsi naktis be vėjo. 
Svirno duris pravėrė... 
Vidur tamsios naktelės 
Žiba danguj žvaigždelės... 
Ir tu taip pat žibėsi.
Kol vainiką turėsi...

Maj. Gen. Curtis E. Lemay (kairėj) iš Lake- 
wocd, O., sutraukęs kaktą kokiu nors svarbiu 
klausimu tariasi su chief of staff, Brig. Gen. A. 
W. Kissner iš VVashington. D. C. Lemay yra ko- 
mandierius generolas 21-mos Bomberių koman
dos Marianas, Pacifike.
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Kazlauskas, real-estatininkas p.
Vincas Mitchell. Schall direkto
rius T. Grigas.

Toastmasteriu buvo adv. L.
Velička. Iš Manchester. N. H.
buvo atvykęs p. J. Vaičiūnas ir
pasakė sveikinimų ir linkėjimų

*I>***<I*****s®<I**X'^****'^I^I^X^Z<*I'*<I*®Z***wsw*wI*<***I**I**I************************************************* '
A

Visi Dalyvaukite Liepos 4 dieną

Karys Miliauskas Dėkoja i 
Už Maldas—

NASHUA, N. H.
PAGERBĖ KUN. JUOZĄ 

BUCEVIČIŲ
Birželio 10 d. šv. Kazimiero 

parapijos Apaštalavimo draugi
ja suruošė šaunią vakarienę pa
gerbti kun. Juozą Bucevičių. vi
karą. jo dešimties metų kunigą-

I 
vimo sukakties proga. Jau aš-’ 

Europe without tuoni metai kaip kun. J. Buce- 
vičius yra vikaru šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj.

Vakarienėje dalyvavo nema
žai žmonių. Pasakyta daug svei
kinimų ir linkėjimų kun. J. Bu- 
cevičiui. Vadovaujant varg. J. 
Tamulioniui. visi bendrai su
dainavo “Ilgiausių Metų!”, o 
duetai — Jonas Karauskas ir 
Ant. Zautra. J. Tamulionis ir J. 
Karauskas ir trio — pp. M. Vai
čiūnaitė. B. Lapinskaitė ir Ki
sieliūtė sudainavo keletą liau
dies dainelių. Solo dainavo p. 
Ona Skirkevičienė. ir taipgi du
etas — pp. Ona Skirkevičienė ir 
J. Tamulionis.

Prie garbės stalo sėdėjo — 
kun. J. Bacevičiaus mamytė ir 
sesutė Ona. trys airių kunigai, 
lenkų kun. Pisčelka, mūsų kle
bonas kun. Dr. M. Cibulskis, 
kun. J. Bucevičius. Dr. C. Um- 

’ pa. laidotuvių direktorius K.

Brockton. Mass. —šiomis die
nomis p. Ona Kešėtaitė gavo 
laišką nuo kario Antano P. Mi
liausko. kuris dėkoja jai. jos 
mamytei, tėveliui ir seseriai ir 
bendrai visiems už maldas. Jis 
rašo: "God let me go through 
this war in 
being a casualty". Sgt. Miliaus
kas rašo, kaip jis laimingai iš
vengė mirties: "I escaped inst- 
ant death by a fraction of an 
inch..." ir tai įvyko ne vieną 
kartą, bet kelius kartus. Todėl 
jis ir sako: "God has been kind 
to me”.

Sgt. Antanas P. Miliauskas 
sveikina visus. Jis* džiaugiasi, 
kad karas Europoje pasibaigė. 
Rašo apie nelaimingus žmones, 
kuriuos vokiečiai laikė koncen
tracijos stovyklose ir prie sun
kiųjų darbų. Jie išbadėję, api
plyšę. Vienoje koncentracijos 
stovykloje, kur jie buvę, buvo 
suvaryta 1.600 tremtinių, iš 
kurių, kaip jis rašo, likę tik 240 
gyvų. Amerikiečių kariuomenės 
kompanija toje stovykloje buvo 
dieną ir pusę ir jie sužinojo iš 
kalinių apie baisų vokiečių bru- 
tališkumą.

i
I

kalbelę Manchesteriečių vardu, 
p. Kazys Nadzeika pareiškė 
sveikinimus ir linkėjimus nuo 
Apaštalavimo draugijos ir įtei
kė kun. J. Bucevičiui piniginę 
dovanėlę.

Baigiant programą, pats to 
vakaro kaltininkas, kur.. J. Bu
cevičius nuoširdžiai visiems ir 
visoms dėkojo už sveikinimus, 
linkėjimus, dovanas ir suruoši
mą vakarienės, ypač šeiminin-

dose prisiminti savo gerada
rius.

LIETUVIŲ MOKYKLOS 
UŽBAIGIMAS

Šiomis dienomis įvyko lietu
vių mokyklos užbaigimo vaka
rėlis. vadovybėje Seselių moky
tojų. Programa buvo įvairi. 
Daug žmonių dalyvavo. Visi į- 
vertina Sesučių darbuotę, nes 
aiškiai mato lietuvių vaikučių 
pažangą lietuvių kalboje.

Karo bonų vajų lietuviai sėk
mingai pravedė. Lietuvių Pilie
čių klubui buvo paskirtas kvota 
4 tūkstančiai dolerių, o karo bo
nų pardavė už 15 tūkstančių 
dolerių, už ką gavo nuo valsty
bės karo bonų vajaus vedėjo 
gražų pagyrimą. Klubo pirmi
ninku yra J. Akulavičius. LDS 
kp. narys, vedėjas — A. Šaka.

Dzūkelis.

i Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS”

<

Paruošė Kun. L Dabrila.
Papildyta Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa- 
Kaina tik 75c.

So. Boston 27,

I

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadvvay, 
Mass.

t

ŠTAI JOS TURINYS
■

MARIANAPOLYJE

Lietuvių Dienoje
MIŠIOS BUS 11 VALANDĄ

Kiekvienas lietuvis bus malonus svečias. Visi esate 
kviečiami paviešėti gražioje Marianapolio gamtoje.
Neužmirškite, kad liepos 4 dienę esate laukiami 

Marianapolyje. RENGĖJAI.

LAWREHCE, MASS NEŽINOMAJAM 
KAREIVIUI

Birželio 14 d. su iškilmingo
mis pamaldomis palaidota iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios a. a. Juozapina Pauliukony- 
tė. Iškilmingąsias mišias laikė 
jos brolis, kun. J. Pauliukonis. 
MIC.. kuriam asistavo jos pus
brolis. Tėvų Marijonų provinci
jolas. kun. Jonas Jaučius ir 
kun Dr. J. Vaškas. Prie šoninių 
altorių atlaikytos penkerios mi
šios. Gal pirmą kartą mūsų 
bažnyčioje laidotuvių metu bu
vo tiek daug mišių, nes apie 
dešimts svetimų kunigų dalyva
vo laidotuvėse. Ji buvo slaugė, 
bet pastaraisiais laikais sirgu
liavo ir gyveno pas savo tėve
lius. kur ir pasimirė. Tesuteikia 
jai Dievas amžinąjį atilsį.

Atlikęs pareigą tėvynei.
Kovų laukuose tu žuvai!
Nors mums i laisvę kelią skynei 
Nežinom mes. kas tu buvai...
Akių tau nieks nebeužspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo. — 
Kovos lauke patrankos gaudė, 
Raudojo rūškanas ruduo...

I
•I

NORVOOD, MASS

Ir. nesulaukęs džiaugsmo ryto, 
Kuklus kary, tautos sūnau. 
Tu užgesai. kai laisvė švito... 
Laimėjai kovą tu ne sau!

