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Kitame ‘‘Darbininko 
numeryj tilps Senatoriaus 
David I. Walsh kalba, pa
sakyta Bostono Lietuvių 
masiniame susirinkime, 
liepos 4 d., minint Jung. 
Valstybių nepriklausomy
bę ir Lietuvos penkių me
tų pavergimą. Senatoriaus 
David I. Walsh kalba yra 
turininga, pavergtai Lie
tuvai užjaučianti ir drąsi
nanti lietuvių tautą kovoti 
dėl jos laisvės ir nepri
klausomybės.

Senatorius David 
Walsh yra nuoširdus 
tuvos ir bendrai visų
vergtų tautų užtarėjas. 
Kiekvienas “Darbininko” 
skaitytojas turėtų Senato
riaus kalbą perskaityti ir 
ją duoti kitiems, kurie 
“Darbininko” neskaito, y- 
pač kitataučiams perskai
tyti, kad susipažintų su 
Lietuvos byla, jos kančio
mis, būnant sovietų Rusi
jos okupacijoje, ir jos pa
siryžimu atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.
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Praneša, kad visoje šaly- 
■ — Amerikoje streikuoja|je

54,000 darbininkų. Iš tų 
33,000 darbininkų strei- 

j kuoja Akron, Ohio, kurie 
i dirbo gumos fabrikuose. 
Karo Darbo Taryba reika
lavo, kad darbininkai grįž- 

jtų darban, bet jie nepa
klausė. Taigi KDT (WLB) 
panaikino tų darbininkų 

I atostogų algas.
Karo Darbo Taryba 

Į (War Labor Board) taip 
ipat pareikalavo, kad New 
į Yorko laikraščių išvežio- 
tojai atšauktų streiką ir 
grįžtų darban. Tačiau uni
jos viršininkai duoda su
prasti, kad tarybos reika
lavimo nepriims.
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Lietuvos lankų pievėjeliai ir žalio šienelio grėbėjėliai...
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Sen.David I.Walsh Už Teisingu 
m§; Mažų Tautų-Lietuvos 

Nepriklausomybės Atstatymu
Adv. Laukaitis įsitikinės San Francis- 
coje, Kad Lietuvos Nepriklausomybė 

Dar Nežuvus Ir Nežus

kvislingai 
kad Ben- 

Lietuvių 
rūpinasi

Lietuviškieji 
baisiai pyksta, 
dras Amerikos 
Šalpos Fondas 
šelpimu ir šelpia Lietuvos
tremtinius įvairiuose Eu
ropos kraštuose. Jie norė
tų, kad visi lietuviai trem
tiniai mirtų badu. Tačiau 
jie patys darbuojasi, kad 
pagelbėti Russian War 
Relief’ui šelpime Rusijos 
žmonių. Ar tai tik Rusijos 
žmonėms reikalinga pašal
pa? Jeigu jūs nenorite 
šelpti savo tautiečių, tai 
nors tiek būkite žmonėmis 
ir netrukdykite kitiems 
šelpimo darbe.

Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas rūpi
nasi ir šelpia visus Lietu
vos žmones, kuriuos tik 
gali pasiekti ir kuriems 
tik gali pašalpą pasiųsti, i

Lenkai Atsišaukia Į Prez 
Truman

Suranda Daugiau Eilioto 
Roosevelto Paskolų

Pakorė Tris Vokiečius Už 
J. V. Lakūno Nužudymą

<

So. Boston. Mass. Tre-Walsh sako, kad nors ko- 
čiadienį, liepos 4 d., š. m.,'munizmas pavergė Lietu- 
2 vai. po pietų So. Boston vos žemę, laukus, miškus, 
High School Auditorijoj į- vandenis ir žmones, bet jis 
vyko Lietuvių Masinis su- nepavergė žmonių sielų, 
sirinkimas, kurį rengė vie- Lietuva yra gyva, nežuvus 
tinis Lietuvių Komitetas ir ji žūti negali. Ateis lai- 
Lietuvos Nepriklausomy- kas ir sprogs pavergimas... 
bei atsteigti. Šiame susi- Viltis Lietuvai atsikelti ei- 
rinkime atvyko kviestieji na iš Suvienytų Tautų tai- 
garbingieji svečiai — Se- kos konferencijos, nuošir- 
natorius David I. Walsh iš džiu Šv. Tėvo teisingos 
IVashington, D. C. ir adv. taikos principu ir Atlanto 
Wm. Laukaitis iš Baltimo- Čarterio pagrindais. Lietu- 
re, Md. Taipgi dalyvavo ir va nenori jokios okupaci- 
Bostono Metropolijos mū- jos — nei vokiečių, nei ru
sų žymieji veikėjai ir Bos- sų, nei kitų svetimųjų. Da- 
tono miesto mayoras p. bartinio Lietuvos okupan- 
Kerrigan.

Atidarant susirinkimą į- 
žangos žodį tarė adv. J. J. 
Grigalus ir pakvietė atkal
bėti invokaciją — maldą 
kun. Pr. Virmauskį. Dain. 
Dr. J. Antanėlis ir p. Pau
ra vadovavo Amerikos ir 
Lietuvos himnams. Po to, 

neatitinka tikrenybei. Ne perstatomas Dr. P. Jak- 
tik lenkai nenori grįžti, mauh Masinio Susirinki- 
bet nei rusai nenori grįžti

i
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I
| Iš Jung. Valstybių 15-to- 
sios Armijos Štabo —Pra
neša, kad trys vokiečiai 
civiliai, Peter Kahn, Mat- 
thies Gierens ir
Bach, buvo pakarti Rdin-'nėšiai smarkiai puolė ir mime
bach mieste už Jung. Vals- bombomis daužė japonų . ...

nužudymą'didelę Kudamatsu aliejaus bartmiu metu yra Italijoj, 
Atstovų~Buto rugp- 15 d ’ 1944 m- perdirbimo įstaigą, kuri yTokl_et\j°L..2L...
dabar tyrinėja

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis iškelta vie
šumon dar dvi paskolos, 
sumoje §120,000, kuriuos 
pasiskolinęs Elliot Roose- 
velt, mirusiojo prezidento 
sūnus. Pasirodo, kad visos 
tos skolos, kurios iki šiol 
buvo iškeltos viešumon, 
buvo skaitomos (blogomis 
skolomis) “bad debts”.

Senato ir 
komitetai 
tas Elliott Roosevelto sko-.thies Krein taip pat buvo 

>las, nes kaikurie skolinto-. nuteistas mirti, bet jo 
jai atskaitė tas paskolas ir bausmę pakeitė sunkaus 
už jas nemokėjo valdžiai darbo kalėjimu iki gyvos 
mokesnių. i galvos.

tybių lakūno

c

Guam, liepos 5 — Jung. rų, pasilieka “visiškai išti- 
’ peJįp; Valstybių didieji bomba- kima” savo valdžiai ištre-

Ketvirtas vokietis, Mat-

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
JAMES BYRNES 

VALSTYBES SEKRETORIUM

A- 
merikos Lenkų Kongre
sas, atstovaująs 6 milijo
nus lenkų, atsišaukia į 
prez. Harry S. Truman, 
kad jis nepripažintų Mas
kvoje sudarytos “tautinės 
vienybės” valdžios Lenki
jai.
Kaip žinoma, trys ketvirt- 

daliai tos valdžios yra ko
munistai arba komunistų 
pakeleiviai, o tik ketvirta 
dalis tautiniai i_______
šių lenkų, ir tie patys ūži- 
ma nežymias vietas vai- *1 v • • _dzioje.

Lenkai prašo prez. Tru
man, kad jiems duotų lai
ką pristatyti įrodymus, I 
kad toji valdžia yra netei
sėta. Tačiau Lenkijos ‘val
džios’ vice-premieras Mi- 
kolajczyk sako, kad Len
kija jau nebėra nesusipra
timų priežastimi. Jis sako, 
kad Lenkija turi draugin-

Washington, D. C.

to elgesys Lietuvoje — te
roras. trėmimai, šeimų ar
dymai ir likvidavimai yra 
pasibaisėtini. Komunistų 
tvirtinimai, kad Lietuva 
savanoriai prisijungė prie 
Rusijos yra tik viena me
lagystė. Čia Senatorius iš
vardina dieną ir laiką ir 
netgi valdininko urėdą, 
kuris parvežė įsakymus ir 
nurodymus iš Maskvos, 

mo vedeju. Vedėjas taręs kajp prįvajo balsuoti Lie
sai o žodį pakvietė Bosto- įuvos piliečiai ir (aišku už 
no miesto mayoras p. Ker- ^Įaskvą) ir tie, kurie ne- 
rigan pasakyti savo kalbą, balsuos, kad būtų likvi- 
Ma\oras . P- Kerrigan di- duoti įr jų šeimos sunai- 
džiai vertino lietuvių pat-!kjnį-os pažymi Šen. David 
riotingumą ir JU dedamas į yvalsh, kad tik po dviejų 

Jung/Valstybių, Pastangas ,savo. tėTv^ že<
mes išlaisvinimui. Jis pa- 

ibriežė ir Šen. David I. 
Walsh prietelingumą ma
žosioms tautoms ir Lietu
vai.

Lenkų kariuomenė da-

arti Tokuyama Nors komunistų spauda 
skelbia, kad daug lenkų 
ruošiasi grįžti, tačiau tas

randasi
ant artimos japonų namų

i salos Honshu.
i Amerikiečiai sukėlė di
delius gaisrus ne tik Hon
shu pakraštyj, bet ir ki
tuose japonų keturiuose J KUS1J4- 
miestuose. Japonams pa
darė didelius nuostolius.

Washington, D. C., liepos ši permaina J. V. valsty- 
5 — Prez. Harry S. Tru- bės departmente gali su- 
man paskyrė James Fran- stiprinti mūsų šalies poli- 
cis Byrnes J. V. valstybės tiką, nes James Francis 
sekretorium vieton atsi- Byrnes yra gerai apsipaži- 
statydinusio Edward R. nęs su užsienio politika. 
Stettinius. į Jis dalyvavo Jaltos konfe-

J. V. Senatas jau uŽtvir-'renc1iJ°je kaiP° Prez- Ro0’ 
tino naują sekretorių ,se™lto Patalas 
James Francis Bvrnes 1 Buvęs J- V- va!stybes se- James francis byrnes. k t Edward R. Stet- 
James Francis Byrnes pa- x. .

tvt „->■ u _ tinius nėra pažemintas,eina iš North Carolina. Jis .. .• A t v *.,. v nes lis paskirtas J. V. ats-yra populiarus žmogus, , J \ . . . . o! pažįstas užsienių PoUtiką.1^

c ketvirta- buvęs teisėjas ir vėliausiai n~ Y .. ų & nusitek-buvęs karo mobilizaci- ga^izacijos tarybą.

Trijų Didžiųjų Konferencija
i ----------------
i Londonas — Pranešama, 
kad trijų didžiųjų valsty
bių — . _
Anglijos ir Rusijos vadų—

Londonas — Lenkų vai- prez. Truman, premiero 
džios Londone narys pa- Churchill, generalissimo 
reiškė, kad Lenkijos ka- Stalino konferencija įvyks 
riuomenė, kurią sudaro liepos 14 d., Potsdame,
nuo 200,000 iki 250,000 vy- Berlyno priemiestyj.

Lenkų Kariuomenė Ištikima 
Savo Valdžiai Londone

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
KŪME SALĄ

Guam, liepos 5 — Ameri
kiečiai patruliai užėmė 
mažą Kūme salą be jokio 
pasipriešinimo.

kurion amerikiečiai įsiver
žė.

! direktorius. James 
Francis Byrnes yra 66 me
tų amžiaus.

Prancūzija Pripažįsta Len
kų "Vienybės Valdžią"

• y*4

gai sugyventi su Rusija.
Varšuvos lenkų naujoji 

valdžia, pagal Jaltos kon
ferencijos, 1 
demokratinius 
Jeigu ji tai užtikrins, tai 
gali išgauti Anglijos ir 
Jung. Valstybių pripažini
mą. Rinkimai rinkimams 
nelygūs. Pavyzdžiui ir 
Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo valstybėse buvo “rin
kimai”, bet jie buvo Rusi
jos raudonosios armijos 
kontrolėje. Jeigu ir Lenki
joje “rinkimai” bus raudo
nosios armijos kontrolėje, 
tai galima iš anksto pasa
kyti, kad Lenkija po “rin
kimų” “nusibalsuos” pri
sijungti prie Rusijos, kaip 
“nusibalsavo” Pabaltijo 
valstybės.

Paryžius — Prancūzijos 
laikinoji valdžia pripažįs- 

turi pravesti ta Varšuvos lenkų “vieny- 
rinkimus.ibės valdžią”.

Į Prancūzai paskyrė savo 
atstovu Varšuvai Roger 
Garreau.

Kaip žinoma, kiek ankš
čiau pripažino lenkų “vie
nybės valdžią” Čekoslova
kija.

Kūme sala yra tik 300 
iki Formosa ir 370 mylių 
nuo Kyushu; yra apie 7 
mylių ilgumo ir 3 mylių 
platumo. Taikos metu ant 
tos salos buvo 13,414 gy
ventojų. Kūme yra tik 32 
mylios į vakarus nuo Ke- 
rama salos, kuri yra pir
moji Okinawa salų grupės, burndale, Mass.

Paskirti Jaunieji Kunigai
Kun. Jonas Bernatonis į 

. Šv. Brigytos airių parapi
ją, Maynard, Mass.

Kun. Alfonsas Janušonis 
i į Šv. Stepono airių parapi
ją, Boston, Mass.

Kun. Povilas M. Jakima
vičius - Jakmauh į Dievo • 
Kūno airių parapiją. Au-

Prancūzai Nenori Amerikie
čių Paryžiuje

dienų po tų balsavimų Lie
tuvoje Jung. Valstybių 
Statė Departamentas aiš
kiai paskelbė statementą, 
kad kokia tik būtų forma 
pavartota jėga — ginklas, 
ar ginklo baime pavergi
mui vienos ar kitos šalies, 
kas dabar ir įvyko per pa- 

I starasias kelias dienas 
Europoje, nebus pripažin- 

i tas šios šalies ir tos tautos 
į bus laikomos nepriklauso
moms, ką ši šalis ir sulig 
šios dienos vykdo. Bet Se
natorius aiškiai pasako, 
kad turint viltį atstatyti 
Lietuvą nepriklausoma 
valstybe, reikia šios šalies 
lietuviams veikti ir nuolat 
budėti. Jūs lietuviai, sako 
Senatorius davėte šiai ša
liai sūnus ir dukras, kad 
būtų pasaulyj atstatyta 
teisingumas, laisvė valdy
tis, spaudos laisvė, religi
jos laisvė ir būti laisviems 
nuo baimės. Todėl šiandie
na negali būti jokio kom
promiso su neteisybe. Šios 
šalies tėvai prieš 169 me
tus susibūrę ir nutarę atsi- 

i kratyti valdžią, kuri slėgė 
šios šalies kilimą, kaip tik 
ir padėjo savo pagrinde — 
teisingumą. Dėl teisingu
mo jie ryžosi kovoti, rizi
kuoti savo gyvybe ir rei
kalui esant mirti ir tai dėl 
teisingumo. Priesaika ko
voti už teisingumą, veda 
prie laimėjimo ir jūs ko
vojate už teisingumą ir jūs 
lietuviai laimėsite...

(Bus daugiau)

Dr. P. Jakmauh trumpai, 
bet turiningai perstato su-į 
sirinkimui garbingąjį sve-j 
čią iš Washington, D. C., 
Senatorių David I. Walsh. 
Senatorius David I. Walsh, 
visa širdimi jaučiąs daro
mą pasaulyj mažosioms 
tautoms neteisingumą, sa
ko: “kai mes matome pa
vienį asmenį kenčianti, dėl 
jam padarytų skriaudų te
roru ir persekiojimais, 
mes jam nuoširdžiai už
jaučiame ir norime ateiti 
su pagalba, kad tas kan- 

Ičias prašalinus. O ką be
kalbėti apie pavergtas ti
ronų diktatorių tautas. 
Jos iššaukia didesnės už
uojautos. Kenčia mažosios 
tautos Europoj, kenčia ir 
Lietuva...” Ir Šen. David I. 
IValsh sako, kad jis būda
mas viešoje įstaigoje kai
po visuomenės atstovas ir 
jausdamas, kad ir šios ša-; 
lies pareiga užtarti už tei-i 
singumą, ką jį yra pada
rius jau praeityje, atvyko 
čia pas lietuvius, kad pa
kelti balsą už teisingumą, 
kad mažosios tautos ir 
Lietuva būtų laisvos ir 
nepriklausomos. Ir Sena
torius kalba su giliausiu 
nuoširdumu mažosioms 
pavergtoms tautoms. Ir į- 
sitikinęs Šen. David I.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM —1230 KILOCYCLES

Įi

I

Weimar, Vokietija, lie
pos 5 — Sakoma, kad Pa
ryžiuje prancūzai kažin 
kodėl neapkenčia ameri
kiečių kareivių. Juos įžei
dinėja, kas dažnai priveda 
prie muštynių.

šeštadienj, liepos 7 d., 1:30 vai. po pietų Įvyks Lie
tuvių Darbininkų Radio programa. Programoje pasi
žadėjo dalyvauti mokytoja dainininkė p. Jedvyga Stul- 
ginskaitė iš Waterbury, Conn. Kitą dalj programos 
išpildysime jrekorduotomis lietuviškomis dainomis, 
muzikos kūriniais, pranešimais ir kalbomis. Prašome 
visų pasukti savo radio rodykles ant 1230 kilocycles ir 
klausytis gražios lietuviškos programos per visą va
landą iš WESX stoties, Salėm.

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

Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

I
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■VAIRIOS ŽINIOS
TREMTINIŲ REIKALAMS 

KOMISIJOS ATSIŠAUKIMAS
Broliai ir Sesės, Lietuviai! i tremtinių pasako, kiek 

Patikrintomis žiniomis mes jų tarpe turime sau 
iš Europos, lietuvių trem-: artimųjų, giminių, drau- 
tinių ir karo aukų skai-gų ir kaimynų. * Todėl ko- 
čius ten siekia kelių šimtų misija rinks visas infor- 
tūkstančių asmenų skait- macijas apie tremtinius ir 
linę.

Visai natūralu, kad mū
sų visuomenė jau nuo se
niai rūpinasi gelbėti tai. 
kas dar yra galima išgel
bėti. Tremtinių šelpimo— 
aprūpinimo maistu ir dra
panomis — reikalais gra
žiai rūpinasi BALF. Teisi
nę ir paieškojimų pagalbą 
stengsis teikti naujai į- 
steigtoji Amerikos Lietu
vių Tarybos komisija, ku
rios raštinė veiks Lith. 
Amer. Council, SOCIAL 
SERVICE BUREAU var
du, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

Jau dabar kasdien gau
nami pluoštai telegramų, 
laiškų, paklausimų ir pra
šymų apginti tremtinių 
teisinę būklę, surasti gimi
nes, arba pagelbėti Ameri
kon atvykti. Naujai įsteig
toji komisija stengsis savo 
darbą išplėsti per savo pa
dalinius - skyrius po visas 
mūsų kolonijas.

Komisija savo darbe va
dovausis lietuvybės ir ar
timo pagalbos dėsniais ir 
jos artimiausieji 
niai bus šie:

(a) sutvarkyti 
nių teisinę padėtį;

(b) rasti jiems 
apsigyvenimo vietas:

(c) aprūpinti jų kultūri-, 
nius ir moralinius reika-! 
lūs, tiesioginiai ir per or-! 
ganizacijas, kurių žinioje 
dauguma tremtinių yra.