“Iš. D.”

AMERICAN 
RED CROSS +
AMERICAN
RED CROSS+

d. išvyko savaitei į VVashington, 
i D. C., pas savo seserį p. Geno- 
įvaitę Lyons, kurios vyras nese
niai žuvo Pacifiko karo kauty
nėse su priešu.

►*♦ • Jūreivis Vincas Kudirka buvo 
: sugrįžęs porai dienų pas savo 

*♦* žmonelę Genovaitę ir dukrelę. 
*♦*: Ketvirtadienį, birželio 14 d. bu-

■>i
*

vo atvykęs su savo žmonele pas 
tėvelius, pp. V. J. Kudirkus. 
gyv. 37 Franklin St. Jūreivis 
Vincas yra pirmos klasos kepė
jas J. V. Laivyne. Jis grįžo tar
nybon į Davisville. R. I., šešta
dienį, birželio 16 d. Iš ten jis 
perkeliamas į California.

Šiomis dienomis susirgo p. Ig
nas Dūda. gyv. E. Walpole, ir 
dabar randasi Norv/oodo ligoni
nėje. Linkime pasveikti.

Pereitą penktadienį, birželio 
15 dieną sugrįžo praleisti savai
tės pabaigą pas savo tėvelius 

i karys Jonas Kulišauskas, kuris 
į nebuvo buvęs namuose nuo 1943 
! m. Karys Jonas Kulišauskas 
buvo sužeistas ant laivo Pacifi
ke. bet dabar jaučiasi sveikas ir 
gerai atrodo.

Pereitą sekmadienį Moterų 
draugijos parengimas Jėzaus 

j Nukryžiuotojo Vienuolyno nau- 
; dai pavyko. Dalyvavo daug 
žmonių.

i
I
!
I 
II
I na Lubinskienė; antros grupes 

kapitonu. Eleanora Švenčionie
nė ir leitenantu p-lė Lalytė: tre
čios grupės kapitonu p. L. Ven
čienė ir leitenantu p-lė Juozapi
na Čiurlionytė; ketvirtos gru-

Sekmadienį, birželio 17 d. ka
rys Jonas buvo bažnyčioje ir po 
šv. mišių turėjome progą su 
juo pasikalbėti. Jis tikisi dabar 
dažniau atvažiuoti pas savuo
sius ir gal ilgesniam laikui.

Pereitą savaitę buvo atvykęs 
iš karo tarnybos karys Juozas 
Glebauskas ir dalyvavo savo 
žmonos patėvio, a. a. Arba- 
čausko laidotuvėse.

a. a.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Aguonėlė
Aguonėlės Kazys Btnklt 
Ano; pusėj Dunojėlio 
An*>j pusėj Nemunėlio 
An-j pusėj Nemunėlio 
An!
An'
An’
An!
An’
Ar.!
An!
Ar.’
Ar.’
A r
Ar
AA
Aš
Aš
Aš
AŠ
Aš
AŠ

j Nemunėlio 
ežerėlio rymojau

. kalno gluosny* 
kaino karklai 
kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis 
kaino mūra: 
kalnv stovėjau 
melsvu ežero bangu 
Nemune kranto 
tė-.eLj dvaro

aš tau sese, nesakiau 
žinai berneli 
ats.sak au savo močiutei 
b-mužėLs Jonas Jonila 

ant kaino
iaunas bernelis
z—
piia.m--.siu dainų dainelę 
pas savr motinėlę
.- r -.K. r.imnas. Tilvytis 
,-ša d.-das kukulių viedrų 

Atssr-r.d sakalėlis 
A-i-.a Ba ys S-uoga

A m- V-d- 
A -kštam 
Aukš-as r.
r. a.
A usk 
A 
A 
A

C; 
č‘
Y

aš augau pas močiutę 
aš buvau mažutei? 
aš buvau mažutėlis 
aš buvau mažučiukas 
aš jojau per žali* girelę 
aš turėjau 
pavasario ryteli

sūneliu* 
až uolėlis 
klevelis 
rže gegulė 

r įT’žįįi 

r"- mėnesėlis 
:/:ute drobeles 

A-a A Strazdas 
iš-. aušrelė 

a-uir-’ė
« žalias

........a mažutėli

r. u' k
b- .’ jka! kunigai 

iau girelės
:au . s' ča pas obelaitę

L:*-*uv'«i kareivėliai, St. Šimkus 
niekur n*ra 
a b»-r.už- ? širmais žirgais arti 
* garsas r.u • pa*. Vilniaus. Maironis 
tt. broleliai namo
•■j D rr. r. r A. Strazdas 
de’.ia. pragydo

E. 
£ v 
E r’ 
£ 
E 
Ga.
Gal*- lauko toli
Garnys
G •-da sra. d*-. a.
G>da za dehaa -y kuo j
Gi-dd da.n*;* A. Baranauskas
G . k ' da r.a Pranas Vaičaitis 

. . Sa g nffjaa Žitkus
Grąžus ri.ano ;u'-db^r?l;s
Grybai
I karą
I jau
Ilgšio žodžiai. A. Miškinis 
Ir įdainavau v.sas da:nel*-a
Ir užaueo liępyt€l€
ISb^gr išb^jro 
I^- tėtuži
If* ■darnas n;vl:mas 1 karą
IS ryty
Jaunystė daina Putinas
Jau pavasari® at^jn
Jau slavai sukilo. Maironis
Jau vakaras buvo
J »jau di*-na
J'ijau p*»r di*na
Jūra r. Adomas Jakštas
Kad .«ubatos vakarėlį 
Kada noriu verkiu

Kal
Ka;
Ka;
Ka.
Ka: 
Ka.
Kai________ . .
Kaip gi gražus, gražus. Vienažindys 
Kam Bėrei žirgelį
Kalamošlcs ant lisorų 
Karvelėli mė'.yr.asai 
Kas bus. močiute, kas bus
Keleiviai. B. Brazdžionis 
Kelkis kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi. berželi. Jovaras 
Ko liūdi, putinėli
Kur bakūže samanota, verte Vaičaitis 
Kur banguoja Nemunėlis. Vanagėlis 
Kur bėga Šešupė. Maironis 
Kur lygūs laukai. Maironis
K-r Nemunėlis. Dauguva 
Kur sapnu grožybe 
Kur tas šaltinėlis
Lakštmgaieii. gražus paukšteli 
Lakštute, paukštute 
Laikas sese, jau
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli
Leiskit 1 tėvynę. Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvynė, Maironis 
Lietuviai esame mes gimę Sauervelnas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rožė Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį. Faustas Kirša 
Mergyte Jaunoj;
Mes Lietuvos jaunuomene
M įeis tšveli. motinėle 
Miškas ūžia Maironis 
Mylėjau mergelę 
Močiute, ka padare!
Močiute mano 
Močiute mano
Močiute širdele 
Motule mane bare
Motule mano 
Motule, širdele 
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai
Namo!
Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk. sesut 
O. aš viena dukrel 
O ::
O kai aš pas močiutę būva 
o - -
O tai d y va
Oi dėkui, dėkui senai močiutei 
Oi. kas sodai per sodeliai 
Oi kur buvai, dieduk mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi. tu eglele .
Oi tu ieva, ievuže 
Oi. ko žvengi žirgeli 
Oi. varge.
Oi ’ ’ -■_______
Oi žirge, žirge 
Pasėjau kanapę 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalia rūta 
Pavasarininku hirrias K. Žitkus

Pavasario“ vyru maršas. Bradūnas 
Per giria girelę 
Pavasaris, gražus oras

atsimenu nameli. V. Nemunėli

rūta, rūt

▼arge
žiba žiburėlis

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu S 

“Vai lėkite Dainos”.
Vardas
Adresas

g-i rutiloPer šią žalię _ 
Per tamsią naktelę 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūrą 
Plaukiau per jūrą 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė 
Prašom, prašom paklausyti, Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius 
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Senbernio skundas 
Sėjau rūtą, sėjau mėtą 
Sėjau rūtą 
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Sudiev, kvietkell. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi
Šupinsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk, antela 
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai
Bąla šaltinėlis 
Balta aukšto vienuolyno 
Balta žiemužė
Saltyšius 
Bėriau žirgeli 
Bėriau žirgeli
Bėriau žirgelį visą rudenėli 
Bėriau, šėriau žirgužėli 
Berki, berneli, bėrą žirgeli 
Bią naktelę miego nemiegojau 
Bienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
Šiltas gražus rudenėlis 
Šoko kiškis 
8v. Sakramento br-jos himnas.Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėli 
Tekėk, sauluže
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakars gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonls 
Toli, už mariu. J- K. Aleksandravičius 
Trijų seselių 
Tris dienas, tris naktis 
Trys sesutės 
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žilą oželi 
Ui giružės teka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Ui Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė 
Užtrauksim naują giesmę. Maironis 
Vai broli, broli 
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dieną 
Vėjelis kyi’ 
Visi bajorai 1 Rygą jojo 
Vyčių himnas 
žalioji liepelė 
Žiba žolelė
Žirgeliai sukinkyti, A. Vienažindys

j

ir prašau prisiųsti man

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

egzempliorių

Sušilus orui, 
bus laikomos šv. mišios Šv. Vin
cento koplyčioje. Palangoje, 
9:30 valandą. Koplyčią ir pae- 
žeryje namelį prižiūri ilgametis 
darbuotojas p. Petras Raznaus- 
kas> Šiltomis dienomis, 
sekmadieniais ežere labai 
maudosi.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- > 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
I 275 Main St., Webster, Mass.

Šiomis dienomis sugrįžo pas 
savo tėvelius, pp. Praną ir Ve
roniką Kudirkus. gyv. 31 Fran- 
klin St., sūnus marinas, Juozas 
Kudirka praleisti 30 dienų ato-sekmadieniais pės kaPitonu P’1® Stella Raz-

nauskaitė ir leitenantu p-lė Iza- Marinas Juozas buvo su-Į
I

ypač 
daug

I

1

Šeštadienio vakarą, birželio 
16 d., ponų Vencių stuboje nau
jam statybos fondui suruošta 
“Whist Party”. Gražus pulkelis 
turėjo gerus laikus ir paugdė 
fondą, suteikdami pelno apie 
$40.

Secours 
eina la- 
sužinoti,

bėlė Zolubaitė. Kiekviena grupė 
turi šešius bendradarbius. Visų 
parapijų kapitonų ir leitenantų 
susirinkimas įvyks birželio 27 
d., ir ten vajaus vedėjai duos 
jiems reikalingas instrukcijas. 
Liepos 18 d. įvyks bendras visų 
parapijų kapitonų, leitenantų ir 
bendradarbių susirinkimas, ku
riame dalyvaus 1248 asmenys 
parapijų vajuje.

Parapijose vajus prasidės 
rugpiūčio 9 d., ir tęsis dvi savai
tes. Kiekvienam asmeniui bus 
įrodyta, kuriam pasitarnauti 
jų skirtąją ligoninei auką arba 
pažadą (pledge).Katalikiškosios Bon 

ligoninės fondo vajus 
bai sėkmingai. Teko 
kad jau suaukota arti 300,000
dolerių. Užsimota sukelti apie 
600.000 dolerių iki rugsėjo mė
nesio. Šis vajus varomas labai 
systematingai. Visose šešioli
kos katalikų parapijose pradė
ta organizuoti rinkėjų tymai. 
Mūsų Šv. Pranciškaus parapi
jos generaliu pirmininku skir
tas p. K. Vencius, kuriam pa
vesta sudaryti keturius tymus 
iš 32 asmenų. Mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras, kuris yra vie
nas iš ligoninės direktorių, sek
madienį, birželio 17 d., po pa
maldų sušaukė laisvanorius pri
sidėti prie įkūrimo katalikiško-, 
sios ligoninės. Mūsų trečiojo ra
jono generaliu pirmininku yra 
paskirtas p. Dolord Couture. Jis 
atsilankė į susirinkimą ir pa
aiškino apie reikalą katalikiš
kos ligoninės ir apie naudą ir 
garbę tiems, kurie gali kuomi 
nors prisidėti prie pastatymo 
ligoninės.

Susirinkusieji dar išklausė 
kalbos mūsų klebono, kun. P. 
M. Juro, ir p. K. Venčiaus ir 
tuojaus čia pat savanoriai apsi
ėmė vadovavimui keturių gru
pių (tymų). Pirmąjį tymą su
darė Jonas Janis (Žiemys), ka
pitonu ir leitenantu p. Juozapi-

žeistas Pacifiko kautvnėse su’ 
priešu. Jis grįžo į Jung. Valsty
bes ir
(Mass.)
sveikti.

apsistojo Springfieldo 
ligoninėje. Baigia pa-

Jūreivis Jonas Navickas, pp. 
Smilgių, gyv. Tremont St., žen
tas sugrįžo pas savo žmonelę ir 
tėvelius 30 dienų poilsiui. Jis y- 
ra buvęs Anglijoj.

p. Alena Kneižienė, gyv. Cot- 
tage St.. pirmadienį, birželio 18

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas PatarnavlmaM "

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Įsikūrus Brocktone Nukry
žiuotojo Jėzaus Seselių vienuo
lynui, J. E. Arkivyskupo noras 
buvo įkurti kiekvienoje lietuvių 
parapijoje Seselių vienuolyno 
rėmėjų (Auxiliaries) skyrių. 
Toks skyrius jau įsikūrė ir vei
kia mūsų parapijoje. Jam pirmi
ninkauja p-lė Bronislova Bud- 
revičiūtė. jos pagelbininkė pa
nelė Sophija Rimaitė, protokolo 
raštininkė p-lė Sadie Kaziliūnai- 
tė ir finansų raštininkė p-lė 
Stella Raznauskaitė. Į valdybą, 
įeina nemažas pulkelis promoto-1 
rių. būtent: L. švenčionienė, L. 
Venčienė, O. Akstinienė, I. Zo-į 
lubaitė, M. Nevereckaitė, O. ir 
L. švenčionytės ir keletas kitų.

Mirė Kazimieras Katinas. Pa
laidotas iš Šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčios, birželio 19 d.

Birželio 10 d., mūsų biznieriai 
ir darbuotojai, pp. Vincent ir 
Anastazija Stručkai minėjo sa
vo 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Mišių aukoje, 9:30 vai. 
priėjo prie komunijos su savo 
artimaisiais ir prieteliais ir po 
to nuvažiavo į Palangos vasar
namį, kur turėjo savo iškilmių 
pietus. Žmonių buvo labai daug 
ir visi turėjo gerus laikus. Il
giausių metų linkime jiems!

Aušrelė.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIU 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

Mt WACHikir*T/%Ki

430 BROADWAT • SOOTR BOSTON

• linkite 6 butelius, Šiandien!

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



Penktadienis, Birželio 22, 1945 darbininkas t
• v

DAKTARAI

Penktadienio, vakare, kun. 
Bernatonio ir kun. Janušonio 
primicijų bankieto komisija lai
kys susirinkimą. Prašo visus in
teresuotus susirinkti.