Komisija numato platų 
darbą pačios mūsų visuo
menės tarpe. Jau patsai 
didelis skaičius Lietuvos

jų būklę. Biure veiks pa
ieškojimų ir patarnavimų 1 
skyrius, kuris patarnaus 
tremtiniams susirasti sa
vo gimines savitarpyje ir 
Amerikoje. Tiems, kurie 
turi galimybės čia atvykti 
mes stengsimės padėti su- 

i sitvarkvti formalumus. 
Tai yra tik dalis įvairių 
darbų, kuriuos Biuras 
stengsis dirbti. Savaime 
aišku, darbas priklausys 
nuo padėties reikalavimų 
ir nuo veikimo galimybių.

Mūsų visuomenė, kuri 
visada parodo savo jaut
rumą lietuviškais ir žmo
niškumo reikalais, čia tu
rės progos pasireikšti. Te
gu pajus mūsų vargo bro
liai ir seserys, kad yra kas; 
juos atjaučia, jais rūpina
si. Lietuvis, kad ir nusto- 

į jęs savo tėvynės, turto, ar- Į 
timųjų. keliaudamas iš i 
vietos į vietą po klaikųjį 
pasaulį, vistiek žino kur 

Įeiti, ko imtis. į ką kreip
kis.

Visi mes ar mūsų tėvai,; 
kadaise atsisveikindami 

uždavi- Lietuvoje su namiškiais, 
■tarėme sudiev ir žadėjome; 

tremti-; jų neužmiršti. Atėjo sunki 
i bandymų valanda." neūž- 

saugias mirškime ir padėkime sa- 
Įvo tautiečiams.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Tremtinių Reikalams 

Komisija:
Jonas V. Grinius, pirm.
Adv. Wm. F. Laukaitis, v-p. , 
Elena Devenienė, sekr.
A. Gabaliauskienė ir 
adv. K. R. Jurgela, variai.

zo-

per astuonias 
savaites visos 
mašinos buvo

I LIETUVIŠKĄJĄ 
KALBĄ

Berlynas, liepos 5 — So
vietų Rusijos kariuomenei 
užėmus Berlyną ir pasi
baigus karui su nacių Vo
kietija. rusai tuojau puo
lėsi vežti iš Berlyno ir ki
tų okupuotų Vokietijos 
centrų dirbtuvių mašinas. 
Taip, kad 
okupacijos 
sunkiosios 
išvežtos.

Amerikos ir Anglijos ka
reiviai, atvykę į Berlyną, 
rado visas dirbtuves “iš
valytas”.

Sakoma, kad į Berlyną 
atvyko 16,000 Amerikos 
kareivių užimti skirtą 
na.
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Mirė Arkivyskupas Pr. Karevičius
paskirtas kunigų semina-Pranešama, kad Mari

jampolėje, Suvalkijoj, mi- rijos profesorium. Po dvie- 
rė J. E. arkivyskupas 
Pranciškus Karevi č i u s,
MIC. Gegužės 30 d. Palai- ros mieste. Po kelių metų 
dotas Kauno Bazilikos rū-; paskirtas vice-klebonu ir 
syj. i prefektu Šv. Kotrinos baž-

A. a. arkivyskupas mirė nyčioj ir gimnazijoj, Pe- 
eidamas 84 metus am- j terburge, o po metų buvo 
žiaus. Karo baisios audros, seminarijos profesorium 
matyt, perbloškė jį, ypač!ir inspektorium. 1908 m. 
žiaurių okupantų siautė ji-' pakeliamas prokatedros
mas Lietuvoje. Į klebonu 1910 m. pakeltas

Arkivyskupas Karevi-! Mogilevo arkivyskupijos 
čius gyveno Marijampolė--kapitulos kanauninku, 
je, Tėvų Marijonų vienuo-1914 m. Jo Šventenybė Po- 
lyne nuo 1926 m. Jis sava-; piežius kanauninką Kare- 

I noriai įstojo į vienuolyną, vičių skiria Žemaičių vys- 
paprašęs Šventojo Tėvo kupu, kurios 

nuo vyskupiškų tais pačiais
Už nuopelnus;žės mėn.

Pasaulinio

jų metų profesoriavimo 
skiriamas klebonu Sama-

PHILIPPINŲ KRAŠTAS 
IŠLAISVINTAS

Guam, liepos 5 — Prane-jding Commission užgyrė 
ša. kad dabar jau visas;naują atostogų planą dar- 
Philippinų kraštas yra iš-Į bininkams, kurie dirba 
laisvintas. Japonai prara- i Fore River laivų statyboje, 

, padalinti $1,500.- 
extra atlyginimo”, 

kuris yra pagrįstas pada
rytu pelnu.

Apie 17,000 darbininkų 
gaus atostogas nuo 7 iki 
14 dienų su atlyginimu. 
Darbininkai, išdirbę me
tus laivų statyboje, gaus 

i savaitės atostogas, o iš
dirbę penkius ar daugiau 
metų gaus dvi savaites a- 
tostogų.

do 450.000 kareivių tame būtent, 
krašte. 090

Dabar Philippinų visos;1'”” 
salos yra Jung. Valstybių 
karo vadovybės kontrolė-; 
je.

17,000 Darbininkų Gaus 
Atostogų Algas

Šiomis dienomis \Var
Labor Board’s Shipbuil-
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atleisti 
pareigų. 
Bažnyčiai buvo pakeltas 
tituliariu arkivyskupu.

sostą užėmė 
metais gegu-

karo metu

Nors žudė ir krimto
Tave praeitis atsidėjus.

Tu amžių gal šimtą
Savaip nepaliauni skambėjus.

Ir metais, senutė —
Vis grožiu jaunybės tebžydi. 

Net ponai atkutę
Dailumo mums tavo pavydi.

O kalba gimtoji.
Gyvuok gryčioj vargšo žmo- 

Mergaitės dainoje I gelio:
Ir pasakoj žilo senelio.

It balsas šventųjų,
Netik niekad Dievo namuose: 

Draugijoj jaunųjų
Skambėki per visar’ laukuose ' 

Viduj klebonijos
Sau vietą užimti skubėki;

Į rūmus ponijos
Sugrįžti vėl nesidrovėki.

Per kiaurinę stogo
Pažvelk kaip bajorai gyvena; 

Nevelyk jiems blogo.
Bet tark: o. vaikučiai jūs ma- 

Ir lai nuo šio laiko t no
Pamyli tave Lietuvoje — 

Nuo senio lig vaiko.
Kas turi tik progą galvoje.

Ir meilės tos gale
Lai tolei nesilpsta, nei mainos 

Kol švies mums saulelė,
Kol paukščiai čiulbės savo 

dainas’ A. Jakštas.
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Auka AL Tarybai
.Ve?/’ York (LAIC) ALRKF 

33 skyrius. Worcester, Mass. 
prisiuntė per kun. K. Vasį, S125. 
auką Am. Liet. Tarybai.— I

Sužeistas kinietis karys su apraišiotom žaiz
dom ilsisi, kol jis bus nugabentas į artimiausią 
ligoninę. Jis buvo sužeistas japoniškos kulkos 
savo žemėje.

KOMUNISTAI SIEKIA NU
VERSTI AMERIKOS VALDŽIĄ 

________
VVashington, D. C., lie

pos 5 — Jung. Valstybių 
Atstovų Buto militaris ko
mitetas tvirtina, kad ko
munistai, kurie yra palin
kę į Marksistų revoliuciją, 
įvairiais būdais bando įsi- 
briauti į Jung. Valstybių; 
ginkluotas jėgas.

Komunistai “visur vei-l 
kia šioje šalyje”, sako ko
mitetas savo prelimina
riame raporte, kurį jis pa
ruošė po kelių mėnesių ko
munistinės veiklos tyrinė
jimo.

“Komunistai yra stip
riausi ir beširdiškiausi iš 
visų ‘istų’,” ir sako, kad 
'juos remia ir gausiai fi
nansuoja-iš užsienio. (Mū
sų spaudoje atkartotinai 
buvo rašoma, kad komu
nistai, kur jie nebūtų, yra! 
remiami iš užsienio. Da
bar tai patvirtina ir J. V. 
Kongreso komitetas, ku
ris per kelis mėnesius ty
rinėjo komunistų veiklą ir 
skverbimąsį į Jung. Vals-

DIDŽIUOJU LAIVU
ATVEŽĖ 14,876

New York —Pereitos sa
vaitės pabaigoje atplaukė 
iš Europos didysis laivas 
“Queen Elizabeth”, 85,000- 
tonų ir atvėžė 14,876 ka
reivius, jūreivius, kariuo
menės
asmenis.

Už pereitą savaitę, kaip 
jau žinoma, atplaukė taip 
pat didelis laivas—“Queen 
Mary”, kuris atvežė 14,- 
526 keleivius, daugumoje 
kareivius.
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A. a. arkivyskupas Pran- Garbingais Ganytojas la- 
ciškus Karevičius gimė bai daug pagelbėjo savo 
rugsėjo 17 d., 1861 m Gir-! tautiečiams pergyventi 
šinų vienkiemyj, Mosėdžio aunk,« kar0 nastM‘?.la' 
par, Telšių apskrityj. Pra-1 bal da“g. prisidėjo žodžiais 
džios mokslus užbaigė Mo-!’r. darbaia .‘kovoti savo 
sėdžio mokykloj ir dvejus ^v-vnel !alsv« lr ,nePr‘- 
metus lankė aukštesnę 'klausomybę. A. a. arklys- 
mokyklą Kurše, Paurupės ; kūpąs Karevičius irsioka- 
miestelyj. Dievobaimingos ro metu labai daug gclbtJ0 
motinos skatinamas 1880 saviesiems. Jo nuopelnai 
m. įstojo į Liepojaus gim- ^7c’ai ‘r.LletTuvai yra 
naziją, o 1881 metais įsto- d.ldg“: tikėjo j Lietuvos
jo į Peterburgo dvasinę išsilaisvinimą ir labai 
seminariją. Parodęs savo daug "“kentėjo nuo oku- 
gabumus moksle, 1882 m.iPantl». rusų-bolsevikų ir 
seminarijos vadovybės bu-!vo lecl0 " nacių- 
vo pasiųstas į akademiją,! A. a. Garbingojo Gany- 
kurią po ketverių metų tojo Karevičiaus darbai

tybių ginkluotas jėgas, . 
kad gauti karininkų laips- ; 
nius.)

Laike karo, komitetas 
pareiškia, komunistai lai
kėsi partijos linijos, kaip 
jiems buvo įsakyta, su 
tam tikru užsiinteresavi- 
mu, nes Jung. Valstybės 

.kovojo prieš bendrą priešą 
— nacių Vokietiją.

Kaip tik Vokietija pra
dėjo karą prieš Rusiją, ko
mitetas prideda, “siekis 
nuversti mūsų valdžią jė
ga ir smurtu, kad čia į- 
steigti komunistinę vals
tybę nebuvo matomas ko
munistų propagandoj.”

“Tačiau, dabar, mes įei- 
jname į naują erą, kurioj 
j nei vienas negali permaty
ti kas gali įvykti. Komu
nistų apsisprendusios gru
pės čia nepakeitė savo idė
jų ir jas tęsia, be ar su iš
laukine pagalba, padaryti 
tokios revoliucijos sąmok
slą, kad būtų realizuoja
ma, kaip jie mano, Mark- 
so-Lenino svajonės ir jie 
niekam nesiduos sulaikyti 
savo siekio įgyvendini
mui.”

Jung. Valstybių valdžios 
pareigūnai ir šiaip švie
sesnieji amerikiečiai vis 
daugiau ir daugiau prade
da pažinti komunistų sie
kius. J. V. Atstovų Buto 
komiteto pareiškimas, kad 

! komunistai yra beširdiš- 
! kesni už kitus ‘istus’ yra 
i teisingas ir mums, lietu
viams jau nuo seniai yra 
žinomas. Komunizmas yra 
baisiausia liga, komunis- 

...... - * tai yra žiauriausi žmonijosMan.la, liepos 5 -Ame- .ud jai Komunistai J 
nkiecių Tolimųjų Rytų: naudoja barbariškiausias 
Oro jėgos puolė japonų a-l iemones ieš tuos ku. 
hejaus perdirbimo centrus- neKutjnk‘a su komįniz. 
Balikpapan, Borneo salos; mo teorlj kurfe . j 
pietiniame pakraštyj, ir r
juos paliko liepsnose. 
Taipgi sudegino japonų 
barakus.

Australiečiai užėmė Be- 
aufort, iš kur eina gele
žinkelis į Jesselton 
ponų bazę. Australiečiai 
dabar turi 135 mylių šiau
rės pakraštį nuo Beaufort 
iki Miri aliejaus laukų sri
ties.

I
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kurią po ketverių metų
baigė teologijos magistro lai paakstina visus mūsų 
laipsniu ir 1886 m., gegu-j 
žės 4 d. įšvęstas kunigu.!
Tuojau po šventimų buvo’

tautiečius dar uoliau kovo
ti dėl Bažnyčios ir Tėvy
nės laisvės.

Prezidentas Ragina Priimti 
Čarterį

tą Suvienytų Tautų doku
mentą — Čarterį patvir
tins.

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Harry S. Tru
man, grįžęs iš San Fran- 
cisco konferencijos, tuo
jau įteikė Senatui tos kon-j 
ferencijos paruoštą ir 50, 
pasaulio tautų atstovų pa
sirašytą Čarterį, prašyda
mas Senato, kad jis jį be 
atidėliojimo priimtų.

Prezidentas Truman pa
reiškė, kad šis Čarteris gal j 
ir nėra pilnai tobulas, bet; 
jis galės būti pataisytas,; 
kai visos tautos įgaus į 
daugiau patyrimo. Tačiau' 
dabar jo atmesti negali
ma, nes jį atmetus neturė
tume nieko.

Senate jau yra kalbėję 
Tom Connally, Senato už
sienių reikalų komiteto 
pirmininkas, ir Senatorius 
Vanderberg, kuris buvo 
delegatu San Francisco 
konferencijoj, ir jiedu pa
sisakė už Čarterio patvir
tinimą.

Taigi galima spėti, kad 
Senatas be didelių ginčų

i Rusai Nenori Grįžti Rusijon
I

I
I

New York, liepos 5 —Pa
gal susitarimą Jaltos kon
ferencijoj, Jung. Valstybių 
valdžia 
Rusijon 
kartu su 
paimti į 
randasi 
loję.

j Rusai, sužinoję, kad juos 
nori išvežti Rusijon, pakė
lė riaušes. Trys jų pasiko
rė. Kiti protestavo ir rei
kalavo juos palikti šioje 
šalyje. Jie visi yra nusitei
kę geriau mirti Amerikoje, 

!negu grįžti Rusijon.
Karo Departmentas, pa

tyręs rusų nusiteikimą, 
; pakeitė nutarimą, ir visus 
! rusus grąžino stovyklon. 
i

. i Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
1 Rsmk šios šalies apsigynimą!

norėjo grąžinti 
150 rusų, kurie 
vokiečiais buvo 

nelaisvę ir dabar 
Fort Dix stovyk-

Gyventojams būsią leis
ta pasirinkti čekų ar so
vietų pilietybė. Rusai sa
ko, kad Rūtom jo j esą 65% 
ukrainiečių, o kitus suda
ro vengrai ir čekai. Čekai 
turėsią teisę persikelti į 
Čekoslovakiją.

!

T

slauges ir civilius

Sunaikino Aliejaus įstaigų 
Borneo Saloj

i

Čekoslovakija "Atidavė” 
Rusijai Ruteniją

Maskva — Praneša, kad 
Čekoslovakijos valdžia 

i“sutiko” prijungti Ruteni- 
ją prie Rusijos. Dabar Ru
sija turės bendrą sieną su 
Vengrija.

Rusija taip pat gavo 
siaurą Vengrijos teritori
jos juostą Rutenijos pa
sienyj, būtent, vengrų 
Csap miestelį.

ja-

šina komunistiniam rėži 
mui.

PLAUKIAU

Plaukiau per jūrą, per Dunojėlį, 
Priplaukiau rūtą ir lelijėlę. 
Klausiau aš rūtą ir lelijėlę. 
Kas tave sėjo, žalią ravėjo ? 
Vėjelis sėjo, saulė ravėjo. 
Skaudus lietutis palaistinėjo.
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Čekoslovakijos prezidentas Edward Benes, 
kairėj, apdovanoja savo šalies aukščiausiu atžy- 
mėjlmu Jung. Valst. Maj. Gen. Clarence Hueb- 
ner, vadą 5-tojo korpuso, kuris okupavo dalį Če
koslovakijos.
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GIMTINĖ

Mano nameliai,
Kur yr tėveliai,

Nelabai dailūs: 
Prasta seklyčia. 
Dar labiau gryčia,

Bet jie man meilūs. 
Savo gimtinės, 
Brangios tėvynės

Aš neužmiršiu; 
Nors toli būčiau, 
Bet vis atminčiau,

Kolei numirsiu.

Ispanijos komunistų vadas Juan Negri (diploma
tiškai jį vadinama respublikonu) buvo atvykęs į Wa- 
shingtoną pasitarti su Amerikos vyriausybe, kaip čia 
padarius tokį perversmą, kad gen. Franco valdžia būtų 
likviduota. Valstybės Departamentas jam atsakė, kad 
Jungt. Valstybės daugiau nebenori kruvinu revoliuci
jų. Jei Ispanijos “respublikonai” pajėgs nuversti Fran
co vyriausybę, ypač likviduoti “rojalistų” organizaciją 

; “Falangą”, tai Amerika nieko prieš tai neturi, bet kiš
tis į Ispanijos reikalus ji nebenori. Tuo būdu "liaudies

Svirno žvyne, frontistui” Negri teko nusivilti.
-------------------------------- . Tenka pastebėti, kad Jungtinių Valstybių politika 
Maine valstybės iki Pieti- komunistų atžvilgiu gan griežtai pasuko į priešingą 
nės Kalifornijos. To sky-'pusę. Tiksliau pasakius, tai patys komunistai prie to 
riaus išlaikymas mums prisidėjo. Kol karas Vokietijoj dar nebuvo pilnai lik- 
kiekvienam kainuoja tik viduotas, šios šalies komunistai ėjo su valdžia iš vieno, 

j po 10c. metams.-------------- rBet karui laimingai pasibaigus, dalykai pakitėjo. Ko-

Rusija nori Dardanelių, kurie kol kas yra Turki
jos žinioj, bet ne pilnoj jos valdžioj, nes ir Anglija no
ri tarti savo žodį dėl jų likimo. Ta aplinkybė davė Tur
kijai galimybės atsakyti, kad Dardanelių klausimas 
yra internacijonalinis dalykas, ir Turkija negali vie
na jo išspręsti. Jei taip, tai Sovietai žada kreiptis į 
Angliją ir Ameriką su formaliu reikalavimu, kad Dar- 
daneliai būtų prijungti prie Sovietų Sąjungos. Įdomu, 
ką britai į tai atsakys. Kad Anglija su tuo nesutiks, 
netenka abejoti, bet įdomu būtų sužinoti, kokiais mo
tyvais ji savo atsakymą parems, ir kiek švelnumo ar 
griežtumo tose derybose pasireikš. Ta diplomatinė dvi
kova tarp dviejų pajėgingiausių Europos likimo spren
dėjų bus verta stebėti, jei tik ji išeis aikštėn, nes daug 
diplomatinių varžytinių — ir tai pačių svarbiausių — 
atliekama slaptai. Mes tik paviršių galime įžiūrėti, ir 
dėlto daugelis vykstančių faktų mums atrodo nesu
prantamais ir keistais.

KIEK KAINUOJA RACIONAVI- 
! MAS IR KAINŲ KONTROLE

Office of Price Adminis-. žiūrėjimą, kad OPA pa- 
tration arba OPA yra tas > tvarkymai būtų vykdomi, 

i barjeras, kuris sulaiko in-į išsiuntinėjimą patvarky-j 
fliaciją arba nesuvaldomą’mų pataisų ir naujų pa- 

! prekių kainų kilimą ir do-j tvarkymų, įvairių infor- 
lerio perkamosios galios macijų paruošimą ir iš
kritimą. Labai įdomu žino-*siuntinėjimą.
ti kiek mums, amerikie-| Racijonavimas, kuriam 

eina 23e- iš t0 SI-33, V™ 
tik išdalinimas 

racijonavimų 
gyventojams.

i

i

šią įstaigą, kuri rūpinasi 
palaikyti prekių kainas ir 
nuomas normaliam stovy 
ir užtikrinti teisingą esa-

ne vien 
milijonų 
knygučių 
Pirmiausiai, šiam skyriui- - ~ . f A 1A llllU, 010.111 OAJ11U1

Kad Rusija pageidauja Dardanelių, tiktai tie te- Pro. paskirsty- įvairios teikimo agentūros

po 10c. metams.
Prižiūrėjimas, kad OPA munistų tikslas atsiektas. Rusija ne tik, kad išgelbėta 

patvarkymai būtų pildo- nuo pavojaus, bet prisigrobusi svetimų žemių ir visur 
mi, kainuoja po 16c. me- įvykdinanti komunistinę tvarką; — tai toks netikėtas 
tams. Spaudoje dažnai “revoliucijos laimėjimas”, 
skaitome apie sugavimą į- 
vairių mėsos ir gazolino 
kuponų padirbėjų. Betgi, 
vyriausias šio skyriaus 
darbas niekad neaprašo
mas spaudoje. Tai nuolati
nė ir sistematinga priežiū
ra, kad visi OPA patvar
kymai, visose krautuvėse 
būtų pildomi ir nustatytos ševikų reikalavimas, kad į Amerikos armijos karinin- 
produktų kainos nekeičia- kus būtų įsileidžiami komunistai. Mat, jie iš prityrimo 
mos. Tai amžinas kasdie- žino, kad kol kariuomenė su jais nesusidės, tai Tėvo
ninis darbas. Be to, reikia bucinis perversmas bus neįmanomas. Du ryškūs pa- 
prižiūrėti ir gasolino sto- vyzdžiai tai patvirtina. 1905 m. Rusijos revoliucija vien 
tis, kad jos neparduotų tik dėlto nepavyko, kad tik kai kurie armijos daliniai 
daugiau 
nustatyta.

Nuolatinis įvairių infor
macijų paruošimas apie 
racijonavimo pakeitimus 
ir paskirstymą kainuoja 
po 2c. metams. Šiam sky
riui išlaikyti kainuotų 
daug daugiau, jei nepagel- komunistų žygius kiaurai permato. Tad vadai nori pa- 
bėtų spauda, radio, filmos, rodyti, kodėl komunistai karininkai Amerikos armijoj 
mokyklos, klūbai, unijos nepageidaujami, ir viešai atskleidžia komunistų dar- 

viešai paskelbė,

kad komunistų partija 
nebemato reikalo varžytis kokiais ten skrupulais link 
Amerikos “kapitalizmo”. Jausdamiesi gerai apsidrau- 
dę savo pozicijose, jie atvirai pradėjo grįžti savo dar
ban, būtent, sukti sau valdžios lizdą Amerikos žemė
je. “Jeigu jūs taip, tai ir mes atsakančiai pasielgsime” 
— tarė sau Valstybės Departamentas ir pradėjo bolše
vikų darbelius nagrinėti. Tiesą pasakius, komunistinės 
veiklos tardymas buvo daromas ir pirmiau, bet tik da
bar jis aikštėn išvelkamas. Ypač į tą pastūmėjo bol-

gasolino, negu joje dalyvavo. Gi 1917 m., kuomet visa rusų kariuome- 
i nė buvo supropaganduota ir sudemoralizuota, revoliu
cijos laimėjimas buvo pilnas. Tuos pavyzdžius bolševi
kų vadai visuomet turi savo omenėje ir tikisi pasiseki
mo vien tokiam atsitikime, jei Amerikos armija pilnai 
pasiduos komunistinei propagandai. Kad ji pasisektų, 
reikia turėti savo šalininkų ir kariuomenės viršūnėse. 
Bet Amerikos armijos vadovybė ir civilinė vyriausybė

mą. Pati OPA įstaiga tą ‘ £ k jek k‘^“
apskaičiavo ir štai rezulta- dukt „ duoti civiliams 
tas: skaitant grynais, pini- opA racijonavimo skyrius 
gaiš, nuomų kontrole ir ;- tuoj sudeda ir kirst0 
vairių produktų racijoną- al toj skaiči
nu”S ""k " jis" kiekv" Kada Produkt« atsar®a nuoja tik kiekvie- padidėja ar sumažėja,

1 i?16 ams' OPA įstaiga tuo jaus pada-
. . . . , . . ma“ ro pataisas.
zai: ir kai kurie žmones. Rainų kontrolė yra ki- 
mano, kad net permazai, tas įomplikuotas OPA 
ypač žinant tąjmlziniską darbas 1944 m tag dar.

bas amerikiečiams kaina
vo po 17c. metams. Pernai1 
OPA kainos apėmė beveik 
visus produktus. Apie Vs 

i produktų turėjo nustaty- 
j tas aukščiausias kainas.
Specialus OPA kainoms

gali stebėtis, kurie neįžiūri bręstančio Sovietijoj impe
rializmo. Kažkas padarė pastabą, kad raudonoji armi
ja jau stato savo reikalavimus. Kol kas, žinoma, loja
liai, Kremliui sutinkant ir užginant. Bet ar Kremlius 
sutinka ir užgiria tikruoju savo noru, tai jau kitas 
klausimas. Raudonoji armija, kaip ir kiekviena perga
linga ir triumfuojanti armija, turi tuos pačius sieki
mus: nori daugiau ekspansijos, išsiplėtimo, naujų už
kariavimų. Dabartinė sovietų 1________  ____ _
garbės pojūčio yra apsvaigusi, kad ji nežiūri ir nesu
sivokia, ar tas rusų okupacijos išsiplėtojimas ir tiekio 
tautų pavergimas išeis Sovietams į sveikatą, ypač jei 
okupantai nepakeis žudynių ir priespaudos politikos. 
Kažkoks cariškos Rusijos aukštas valdininkas išsireiš
kė, kad lenkai nieko nepamiršo ir nieko neišmoko. 
(Kai kurie teigia, kad tai Bismarko išgalvotas posa
kis). Lenkai kaip lenkai, bet ar patiems sovietams ne
teks prisiimti to posakio reikšmės? Jie nepamiršo te
roro ir neišmoko sutvarkyti savo valstybės vidaus gy
venimo. Kas aršiausia, kad tą gramozdišką netvarką 
užsispyrė užmesti ir kitoms tautoms. Kad galėtų prie
varta Europą sukomunistinti, Sovietai turės laikyti tvarkyti visą darbą; pa-j tvarkyti apie 1,000 pro- 
tarnyboje kelioliką milijonų budelių-čekistų. Tai neį- dengti visas išlaidas Wa-,dūktų kainas kas trys mė- 
rnonnmoc įio-zTatrintra Rot Izitnc nchčra atlinorfnnn o nvara vvill an 'nocioi loilzn i»» fimo noiiinc

nenori atsižadėti savo azijatiškų užsimojimų. Nekul- skričių 
turingi laisvės paneigėjai turi arba pasiduoti aukš- skyrių, 
tesniajai kultūrai, arba nešdintis iš kur atėję. Tad So- OPA darbus: racijonavi- 
vietijai gręsia rimtas pavojus — nuo apsiryjimo. Ir mą įvairių produktų, kai- programa apima apie 15 
tas pavojus juo didesnis, juo jį mažiau supranta. K. nų ir nuomų kontrolę, pri- milijonų namų ir butų nuo

išsiplėtimo, naujų už-į2,ai11 asmeniui 
kariuomenė tiek nuo!?aL palyginti,

darbą, kurį OPA atlieka. 
OPA išlaikymas mums 
mažai kainuoja dėl to, kad 
daugybė gerų krašto pi-1 
liečiu savo noru pagelbsti' 
šiai įstaigai ir atlieka dide-1 
lę darbo dalį. I specialus urA Kainoms i

Iš to $1.33 asmeniui rei-įtirti skyrius turėjo peržiū-j 
kia išlaikyti visą įstaigą ir;rėti, perskaičiuoti ir per-' 

pa-j tvarkyti apie 1 nnn 
n Ir+n lrn i n n 1

manomas uždavinys. Bet kitos išeities nebėra, jei jie shingtone, apygardų, ap-! nėšiai laiko, ir tuos naujus
—-- — -1------- įr 5,569 vietinių patvarkymus bei kainų

Tas apima visus lenteles paruošti ir siųst.
Butų nuomų kontrolės

mokyklos, 
ir kitos įstaigos, kurios tu- bebus. Tam tikra tardymo komisija viešai paskelbė, 
ri priemones visuomenę kad komunistai aiškiai siekia nuversti teisėtą Ameri- 
informuoti.

Iš tų $1.33c., administra- nistai esą pajėgingi, visur įsibrovę, nesivaržą jokiais 
ei jai, raštinėms, darbui, sąžiningumo dėsniais ir griebiasi bet kokių priemonių 
popierai ir kitiems reika- savo tikslui atsiekti. Tad Amerikos visuomenei žino- 
lams eina 13 centų nuo; tina, kad raudonieji — grįžta savo darban. K.
kiekvieno gyventojo.

Didžiausios išlaidos — 
48c. kiekvienam gyvento
jui metams — tenka 5,569 
OPA vietinių skyrių išlai
kymui. Tų skyrių pareiga 
yra pasirūpinti, kad visi kos. Dalis kritikos išėjo iš 
OPA patvarkymai būtų specialių įstaigų, kurioms guma mūsų, padarė klai- 

nepatinka kainų varžymai dų, bet kada mes pažiūrim 
ir kainų kontrolė. Kita į atliktą darbą 
kritika kilo iš šeimininkių, sius, man atrodo, kad mū- 
kurios, karui Europoje pa- sų kainų kontrolės ir sta- 
sibaigus, tikėjosi gauti bilizavimo programos šio 
daugiau mėsos ir įvairių karo laiku atliko nepapra- 
konservuotų produktų, be stą darbą”. FLIS.

kos vyriausybę ir užvesti bolševikišką tvarką. Komu-

rių darbininkų turi ketu
ris kartus daugiau, negu 
apmokamų tarnautojų.

Paskutiniu laiku OPA 
susilaukė nemažai kriti-

tų produktų kiekis, ne tik 
nepadaugėjo, bet dar su
mažėjo.

Prez. Truman, prašyda
mas praplėsti OPA darbą, 
pareiškė: “OPA, kaip dau-

vykdomi visur, šiems sky
riams išlaikyti kainuotų 
kur kas daugiau. Bet, dė
ka gerų piliečių, kurie sa
vo noru gelbsti kraštui ka
ro laiku, išlaidos žymiai 
sumažintos. Tokių savano-

V • — •-----------------------

ir jo vai-

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

VI.

Ivan Petrovič Pomadin
— E, Ivan Petrovič, tamsta taip dažnai ai

manuoji dėl savo tarnybos, kad aš jau nega
liu nei susigriebti, kada rimtai smerki žan
daro pareigas, o kada tik juokauji. Man ro
dos, kad tik juokauji. Sakai, tau gaila litvo- 
manų. Neginčysiu, gal ir gaila. Juk ir žanda
ras turi širdį. O man, manai, tai jų negaila? 
Bet šaltas protas verčia širdį tylėti. Sveikai 
galvojant, prie ko gera prives ta litvomany- 
bė? Iš jos nesimato jokios naudos nei kaimie
čiams, nei inteligentams. Iš lietuvių kalbos 
nesukursi jokios literatūros. Jau pervėlu. Kai 
kitų tautų literatūra jau paseno, jie dabar 
tik pradeda nuo a, b, c. Pagaliau, kas jos nori, 
kas ją skaitys? Mužikams gi užtenka malda
knygių — tų juk valdžia nepersekioja? Bet 
juk dabar jau jiems valia ir knygas spaus
dinti, tai koks čia pateisinimas gabenti iš už
sienio slaptą, priešvalstybinę literatūrą? Pir
miau, kai lietuviams nebuvo leista spausdinti 
jokių knygų, tai aš pilnai suprantu, kodėl jas 
gabendavo iš užsienio, bet kas tuo užsiima 
dabar, tas varo priešvalstybinę agitaciją bei 
griauja caro valdžią. Ar ne taip, pons Poma- 
dinai ?

— Na, pons Ksaverai, kai atsisėdai ant to
kio arkliuko, tai aš su tamsta ginčytis nega
liu. Caro vardas užmuša visus argumentus. 
Tamstos tiesa. Mes neprivalome pakęsti lit- 
vomanų, kai jie yra valstybės išdavikai. Bet, 
konkrečiai kalbant, kur įrodymai, kad Biti
nas yra toksai išdavikas? Juk mes apie jį kal
bėjom, ar ne?
— Taigi, aš ir noriu, kad tokių įrodymų pa

ieškotum, — tarė Bezickas.
— Įsakai man caro vardu? — pusiau pašie

piančiai paklausė Pomadinas.
— O kad ir taip ?
— Tokiu būdu — argumentas prieš argu

mentą. Prie caro neprieisi be jo ištikimiausio 
ministerio, Lamanskio. Pažįsti jį?

Bezickas pakuždomis sukeikė. Jis labai 
gerai žinojo, prie ko veda tas žandaro delsi
mas ir tartum nenoras pažiūrėti į “geltonąją 
knygą.” Bezickas manė išsisuksiąs nuo ky
šio pareigos, bet Pomadinas taip jį privedė 
prie sienos, kad toliau nebebuvo kur eiti. Ir, 
išsitraukęs iš kišeniaus šimtinę, įspaudė žan
darui į delną. Matyt, jau ne pirmą kartą tai 
darė, nes nei neklausė, kas yra tas Lamans- 
kis. Jau seniai žinojo, kad tai Rusijos iždi
ninko parašas ant šimtrublinės.

Pomadinas lakoniškai paklausė:
— Kaip jo pavardė?

Bezickas taip buvo nustebintas tokiu grei
tu pakrypimu prie kalbamojo reikalo, kad iš 
karto nei nesuprato, apie ką tas klausia.
— Keno pavardė?
— Ugi to jauno vagies, kurs tamstą puolė

kirviu.
— A! — tuojau surasiu. Ne, aš ją atmintinai 

žinau. Tai Stuobrys — Andrius Stuobrys.
— Tuojau pažiūrėsime, — tarė žandaras ir 

pradėjo ieškoti geltonoj knygoj.
Bezickas atidžiai sekė jo veido išraišką. 

Pomadinas pajuto ant savęs jo akį ir pradė
jo švilpauti kažkokią linksmą melodiją. Po 
valandėlės uždarė knygą ir vos susilaikė ne- 
nusižiovavęS.
— O ką, suradai? — nekantriai paklausė Be

zickas.
— Kas čia juos supaisys, — numojo ranka 

Pomadinas. — Pavardės taip supainiotos, 
kad nei kipšas neišnarplios. Yra kas tokio 
panašaus įtariamųjų sąraše, bet po kelerių 
metų ieškok vėjo laukuose.

“Biaurybė, jis mane apgaulioja” — pa
mąstė Bezickas.
— Ar aš galiu pažiūrėki į tą knygą? — pa

klausė.
— O, kai dėl to, tėvuti, tai ne. Čia valstybi

niai sekretai. Gaila, bet parodyti negaliu.
— Tai kaip bus?
— Bus galima pasiteirauti, — atsakė neno

romis žandaras.
“Dar maža jam, rakaliui — piktai mąstė 

Bezickas. Bet antros šimtinės jam neduosiu. 
Vieną jau nuglemžę ir aiškiai parodo, kad 
neužtenka. Bet neišsisuks. Turi ką nors da
ryti. Aš jo taip nepaleisiu”.
— Tai kada tamsta manai jį areštuoti?
— Areštuoti?! Sapnuoji, tėvuti. Už ką gi jį 

areštuosiu? Pirmiau juk reikia jį surasti,

paskui tardyti ir paskui jau žiūrėti, ar bus už 
ko užkibti. Areštuoti — cha, cha, cha! Taip, 
broluži, dalykai nesidaro.
— Na, tai bent pradėk jo ieškoti. Kada ma

nai tai padaryti?
Pomadinas truputį pasiraivė.

— Darysiu taip greit, kaip tik galima. Ry
toj.
— Rytoj! — pašoko Bezickas. — Ne! Reikia 

ko greičiausiai. Tuo tarpu jis gali pasprukti. 
Tai skubotas dalykas.

Bezicko nervuotumas nepadarė žandarui 
nė mažiausio įspūdžio. Priešingai, jis nuste
bo, kad Bezickas taip skubinasi.
— Bet, pons Ksaverai, tokiuose dalykuose 

reik išlaikyti ko daugiausia šalto kraujo. 
Skubotumas kaip tik sukels jame baimę, kad 
mes jį įtariame.
— Bet kaip gi taip galima! — vis karščiavo

si Bezickas. — Tamsta žandaras ir to nesu
pranti, kad vienas jau tavo pasirodymas su
kels jame įtarimo, kad čia kas negerai. Taigi 
reikia jį griebt iš pirmo pasimatymo, nes ant
rojo tamstos vizito jis jau nebelauks. Tada 
iš tiesų laukuose gaudysi vėją.

Perspėjimas atrodė tikslus, bet Pomadino 
jis nesujaudino.
— Tamsta kaip tik čia klysti, pons Bezicke. 

Jam tokiu būdu kaip tik ir bus pastatytos 
gudrios pinklės. Jei nekaltas, tai nebėgs: gi 
jei pabėgs, tai bus geriausias įrodymas, kad 
jis kaltas, ir tuomet jau be jokių formalu
mų — capt!

(Bus daugiau)
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Brockton, Mass.

Paremkite Metinę "Garso" 
Pramogą

mos nariai galėtų vėl susijung
ti. Jis. kaip ir visi kariai, labai 
pasiilgo namų. Jie visi trokšta

■ greičiau grįžti pas savuosius, 
kurie jų taip pat labai laukia.

i Mes žinome, kad draugės so- 
. dalietės nuolat meldžiasi už ga
lutinę karo pergalę, bet šis 
mažas paraginimas, atskridęs 
iš vandenyno, gal dar labiau 

ko į Nukryžiuotojo Jėzaus Se- paskatins šį vakarą ir kasdien 
sėlių naują motiniškąjį namą ir Pr:e savo maldų pridėti dar 

vieną poterėlį šia intencija.
F. B.

Pirkite Ir Platinkite U. S. Karo Bonų Ir Ženklelių 
Išleidimo Tikietus

Gegužės mėn. susirinkimu Šv. 
Roko parapijos mergaičių Soda- 
licija suspendavo savo oficialų 
veikimą visam vasaros laikui, 
iki rudens.

Susirinkimai— pasibaigė, bet 
darbas ne. Birželio mėn. 19 d. 
gražus sodaliečių būrelis nuvy-

kelias valandas nuoširdžiai dar
bavosi. plaudamos grindis nau
joje koplyčioje. Kai darbas bu
vo baigtas, mergaitėms buvo 
parodyti visi kambariai nuo rū
sio iki viršutinių lubų. Po šios 
naudingos “ekskursijos” sese
lės gražiai pavaišino darbinin
kes. Ačiū visoms, kurios prisi
dėjo prie šio darbo.