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

i

i Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.-

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

| Sekmadienį, salėje, bus laiko- 
: mos šv. mišios šiomis valando
mis: 7, 8 ir 9. Paskutinių šv. 
mišių, kurios sekmadieniais yra 

, laikomos 9:30 vai. ryte, nebus.
Bažnyčioje, šv. mišios bus lai

komos paprastomis valandomis.
Paskutinės šv. mišios, 11:30 

, vai. ryte, bus kiek ilgėlesnės.
Bus tai primicijos kun. Vlado 

, Jeskevičiaus, S. J. Pr imicijų pa
maldos prasidės H vai. ryte.

Iš viso, parapijoje, bus laiko
mos 8 šv. mišios, tą dieną, visi 
gali lengvai pasidalyti.

Per visas šv. mišias, bažny
čioje ir dar dvi paskutinį salė
je primicijantas suteiks žmo
nėms savo palaiminimą.

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.LPa$akami$
DR.AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Birželio 19 d., porą savaičių 
sirgęs, miesto ligoninėje, mirė 
Jonas Čapas, 61 m., gyv. 432 W. 
4th St. Paėjo Luokės parapijos. 
Amerikoje pragyveno 45 metus. 
Paliko dvi dukteri. Laidojamas, 
birž. 22 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose, iš šv. Petro 
bažnyčios.

Another place where used cooklng fat substitutes for fats and oils we 
used to impo.-t! Used fats go into emulsified triglycerides, wįth which 
tanned leather is processec to m?k» it soft and pliable. Here, Chief 
Tanning Chemist Clinton E. Retžsoh, right, explain the procesą to 
Laboratory Assistant Shirley Weiss

BOSTONO LIETUVIAI LIEPOS 4 
ŽVAIGŽDĖTOSIOS ŠEŠĖLYJ 

SVARSTYS LIETUVOS 
REIKALUS

GAVO MEDALI

kė kun. P. J. Juškaitį, Cambrid
ge, Mass., “Darbininką” ir So. 
Bostono kleboniją. Jis vieši da
bar pas kun. A. Petraitį, Wor-

TeL TROwbridge 6330

1 Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Pereitą sekmadienį pradėta cestery, su kuriuo padarė ir šį 
rinkti aukos Šv. Petro parapijos tripą Bostonan.

fondui, i Tą pačią dieną šie Tėveliai at- 
S325.50.. iankč jr kun. Praną Strakauską,

ĮVAIRŪS skelbimai.
A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE & INSURANCE

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

metinio išvažiavimo 
Bažnyčioje surinkta 
Salėje surinkta $75.63. Viso su
rinkta 8401.13. Gera pradžia. 
Buvo lietinga diena. Piknikas 
nebūtų galėjęs būti pasekmin
gas.

Šiemet viskas taip pasekmin
gai South Bostoniečiams kloja
si, kad ir parapijos metinio pik- 
ninko fondan galima tikėtis pil
no tūkstančio.

Parapijiečiai prašomi įmesti 
pikniko savas išlaidas į kolekto
rių dėžutę, sekamais sekmadie
niais.

Sekmadienį, birž. 24 d., 9 vai. 
ryte. Stepo Dariaus Postas iš
klausys šv. mišių “in corpore”.

Loweli, Mass.

L. Vyčių Dovanų Kontestui 
Praėjus

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Lankėsi Tėvas Jakaitis. Tre
čiadienį, Tėvų Marijonų Namo 
viršininkas, Argentinoje, kun. 
Jonas J. Jakatiis, MIC. Atlan-

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:1 BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

į 229 E Su Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Pagamina ger-us lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
į 258 West Broadway, South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

A New Style For Spring
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10. 
Soft., Cream-Oil Permanent $8. 
Includes shampoo. Čutting and 

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 
. 738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours S:30 to 5. Open Thursday Evenings

.

i

'paliko šie: pirmą dovaną laimė
jo — 27938 — Anna Bubness iš 
Dickson City, Pa.; antrą dova
ną — 17040 — Emily Burbul, 
iš So. Boston, Mass. Laimingie- v 'siems tuojaus pranešta jų pa
duotais adresais ir prašyta pri
siųsti tikietus, kad galima būtų 
pasiųsti dovanas teisingam jų 
savininkui. Rap.

i

I
PADARĖ OPERACIJĄ

Ketvirtadienį, birželio 
1945 m., pp. Prano ir Genovai
tės Razvadauskų, gyv. 5 “G” 
St., So. Bostone, rezidencijoj į- 
vyko skaitlingas pobankietinis 
L. Vyčių susirinkimas, kuriame 
buvo ir L. Vyčių dovanų laimė
jimai išaiškinti ii* laimingaisiais i stiprėja.

14 d.,
Antradienį, birž. 19 d., Harley 

ligoninėje, Juozas Tringa, gyv. 
357 W. 4th St., So. Bostone, pa
sidavė tulžies operacijai. Ope
raciją sėkmingai padarė Dr. M. 
Grendelis. Ligonis iš palengvo 

Rap.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ’ 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininke — Eva Marksienė.

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

■Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi,
8 Wirfield St., So. Boston, Masa. 

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

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

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

948 fc. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Mas3.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

; ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Ii

i

I

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

Vice-Pirmimnkas — Pranas Tulelkls 
702 E. 5th St., So. Boston, Masa

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

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

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

787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Bostono Lietuvių Komitetas < 
Lietuvos Nepriklausomybei at- 1 
gaivinti, kurio priešakyje tokie : 
žymūs asmenys, kaip: klebonas < 
kun. Pr. Virmauskis, Dr. Paul 
Jakmauh. adv. Jonas J. Griga
lius, adv. Juozas Cunys, adv. K. 
Kalinauskas, p. Stasys Mockus, 
adv. J. Young (Jankauskas), p. 
W. Jakštas, Dr. Antanas L. Ka- 
pochy, Adolphas J. Namaksy, 
Jonas Petrauskas, Stasys Gri- 
ganavičius, Stasys Strazdas, Jo
nas Tuinila, Antanas F. Knei- 
žys, Stasys Michelsonas ir kiti, 
suglaudę mintis nutarė surengti 
masinį susirinkimą, liepos ket
virtą ir pakviesti kalbėtoju bu
vusį delegatą San Francisco 
Konferencijon adv. W. Laukai
tį, kuris asmeniškai yra patyręs 
apie Lietuvos ateitį iš konferen
cijos eigos. Taipgi užkviestas 
kalbėti Senatorius David I. 
Walsh ir kiti lietuviai patrio
tai bei lietuvių prieteliai.

Masinis susirinkimas įvyks 
antrą valandą po pietų, South 
Boston High School auditoriu- 
me, Thomas Park. Tą dieną. 9 
vai. ryte, Šv. Petro par. bažny
čioje, W. 5th St., bus atnašau
jamos šv. mišios už Lietuvą ir 
teisingą taiką pasaulyje.

Šiandieną, kada mūsų tėvų že
mė paminta po raudonuoju batu 
ir jai neleidžiama nei atsiliepti 
į pasaulio teisingumą; šiandie
na, kada raudonojo tvano agen
tai nuteisia nekaltus žmones gy
venančius ištrėmime net už jų 
valdomų rubežių mirčiai be teis
mo; šiandiena, kada raudonasis 
tvanas keršto ir smurto teroru 

> -visus padaro lygiais ubagais vi
sur, kur tik jie pasiekia; šian
dien, kada mes girdime duslius 
prašymus nuo mūsų brolių iš
trėmime, kad ištiesus jiems pa- 
gelbos ranką — lai kiekvieno 
patriotingo lietuvio širdis pa- Ann O’Leary 
junta pareigą atsiliepti. Lai pa- 
triotingasis ir labdaringasis lie
tuvis stabtelėja valandėlei ties

Draugija laiko susirinkimus kas trt
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Išvažiavimas
Didžiausį išvažiavimą rengia

STEPONO DARIAUS POSTAS No. 317, A. L. 
Birželio-June 24, 1945, 
KEISTUČIO DARŽE

EAST DEDHAM. MASS.
Pradžia 12:30. Bus geriausia muzika.

Visokie valgiai. Minkšti ir kieti gėrimai. Prie įžangos dova
nos bus duodamos. Bus įvairių žaislų su laimėjimais. Pelnas 
skiriamas grįštantiems kariams. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir paremti naudingą darbą.

STEPONO DARIAUS POSTO KOMITETAS.
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Rainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų, Tel. Dedham 130^-R
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Uršulė Labalaukienė, gyv. 
Burt St. Dorchestery. gavo nuo 
karo vadovybės VVashington’e 
bronzinį medalį už jos sūnaus 

| seržanto Povilo Labalaukio ge-
ir sese ir įsiklauso, UU^ybę. gar-
tik asmeniškas bal-| * !r g»bum,» T1““ Ame- 

. ,. nkos kariuomeneje, Italijoje,tavęs pajusti aną . /. prie 13o-to pėstininkų pulko.
p. Labalaukienė gavo ir nuo 

pasmerkta sūnaus iš Italijos gražių “sou- 
venirų” — puodukų ir uzbonu- 

Taigi visi, kas tik turi to pa- ką su kariškais užrašais. Rap. 
triotiško teisingumo jausmą y- _____________
ra nuoširdžiai kviečiamas t^ į 
liepos 4-tą, 2-rą vai. po pietų Į EISIM, BROLELIAI 
atsilankyti į masinį susirinki-: 
mą ir ten pagyventi bendromis 
mintimis, kad tuomi papildžius 
armiją, kuri vaduoja Lietuvą...

Raportcris.

savo broliu 
kad čia ne 
sas šaukia 
diktatorių daromą žalą, bet čia 
šaukia tautos išsilaikymo bal- ■ 
sas. nes visa tauta 
mirčiai.

Eisim, broleliai, namo, namo! 
Jaunieji broleliai, namo, namo!

Rankoje dirželį belaikantį. 
Rankoje rykštelę belaikančią.

Lietuvaitės Užbaigė Namų 
Slaugią Kursą

Eisim, seselės, namo, namo! 
Jaunosios seselės, namo, namo!

Rasim tėvelį belaukiantį,
Rasim močiutę belaukiančią,

Blueberry Muffins
So easy—your youngster 

can make ’em
• Come blueberry time, and it’s 
time for blueberry muffins—feath- 
ery light and fine-textured—delicate 
blueberry flavor “coming through” 
in full. And even your teen-ago 
youngster can make delicious ones, 
using this tested recipe. with a real- 
ly bland all-vegetable shortening.

For a quick breakfast treat: 
measure ingredier.ts, eut in Spry 
the r.ight before. Next morning, 
turn in liouids and blueberries, bake 
vvhile you prepare breakfast. No 
morning grouches, no wails of “I’m 
not hungry.” when the family sniffs 
fragrant Blueberry Muffins, piping 
hot from the oven!

Why not make some today? Make 
plcnty because you’ll get calls for 
seconds, thirds and fourths! Send 
your workers away all sėt for a 
good morning’s work, and be sure 
to tuck Blueberry Muffins into the 
Victory lunchboxes, too.

Birželio 19 d.. Šv. Petro lietu
vių parapijos salėje įvyko Na
mų Slaugių kurso užbaigimo 
programa. Programos vedėja 
buvo p. Pranciška Zaletskienė. 
Kalbas pasakė klebonas kun. P. 
Virmauskis ir ponia Phister 
Cowin. Chairman Home Nur- 
sing Committee, Boston Metro
politan Red Cross. Dainavo p. 
Palmera Alukonienė (Antane- 

:lytė). Išdalinta graduantėms 
certifikatai; parodyta judami 
paveikslai.

Programa pradėta giedojimu 
i— “God Bless America” ir už
baigta “America”.

Certifikatus gavo šios lietu
vaitės: pp. Mrs. Julia Burdulis, 
Bronė Cunienė, p. Darata Cuny- 
tė. Barbora Gailiunienė, Marijo
na K. Gailienė. Eleonora M. 
Galės. Barbora Gedvilienė. Mi
kalina Ilkevičiūtė, Beatriče 
Koons, Ona Kroskauskienė, W. 
Liekauskienė, Pranciška Man- 
fredi, Marijona Matuzaitė, Olga 
Mitchell, Cecilija Nugent, Mary 

_, Karolina Olsen, 
Mae Parker, Ona Pasausytė, 
Bronė Ross. Bronė Stravinskie
nė, Alena S. Stukienė, Marcelė 

i
i Treinavičiūtė, Ona Voverienė, 
Pranciška Zaletskienė.

Sveikiname!

2 tabtespoon# 
susrar

14 <*’jp Sprv
1 ccsr. hcRt.cn
1 ctip m ilk

Blueberry Muffins
2cnr>* sifted 

cnrichcd flour
3 teaspoons baking 

powder
P/2 tCMoPOODS salt

1 eup fresh blueberries
Sift flour with baking po’vdcr. salt 
and sugar. Cut in Spry fine. Com- 
bine egg and milk. Turn liąuids in
to dry ingredients and stir vigor- 
ously until all flour is dampened. 
Fold blueberries carefully into bat- 
ter.

Bake in Sprycoated muffin pans 
in hot ovcn (425 F.) 20-30 minutes. 
Makes 12 muffins.

Ration tip for wise housewives
Be on the lookout for new. irartcisc 
rccipes. specially made to ūse ra- 
tioncd ingredients sparingly. and to 
give best results. Clip and save 
them.

LANKĖSI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 3 šeimynų na

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

REIKALINGA darbininkas 
kepti lietuvišką duoną taipgi 
turi mokėti kepti ir rolls. Va
landos pagal susitarimo. Į sa
vaitę reikia dirbti 48 valandas. 
Alga — $55.00 į savaitę. Darbas 
pastovus — dabar ir po karo. 
Atsišaukite laišku ar asmeniai: 
Mr. J. Tamašauskas, 8 Ames 
St., Lowell, Mass. (4-22)

Trečiadienį, birž. 20, “Darbi
ninke” lankėsi dvi N. Pr. Švč. P. 
Marijos Seseris. Jos įsigyjo ke
letą knygų ir Sesuo M. Felicija 

i pasiinformavo apie Sodalicijos 
■skyrių, kuriam ji redaktoriauja. 
i Sesučių rūpesčiu yra besiarti- 
• nančios Mergaičių Stovyklos 
parengimas, kuris šiais metais 

; įvyks nuo liepos mėn. 1 d. iki 
liepos mėn. 31 d. Į stovyklą yra 
priimamos mergaitės nuo 7 iki 
14 metų amžiaus, galima įre
gistruoti dviem savaitėm (nuo 
liepos mėn. 1 d. arba nuo liepos; 
mėn. 15 d.) arba visam mene-! 
siui. Atlyginimas: 810.00 į sa-| 
vaitę.