MERGAIČIŲ 
UŽDAROS 
REKOLEKCIJOS

i

IŠVAŽIAVIMAS
Birželio mėn. 24 d.. Šv. Roko! _____

parapijos choras, kurio didelę 
dalį sudaro sodalietės. turėjo MOKINYS 
savo metinį išvažiavimą į Cano- 
bie ežerą. Salėm. New Hamp
shire. Mergaitės linksmai pra
leido dieną prie gražaus ežero 
ir parke. Sodalietės prisiminė 
savo draugę Rūtą Ykasalaitę. 
kuri dabar sveiksta po operaci
jos ir nusiuntė jai gražią dova
nėlę.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putnam. Connecticut, š. 
m. rugpiūčio mėn. 3. 4 ir 5 dd. 
bus uždaros rekolekcijos mer
gaitėms, kuriose kviečiamos 
dalyvauti ir visos Sodalietės.

ą

4

Rengiamas Piknikas
Sodalietės drauge su Vyčiais 

rengia šaunų suvažiavimą ir 
pikniką rugpiūčio mėn. pabai
goje Romuvos Parke. Brockto
ne. Visas darbas yra vadovau
jamas parapijos jaunimo, o pel
nas bus paskirtas naujam Sese
lių motiniškajam namui.

Be įvairių užkandžių ir šokių, 
bus gera proga laimėti ūkinin- I 
kų sviesto ir lietuviškų sūrių.

Diena ir kiti dalykai dar bus

Senai nusileido 
Saulutė šviesi.
Jau net ir naktelė
Atėjo tamsi.

Visi ilsis miega.
Visur vien tamsa;
Per vieną tik langą 
Regėti šviesa.

Prie stalo nuvargęs. 
Darbštus mokinys: 
Uoliai vaiks mokinas
Net ir naktimis...

Jaunam, mat. berneliui 
Reik protą plėtot.
Kaa vėliau išaugus 
Naudingu pastot.

Ilgai dar kariavo 
Su snauduliu jis.
Pakol neužmerkė
Jam miegas akis...

- Pijus Mičiuliukas.

i
i

Amerikietės SPARS neseniai atvykusios j Alaską ir jos pamokinamos, 
kaip gaudoma vėžiai ir “crab”.

Suglaudusiems Sparnus
Dariui ir Girėnui

Išskrido!, kaip paukščiai, j brangią Tėvynę, 
Nebodami žūti Atlante klaikiam, 
Nes tėviškėj pirmąją svają nupynėt — 
Ten šaukia, vilioja vaikystės laikai.

Jau perskristas didis, klastingas Atlantas! —
Jūs vežat Tėvynei vainiką garbės!
Jau tėviškė matosi, štai, horizontuos!
Bet, ach... prieš likimą, o kas nedrebės?..

Audrų Jūs nebijot! — Pirmyn, į Tėvynę!
Ir... tilo motoro ūžimas darnus...
Prie slenksčio Tėvynės, žadėtosios žemės, 
Jūs suglaudėt savo galingus sparnus...

Garbė Jums, didvyriai! Mes renkamės gausiai... 
Prie kapo Jums rožių vainiką sudėt. — 
Jūs auką Tėvynei sudėjot brangiausią, 
Parodėt, kaip reikia Tėvynę mylėt!

Stp. Znamenskis.

WORCESTER, MASS

vėliau plačiau skelbiami, bet So- EI TU* DOMININKAI 
dalietės jau dabar kviečia visas 
savo drauges iš kitų kolonijų 
atvykti j šį pikniką ir žada gra
žiai priimti ir palinksminti.

Visas pelnas skiriamas Sese
lėms. todėl visi remkime 
jaunimo darbą. O.

Ei tu. Domininkai. 
Tu nežinai nieko. 
Atsisėdęs šalia pečiaus 
Netikusioj vietoj.

Vi šį 
X.

Worcester, Mass.
PRAŠO SODALIETĖS

MELSTIS

Karvė pievą ėda.
Ant stuobrio pelėda 
Šaukia, rėkia tupėdama: 
— Domminkai. bėda!

i 
I i 
.1 Viena iš Sodaliečių neseniai 

gavo laišką iš savo draugo, tar
naujančio J. A. V. Laivyne, ku
ris prašo tęsti maldas už greitą 
karo pabaigą, kad išsiskyrę šei-

Vienoj pusėj šlėkta.
Antroj pusėj dvaras: 
Tu nežinai. Domininkai.
Kas ant tavęs bara.- .

OCT OF THE CLOt'DS. wonnded 
servicemen flown to the Statės from 
battle areas overseas tell their wor- 
ries to a trouble-shootinc Red Cross 
field director attached to an Army 
airstrip in Texas. Often, he is the 
first to rreet them on their return.

Ateina urėdas
Ir paskui tijūnas — 
Domininko nabagėlio 
Dreba visas kūnas.

Ožkos karklus plėšia. 
Vilkas paršą neša — 
Domininkas nabagėli.;
Sau čiuprvną peša.

Jaučiai rugienose.
Arkliai pūdymuose.
Tu nežinai. Domininkai.
Ne savo laukuose.

Tu nežinai, vargše. 
Ko tujen sulauksi — 
Užukirstas per uodegą. 
Kaip vaikelis šauksi.

Antanas S t ra

ženklelių tikietus, parem- 
site šalies karo pastangas 
ir paremsite laikraštį — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 
daugiausia tikietų pirkti ir 
kitiems parduoti. Jei gau
tų tikietų knygelių pri
truktų, kreipkitės į “Gar
so” administraciją — gau
site daugiau.

Parduotų tikietų stubsus 
su pinigais grąžinkite kaip 
galima greičiau. Vėliausia

Šių metų rugpiūčio 12-tą,. 
jSans Souci parke, Wilkes-j 
1 Barre, išvažiavime, “Gar
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

Bus išleistos net septy
nios (7 dovanos), būtent: 
'pirma dovana 50 dolerių 
vertės U. S. 

Į antra dovana 
vertės U. S. 
trečia dovana — 25 dol. U. 
S. karo bonas; ketvirta do
vana — 10 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių; penk-._ 
ta, šešta ir 7-ta dovanos grąžinimo data rugpiūčio 
kiekviena 5 dolerių vertės 5, 1945. 

* U. S. karo ženklelių.
Pirkdami karo bonų ir atidėliojimo.

karo bonas;
25 dol. 

karo bonas;

l

Dovanos bus išsiųstos be
Sklb.

metų. Per tą laiką daug darba
vosi parengimuose. Aktyviai 
dalyvavo “Knightmares” vaidi
nimuose. Šiais metais puikiai 
surengė pusryčius apvaikščioji- 
mui Šv. Kazimiero šventės. No
rėdama būti tikra lietuvaitė, ji
neieškojo sau būsimo vyro sve
timtaučių tarpe. Jos palinkimas 
buvo vien tik prie lietuvių, to
dėl ir apsivedė su lietuviu, o kas 
yra da geriau, su Vyčiu. Jai ten
ka daug kredito ir ji yra pavyz
dys visoms kitoms lietuvai
tėms.

Po “medaus mėnesio” New 
Hampshire kalnuose, jaunave
džiai išvažiavo į Floridą, kur 
toliau Albertas eis savo parei
gas laivyne. Visa kuopa linki 
gražaus pasisekimo naujo gyve
nimo luomoje ir tikisi, kad ne
užmirš Vyčių, bet pasiliks kuo
pos nariais.

savo tėvelius. Vladas yra leite-'ruoti automobilį. Džiaugiasi, 
I nantas kariuomenės orlaivių Į kad pasekmingai atliko vaira- 
skyriuje.

iI
vimo kvotimą. Sveikiname.

Auksas ir Sidabras.
Vytės Anielė ir Lilė Smolsky- 

tės praleido vienos savaitės ato
stogas prie marių Atlantic City.! 
Sugrįžo gana gerai saulės apde
gintos ir pilnos atnaujintos 
energijos.

------ I
Kuopos bei N. A. Apskrities 

iždininkas Pranas Butkevičius 
ir kuopos vice-pirmininkas Vy
tautas Pigaga liepos pirmą sa
vaitę 
Beach. Abudu susipratę Vyčiai 
ir per atostogas tikime, kad į- 
gys naujos energijos 
niam veikimui kuopos

Jonytis. Ed-

I
Į

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai“

331 Smith StM
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

I praleidžia Hampton

Birž. 25 d. sugrįžo praleisti I 
kelias dienas su savo tėveliais 
Vytis Edmundas 
mundas Jonytis. Edmundas į- 
stojo į laivyną pernai lapkr. m.| Porą savaičių atgal, 
ir pratybas atliko Sampson, N. įnarių išvažiavo

Aušros Vartų Parapija metais Vyčių 116-ta kuopa ren-
VYČIŲ 116-tosKp. PIKNIKAS gia savo metinį pikniką. Pikni-j

Kaip ir pernai, taip ir šiais kas įvyks parapijos darže sek-* Y. Paskui buvo paskirtas eiti 
madienį po piet, liepos 15 d. elektrikos kursus laivyno mo- 
Kuopos valdyba ir visi nariai kykloje Detroit, Mich. Jis ga- 
nuoširdžiai kviečia visus atvyk- , bus jaunikaitis technikos sri- 

Įti į pikniką, gražiai ir linksmai. tyje ir laivyno vyriausybė, pa-j 
Petro praleisti tą dieną su jaunimu, i stebėdama jo gabumus, davė 

i __ ___i,„j;iam prozą giliau įsilavinti.

—
Tėvų Pranciškonų Misijos 

1945 m.
—

Elizabeth, N. J. — Šv.
, ir Povilo parapijoje, šv. Onos j 
novena. liepos 17—26 d. — Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Visų Šventųjų 
parapijoje, Šv. Onos novena, lie
pos 17—26 d. — Tėv. Agnelius 
Krasauskas.

i Neicfotcn, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d.

‘ — Tėv. Juvenalis Liauba.
j W aterbury, Conn. — Šv. Juo- 
*Įzapo parapijoje, šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija, rugsėjo 8-17 d. Tėv. Ag
nelius Krasauskas.

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

Froraciscan F atkers
Molini St. Francis, Greene, Me.

I

i

tolimes- ■ 
darbuo- |

Pikniko rengėjai tvirtina, kad Jam Pro^ ?iIiau ^įlavinti.
Šis Vytis buvo veiklus kuopos ® 

‘žaidimų ir narVs- Būdamas juokų pilnas.
bus visko: gėrimų, užkandžių, 
pasilinksminimų, 
taip toliau. Visą patarnavimą; 
atliks vien tik jaunimas. Jauni
mas žino gerai, kad per visus 
kitus piknikus suaugusieji dir
ba ir tie. kurie beveik visada 
dirba, dažnai nusiskundžia, kad 
jiems nėra progos tik ateiti ir 
be jokio darbo pasilinksminti. 
Štai ir jaunimas daro šį paren
gimą, kad duotų progą pikni- 
kauti ramiai be jokių darbo rū
pesčių.

Vyčių kuopa daug yra nuvei
kus parapijos bei tautos gero
vei. Todėl ji verta paramos visų 
parapijiečių bei Lietuvos mylė
tojų. Tad atvykite ir paremkite 
jaunimo darbuotę.

I

jis dažnai vaidindavo kuopos 
vaidinimuose ir šiandien dar 
žmonės kalba apie jo juokingą 
vaidinimą. Linksmaus būdo, jis 
dažnai padėdavo kitiems už
miršti savo rūpesčius ir pra
leisti vieną kitą valandėlę link
smai.

Po kiek laiko išvažiavo į Kali
forniją, kur be abejo bus pas
kirtas ant kokio laivo. Linki
me geros sveikatos ir geriausio 
pasisekimo.

I

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.

virš 30 
pasilinksmini-! 

mui. Buvo taip vadinamas 
“slaptingas išvažiavimas”. Vien* 
tik vedėjas Jonas Andriuška ži-l 
nojo kur visi važiuos. Jonas 

j nurodė visus į labai gražią vie-1, 
'tą, kur visi puikiai praleido va
karą. Tie, kurie važiavo džiau- ' 
gėsi, o kiti gailėjosi, kad neva-' 
žiavo. Jonas tvirtina, kad to-1 
liau bus daugiau tokių išvažia-' 
vimų. Visi kiti dabar laukia. II

Vytė Rita Tamulevičiūtė sa
vaitė atgal gavo leidimą vai-'

i

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas aki3.
Room 206

507 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS. 
275 Main St., Webster, Mas*.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

| dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
S jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- 
j menas. Pašaukite SOUth Boston 0379. 
I

Iš jaunesnių narių keletas 
šiais metais baigė vietinias 
aukštesnias mokyklas. Com- 

> merce High baigė Lilė Monkevi- 
j čiūtė. Ona Morkvėnaitė, Juozas 
Bučinskas, Aldona Varaškaitė, 
Irena Baliukonytė. ir Elena 
Kristapavičiūtė. Irena Baliu- 

Albertas Zonytė baigė su aukštais pažy- 
jau per keturis metus tarnauja niėjimais. V isiems linkime nuo- 

Jis yra orlaivių širdžiausių pasveikinimų ir to
limesnio pasisekimo ateityje.

Birž. 16 d. Vytė Dorota Le- 
vancevičiūtė apsivedė su Vyčiu* 
Albertu Sinkevičium. i—

i J. V. laivyne, 
mechanikas ir dabar būna lai
vyno bazėje Jacksonville, Flo
ridoje. Prieš įstojimą atsižymė
jo kuopos darbuotėje, ypač 
sporto srityje. Per kelis metus 
buvo narys krepšininkų grupės.

Dorota kuopos narės nuo 1942
i

Kiek laiko atgal buvo praneš
ta. kad Vytis Albertas Zavors- 
kas pasekmingai išlaikė kvoti
mus ir tapo paskirtas leitenan
tu Merchant Marine, 
buvo darbštus narys, 
sveikina ir linki kuo 
pasekmių.

Albertas 
todėl visi 
geriausių

Vytė Felicija Zakaraitė pilnai 
pasveikus po sunkios operaci
jos. Po vienos savaitės atosto
gų prie marių, vėl eina pirmi
ninkės pareigas. Girdėta, kad 
jos brolis. Vytis Vladas, buvo 
parvažiavęs į namus aplankyti

171V4; 1 L1
ĮCo-operative BahkJ

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams, 
prieinamos.

Graf ton Avė., Islington Mass. ;
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R



Penktadienis, Liepos 6 d., 1945 DARBININKAS B

Kas Naujo Amerikos Tėvų Ma- į 
rijonų Kongregacijos Provincijoj

TT. Marijonų Kongregacijos Klebono Asistentas; Raitelis' 
visi pareigūnai yra laikini ir jų V. ; Nariai - Broliai: Cibulskis• 
paskyrimai atliekami rinkimų VI., Peldžius J.. Montvydas St.. ■ 
būdu. Aukštieji pareigūnai, Seibutis J., Žvingilas V., Stepo-! 
kaip Generolas, jo Tarybininkai 
ir kiti generaliniai oficialai, 
taip ir Provincijų Vyresnieji ar
ba Provincijolai, yra renkami 
visos Kongregacijos atstovų ar
ba, taip vadinamos Generalinės 
Kapitulos, šešeriems metams, i 
Kiti pareigūnai, kaip Provincijų

navičius A.

brauskas J., Ignotas A., Pet
rauskas J., Saplys St., Skruo- 
denis Jonas; Nariai Klierikai: 
Žarkauskas P., Balnis R., Am- 
brazas B., Paulaitis J., Kama
rauskas V., Ulrichas G., Na- 
dzeika J., Kelpšas A.; Nariai- 
Broliai: Banys J., Apšega J., 

iKinsgaila A., Margis T., Ra- 
’jžinskas P.

Kunigas Edmundas J 
Montvilas, S. J.

4) Kenosha Namui:
Vyresnysis ir Klebonas: Kun. 

į Pauliukonis; Nariai- 
i Jagminas”; Seminarijos Rėkto-i Kunigai: Ješkevičius A, Gurk-

2) Marian Hills Namui:
Vyresnysis — Kun. Alfonsas Juozas

rius — Kun. Petras Malinaus- Al
kas ; Nariai - Kunigai: Urbo
navičius M., Markūnas A. —

Seminarijos Dvasios Vadas;
i Barauskas P. — Naujokų Ve-į
Idėjas; Stadalnikas K., 
‘J., Šeputa Al., Parulis V.

i gūnas J.; Studentai: 
klierikai

■Marijonų Kapitulos, kuri įvy- ^>r’’ Budreckis Ed.. 
ko 1939 m. Romoje. Taigi šie-,kas Pr-
met baigiasi valdžios terminas™^ Ben - Vaišnora Bon" Vič’ 
visiems tos Kapitulos išrink-!kauskas Ed- Margis A.. Dam- 
tiems pareigūnams. Bet dėl pa- brauskas SL' 
dėties Europoje visos Marijonu■AksMnaitis E*’ Vilu,is J - 
Kongregacijos atstovai negali meika R Micka A" Krancevi- 
šiemet susirinkti į savo Gene- čius P- Usas R: Na™i-Bro- 
raline Kapitulą ir atlikti reikia-į liai: Navickas A- &maitia A" 
mus rinkimus. I Sinkevičius 3., Rainys K. Kviet-

Dėl to reikėjo kreiptis i šven- kus S- NauJokai: Navikevi-! 
tąjį Sostą, kad teiktųsi savo au-'čius Al«" Gr«“ 
toritetu papildyti trūkstamą; 3) Marianapolio Namui 
šiuo metu rinkimų organą.

Naujas Provincijolas
Generalinis Marijonų Vizita

torius Amerikai T. K. Rėklai
tis, MIC., šiomis dienomis gavo • 
iš Romos telegrafinį praneši- ’ 
mą, kad, negalint susirinkti 1 
šiuo metu Generalinei Marijonų w ▼
Kapitulai, kurios yra teisė rink-! SAN FRANCISCO KONFEREN 
ti Provincijolai, Apaštalų Sosto, 
autoritetu buvo užtvirtintas 
Amerikos Provincijolu: D. G. 
Kun. Jonas Jaučius, MIC., kuris ieis savo pareigas, kol bus gali- Tautų konferencijos, kuri įvyko 
ma sušaukti Generalinę Mari
jonų Kapitulą.

Provincijos Taryba
J. E. Vyskupui Pr. Bučiui 

Marijonų Generolui, pritariant. 
Generalinis Vizitatorius Ame
rikai paskyrė Provincijos Tary
bai sudaryti šiuos kunigus Ma
rijonus :

Jagminą Alfonsą — pirmuoju 
patarėju, Pauliukonį Juozą — 
antruoju patarėju, Vaškevičių 
Juozą — trečiuoju patarėju, Mi- 
ciūną Antaną 
patarėju. Stadalniką Kazimie
rą — sekretorium. Jodką My
kolą — ekonomu.

Naujoji Taryba.
kaujant
Provincijolui, š. m. birželio 221 
d. išrinko sekančius Namų Vy-j 
resniuosius, Įstaigų Vedėjus bei 
kitus pareigūnus ir paskirstė 
kitus Vienuolijos narius šiems 
namams:

I 
Į 
I 
1

I
5) Avellanedos Namui 
(Argentinoje): Vyresnysis—

i

Tajybinblkail renkiuni Genėr7'm's*?on*er'us’ SkruodenĖ Pr.- Kun Kazimieras Vengres: Na- 
lo su savo Taryta. Pagaliau, at- Seminari1os Dvasios Vadas:i“- —-.-.—-—i 
skirų Namų pareigūnai renka
mi Provincijolo su savo Taryba, 
kas treji metai. Į

Šiemet sueina šešeri metai 
nuo paskutinosios Generalinės Savukynas,

'iriai — Kunigai: Andriušis Ant.,j 
į Vitkus Bron.. Baltrušaitis Jo-' 

šaulVs nas.
’., Au-1

Kun. J. ■
Jančius;

Klebaus- nysis ir Klebonas — Kun. Pet-
i

6) Milvvaukee Namui
(Naujam įkurtam): Vyres-

Po 13 sunkių mokslo metų, 
kun. Montvilas grįžo į Šv. An
tano Parapijos bažnyčią. Cice
ro. atnašauti, birž. 24 d., pirmų
jų iškilmingųjų šventų mišių.

Naujasis levitas, sūnus Juozo 
ir Elzbietos Montvilų, gimė rug
sėjo 20, 1915 metais, Cicero, III. 
Čia jis lankė parapijinę mokyk
lą. Jau iš mažens mokslas jam 
gerai sekėsi, nes baigė pradžios 
mokslą per šešius metus, 1928 
metais. Tais pačiais metais sy
kiu baigė mokyklą ir kun. Ray- 
mundas Jančauskas, S. J., ir 
kun. daktaras Damazas Moze
ris. Primicijantas aukštesnius 
mokslus ėjo švento Ignaco auk
štesnėj mokykloj. Ir čia jauna
sis lietuvis parodė savo gabu- 
mus. Net kelis sykius buvo ap
dovanotas už pasižymėjimą dra
mos srityje.

Pajutęs pašaukimą eiti dirbti 
Kristaus vynuogyne, baigęs 
aukštesnę mokyklą, įstojo į Tė
vų Jėzuitų novicijatą,- Milford, 
Ohio.

Atlikęs skirtuosius naujokavi- 
mo metus, toliau tęsė mokslą ir 

| įsigyjo Lit. B. (Literarum Ar- 
' tium) laipsnį, Xavier Universi- 
j tete, Cincinnati, 1936 metais. Po 
' to studiavo filosofijos mokslą 
West Baden Seminarijoj. įsi
gydamas licenciato laipsnį filo
sofijoje ir taipgi B. A. laipsnį 
Loyola Universitete, Chicagoje, 
1937 metais. Kun. Montvilas per 
šiuos mokslo metus padarė ne
tik gražią pažangą moksle, be 
šalia to atrado laiko ir energi
jos kitiems darbams. Eidamas 
mokslus West Baden Seminari
joje, redagavo “West Baden 

i College News”, rašė scenai vei- 
' kalus, lavino ir dirigavo kolegi
jos dramos ratelį, ir uždėjo “Co- 

i operative Play Bureau”, kuriuo 
po šiai dienai naudojasi visos 

Antruoju buvo iškviestas fci- Jėzuitų vedamosios mokyklos 
nų delegatas Dr. W ellington Amerikoje.
Koo. Jis pasakė,* kad naujoji Kun. Montvilas tris metus mo- 
pasaulinė organizacija, koope- kytojavo Detroito Universitete, 
ruodama ir vedama kilniais tik- ir čia jaunasis lietuvis savo ga- 
slais, atneš žmonijai taiką ir 
materialinę gerovę.

Trečiuoju kalbėjo Rusijos at
stovas — ambasadorius Andrei 
Gromyko. Jis plačiau panagri- 

Inėjo Security Council reikalin
gumą ir ypač penkių didžiųjų 
valstybių bendradarbiavimą.

Ketvirtuoju buvo anglų atsto
vas Grafas Halifax. Jis pareiš
kė: “Mes negalime sakyti, kad 
mūsų darbai yra tobuli, nei ne
galime garantuoti taikos. Ta
čiau sukūrėme charterį, pagal 
kurį, jei žmonės norės, 
Įima taikos pasiekti.”

Prancūzų delegatas 
Paul - Boncour įdomiai 
kė, pacituodamas rašytojo Fas- 
cal 
mo — tai tiranija; teisingumas 

• be jėgos — tai nevykęs pameg- 
! džiojimas (mockery)”.

Vėliau kalbėjo Brazilijos de
legatas Pedro Leao Velloso, Če-> 
koslovakijos atstovas — Jan 
Masaryk, Meksikos atstovas —' 
ambasadorius Ezequiel Padilla, 
Arabijos — kunigaikštis Faisali 
Iba Abdul Aziz, ir Pietų Afri
kos — Marshalas Jan Christian 
Smuts. Paskutiniuoju 
merikos Prezidentas 
Trumam.

Prezidentas Truman 
visiems delegatams už jų triū
są, ir pasidžiaugė, kad vistik 
konferencija savo tikslą atsie-1 
kė, nors daug buvo kalbų, kad' 
nežiūrint kokia stipri būtų mū-į 
sų pajėga, mes neturime pasi-Į 
naudoti ta jėga ir daryti ką tik 
mes norėtume. Niekas — ar tai 
tauta, ar tai tautų grupė — ne ‘ 
privalo tikėtis turįs privilegijų! 
elgtis, kaip nori, ypač jei tie 
veiksmai žalingi kitai tautai.

Po Prezidento kalbos, susirin
kimas buvo uždarytas apie 5:30 
vai. vakare. Užgrojo Amerikos 
himną, ir žmonės pradėjo skirs
tytis. B. Skirtus.

I

Birželio 13-tą, Švento Antano 
dienoje, West Baden Seminari
joje, Indiana, Indianapolio Ar
kivyskupas Joseph E. Ritter, 
D. D., ' anigystės šven
tinimus jaunam, gabiam lietu-

ras Cinikas; Nariai — Kun. An- viui, Edmundui J. Montvilui. 
tanas Sandys.

7) Londono Namui:
Vyresnysis ir Klebonas: Kun. 

Kazimieras Matulaitis; Nariai: 
brolis Juozas Pakalnis.

torius, Edward Stettinius. Visą 
programą sudarė vienuolika 
kalbų. Pirmuoju kalbėjo Ame
rikos Sekretorius Stettinius.

Jis iškėlė tą faktą, kad nors ir 
buvo ginčų ir nesutarimų kai 
kuriuose klausimuose, tačiau 
susitarta ir prieita prie išvados. 

Taigi, Stettinius tikisi, kad 
dabar įsteigus pasaulinę orga- 

įnizaciją, visi tarptautiniai gin- 
Šeputa Albinas ir Parulis Vin- įaj gajima išrišti taikiu bū-

8) Aukštiesiems Moks
lams Siekti Paskirti 

Kunigai:
Sandys Antanas Marquette 

Universiteto, Mihvaukee, Wisc.;
I f 
i

— Kun. Juozas
Kolegijos Rėkto- cas — Be Paul universitete, 
Juozas Vaškevi-’Chicago, III.; Atkočius Valenti-

Vyresnysis
Kuprevičius:

1 rius — Kun.
čius; Nariai - Kunigai: Jakaitis nas — Amerikos Katalikų Uni- 
J. — misijų ir misijonierių Va-' versitete, VVashington, D. C. 
dovas; Mačiulionis J., Černaus-' Amerikos TT. Marijonų 
kas V., Andriuška V., Dam-' Provincijos Vadovybė.

CIJOS UŽDARYMAS
Paskutinė sesija Jungtinių

birželio 26 dieną, San Francisco 
mieste, buvo labai iškilminga.

’ KONFERENCIJŲ TIKSLAS 
Kaip jau žinome, naujai stei

giamai pasaulinei organizacijai 
buvo suvažiavę 50 tautų delega
tų. Jie dirbo per ištisas 9 savai
tes paruošdami konstituciją. Ši 
konstitucija oficialiai buvo pri- 

i imta, kaipo naujos Jungtinių 
; Tautų Organizacijos charteris.
i Tikimasi, kad laikantis šio 
charterio, bus išvengiama ka
rų: tos 5 didžiosios tautos — 
Kinija, Rusija, Anglija, Prancū- 

! zija ir Amerika — vadovaus ki- 
jtoms pasaulio tautoms, su jo- 

. . i mis pasitardamos. Tai yra, iški- pirminm-t 1 J
-4. * i lūs nesusipratimams ir ginčamsnaujai užtvirtintam r

. _ ......... — tarpe tautų, tos penkios didzio-
-- isios jėgos mėgins surasti prie

žastį ir pravesti teisingą spren- 
dimą.Jeigu nuspręs, kad keliami 
ginčai yra nepamatuoti arba 
tautų gerovei nereikšmingi — 
pavartos jėgą nuslopinti nesusi
pratimus.

Dabartinės pasaulinės—Jung
tinių Tautų — organizacijos 
statute ypatingai pabrėžia rei
kalingą pakelti ekonominį stan
dartą visoje žmonijoje.

ketvirtuoju

1) Chicagos Namui:
Vyresnysis — Kun. Antanas 

Miciūnas; nariai — kunigai: 
Jodka M. — Klebonas; Nau
džiūnas A., Mažukna A. — mi
si jonierius; Bulovas Pr. —t

YOU boughtyour
T ’KSy

du. Jo paskutinieji žodžiai iš
reiškė viltį, kad ištęsėsime įgy
vendinti charterio išdėstytus 
punktus. Jis pareiškė: “Lai Vi
sagalis Dievas, nuo šios dienos 
ir per ateinančius mėnesius bei 
metus padeda mums išlaikyti 
tą nepakeičiamą tikslą įgyven
dinti (teisingumą, kuriuo char- 
teris pamatuotas).

I

Kun. Raimundas K. 
Jančauskas, S .J.

išvados, — jei žmonių , būklė 
bus gera, tai yra, jei bus pakel
ta ekonominė bei socialinė žmo- i

i nių gerovė, ir jei principinės 
: žmogaus teisės bei laisvė nebus 
paminta, tai nebus rimtų prie
žasčių karams kilti.

I Organas, kuris rūpinsis žmo
nių gerove vadinsis Economic 
and Sočiai Council. Šiuo atžvil-j 
giu dabartinis charteris yra 
geresnis, negu buvęs League of 
Nations charteris. Taip pat bu
vusioj League of Nations orga
nizacijoj nebuvo pajėgos, kuri 
galėtų suvaldyti agresorius:

J Dabartinėj Jungtinių Tautų or
ganizacijoj įvesta Security 
Council organas, kuris susideda 
iš 11 narių. Kinija, Prancūzija, 
Rusija, Anglija ir Amerika su
darys pastoviuosius 5 narius.

i Kiti 6 nariai bus renkami dviem 
metam iš kitų tautų.
CHARTERIO PASIRAŠYMAS

San Francisco mieste, Vetera
nų namuose, birželio 26 d., 12 
valandą dienos metu prasidėjo 
Jungtinių Tautų Charterio pa
sirašymas.

Iš viso buvo 153 delegatai, ku
rie pasirašė po charteriu. Jie 

■ representavo 50 tautų. Pradžioj 
Prieita' buvo manyta, kad didžiosios 
-------- l valstybės pasirašys pirma, o ki

ltos — alfabetinėj tvarkoj. Ta- 
. čiau parašų eilė nebuvo išlai- 
Į kyta griežtoj alfabetinėj tvar
koj.

Pasirašymo procedūra užtru
ko virš 7 valandų.

PASKUTINES SESIJOS 
PROGRAMA

Jau apie 3 čią valandą po piet 
minia buvo susirinkusi prie O- 
peros Rūmų, kur turėjo įvykti 

i konferencijos užbaigimo aktas. 
Kariuomenės orkestras grojo 
lauke. Tokiu būdu žmonėms ne- 

i pailgo laukti ir stebėti atva- 
: žiuojančius didžponius.

Maždaug 3 valandą ir 30 mi- 
inučių po piet atidarė susirinki
mą. šią užbaigiamąją konfe

rencijos sesiją pravedė Jungti
nių Amerikos Valstybių Sekre-

1

■Joseph 
išsireiš-

žodžius: “Jėga be teisingu-

8-nias kalbas, mokina graikų, 
ir lotynų kalbas, o dėl savo išsi
mokslinimo ekonomijoj, taipgi 
dėsto istoriją ir šalies valdy
mą (eivieš). Prie to vėl su uolu
mu grįžo į sportą. Tapo visos 
mokyklos mokinių ir mokytojų 
“handball champion”.

Per du metu išlavino tris jau
nesniųjų vaikų basketball ty
mus. Per du metu, vienas jo ty
mų laimėjo aštuonis iš eilės žai
dimus. Suorganizavo baseball 
tymą dėl jaunesniųjų, kuris ne
blogai pasirodė. Prie to. turėda
mas kiek laiko, vedė “Camera 
Club” ir “Poster Club” ir, galų 
gale, įsteigė mokykloj “machine 
shop”, kad vaikai galėtų pada
ryti alijantų ir priešų lėktuvų 
medinius modelius. Pats rody
damas ir dirbdamas su savo 
mokiniais, tapo garbingai pava
dintas “Lieutenant Commander 
Aircraftsman” Jung. Valstybių 
laivyno.

Taip pasidarbavęs, vėl grįžo į 
Tėvų Jėzuitų kolegiją pradėti 
teologijos mokslą, prisiruošda- 
mas kunigavimo luomui. Taip 
gerai sekėsi, kad pirmą metą 
tapo gabiu disputantu teologi
jos moksle, t. y. visai mokyklai 
suėjus, su visais mokiniais, mo
kytojais ir viršininkais, lotyniš
kai išdėstė keletą iš mūsų tikė
jimo tiesų ir atsakinėjo į užme
timus. Savo pareigą atliko labai 
gerai.

Iš to viso galima spręsti kun. 
Raimundo gabumą ir energin
gumą. Tuo pačiu laiku tęsė eko
nomijos mokslą ir pradėjo šiuo 
klausimu rašyti. Jau du kartu 
pasirodė Jėzuitų žurnale “Ame- 
rica” jo straipsniai apie tarp
tautinę prekybą ir ekonomines 
teises. Taipgi du kartu rašė į 
“Homiletic and Pastoral Rev- 
iew”, kunigų žurnale, išaiškin
damas kada galima nusidėti 
perkant arba parduodant ‘black 
marketuose’.

Kun. 
kunigu 
birželio 
Joseph
Indianapolio Arkivyskupą. Pir
mas šv. mišias atnašavo Šv. An
tano par. bažnyčioje, birželio 
24, aštuntą valandą rytą. Kun. 
A. Linkus pasakė pamokslą; 
kun. Grinius buvo diakonu, 
kun. Pr. Juškevičius — subdia- 
konu, kun. Albavičius kunigu 
pagelbininku. Kun. Raimundo 
jauniausias brolis, kuris šį metą 
baigia Šv. Ignaco aukštesnę 
mokyklą, buvo ceremonijų ve
dėju.

Kun. Raimundą K. Jančiaus
ką. S. J., pagerbti, įvyko puota 
parapijos salėje. Iš šeimos daly
vavo jo tėveliai, pp. 
Barbora Jančiauskai 
brolis, kuris mokina chemijos 
Chicagos Universitete.

Sveikiname kun. Raimundą ir 
linkime Dievo palaimos! Krp.

'Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defcnse Bonds ir S tampa!

Kun. Raimundas gimė Čika
goje. birželio 10 d., 1915. Kuo
met jo tėvai persikėlė j Cicero, 
Raimundas ir jo brolis Juozas 
pradėjo mokslą Šv. Antano pa
rapijos mokykloje. Raimundas 
čia išbuvo tik septynius metus, 
nes trečią skyrių peršoko dėl 
savo nepaprasto gabumo. Vaik
ščiodavo kaip tėvas tarpe savo 
lygamečių. ,Ir taip atsitiko, kad 
jis pasivijo kun. Mozerį ir kar
tu su juo ir kun. Montvilų už
baigė pradinius mokslus. *

Iš Šv. Antano mokyklos įžen
gė į šv. Ignaco aukštesnę mo
kyklą, 1928 metais. Bet visai 
neatsiskyrė su savo sena moky
kla, įsirašydamas nariu į Šv. 
Antano alumnų klubą, kuris 
tada ką tik buvo suorganizuo
tas. Šv. Ignaco mokykloje užsi
ėmė visokiais sportais. Kartu su 
kun. Montvilų tapo mokyklos 
“handball champions”. Kun. 
Raimundas pradėjo pasižymėti 
kaipo basebolininkas ir dėl savo 
aukštumo, kaipo basketbalinin-1 
kas. Moksle jam taip sekėsi, kad 
jis laimėjo daug kaspinų, įro
dančių, kad jis pirmas vėl ant
rus “honors” užsidirbo.

Nors gabus sporte ir moksle, 
bet buvo gabus pasiduoti ir Šv. 
Dvasios vedimui, kai nusprendė 
įstoti į Tėvų Jėzuitų novicijatą. 
Būdamas sužavėtas mokslu, pa
siaukojimu ir brolišku, linksmu 
gyvenimu, nuvažiavo į Milford, 
Ohio, kur buvo priimtas į Šv. 
Širdies Jėzaus noviciatą
piūčio 7, 1932. Po dviejų metų 
maldos ir mokslo, sudėjo šven
tus įžadus nekaltybės, biednys- 
tės ir paklusnumo iki mirties. 
Po dar dviejų metų mokslo, ka
da kun. Raimundas parodė ne
paprastą gabumą įvairiose kal
bose, buvo pasiųstas į Tėvų Jė
zuitų kolegiją, Westa Baden 
Springs, Indiana.

Čia gavo B. A. laipsnį filoso
fijoj iš Loyola Universiteto, va
sario mėnesyje, 1937.

Šiais metais, skaitydamas šv. 
Tėvo raginimą kunigams, kad 
mokintus socialinius klausimus 
ir kovotų už darbininkų teises, 
pradėjo mokytis ekonomijos. 
Vyresnieji pagyrė jį ir pasiun
tė į St. Louis Universitetą, St. 
Louis, Missouri. Baigė ekono
mijos mokslą sėkmingai, gauda
mas M. A. laipsnį birželio mėn. 
1940. Jo disertacija 
istoriją, 
“branch

i Po to 
Detroito

> nioje mokykloje.

Raimundas įšventintas 
West Baden Kolegijoj, 
13, 1945 m. per J. E.
Elmer Ritter, D. D.,

bumais pasižymėjo. 1941 metais 
Detroito Universitete įsigyjo 
M. A. laipsnį su aukščiausiu pa
sižymėjimu. Nors nebuvo pro
gos iki šiol jaunam lietuviui ar
timai susidurti su savo tautie
čiais. tačiau patekęs į Detroitą 
labai domėjosi “Lithuanian Col- 
legian University Club" veiki
mu. Nekartą jam teko atsilan
kyti jų parengimuose ir kartu 

'su jais darbuotis.
Paskutiniuosius tris metus 

kun. E. Montvilas praleido West 
Baden Seminarijoje tęsdamas 
teologijos mokslą. Įsigyjimui 
S. T. L. laipsniu kun. Montvilas 

. parašė disertaciją “Church and 

. Statė in Lithuania”, kurioje iš- 

. kelia aikštėn Lietuvos Valsty- 
; bės santykius su Katalikų Baž- 
. nyčia šiais laikais ir praeityje.

Už pasižymėjimą moksle, vie
nuolyno viršininkų buvo paskir
tas vadovauti jauniesiems klie
rikams. Sumaningai ir rūpes
tingai atlikęs sunkias viršinin
kavimo pareigas vėl stropiai ky
bo mokslan iki nepasiekė tikslo.

Primicijantas atnašavo šven
tas mišias birželio 24 d., 10 vai. 
Šv. Antano par. bažnyčioje, kle
bonas kun. Ig. Albavičius jam 
asistavo Arki-kunigu; kun. Ed

| vardas Askomaitis, MIC. buvo 
a|>eigų vedėju. Mokslo draugas, 
kun. daktaras Damazas 
pasakė pamokslą.

Šia proga, linkime 
Kristaus Tarnui, kun.