Reikia pažymėti, kad Seselės! 
dar be poilsio ir žaidimų gryna- ■ 
me ore. padės mergaitėms pra
mokti arba, jei moka, geriau iš-1 
mokti lietuvių kalbą ir susipa-; 
žinti su mūsų tautos kultūra.; 
Todėl programoje yra numato-' 
mi lietuviški tautiniai žaidimai,! 
dainos, šokiai, lietuvių kalbos 
pamokos ir pasakojimai Lietu-i 
vos istorijos bei lietuvių litera
tūros temomis.

Taipgi Sesutės išveža mergai
tes keletą kartų per savaitę 
maudytis ir mokomos plaukti.

I Tikrai graži proga sutelkti 
jaunametes mergaites į didelį 

: būrį ir jas supažindinti, o atei
tyje būtų daug naudos ir lietu
viškame katalikiškame veikime.

Factory to you
Monuments $85.00 up
Markers 32.00 up
Ali lettering and delivery 
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitareCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI
---------------------

S. BaraseviSus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLJC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

hcRt.cn


NEW HAVEN, CONH.

Buy-
Stanišaus-

i

MIRĖ ANTANAS
KRIŽINAUSKAS

BRJDGEPORT, CONN.

buvo šal- 
A. 

užrašinėjo

Iii TIaTL
VALSTYBIŲ ZIMBS

8

MOTUTE, ŠIRDELE

Senesniųjų lietuvių gyventojų 
eilės retėja, štai antradienį, 
birželio 12 dieną, po rimtos ir 
ilgos ligos mirė Antanas Križi- 
nauskas. Paliko liūdinčią žmo
ną Oną Križinauskienę. ir 3 du
kreles — P. Radziunienę. S. 
Križinauskaitę ir V. Plant. ir 
dvi seseris — E. Jogienę ir M. 
Jogienę. Worcester. Mass.

A. a. Antanas Križinauskas 
buvo labai malonaus būdo žmo
gus. mylėjo viską, kas lietuviš
ka. rėmė Lietuvos ir parapijos 
reikalus, ir išauklėjo savo duk
reles pavyzdingoj lietuviškoj 
dvasioj.

Palaidotas iš šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios šeštadienio 
rytą su iškilmingomis trejomis 
šv. mišiomis. kurias atnašavo 
prie didžiojo altoriaus klebonas 
kun. E. Gradeckas. prie šoninių 
altorių — kun. H. J. Flanagan 
ir kun. P. Birchnor. Paskutinį 
patarnavimą suteikti savo ge
rajam giminaičiui ir draugui 
prisirinko pilnutė erdvi šv. Ka
zimiero bažnyčia. Šv. Pranciš
kaus draugijos nariai atidavė 
savo geram ir ištikimam drau
gui paskutinį patarnavimą bū
dami karstnešiais. Velionis pa
laidotas šv. Lauryno kapuose.

Prie velionio karsto sudėta 
daug gėlių ir dvasinių bukietų 
— šv. mišių aukų. Kiekvieną 
vakarą gausiai dalyvavo gimi
nių. draugų, pažįstamų.

Dėl mirties mylimo tėvelio ir 
brolio reiškiame gilią užuojau
tą Onai Križinauskienei. duk
relėms ir seserims E. Jogienei l ir M. Jogienei. Lai gerasis Die
vas sustiprina liūdesio valan
doje. ir suteikia aųažiną atilsį 
dargaus karalijoj a. a. 
E: iž’.navsko vėlei.

Praeitą sekmadienį šalpos 
Fondo S-to skyriaus surengtose 
prakalbose dėl labai šilto oro 
publikos atsilankė neperdau- 
giausia. Kalbėtojas p. Jonas Va
laitis pasakė kalbą šalpos rei
kalais. Manau, kad dabar bus 
dar galima kiek padirbėti šal
pos reikalais. J šalpos vietinį 
skyrių įsirašė apie dvidešimt 
narių, kurių pavardes pateiksi
me vėliau.

Programos vedėju 
pos skyriaus pirmininkas 
Kiimaitis; narius 
skyriaus valdyba: A. Stanišaus- 
kas. A. Sapiega ir J. 
kas. Prakalbose dalyvavo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas ir vieš
nia panelė Valaitytė, kuri gėrė
josi Bridgeporto apylinkėmis.
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Kanai marinai įteikę motinai jos žuvusio sūnaus Maj. Gregory 
ington porteretą, kuris komandiravo Marinų bazę Puget Sound, W. Vic- 
tor Guinness.

Praeitą sekmadienį buvo sve
čių iš Neuark. N. J., kurie vie
šėjo pas u. S. Skiką, p. J. Kru- 
kauskas. p. Krukauskienė, p.! kraščiuose 
Skikas ir p. Skikienė. 
kauskas atsilankė pas p. A. mįntin2ai 
Stanišauską. p. Krukauskui la
bai patiko bažnyčios išdekora- 
vimas.

mobilius nevisi turi, o kurie tu
ri, tai negauna užtektinai gaso
lino ir negali toli važiuoti. To
dėl dauguma darbininkų praleis' 
savo atostogas namuose, prie 
artimų ežerų, ar Atlantiko pa- 
-------------- Mes lietuviai pra- 

p. Kru- ]eiskime atostogas gražiai, iš- 
J. T.

Artinantis šv. Jono dienai yra 
ilonu sveikinti visus mūsų pa
sijos bei kolonijos Jonus ir 
linkėti linksmos varduvių

d.?nos.

pr<-. oų je: 
karo bon

Liepos mėn. antra kolekta per 
visas mišias bus renkama mūsų 
parapijos jaunuoliams, kurie 
lanko šv. Karolio Kolegiją, ku
rie ruošiasi prie kunigiško luo
mo. Rudenį bus septyni.

Magdalena Kleitonienė, per 
daugel metų vadovavusi mūsų 
tretininkėms ir buvusi Alto
riaus ir Rožančiaus dr-jos raš
tininkė, rengiasi apleisti Balti
more. Pereitą sekmadienį atsi
sveikino su tretininkėmis. Jos 
vietą užėmė vice-pirmininkė se
suo Veronika Prankuvienė. 
Kun. dr. Mendelis dalyvavo su
sirinkime. Pareiškė, kad bus 
sunku rasti kitą taip uoliai pil
dančią regulą viršininkę. Svei
katos dėliai ponia Kleitonienė 
jautė reikalą atsistatydinti.

Vasaros metu nors ir nėra pa
maldų mūsų bažnyčioje nei po 
pietų, nei vakare, tačiau bažny
čia pasilieka atdara iki 9 vai. 
vak. Mūsų klebonas sako, kad ir 
vienas maldininkas teatsilanky- 
tų per visą vakarą, tai yra vie
nas garbintojas Jėzaus Švč. 
Sakramente, kurio kitaip Jėzus 
neturėtų. Per visą popietį ir va
karą galima rasti ne vieną, bet 
kelius, kurie meldžiasi prieš 
Meilės Karalių tabernakule.

Joanna Briedis, per kiek laiko 
šeimyninkavusi mūsų parapijoj, 
pereitą savaitę aplankė Balti- 

jmore. Trumpą laiką viešėjo pas 
1 Česnus ir kitus pažįstamus. Bu- 
j vo užėjusi klebonijon. Laikė ku- 
} nigų Mendelių mamytę, kuri iš 
lengvo sveiksta.

Antanas Vaitekūnas, priklau
sęs mūsų parapijos Šv. Vardo 
vyrų dr-jon per daugel metų, 
palaidotas iš šv. Petro svetim
taučių bažnyčios šeštadienį, bir
želio 16 d.