I

buvo A-
Harry

padėkojo

rug-’

ištyrinėjo 
vedimą ir pasekmes 

banking” mūsų šalyje, 
du metu mokytojauja 
Universitete aukštes- 

Mokėdamas

Mozeris dui, kuogeriausios kloties gyve
nime. Lai Dievas laimina Jūsų 
žingsnius ir teikia Jums visoke-

Rap.
naujam i
Edmun-|riopų malonių.

Ant Ežerėlio Rymojau
Ant ežerėlio rymojau, rymojau. 
Baltąsias rankeles mazgojau, mazgojau. 
O jūs, rankelės, baltosios, baltosios, 
Kam jūs pateksit, mielosios, mielosios?
Jei už bernelio jaunojo, jaunojo. 
Verpsiu linelius ko ploniau, ko ploniau. 
Jei už šaulelio senojo, — senojo — 
Ausiu drobeles ko storiau, ko storiau...

Juozas ir 
ir vedęs

X

I 
PLANNING to become physi-į 
cian, Mary Ann Kennedy of! 
New York expects to deveteį 
her lite to cause and eure ofį 
leprosy. She was only giri? 
winner of reeent eontest for) 
Bausch and Lomb eeiencft 
acholarshipa at University ofi 
Rochester. She refused it ex« 
plaifliog >he preferred to liv® 

’a. — —at home, — ■! ***
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PRIMICIJOS

nijose.
Štai prie altoriaus kun. Janu

šonis lydimas asistos asmenyse: 
arki-kunigas A. Abračinskas. 
deakonas kun. S. Saulėnas. sub- 
deakonas klier. Br. Brazauskas, 
klierikai — Naudžiūnas. Kon- 
tautas. ir Janiūnas.

Kun. Bernatonis lydymas asi-

'vietas primicijantai ir jų arti
miausieji — tėveliai, broliai ku
nigai ir klierikai. Pačiame vidu
ryje garbės stalo sėdi du nauji 
kunigai — kun. Jonas P. Ber
natonis ir kun. Alfonsas Janu
šonis. Kun. Bernatonio dešinėje 
iš eilės sėdi — jo motinėlė Ma
rijona. jo tėvelis Juozas, kun. 
Žvirblis, domininkonas iš Provi-I 
dence. kun. J. Vaitekūnas, kun. 
Abračinskas. kun. Dr. K. Urbo- i 
navičius. kun. P. M. Juras. Kun.) 
Jonas Švagždys, kun. Juozas 
Petrauskas, kun. Antanas Bai-' 
trušiūnas ir klebonas kun. Pr. 
Virmauskis.

bietą Nanartavičienę ir visiems 
dėkojo. Dėkojo chorui už jų 
gražų giedojimą ir vaikučiams 
dalyvavimą procesijoje, dėkojo 
ir Seselėms už jų įdėtą darbą

čia kunigai yra tėvai ir jiems 
tas vyksta, kai jie apsišarvoja 
doros pajėga, panaudoja ne sa
vo, bet Katalikų Bažnyčios pa
tyrimą ir išmintį.

Sekantis kalba kun. K. žvirb- SU šiomis primicijomis,
lis, domininkonas iš Providen
ce, R. I. Jis sveikina ne tik savo 
vardu, bet ir kun. A. Jurgelai- ' 
čio vardu, kuris negalėjo atvyk- 1 
ti asmeniškai sudėti savo linkė- 1 
jimus savo parapijos broliams 
kunigams. Kun. Žvirblis, reiškia 
džiaugsmo, kad naujieji kuni
gėliai tikrai gražiai yra nusitei
kę dirbti Bažnyčiai ir Tautai. 
Lietuvių tauta reikalinga veikė
jų katalikų, reikalinga šiandien 
ir bus dar reikalingesnė rytoju.

Sekantis ir paskutinis kalba 
klebonas kun. P. Virmauskis. 
Jis kaip paprastai daug prama
tantis ir viską iš anksto su
planuojąs šeimininkas ir aiški-į 
na šia proga, kad šioji parapija) 
yra * apdovanota ypatingomis 
Dievo malonėmis ir matomai 
Dievas nori, kad mes tas malo
nes pasiimtum ir gyveniman į- 
gyvendintum. Jeigu ši parapija 
jau davė 32 kunigus, tai tie pa
šaukimai ir buvo Dievo malonės 
ir gali duoti dar daugiau, jeigu 
bus tomis malonėmis pasinau-l 
dota. ši parapija parodė antrą 
didelį ir gražų Dievo darbą, su-j 
aukodama virš dešimts tūkstan-' 
čių dolerių, ir tai labai trumpu 
laiku, Seselių vienuolių namui 
Brocktone. Bet labai gražus ir 
didelis darbas laukia šios para-į 
pi jos, būtent: jau yra įsigyta 
dvi mokyklos parapijai. Viena 
čia pat prie bažnyčios ir antra 
kampas 6th ir “I”. Tos mokyk
los reikalingos pertaisyti ir kas 
svarbiausia — reikia surinkti 

' pakankamas skaičius vaikučių
■ trims klasėms. Norima atidary-
■ ti tris skyrius iš karto. Be to, 

bus vedami Vaikų darželiai. Čia 
Dievas duoda gausią darbo piū- 
tį, tik ar mes sugebėsime ir pa
jėgsime 
lonėmis, 
talikybę 
šiandien 
girdime kalbant mūsų jaunuo
lius lietuviškai, tai jie džiaugia
si, kad turėję progos lankyti 
lietuvišką mokyklą, štai dabar 
ir steigiame lietuvišką mokyk
lą. bet ar visi įvertins tą svar
bą. Grįžtant prie dalyko, kun.: 
Virmauskis, reiškia džiaugsmo,' 
kad parapijai šviečia viltis įsi
kurti savo mokyklas, sulaukti 
dar daugiau pašaukimų, kurie 
atneš lietuvybei ir katalikybei! 
daug naudos.

Kviečiamas tarti žodį vienas
IS dviejų ŠIO bankieto kaltinin- • paveiksluotas ir deda įdomių straips- 

j “VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie- 
I tuvių jaunimo judėjimą.
j “VYTY” rasite įdomių pasiskaityt

BRAND NEW FACES IN A BRAND NEW WORLD—Three En;liih- 
born totą šit it out with American Red Cross nurse's aidės uhile their 
Britisb mothers jo througb the eustoms office in New York after arriving 
on the S.S. Thomas H. Barry. Red Cross Home Service vorkers were on 
hand to arrance transoortation to the homes of their GI fathers. (AR C photo.)

_ jF*

Prašomas tarti žodį ir antras 
šio bankieto kaltininkas kun. A. 
Janušonis. Jis giliai susijaudi
nęs reiškia padėką visiems ir 
patvirtina išreikštą padėką jo 
bendra-kaltininko šių primicijų 
pamaldų ir bankieto rengėjams 
ir kartu prisimena, kad šioje ei
lėje garbės svečių ir viešnių, 
jo širdis neranda dviejų veidų, 
čia nėra jo motinėlės ir jo bro
lio... Bet jis prašo visų atsimin
ti juodu ir jį maldose, gi jis vi
sus geradarius atmins savo šv. • 
mišiose.

I Gražus ir puošnus bankietas 
prašyte prašė, kad jis būtų ir

■ rengiamas pajėgingos talkos. 
Vyriausias šio bankieto šeimi
ninkas buvo p. Vincas Valatka.

t Jam daug bendradarbiavo — 
i Viktoras Medonis, Stasys Gri- 
Į ganavičius, Aleksandras Ivaš- 
įka. Vladas Brazauskas, Vincas 
Stakutis ir K. Rusteika.

Vyriausio šio bankieto šeimi
ninkė buvo p. Elzbieta Nanar- 
tavičienė. Jai padėjo — K. Vo- 

įsilienė, M. Volungevičienė, p. 
i Sasnauskienė, p. Jocienė, p. Sa- 
1 rafinienė, p. Kosmičienė, K. 
Masiulienė, p. Pašakarnienė, p. 
Ambrozienė, p. Brazauskienė, 
p. Gudaitienė. S. Averkienė, p. 
Slatkevičienė. J. Kazlauskienė, 

j Gražiai, mandagiai ir simpa
tiškai patarnavo prie stalų šios 
patarnautojos: p. Palmyra Alu- 
konienė, P. Žibutytė, A. Žero- 
lienė, J. ir S. Augustinavičiū- 
tės. A. Marcilionytė, J. Niauro- 
nytė, L. Markūnaitė, J. Marei u- 
laitytė, M. Traškevičiūtė. O. Ča- 
plikaitė, M. Valatkienė, O. An- 
tanelienė ir F. ir C. Petreikytės. 

| Kada paskutinieji maldos žo
džiai buvo palydėti kryžiaus 
ženklu, tada pabiro visa au
diencija ir nors po didelio ir šil
to oro apsvaiginti svečiai ir 
viešnios, bet nenoromis jie skir
stėsi į namus. Vis dar norėjo 
tai tą, tai kitą pamatyti ir taip 
buvo malonu sutikti tuos mielus 
veidus, kurie labai retai mato
mi. O jie tokie lietuviški ir to
kie draugiški, pilni pajėgumo 
veikti dėl Bažnyčios ir Tautos. 

Koresp.

Kun. Alfonso Janušonio kai
rėje iš eilės sėdi — jo tėvelis 
Antanas, pamotė ponia Janušo- 
nienė. kun. Jonas Petrauskas, 
MIC.. kun. S. Saulėnas. kun. še- 
puta. MIC., klierikai — Bra-

činskas. deakonas — kun. F. 
Kenstavičius. subdeakonas — 
kun. Jonas Petrauskas. MIC.. 
klierikai — Brazauskas. Nau
džiūnas. Janinūnas ir Kontau- suskas. Kontautas. Janiūnas ir 
tas Naudžiūnas.

Kun. Al. Janušonio šv. mišio- Žmonių prisirinko labai daug.

nejučio-
klausti

cas Andriuška. MIC.. o kun. J. 
Bematonio šv. mišiose pamoks
lą pasakė kun. J. Vaitekūnas.

Abu pamokslai buvo gražiai 
pasakyti. Abiejuose pąmoksluo-

Pridedamųjų stalų pristatyta, 
visur, kur tik rasta vietos. Val
gių apsčiai ir po maldos - pa- 
prašymo Aukščiausiojo palai
mos už suteiktas dovanas, kurią 

kun. P. Vir-

Sekmadienį, liepos 1 d., š. m., venti. nors tai buvo skirtingo 
. Petro parapijos bažnyčioje. Sakramento priėmimo ceremo-

So. Boston. Mass. įvyko nepa
prastos iškilmės, būtent: iškil
mingai atnašautos dvejos Pri
micijos. 9 vai. ryte iškilmingą
sias šv. mišias atnašavo kun. 
Alfonsas Janušonis, gi 11 vai. 
ryte iškilmingąsias šv. mišias 
atnašavo kun. Jonas P. Berna
tonis.

Abu primicijantai buvo įlydė- stos — Arki-kunigas Al. Abra- 
ti įspūdingos procesijos, kurią 
tvarkė seselės vienuolės — bū
rys mažyčių mergaičių ir čia 
pat lėtu žingsniu žengė prie 
Dievo altoriaus naujieji kuni
gai su skirtinga asista. Užgau- 
džia vargonai ir pasigirsta jau
dinanti giesmė: "Juravit Domi- se pamokslą pasakė kun. Vin- Visi stalai pilnutėliai užsodinti, 
nūs...” Choras ją gieda puikiau
siai. bet žvelgiant į procesiją ir 
klausantis vargonų ir giesmės 
meliodingumo. ašaros 
mis veržiasi ir norisi
savęs, kam čia ašaroti, juk tai se pagrindinė mintis buvo — atkalbėjo kleb. 
džiaugsmo procesija/ Ligi pro- kunigystės įsteigimo paėjimas, mauskis. valgiai pradėjo tirpte 
cesija pasiekia altorių ramin- kunigystei teisių suteikimas ir 
damasis ir akis sausindamas at- kunigas per amžius... 
sigriebi ir jau. rodos, susikaup- Kadangi diena buvo labai kar
si maldai, bet čia primicijanto šta ir dienos iškilmingumas bu- 
ir asistos klupščiai palietė alto-, vo nepaprastas, nes po dviejų 
riaus laiptus ir pasigirsta — iškilmingų šv. mišių, kurias pri
verti Creator Spiritus... sugau- micijantai atnašavo, sekė baž- 
džia vargonai ir vėl jaudinantis'nytinėje salėje puikus bankie-
jausmas pereina per visą žmo- tas ir kiekvieno artimųjų primi-' tarti žodį kun. J. Vaitekūną iš 
— ■—-■< -— . • •• x----------- , noras 1 Providence. R. I. Kun. Vaitekū

nas visuomet kalba lengvai ir 
linksmai, todėl ir šį kartą jis 
pabrėžė, kad pašaukimų laukia
ma ir daugiau, nes piūtis didelė. 

Anot jo,

tirpti nuo lėkščių ir po valan
dėlės išgirsta duotas skambu- 

1 tis, kad prasideda šio gražaus
bankieto programa.

Programos vedėju stoja vie
tinis energingas kunigėlis Alb. 
Abračinskas. Trumpai pasakęs 
šio bankieto tikslą pakvietė

gų. ir vėl ašaros temdo akis, ir cijantams asmenų buvo noras į 
pralekia pro vaizduotę tos gies-'dalyvauti, reikėjo labai daug
inės iškilmingumo momentas, o pasišvęsti. Prakaitas pylėsi ir| 
dar užkliūva ir savo pergyventi tiesiog lietaus išprausti sėdėjo: 
momentai prie altoriaus laiptų visi svečiai ir viešnios... I „ _
anos giesmės gaudime pergy-Į štai prie garbės stalo užima o darbininkų

, • • >•: • -

a----------a------- u-—.

Jei jūsų namas pereitą žiemą nukentėjo —

TAI VA LENGVAS BUDAS—PATAISYT JĮ!

į 
t

Atėjus jums j Mutual Banką gal vertėtų 
ir apie morgičių pasitarti. Gal jį galima 
sutvarkyti pigiau ir parankiau.

Be to. dabar laikas pasitarti ir apie namą, 
jo pakeitimą ar padidinimą po karo. Lai
kas pagalvot apie tų planų finansavimą. 
Savings Bankų morgičiais daugiau yra fi
nansuota Massachusetts namų, negu kito
kiom paskolom. Savings Bankai yra senos 
įstaigos ir jų vedėjai patyrę, teisingi ir 
draugiški žmonės. Kodėl neužeiti pas juos?

Jei pereitą žiemą prakiuro jūsų stogas, 
vanduo sugadino lubas nuplovė malevą ar 
sugadino rinas. jūs galit pataisyt jį tuojau. 
Mutual Savings Bankas gali tuoj pasko
lint: pinigų pataisymui. Jūs galit išsimokėt 
po truputį. Užeikit } Savings Banką ir pa- 
sitarkit apie lengvą išmokestį.

i

" SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Bank uhtre you 
see t kis emblem

Savings Bank or 
Institution for Savings ”

š

'tik vadovavo, bet dainuojant 
pritarė kanklėmis. Muzikos ai
dai pynėsi su dainelės posme
lių balseliais ir tikrai gražiai 
buvo atlikta.

Įteikta dovanėlės ir kunigėlių 
mamytėms. M. Plevokaitė įtei
kė dovanėlę p. Marijonai Berna- 
tonienei. o Milda Martinkaitė į- 
teikė dovanėlę poniai Janušo- 
nienei.

Primicijantai apturėjo gražių 
dovanėlių nuo giminių ir drau
gijų-

Kviečiamas tarti žodį Maria
napolio Kolegijos vardu kun. 
Jonas Petrauskas, MIC. Jis tik
rai buvo nustebintas, kada buvo

pirmiaus Europa siuntė savo 
kunigus į Ameriką su dvasine 
pagelba. bet po šio karo Ameri
ka turės siųsti kunigus Euro
pon su dvasine pagelba.

Sekantis kalbėti kviečiamas 
kun. P. M. Juras, Šv. Pranciš
kaus liet, par., klebonas. Law- 
rence. Mass. Jis savo linkėji
muose įterpė ir keletą pastabų, 
kad tie du primicijantai yra 
stipriai pasiruošę dirbti Dievui 
ir tėvynei. Jie yra puikiai apsi- 
pažinę su lietuvių kalba ir lite
ratūra. o tą jis asmeniškai yra 
patyręs, 
kad kun. Juras yra paskirtas Jonas retrausxas, miv. jis uk- 
Šv. Jono Seminarijoj. Brighton,!ra* nustebintas, kada buvo
Mass.. lietuvių kalbos dėstyto-.^ Pakviestas atstovauti visą 
ju lietuviams klierikams). Ir jis ^arDonU Kongregaciją, o ypač 
reiškia džiaugsmo, kad dar du MarianaPolb kur primicijantai 
jauni kunigėliai prisideda prie 
taip reikalingo darbo mūsų iš
eivijoje.

Kviečiamas iš eilės tarti žodį 
ir mūsų išeivijos patriarcha 
kun. Dr. K. Urbonavičius. Jis 
pastebi, kad šių primicijantų į- 
šventinimas į kunigus turi ypa-, 
tingus požymius: jie įšventinti 
iš Šv. Petro parapijos, Šv. Pet
ro ir Povilo dienoje, tas Katali
kų Bažnyčioje PETRAS — uo- tėvišką žodį kun. Jonas Švagž- 
la, ant kurios pastatyta K. Baž- dys. Kun. Švagždys, kaip pa-i 
nyčia ir ryškina dar labiau jų- prastai pradeda su gyvenimiš- 
dviejų pašaukimų pasirinkimo kais pavyzdžiais, išryškina sun- 
svarbumą. Ir dar vienas požy- kias kunigo darbo valandas ir 
mis. tai, kad jie buvo Mariana- išvadoj paaiškėja gili išmintis, 
polio Kolegijos studentai ir ge- Štai ir čia kun. Švagždys stab- 
rai apsipažinę su lietuvių kalba, telėja prie šių žodelių — Tėvai, 
duoda pagrindo manyti, kad jie 
tikrai yra gerai pasirengę dar
buotis Dievui ir Tėvynei.

Seka ponios Onos Ivaškienės 
grupės pasirodymas. Išeina į‘ 
scenos aikštę šešios mergytės, jiems priseis duoti tėviškus pa
jos buvo Danutė Averkaitė. tarimus. Anot jo. audiencijai 
Marytė Prakapaitė. Vanda Gri- nereikia aiškinti kokie tie tėvų 

Averkaitė. tėviški patarimai.
ir Milda prityrimo, 

sudainuoja mažo pipiruko ir baigiant gyve- 
sveikinimų nimėlį išgyvenusį ar išgyvenu- 

bet taip šią, reikės susidurti ir jiems su
jaudinančiai. kad ten jau ir iš i teikti patarimų. Bet tie patari- 
šalies žiūrint i
ir ašaros užtemdo akis. Pažvel- išmintingi. Anot kalbėtojo, ar

i

gus į audiencija, vaizdas ne- leisis mokinamas koks nors už- 
koks! Nosinių paradas. Neva sispyręs senis-ė, juk pasakys — 
tai kiekvienas braukia prakai-Įjūs ką žinot, jūs dar jauni, o 

vienog jie nėra jauni, jie seniai 
turį virš du tūkstančiu metų 
amžiaus. Jie ir teiks tą gautą 
išmintį tos dviejų tūkstančių 
metų senutės Katalikų Bažny
čios. Tik jie turės gauti patyri
mo ką ir kaip pasakyti, kad bū
tų paremta dviejų tūkstančių 
metų prityrimu ir išmintimi. 
Tam reikia pajėgos-doros. Bus 
pagundų patikti, pataikauti, da
ryti taip, kaip atrodo žmogui 
geriau, bet išmintis, kurią jiems 
įkvėpė Kat. Bažnyčios patyri
mas ir mokslas rodys, kad tai

(Čia reikia pažymėti.

ganavičiūtė. Alvira 
Marytė Plevokaitė 
Martinkaitė. Jos 
kelius posmelius 
kun. Al. Janušoniui,

mokinosi. Jis pažymėjęs, kad 
puikiai pažįstąs abu primici- 
jantu, nes ir jis jau tuo laiku 
lankęs Marianapolio mokslai- 
nes. Jis sudėjo sveikinimus ir 
linkėjimus savo ir Marianapolio 

iNamo viršininko kun. Kuprevi
čiaus vardu ir džiaugėsi, kad jo 

. I pažįstami mokslo draugai jau 
pasiekė užsibrėžtą tikslą.