Motute, širdele, 
Tu mano miela.
Auginai dukreles
Mus tris kaip vieną. (2) 

Sukrovei kraitelius 
Visoms po vieną. 
Išleidai vargeliu 
Tik mane vieną.

Tris dienas tris naktis
Keleliu ėjau.
Ketvirtą naktelę
Girioj gulėjau.

Išgirdau girdėjau — 
Kukuoj gegutė, 
Maniau ąš, kad šaukia 
Mane motutė..

Nei šaukia, nei laukia
Manęs motutė,
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj gegutė.

Išgirdau girdėjau — 
Burkuoj karvelis.
Maniau aš, kad šaukia 
Mane tėvelis.

Nei šaukia, nei laukia
Manęs tėvelis,
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj karvelis.

I

Kunigu Rekolekcijos
Birželio mėn. paskutinės dvi 

savaiti yra skirtos kunigų dva- 
i siniam lavinimam. Šią savaitę 
kun. Antanas Dubinskas yra iš
vykęs šv. Marijos Seminarijon 
maldai ir susitelkimui. Kitą sa
vaitę kun. dr. Mendelis nebus 
namie. Po rekolekcijų prasidės 

siems laimingai pasimatyti po atostogos. Kun. Antanas Du
binskas išvažiuoja visam liepos 
mėn. Po 11 mėn. darbo kurs mū
sų parapijoj yra sunkus ir į- 
temptas. kun. Dubinskas reika
lauja mėnesio, kad savo fizines 
jėgas galėtų atstatyti. Linkime 
jam linksmų ir poilsį teikiančių 
atostogų.

Gegužės 6 d., minint Lietuvos j 
O. Steigiamojo Seimo 25 metų su- ■ 

kaktį Lietuvių Nepriklausomo ■ 
klubo svetainėje, 48 Green St., I 
surinkta Amerikos Lietuvių Ta
rybai su smulkiais $200.90. Au
kavo sekantieji:

Lithuanian Independent Pol. 
Club — $50.00.

Po $10.00 — Tomas Matas ir 
Petras Matiečius; po $5.00 —! 
Mrs. Tomas Matas. Stasys ir 
Magdė Senkus, Matas Verbyla, 
Jonas Viginas, Jurgis Mažulai- 
tis; po $3.00 — Mrs. M. J. Vini- 
kas, Kazys Balčius; po $2.00 — 
Petras Krugelis, Vincas Rama- 
žas. Stasys Martinkus. Vincas 
Pinevičius. Kazys Janušauskas, 
Juozas Sinkevičius, Zigmas Ka
ralius, Jonas Lesūnaitis, Ado
mas Majauskas. Jonas Kvara- 
ciejus. p. Dumša, Jonas Makau
skas, Leonas Devenas, Kazys 
Sauris; po $1.00 — Medelins- 
kienė, Venzelis, Lasajienė, Že- 
maititis, Orantienė. Valuckas, 
Bakoilis. 1 
kės. Balanda, Adomėlis. Kulbo
kas, Pazerckis. Valuckas. Pau
lauskienė. Panulaitienė, Eidu- 
kevičienė. Šimulinienė. Bart- 

išdirbę kompani- kienė. Kaukalienė, Pranulienė, 
kaip 3 mėnesius Baltmiškis, Endrikis. Alek. A-

HEW BRITAIN. CONN.
PARVYKO POILSIUI

Šiomis dienomis parvyko poil
siui jūreivis V. Vilčinskas pas 
savo tėvelius. Vincas Vilčinskas 
yra J. V. Laivyno Medikaliame 
korpuse. Daugiau kaip metus 
išbuvo užjūryj. Atrodo sveikas 
ir linksmas.

Vincas Vilčinskas yra LDS 
36 kuopos narys. Sveikinam su
grįžusį Vincą ir linkime malo
naus ir laimingo poilsio. T.

WATERBURY, CONN

.V.

Du Kariai Palaidoti ’ „ ’ .
Penktadienį, birželio 15 d. pa- šio gyvenimo vargų, 

laidotas iš mūsų bažnyčios a. a.
. karys Stasys Šilinskas, kilęs iš 
Wilkes-Barre. Pa. Ne Vokieti
joj, ne kur Pacifiko salose, bet 
arti Baltimores, važiuojant iš

; Camp Meade. Maryland, Stasio
vežimas susidūrė su kitu veži
mu taip smarkiai, kad Stasys 
nuvežtas į Walter Read ligoni
nę, Washingtone, mirė po pen- 

į kių savaičių.
nės. Buvo vedęs. 37 metų am- Liga taip° sutrąukė Juozo sąna-!du

I
A. a. Juozas Letkauskas

I 
šeštadienio rylą 10 vai. buvo 

laidojamas vienas iš kantriau
sių jaunuolių, kurį teko mūsų 
kunigams ir Baltimores žmo
nėms pažinti, būtent, a. a. Juo
zas Letkauskas. Pačioj jaunys-|

VA. VA- V--------

zas Letkauskas. Pačioj jaunys-1 
tėj paliestas neišgydomos arth- 
ritis ligos, Juozas išgulėjo’

Nuotrupos
Šv. Tėvui rinkliava buvo ren- 

neatgavęs sąmo- miesto ligoninėje arti 15 metų, karna mūsų bažnyčioje net per 
-a ___ i sekmadienius. Surinkta

rius. kad negalėjo pasikasyti, $194.95. Girdėjau, kad Šv. Kot-žiaus. Žmona laukiasi kūdikio,
> kurs nematys savo tėvelio šioj muse]ę nuvaikyti. Arti 10 metų rynos bažnyčioje, kur yra padė-
ašarų pakalnėj. Karstą nešė še
ši karini iš Walter Read ligoni- zui pageibėti.DARBININKŲ ATOSTOGOS

Šių metų liepos mėnesio pir- 
Antano ma savaitė yra skiriama fabri

kų darbininkų atostogoms. Tą 
savaitę trijų didžiausių kompa
nijų — American Brass, Scovill 
ir Chase. tūkstančiai darbinin
kų nedirbs, turės atostogas su 
atlyginimu. Po ilgų metų darbo 
kompanijos duos savo darbinin
kams pailsėti 
pataisyti kas 
kuose.

Darbininkai
joj nemažiau 
gaus savaitę atostogų su atlygi-įleksis. A. šopis. J. Šarkis. P. ir 
nimu. Darbininkai išdirbę 5 me-.S- Tutoraičiai,

: pirkim tus ar daugiau vienoj kompani- Steponavičius, A. Kušlis, J. Bo- 
joj. gaus dvi savaiti su atlygi- sas- J- Žemaitis, A. Bertulis, A. 
nigu. šių kompanijų darbiniu- Kuncaitis. A. Určinas, J. Lavic- 

mišias į kus atstovauja CIO unija. Dar- kas.
Kaikurių aukotojų po SI.00 

vardų nėra, nes viena pora rin- Juozas 
kūjų jų vardų neužrašė.

Išlaidų padengimui aukojo T. mišios buvo aukojamos už Juo. 
Matas $5.00. L. Devenas $5.00 zo vėlę. Katafalius buvo 
ir P. Matiečius $2.00.

Stasys Senkus.

gydytojų įvairūs bandymai Juo- jėju kun. Jonas Mendelis, vien 
4 o " " ’, Juozą apakino, tik pereitą sekmadienį surinkta 

nės. Už mirusio vėlę šv. mišias Aklas turėjo skausmus kentėti, i virš S500.00 tam pačiam tiks
lui. Koks skirtumas!