Kviečiamas iš eilės tarti savo

išmintis, patyrimas, ką ir kaip, 
pajėga-dora. Anot jo šie du pri- 
micijantai nuo penktadienio jau 
vadinami tėveliai. Kodėl jie va
dinami tėveliais, o todėl, kad

Jie- žino iš 
kad pradedant nuo

pasinaudoti tomis ma- 
kurios stiprintų ir ka- 

ir lietuvybę. Jeigu 
ima džiaugsmas kai

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
•'VYTJ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai

net kvapą užima mai bei pamokynimai turi būti spirai išvardino:

kų, būtent: kun. Jonas Bema-Įniu- žin»u » Amerikos ir užsienio, 
tonis. Jis sujaudintu balsu ta
ria padėkos žodžius visiems, ku-i 
rie kokiu nors būdu padėjo jam! 
pasiekti kunigystės. Džiaugs-į mų tinkamų seniems ir jauniems, 
mas širdyje, ko negalįs išreikš- Į 
ti ir kartu seka išsiblaškymas "VYCiur" 
bei nuovargis. Ar reikia stebė
tis. kad toji diena yra jų atmin- 
tiniausia. nes čia jų naujo luo
mo įsigyjimo bankietas. Jis dė
koja visiems bendrai ir dar at- 

kleboną kun.
P. Virmauskį, ir kitus kunigus, 
taipgi p. Vincą Valatką, p. Elz-

“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 

---------- ’ bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatat

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTJ!”

"VYTIES" kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

tą. bet tikrumoj, braukiama a- 
šarėlės iššokusios dėl anų jaudi
nančių eilučių, kuriose buvo su
pinta kun. Alfonso Janušonio 
motinėlės ir broliuko neteki
mas... (Jo motinėlė mirė prieš 
kelis metus, o brolis dar nese
nai žuvo Dėdės Šamo karo tar
nyboje). Dar Alvira Averkaitė 
deklamuoja eilutes kun. A. Ja- 
nušoniui ir įteikia nuo visos 
audiencijos dovanėlę. Čia pat 
žingsnelį pirmyn pažengus Van
dutė Griganavičių ryškiai de
klamuoja eilutes sveikindama

Draugijų Valdybų Adresai

kun. Joną Bematonį ir nuo vi- netaip reikia mokyti, vesti prie 
sos audiencijos įteikia dovanėlę, išganymo. Čia ir pasireiškia 
Šiai grupei p. O. Ivaškienė ne-.kunigo sunkaus darbo požymis.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Masa. 

Tel. So. Boston 1298 
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenft,

8 Wlnfield SL. So. Boston. Masa. 
t*rot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

29 Gould St., W. Rorbury, Masa. 
Tel. Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona StanluliOtė,
177 West 7th St.. So. Boston. Masa 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,
948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

•V JONO EV. BL. PA9ALPINĖ6
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrmlnlnkas — Pranas Tulelld*
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa. 

Prot. Ra»t. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa. 

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

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Drauglja laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. ParaDi1<>0 saMj 
492 E. 7th St., So. Boston. Mano.



Penktadienis, Liepos 6 d., 1945
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|VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Birž. 29 d., mirė, ilgai sirgusi, 
Ona Marijona Žeruolytė, 29 me
tų. savo namuose, 36 Mosley 
St., Dorchester, Mass. Bostone 
gimusi ir augusi. Paliko tėvus

ir seserį. Tapo palaidota, liepos 
3 d., 9 v. r., iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, Šv. Mykolo kapuose. 
Melskimės vieni už kitus.

Liepos pirmą, tapo pakrikš
tyta Karolina Irena — Juozo ir 
Marijonos (Jasinskaitės) Ber- 
geron, gyv. 361 W. 3rd St.

Liepos H d., tuojau po Šv. Te
resės Novenos pamaldų, bažny
tinėje salėje. įvyks svarbus pir
mas susirinkimas būsimo kuni
go J. B. Rusteikos prietelių jo 

Į šventinimo ir primicijų bei pa
gerbimo reikalu. Jis bus šventi- I 

j namas į kunigus Šv. Petro lietu- 
ivių bažnyčioje rugp. 24 d. Jo 
i primicijos įvyks, šioje bažny
čioje rugp. 26 d.. 11 vai. ryte. O 
bankietas bus 1:30 v. p. p.

DAKTARAI

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.

Dvilypės primicijos praėjo ne
paprastai sėkmingai. Bažnyčio
je žmonių meldėsi per jas apie 
pora tūkstančių. Bankiete tapo 
sočiai pasotinti penki šimtai. 
Seselės įspūdingai papuošė al
torius. Choras nepaprastai gra
žiai giedojo. Kaip bažnyčioje, 
taip ir salėje dalyvavo daug 
jaunuomenės. Buvo svečių kuni
gų ir pasauliečių ir iš kitų 
miestų ir valstybių. Visuose bu
vo didelis džiaugsmas — ypač 
primicijantų artimuosiuose.

PIKNIKO FONDAN DAR 
ŠIMTELIS. Žmonės konvertė- 
liais aukuodami įvairiems tiks
lams, pereitą sekmadienį, suau- 
kavo dar $100. ir 
parapijos pikniko 
me fonde dabar 
$700. — Ačiū.

atsilikusiam 
fondan. Šla
jau turime

Juozas P. Šliažas Mirė 
Vokiečių Nelaisvėje

Liepos ketvirtą dieną Ameri
kos valdžia pranešė tėvams, 
kad kareivis Juozas Petras Šlia
žas mirė, vokiečių nelaisvėje, 
bai. S d., 1945. Telegrama šiaip 
skamba: —
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VILKAS
Iš aukšto, šalto dangaus 

spindėjo aukso saulė.' 
Spindėjo ji šerkšno krišto- 
liukais medžių šakose, 
spindėjo smulkiomis snie
go žvaigždutėmis. Jaučia
mas buvo krištoliniame o- 
re budrus gyvumas. Miške

0:1 buvo malonu. Zuikis vik
riai šokinėjo, kad nesušal
tų savo kojučių, ir vis dai
rėsi aplinkui. Atradęs jau-

< I
senos, nebenori tarnauti.

Neturi draugų piktada
rys, niekas jo nepagailės. 
Ir graudžiai sustaugė vil
kas, o jo staugimą atkar
tojo tik miško aidas.

Aldona Giedgaudaitė.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

i

TeL TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Staff Sgt. Karolis Talolas par
vyko namon desetkai dienų. 
Šias dienas jis sunaudoja savo 
vedyboms. Liepos 5 d., 9 vai. r., 
vedybinėmis šv. mišiomis. Šv. 
Petro par. bažnyčioje, jis susi- 

i tuokė su Aleksandra Taurins- 
kaite, gyv. 399 W. 4th St., So. 

SEKUNDICIJOS. Naujas ku-Į gQgįon Laimingos kloties nau- 
nigas Povilas Jakmauh - Jaki- jaj lietuviškai porelei. Sveiki- 
mavičius yra užkviestas atgie-|name ją, kad su savais vedasi, 
doti mišparus, Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, sekmadienį, lie
pos 8 d., 2:30 v. p.p.

Po mišparų jis suteiks savo 
palaiminimą.

Po pamaldų, kun. Jakimavi
čiaus ir jo tėvo Daktaro gimi
nės rengia jam pagerbimo ban- 
kietą. Visi kviečiami atsilanky
ti į pamaldas ir į pagerbtuves. 
Jokių tikietų nebus. Visiems 
duris atdaros nuo trečios va
landos.

RINKLIAVA PARAPIJOS 
VIENUOLYNUI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

! A J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W
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July į, P. M. 7
Mrs. Pauline C. Shlazas
682 East 8th St.
So. Boston, Mass.

It has been offu-iaUy establ- na ataugėlę, atkapstęs ko- 
ished from repoHs received in jelėmis sniegą, graužė jau- 
the War'Department that your nutę žievę Zylelės Čirkšda- 
son. Privalė First Class Joseph mos lupinėjo apledėjusius 
P. Shlazas died April 8th in eglių kankorėžius ir gvai- 

dė ju grūdelius. Varnos le-j 
sinėjo pusiau pajuodusias KAS, 366 W. Broadway, 
nuo Šalčio, užsilikusias dar Boston, Mass. ir tuojau gausite

SV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ- 

So.

Kun. Povilas M. Jakmauh
Kai jau žinoma, kun. Povilas 

M. Jakmauh, Dr. Povilo ir po
nios Jakmauh, gyv. Milton, 
Mass., sūnus, kuris buvo įšvęs
tas kunigu birželio 29 d. š. m., 
Šv. Kryžiaus Katedroje, Bosto
ne, sekmadienį, liepos 8 d., 2:30 
vai. po pietų. Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, So. Bostone, 
laikys mišparus.

Po mišparų, bažnytinėje sve
tainėje, kun. P. M. Jakmauh tė
veliai ir giminės ruošia viešą 
priėmimą. Kviečia visus daly
vauti. Jokio mokesnio nebus.

So. Bostono ir apylinkės lie
tuviai turės progą savo bažny
čioje gauti kunigišką palaimi
nimą, susipažinti su jaunu ku
nigu. kuris yra patriotingo lie- 

!tuvio. Dr. Povilo Jakmauh (Ja- Į •
kimavičiaus I, buvusio Massa- 
shusetts valstybės sveikatos 
komisijonieriaus, ir ponios Jak
mauh, airių tautybės motinėlės, 
bet labai nuoširdžios ir palan
kios lietuviams, sūnus.

Dr. Povilas Jakmauh yra nuo
širdus laikraščio “Darbininko” 
rėmėjas nuo pat jo įsteigimo, ir 
taipgi nuoširdžiai remia Darbi
ninkų Radio programą, kurios 
metinių koncertų yra buvęs 
Garbės pirmininku. Dar kartą 
sveikiname jauną kunigą — 
Kristaus darbininką ir jo tėve
lius!

I

Germany u hile a prisoner of 
u~ar of the German Govemment. 
The Secretary of War extends 
his deep sympathy. Confirming 
letter follou's.

1VITSELL, Acting Adjutant
General.

Pavasarį. 1942 metais, Šv. 
Petro lietuvių parapija pirko 

i trijų šeimynų labai mažą name- 
I lį, 488 E. 7th St. Jį pataisė, 
i Darbo Dienoje jį pašventino, ir 
j jame apgyvendino Jėzaus Nu- 
l kryžiuoto Seseles mokyti vai
kus, kurios kelis metus atvaži- 
nėdavo iš Cambridge. Mass. 
Šiame namely vos išsiteko pri- 

Choras dar kviečiamas atgie-;va5iSka *1
doti Mišparus, sekmadienį. 2:30(^e^os seserys- 
vai. p. p. Po to, jis galės kiek! Projektuojant atidaryti nuo- 
pailsėti Įlatinę, parapijos vaikams pradi-

Poilsis choro turės būti trum-!n« “o**“*- reikia aPgyvendtaJ 
, * - - • i -d iti kiek daugiau Seserų mokyto-;pokas. Mat. jam rupi kun. Rus-. ® >
.... od j 'jų. Reikia joms daugiau vietos,teikos šventinimai rugp. 24 d. J J a

■ ... oe j r-u • Pavasarį. 1944 metais pirktair primicijos rugp. 26 d. Chorui, *’ 1 .
taip pat rūpi ir parapijos kon-'antras trljų ”ažų šeta-vnų 
certas, kurs įvyksta lapkr. 18 d. i ® 7^ pir

mojo. Abu nameliai tapo su-
$5. iš Havvaii Seselių Naujam 

Namui Brocktone. Šią penkinę 
prisiuntė South Bostonietis ka
reivis Jonas M. Cummitch (Ko- 
mičius).

Pristatome Vynę, Alų ir Tonikų i
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- 5 

.rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

220 E SU TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

mojo. Abu nameliai tapo su- 
! leisti į vieną ir padaryta pato- 
j gus vienuolynas. Jis dabar per
taisytas ir beveik visas aprū
pintas rakandais. Tik mažai be
reikia rakandų gauti ir vieną 
kitą bilą apmokėti.

Šiam tikslui yra daroma rin
kliava, bažnyčioje ir salėje, 
sekmadienį, liepos 8 d. Šiai rin
kliavai perduoti išdalyti voke-; 
liai. Yra viltis, kad ši 

I bus tikrai sėkminga, 
nės čia labai įvertino 

i darbus. Jau prieš

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

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

!

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave. I

Tel. ŠOU. 4645 •

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

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

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Exper»enced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Opcn Thursday Evcnings

minėtą knygutę.

l
ĮVAIRŪS skelbimai

Jis buvo vokiečių nelaisvėje 
nuo gruodžio 1944. Jis prisira
šė U. S. A. gruodžio, 1943. Jis 
yra gimęs So. Bostone lapkričio 
25 d.. 1925.

Paliko tėvus Juozą ir Pauli
ną - Feliciją (Čirvinskaitę) i. 
sesutę Emiliją, gyv._____ ___
St., So. Bostone.

Laidojimo pamaldos įvyks,
Šv: Petro bažnyčioje, liepos 9 d., savo tamsaus 
9 vai. ryte.

Kviečiami visi pasimelsti 
šį žmonijos laisvintoją.

Be to, jis pasakė stiprą prakal
bą už Lietuvą ir lietuvius. Lie
pė guldyti savo gyvastis už lais
vę. Lietuviai jam yra dideliai 
dėkingi. Anglų laikraščiai 
trumpai aprašė šią svarbią Se
natoriaus VV'alsh kalbą.

Sekmadienį, liepos 8 d., 9 vai. 
ryte, bus giedamos šv. mišios 
Šv. Petro ir Povilo draugijos 
intencijai.

rinkliava 
nes žmo- 
vienuolių 
rinkliavą

i žmonių radosi aukojančių šiam 
.tikslui po penkinę, dešimkę ir 
! po daugiau. Jų tarpe yra $10 
Į Rengimo komiteto P. Brendon 
i Shea vakarienės. — Ačiū.

KETVIRTA LIEPOS. Ši die- 
jna yra metinė Amerikos Nepri- 
i klausomybės šventė. Visas pa- 
| saulis trokšta nepriklausomy
bės bei laisvės ir jis šventė ją 

Į taip, kaip galėjo.
Šioje laisvės dienoje buvo kas 

daroma ir South Bostone. 9 vai. 
ryte, kun. Paulius Jakimavičius 
laikė šv. mišias gražioje šios 
parapijos 
Čia šv. mišių išklausė jo 
tė p. Jakimavičienė, keli 
nės ir kelios seselės.

Tuo pačiu laiku, šv. 
par. bažnyčioje, kun. K. Veng
ras, MIC.. Tėvų Marijonų Na-! 
mo. Aregentinoje. naujas virsi-! 

; ninkas ir parapijos klebonas,: 
atgiedojo iškilmingas šv. mi- 

I šias ir pasakė apie laisvę pa- 
I mokslą. Žmonių buvo nepilna 
i bažnyčia.

2 vai. p. p., South Boston' 
High School salėje, buvo visų 

i South Bostono lietuvių vardu 
masinis susirinkimas. Dalyvavo 

' Senatorius David I. Walsh.
Senatorius padarė didelį pa

siaukojimą šiuo dalyvavimu.' pos 2 d.

Šiomis dienomis p. Emilija 
Čaplikienė, gyv. Thomas Park, 
minėjo savo gimtadienį. Ji ga
vo daug sveikinimų ir linkėjimų 
nuo savo giminių ir draugių.

Išvyko f Mergaičių 
Stovyklų

Lankėsi

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, 74 Dix St., Dorchester, 
Mass., po 6 kambarius. Visi mo
derniški įrengimai. Atsišaukite

I
ant medžių šermukšnių

■ uogas.
Vilkas tuo tarpu miegojo 

savo urve.
Atėjo naktis. Visai sute

mo. Tamsiai mėlyname 
danguje degė didelė sidab
rinės žvaigždės. Viskas už
migo, nutilo. Tik aštrus, —17 So- Monroe Terr., Dorches- 

„ bėdą pranašaująs pelėdos ter» Mass. ant 1 lubų. (7-22) 
• • j jr šauksmas raižė retkar- 

k’. 682 E. 8th čiais orą. Pakilo šaltis, su- PARSIDUODA NAMAS
Švilpė vėjas. • ^°- Bos'tone' 76 Broadway,

Tuomet tik iššliaužė iš ^amPas A St., 6 apartmentai su 
i urvo senas šilima, 1 tavernas, 1 barberšapė, 

vilkas. Išdžiū- Seros pajamos, kaina prieina- 
vieni kau- ma’ nes ^kia dalintis palikimą. 

Agentų nereikia. Telefonuokite: 
vilkas ėsti ALG-2039. 29-17

PARSIDUODA trys boileriai 
kapariniai. ŠOU 2498.

kraugerys
už vęs, perkaręs — 

lai po stora oda.
: Vilkui šalta,
nori.

Suikiai eina vilkas miš
ku, nulenkęs galvą, pa
spaudęs uodegą. Badas jį 
slegia, šaltis kankina. Jau 
kelinta naktis medžioja a- 
pylinkėje ir nieko sume- 

kun. Jona-s džioti negali.
pereitą sek- 
liet. parapi- kraujo.

Išdžiūvo piktadario lie- 
iš žuvis, maudžia jo senus

Pirmadienį “Darbininke” 
kėši Dr. P. Jakimavičius-Jak- 
mauh su savo sūnum naujai į- 
šventintu kunigu 
Jakmauh.

Tą dieną lankėsi 
Bernatonis, kurio 
madienį Šv. Petro 
jos bažnyčioje įvyko primicijos, i

Lankėsi St. Eismontas i„
Lewiston. Me. Atsilankymo pro- kaulus. Nuovargis apėmė 
ga. p. Eismontas 
“Darbininką”.

Lankėsi Dr. Pr. Galinis, kuris lengvi važiukai, skambėjo 
vakacijų proga pasinaudoda- skardūs varpeliai. Užlipo 
mas, baigia ruošti lietuvių-ang- an^ kalno ir apsidairė: toli 
lų kalbos gramatiką. pakalnėje žiburiavo juodų

Lankėsi klierikas Vladas' trobelių langiukai. Tose 
Brazauskas. MIC., kuris šiomis trobelėse dabar malonu,

lan-

Povilu M.