Aplankė mūsų kunigus grįžęs 
karys Petras Makarauskas. Po 

,30 mėnesių Europoje Petras 
grįžo sveikas. Džiaugiasi visu

I
atnašavo kun. dr. Mendelis. Po 
mišių angliškai paaiškino laido
tuvių apeigų reikšmę. Nįpl ydė- 
tas į valdžios National Cemete- 
ry. Baltimoreje. šeimos prašy-

i

kviečiami tą 
daugiau mes 
to greičiau 

sutriuškins

ir tuo pat laiku 
reikalinga fabri-

Per paskutinias šv. i__ _ „ __ _ ___ ___  _ ______
mūsų bažnyčią gausiai susiren- bininkai patenkinti, linksmai.! 
ka svetimtaučių. Iš pasikalbėji- dirba ir laukia atostogų, 
mų su kaikuriais šv. mišių klau- 
sv’ujais. jie labai 
bažnyčios tvarka 
b tk> darbštumu i

aipgi

Laike atostogų visi turės lai- 
gėrisi mūsų ko ir pinigų; galės suvartoti 
ir mūsų kle- juos taip, kaip norės. Valdžia 
jojo pamok- prašo susilaikyti nuo bereika- 

.> ...- ..- vikaro kun. K. lingu, tolimų važinėjimų trau-
F - įspūdingais pamokini- kiniais ir autobusais, kad neap- 

M. sunkinus transportacijos. Auto-

tik iš balso žmones galėjo pa
žinti. Per visą laiką nė vienas 
negirdėjo iš Juozo lūpų jokių 
skundų, ar tai ant gydytojų ar- 

;ba slaugių: negirdėjo rūgojimų _ _
Klimašauskienė, Sto- maS bUV° lskIaus>’tas- Ant kaP^. Dievui. Juozas kantriai kentėjo. | kuo. Kur jis dirbo prieš karą 
da, Adomėlis. Kulbo- nebuvo šaudymo, nei dūdavimo. I Jo vaškas sutikimas su Dievo McCormick Co.. jam liepė pasi- 
ekis. Valuckas Pau- Kaip Stasi° Šilinskio žmonai.} valia buvo gražiausias gyveni-' rinkti darbą, kurs jam geriau- 

mo pamokslas. Visą tai kun.
Antanas Dubinskas gražiai iš
dėstė savo pamoksle po laidotu- Į 
vių mišių. Kun. Dubinskas Juo
zą lankė per visą jo ligą ir ga
lėjo drąsiai kalbėti apie Juozo 
dorybes. Tik vasario mėn. Juo
zo tėvelis mirė, kurs Juozą išti
kimai lankė per 15 metų. Mylė
ję vienas kitą gyvenime, trum
pu laiku jie buvo suvienyti mi
rime. Rašant apie Juozą Let- 
kauską. tik galima Dievui dė
koti. kad Juozas užbaigė savo 
kančias, kad atliko jam skirtą 

I čia skaistyklą, ir kad šiandien 
} “su Lozorių kadaise pavargėliu 
džiaugiasi amžinu atilsiu.

, taip jo liūdinčiam tėveliui ir 
kitiems giminėms reiškiame gi
liausią užuojautą. La iilsisi

i Viešpaties ramybėje!

A. Griška, P.

I

A. a. Juozas Gelažela
Karys Juozas Gelažela žuvo 

Vokietijoj kovo mėn. Pirmutinė 
žinia gauta, kad dingęs, nesu
randa. Pereitą savaitę jo žmona 
gavo patikrinančią žinią, kad 

užmuštas, šeštadienį,
birželio 16 d. trejos laidotuvių

šiai patinka. Petrui buvo įteikta 
piniginė dovana atostogoms ir 
gavo kitų dovanų būdamas karo j 
tarnyboje.

Pirmą atostogų sekmadienį 
mokyklos vaikučiai gražiai gie
dojo per savo mišias 8:30 vai. 
Tai yra naujas bandymas ir 
gražios pasekmės to bandymo 
yra nuopelnas mūsų vyresnio
sios Sesutės.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reika’ų 
Patarnavimas Diena ir Nakt)

GIVE
GIVE MORE

FATS OVER TOKYO!

X.

pri
dengtas Amerikos vėliava. Eg
zekvijas giedojo kunigai — dr. 

, Mendelis. Dubinskas, Dyer ir 
O‘Dea. Tie patys kunigai atna
šavo mišias, išskyrus kun. Du- 

: binską, kurs turėjo kitas laido- 
1 tuves tą patį rytą. Po 
kun. dr. Mendelis pasakė trum
pą raminantį pamokslą, pabrėž
damas 
nimus 
mo su 
į karą.

I Juozas 
(Juozas
Ižuvo kaipo kankinys; aukavo 
? savo gyvybę, kad mes galėtume 
(džiaugtis laisve, kad mums būtų 
j geriau gyventi. Be abejo, žino- 
1 damas pavojus, kurie jam grė- 
;Sė, Juozas aprūpino savo dva
sios reikalus ir sutiko savo Su- 

JTHISSIDE j tvėrėją pilnai prisiruošęs tam 
____  _ - i -■—< žygini Duok Dieve mums vi-

Redakcijos Atsakymai
p. J. Stasilioniui, N ere ark, N.' 

. — Tamstos eiles apie Lietu-, 
ą, kaip prašei, pasiuntėme 
Amerikos” redakcijai. “Darbi

ninke” netilpo.

Tiesą Mylinčiam, New Bri
tain, Conn. — Tamstos atsaky
mas į atsakymą netilps. Nieko 
nauja nepasakote, o tik karto-' 
jate kas jau yra tilpę. Tokiais 
ginčais “Darbininko” skaityto-} 
jai neįdomauja.

!
IJ 

mišių I

kelius asmenius atsimi- 
paskutinio atsisveikini- 

Juozu pirm negu išvyko 
Juozas nenorėjo eiti; 
nenorėjo kitų žudyti: 

ėjo. kad buvo reikalas;

YOUR
RED CROSS

Bažnyčioj Vasarine 
Tvarka

Sekmadienį po Švč. Širdies 
Atlaidų mūsų bažnyčioje prasi-' 
dėjo vasarinė tvarka. Palaimi-j 
nimas Švč. Sakramentu yra tei
kiamas po mišių 8:30 vai. ryte. 
Mišios 11 vai. skaitytos. Stebu
klingo Medalikėlio Novena iš 
sekmadienio atkelta į šeštadie-; 
nį. šeštadienio vakarais 7:30 v.) 

j vasaros metu yra laikomos no-’ 
venų pamaldos į P-lę Švč. Ne-> 
perstojančios Pagelbos ir Ste-I 
buklingą Medalikėlį. Taipgi 9 
šeštadienių maldos yra kalba-; 
mos į Šv. Oną. Karščių dėliai I 
pereitą sekmadienį žmonių ant' 
mišių matėsi daug mažiau negu) 
žiemos metu. j

GI IDEAL — Chosen “Ideal 
WAC” by soldiers at Langlev 
Field, Va., Cpl. Anna Muilins 
of Darwin, Va., is shown on 
her first visit to New York 
The 23-year-old two-striper 
has been in the service 2" 

months.

Madelon Mason, Cover Giri, exam- 
ines the new 500-pound incendiary 
bomb that Is being used on Japan, 
when she visited the Army Ord- 
nance Display in New York. The 
gelatinous liquid whlch she holde 
is gasoline thickened By a secret 
formula using salvaged fat*, and 
inserted into the bomb. The M-19 
cluster on the rlght, contaln* 38 
•uch bomb*.