O senai pasiilgo šilto

PARSIDUODA geras, Stan- 
dard typewriter L. C. Smith iš- 
dirbystės. Atsišaukite į “Darbi- 

. ninko” administraciją, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

atnaujino jį visą. Velkasi vilkas ke
liu, kuriuo dieną lakstė

I

$85.00 up 
32.00 up

1Y11Š13S UAMV/JV OIOk)

Seselių koplyčioje, 
senu- 
gimi-

Petro

I

f 
dienomis atostogauja pas savo šilta. Žmoneliai ilsis, valgo ■ 

šilto viralo; krosnys kūrė-į
į 
ĮĮ Į
i

Liepos 1 d. į Nekalto Prasidė- 
; jimo Seselių Vienuolyno mer
gaičių stovyklą. Putnam, Conn., 

i išvyko šios mergaitės ir So.
Boston ir Dorchester: Edna 
Aukštikalnytė. Onytė Glodeny- 
tė. Rita Stakutytė, Florencija 
Karčiauskaitė, Alena Račkaus
kaitė, Alena Uždavinytė, Rūta 
Žibikaitė ir kitos, kurių pavar
džių neteko sužinoti.

Linkime linksmai ir naudin
gai praleisti atostogas Seselių 
globoje.

Marijona Karčiauskienė.

tėvelius. %
Pirmadienį, liepos 2 d. lankė- nas> malkos traška. Tvar- 

si p. Izidorius Bernotas iš,tuose, kūtėse ir arklidėse 
Brighton. Mass.. “Darbininke”, ilsis gyvuliai.
kurio šeima yra ilgamečiai Alrianas vilkas, Šalta vil- 
skaitytojai. pp. Bernotų du sū- kui, rūpi vilkui aviena.
nūs yra karo tarnyboj. Vienas' Gera būtų, priėjus ar- 

ir'čiau. patykojus, nutverti 
minkštas aviniokas arba 
apvalus paršelis. Bet kur 
tau’ Tuojaus pajus šunes, 
pakels triukšmą, klyksmą. 
Išeis bobos su pagaikš
čiais, vyrai su lazdomis, 
supuls šunes, prikramtys, 
pridaužys vilką, o gali ir 
galą padaryti, — kojos jau

yra pasižymėjęs aviatorius ir 
randasi kur nors Indijoj.

Taipgi lankėsi mok. p. Jedvy- 
ga Stulginskaitė iš Waterbury. 
Conn.. kuri atvyko į naujai į- 
šventintų 
Šeštadienį 
per radio. 
apsistojusi 
čius.

kunigų 
žadėjo

primicijas, 
padainuoti 

p. Stulginskaitė yra 
pas p.p. Griganavi-

Nebus Atostogų

p. Bronė Cūnienė, Raudonojo 
Kryžiaus Lietuvaičių skyriaus 
Šv. Petro parapijoj pirmininkė, 
pranešė, kad. nežiūrint vasaros 
karščių. Raudonojo Kryžiaus 
darbuotė ketvirtadieniais nebus

Inutraukta parapijos svetainėje 
492 E. 7th St., So. Boston. Tai 
didelis lietuvaičių pasiaukoji
mas pašvęsti dieną ir vakarą 
kas savaitę gaminimui bandažų 
kareiviams. M. K.

i

Factory to you
Monuments
Markers

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

Littiuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long |

Distance Į
Moving

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

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Tori Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Džiaugiasi 
Atostogomis

Pp. A. J. Namaksiai, kurie 
pereitą savaitę išvyko praleisti 
atostogas Cape Cod, sveikina 
visus ir džiaugiasi atostogomis. 
Rašo: “Wc are all enjoying our 
stay here very much.”

pp. Namaksiai su šeima atos-
Itogavo West Hanvich. Mass. 
Sugrįžo i namus pirmadieni, lie- 

i .

Daugiau vietinių žinių 
telpa 6-tame puslapyje.

linkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi Cola Bottlmg Co. of Boston. 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algongum 2400

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W. 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 Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyda Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
I



DARBININKASPenktadienia. Liepos 6 d . 1945

SCHENECTADY, N. Y

t 
»

♦ 
t
A.

Immaculate Conseption
Convent,

R. D. 1, Putnam, Conn.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOSIGZRBBIT LIETUVIU 

KOLONIJOSE
Jūreivio Bartkevičiaus 

Laiškai
Jūreivis Bronius Bartkevičius 

vra I.DS narys, gyv. Brockton. 
Mass. Jis labai dažnai rašo savo 
mamytei, p. Marijonai Bartke- 
vičienei laiškus lietuviškai. Čia 
paduosime tik ištraukas:

Džiaugias gavęs daug laiškų. 
“Kaip malonu skaityt 
sako Bronius. “Tik 
valgiau gerus pietus, 
mes turėjom ‘steak’ 
skaniai pagamintas. 1 
liu rašyt Tamstai ilgą laišką. 
Mama, biskį palauk, reikia už
sidegti gerą cigarą... Mes čia 
dabar rūkom cigarus, kurie par- 
siduodavo po dolerį, o mes čia 
mokam po dešimtuką... Čia mes 
viską turim, nieko 
Tik norime užbaigti 
grįžti atgal į namus, 
visas iškarpas iš 
Kaip perskaitėme 
apie mūsų darbus.

i laiškus", 
dabar pa-

Šiandien 
ir buvo 

Dabar ga- 
Igą

GREENFIELD, MASS.
Birželio mėnesio pradžioje bu

vo parvykęs atostogų klierikas 
Antanas Tamulis. Klierikas Ta
mulis. aplankęs savo draugus, 
gimines, pailsėjęs pas savo bro
lį ii brolienę Keene, N. H., išvy
ko atgal į Seminariją, šie yra 
paskutiniai metai prieš įšventi
nimus kunigu.

Linkime Klierikui Antanui 
Dievo pagalba atsiekti tikslą.

.4. Dėdinas

NEWTOWN, PA.

netrūksta, 
šį karą ir 
...A. gavau 
laikraščių, 
aprašymus 
tai mes tu

rėjome daug juokų. Dabar visi 
vyrai mane vadina ‘didvyriu'.” 
Toliau prisimena apie Darbinin
kų Radio koncertą ir apgailes
tauja, kad negalėjo jame daly
vauti kartu su savo mamyte.

Kitus laiškus jau rašo iš ki
tos salos. Matęs “movies". Sek
madieni ant laivo išklausęs šv. 
mišių. Prisimena apie 14 metų 
sukaktį nuo išvažiavimo į Lie
tuvą. i

Jūreivis Bronius Bartkevičius 
rašo, kad jis yra sveikas ir 
diktas. Sveikina visus.

Jeigu kas norėtų parašyti 
Broniui laišką, tai jo adresas 
yra toks: Brony P. Bartkevicz, 
S 1/c.. V. S. S. IValdron (D.D.\ 
699), ', F. P. O.. San Francisco, 
Coli f.

Amerikietis karys Okinawa saloj po žiaurių kautynių su priešu, užsi
deda cigaretą. Ir tas praskleidžia jo mintis ir praveria krauju apteškėju- 
sias akis, kad dar pragariškos kautynės jo nepaskandino ugnyje.

CAMBR1DGE, MASS. NORVOOD, MASS.

Grįžo Iš Vokiečių Nelaisvės i Norintiejį savo duk1 _____ reles nuo 7 iki 14 metų am-
Karys Pranas Plauplis, sūnus žiaus, lai tuojau kreipiasi pas 

Antano ir Karolinos Damašų, Seseris šiuo adresu: 
gyv. Brooklyn, N. Y., buvo iš
laisvintas iš vokiečių nelaisvės 
ir birželio 1 d. sugrįžo poilsiui 
pas savo tėvelius. Jis išbuvo vo
kiečių nelaisvėje 11 mėnesių. 
Ten patyrė daug vargo ir bado.

Karys Pranas Plauplis, nežiū
rint, kad daug vargo pergyveno 
būdamas vokiečių nelaisvėje, at
rodo puikiai, linksmas grįžo į 
namus. Jis sako, kad jį iš visų 
nelaimių išgelbėjo jo motinėlės 
maldos. Malda, anot jo, yra ga
lingiausias skydas, kurs nuolat

• dengia nuo pražuvimo.
Sveikinam karį Praną ir lin

kime

Geg. 27 d. įvyko Šv. Kryžiaus 
parapijos bazaras baž- 
salėje. Dalyvavo daug 
Parapijai liko nemažai

lietuvių 
nytinėje 
žmonių, 
pelno.

nas, gyvenę Čikagoje ar apylin
kėje.

Grigaliūnas, Stasys, gyvenęs

Lietuvis karys A. Liubinas 
grįžo iš Vokietijos sužeistas ir 
mirė ligoninėje. Palaidotas mi- 
litariškai Šv. Kryžiaus kapuose. 
Velionis tarnaudavo šv. mišiose 
iki paskutinės savaitės apsive- 
dimo. Vėliau išėjo į kariuome
nę. Todėl daug susilaukė maldų 
ir jo šeima užuojautos.

geriausio poilsio.
Aguona.

Gegužės 13 d. Nekalto Prasi
dėjimo par. svetainėje M. Są- 

Štai naujų aukotojų Jun&oS kuopa turėjo bendrus 
, pusryčius ir susirinkimą. Pasa
kyta gražių sveikinimo kalbų, 
ypač kleb. kun. P. J. Juškaitis, 
dvasios vadas, labai nuoširdžiai 
sveikino Sąjungietes.

Sąjungietės vienbalsiai nuta
rė skirti iš iždo piniginę dova
nėlę 
mašinėlės (typewriter) 
įžymiam korespondentui, p. An
tanui Daukantui, kuris per 6 
metus labai nuoširdžiai ir uo- 

' liai rašinėjo žinutes “Darbinin
ke”. Mums labai malonu skai
tyti jo parašytas žinutes ir mes 
džiaugiamės turėdami jį korės- Anelė (Versiackaitė) 
pondentu. Sąjungietės nutarė Providence, R. I. 
atsišaukti į visas draugijas ir'.

Šiomis dienomis sugrįžo pas 
r 1200 Wash-iGrand Rapids, Mich.

.j Grigaliūnas, Mykolas, 
io nęs ar gal tebegyvenantis 

goję ar apylinkėje.
Kasperavičius, Kazys,

Pa.; I.
I.; A.

. į 
> ;

j savo tėvelius, gyv
■ington St., praleisti atostogas j 
; karys Kazys Sestavičius, o jo , 
brolis Pranas, išbuvęs karo • 

. frontuose užjūryj apie 4 metus,: 
j grįžo į namus garbingai atleis-, 
tas iš tarnybos. Sveikiname!I

i

nupirkimui rašomosios
Susirgo p. Kiaršienė, gyv. pas j 

dukterį ir žentą Aleną ir Kazį ‘ 
George Avė.

PUTNAM, CONN

Tautiečių parama priduoda 
daug vilties greitu laiku pradėti 
rengti medžiagą naujai staty
bai.

Ateina aukos iš toli ir nuo 
kaimynų, 
vardai:

K. Gredeckienė, New Phila- 
delphia. Pa. §200.00: Nesiskel- 
bę aukojo — §250.00; Vila Juo
zapo Marijos Studentės—§52.

Po §50.00 — Kun. M. J. Ci
bulskis, Nashua. N. H.; P. Sta- 
niškienė. Philadelphia. 
Stoniai. Providence, R.
Valatkevičius. Brockton. Mass. 
Burokienė. Philadelphia. Pa. 
A. Klimienė. Philadelphia, Pa.

Po §25.00 — Barchas Family 
Philadelphia. Pa.; E. Baltimai- 
tienė. YVorcester. Mass.; Mr. 
and Mrs. G. Fayert. Philadel
phia. Pa.: Dr. and Mrs. S. Sied- 
lik. Shenandoah. Pa.; R. Gri-

mūsų Novikus, 25 St.
Linkime pasveikti.I

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo atvykę pas savo tėvelius, 
pp. Jurgį ir Uršulę Versiackus, 
gyv. Chapel St., pp. Stasys ir

Simms iš

E357KTCM, MASS.
Karys Pranas Skeivis. 

tėveliai gyvena Brocktone 
g.-'ž'. iš Europos karo fror 
dabar randasi Camp De 
Si vPit: mrn a *

pra-
Arihgton, Mass.

šiomis dienomis sugrįžo
- i atostogas pas savo tėve
lius, pp. Bronių ir Anelę Krei
vius jų dukrelė Jonina ir žen
tas Įeit. Jonas Jonužius ir anū
kėlė. Jie per du metu nesimatė 
su savo tėveliais.

jiems malonių atos- 
Rap.

.cago Bovs 
v. ith model 
nterest of 

ican boys.

gaitė. YVorcester. Mass. §15.00; pavienius asmenis prisidėti nors 
A. Sakevičius. Tėvas. Baltimo-, 
re. Maryland — §10.00; A. Sa
kevičius. Sūnus. Baltimore. 
Md. — §10.00: Stanislovaičiai. 
Philadelphia. Pa. — §10.00; W. 
Boreiko. Nashua. N. H. — §10.- 
00: A. Kisielius. Nashua, N. H. 
§10.00: A. Utkai, Nashua. N. H.
§8.00.

Po §5.00 — P. Mikoniai, Phi
ladelphia. Pa.: 
Chester. Pa.; 
delphia. Pa.; 
Riddle. Pa.; 
Baltimore.
Eiizabeth. N. J.: Sutkienė. Phi- ruošė vakarienę. Sveikiname 36 
ladelphia. Pa.; C. Vasilevičiai. kp. nares ir jos valdybą ir lin- 
Chester. Pa.: E. Valivonienė, kime geriausių sėkmių. 
Nashua. N. H.; S. Kudzmai, Na
shua. N. H.

Po §2.00 — J. Razawiz. Phi
ladelphia. Pa.. M. 
VVorcester. Mass.: 
tienė. VVorcester.
Gražuliai. VVorcester. Mass.; 
Overkai. Nashua. N. H.

Po §1.00 — S. VVabalas, 
ladelphia. Pa.; G. Smolish. 
ladelphia. Pa.: J. Kudzmas, 
ladelphia. Pa.: Bakanienė, YVor-i 
cester. Mass.: J. Mattrick, St. John Ligoninėje. 
VVorcester. Mass.; P. F. Flaher-
tv. Nashua. N. H.: F. J. Flaher- pat gabus pianistas.
ty. Nashua. N. H.; K. Kerpluk. Greičių šeima yra pasižymėjusi 
Nashua. N. H.: H. Staponienė.
Nashua.
Nashua.
wich. Nashua. N. H.; S. Lutkus, 
Nashua. N. H.; F. Elkawich, 
Nashua. N. H.; P. Lutkus, Na
shua, N. H.; A. Mikelionienė, 
Nashua, N. H.: B. VVollen. Na
shua. N. H.: W. Tamulionis. 
Nashua. N.II.

Į maldų atsiminimus įtraukėm 
ir šituos naujus vardus. Melsi
mės visiems atlyginimo.

Jums dėkingos,
šr. Kazimiero Seserys.

su maža dovanėle. LDS seimas 
taip pat yra nutaręs remti ko
respondentus. Jeigu kas norėtų 
skirti kokią dovanėlę, tai pra
šome priduoti pp. A. Ambrozai- 
tienei, B. Jakučiui. Pastarasis 
labai įvertina korespondento 
darbą ir aukojo S5.00.

Jf. S. 22 Ap. Valdyba.

Dr. Jurgis Warren 
kas), kuris yra karo tarnyboje, 
rašo savo tėveliams pp. J. Ver- 
siackam, kad jis tikisi sugrįžti 
greitu laiku į namus. Dr. Jurgis 
Warren dabar darbuojasi karo 
ligoninėse Europoje.

t

(Versiac-

P.
A.
Mrs.

Md.; J.

K. Agintienė,
Šalčiai. Phila-: 
Rimgaila. Glen

R. Leonąrd. 
Grigienė,

Gražulienė.
M. Kurelai-
Mass.: P.

J.

CLEVELAND, 0H!0

Pereitą sekmadienį, 8 vai. ry
tą. Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje šv. mišias atnašavo kun. 
Jonas Skalandis iš Stoughton.

Moterų Sąjungos 36 kp. minė
jo savo 15 metų gyvavimo su
kaktį. šią sukaktį paminėti su-

kilęs
1 nuo Simno ir gyvenęs Boston, 
Mass. ar apylinkėje.

Krasinskaitė, Aleksandra, ki
lusi iš Skapiškiu k., Girkalnio 

i vaisė., Raseinių apskr. Spėja
ma, kad gyvena Čikagoje ar a- 
pylinkėje.

Kudirka, Juozas, arba jo šei
mos nariai.

Mikoliūnas, Jonas, gyvenęs 
Čikagoje ar apylinkėje.

Narbuza, Jurgis, kilęs iš 
• Stimiškių kaimo ir gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Paltanavičius, Adomas, gyve
nęs Rumford, Maine.

Paltanavičiūtė, Ieva, gyvenusi1 
Rumford, Maine.

Petraška, Adomas, kilęs nuo 
' Balbieriškio ir gyvenęs Boston, 
Mass. ar apylinkėje.

Petraška, Juozas, kilęs iš 
Simno, gyvenęs Boston, Mass. I 
ar apylinkėje.

Piliponytė, Liucė, ištekėjusi 
pavardė nežinoma, kilusi iš 
Klaipėdos kr., Šilutės apskr., 
Dronšilių km. Spėjama, kad gy
vena Čikagoje ar apylinkėje.

Polekauskai, Boleslovas, An
tanas ir Juozas, Amerikoje ži
nomi dar ir kaip Paulakou'ski, 

; kilę iš Suvalkų apylinkės.
Pozulp, Jacob, gyvenęs 6924 

So. Fairfield Avė., Chicago, III. 
Spėjama, kad ir dabar Čikagoje 
tebegyvena.

Rudokai, Ieva, Antanas ir 
Juozas, gyvenę VVorcester, 
Mass.

i Srebaliai, įpėdiniai prieš apie 
20 metų mirusio Srebaliaus, ki
lusio nuo Rietavo, Telšių apkr. 
Jo našlė prieš karą buvo grįžu
si Lietuvon, o vaikai gyvena A- 
merikoje.

Šiufcštiene - Grigaliūnaitė, Ju- 
i Ufa, gyvenanti Čikagoje ar a- 
i pylinkėje.

Švoinickas, Stanislovas, kilęs 
iš Josvainių miestelio, Kėdainių 
apskr.

Urbonienė - Braeaitė, Juzefą, 
kilusi iš Šiaulių apskr., Kurtu
vėnų vaisė. Pabijočių kaimo, 
prieš kelis metus ištekėjusi už 
antro vyro, bet jo pavardė ne
žinoma. Spėjama, kad tebegy
vena Čikagos apylinkėje.

Valickaitė, Sofija, Vincento 
duktė, kilusi iš Šiaulių m. ir

i

pp. Kazys ir Stasė Kay (Ka
valiauskai), gyv. Lenox St., mi- 

: ni savo dešimties metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Sveiki
name!

Birželio 14 d. muz. pp. V. ir, 
S. Greičių sūnus Pranas užbai
gė gydytojo mokslus St. Louis.i 
Mo.. Universitete. Dr. Pranas; 
Greičius yra užbaigęs pradinius į 
ir aukštesnius mokslus Cleve-į 
landė, taipgi užbaigęs John ; 

P’ni- Carroll universitetą (Cleve-j 
Phi- landė). Praktikavo St. Mary’s 
Phi- ligoninėje ir kitose klinikose.

Dabartiniu laiku yra intemu

Karys Jonas Kulišauskas. ku
ris dar tebėra Cushing ligoninė

je, Framingham, Mass.. vėl bu
vo atvykęs pas savo tėvelius 
praleisti savaitės pabaigą.

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos karo frontų praleisti 
30 dienų atostogas pas savo 
žmonelę ir tėvelius karys A. 
Stanevičius.

i

Dr. Pranas Greičius yra taip 
Visa pp.

N. II.: Mrs. Swekla,
N. H.: J. Andruške-

muzikos srityje, p. V. Grei
čius, Sr., yra muzikos mokyto
jas ir kompozitorius, p. St. 
Greičienė yra dainininkė, jų vy
riausia duktė Regina įžymi pia
nistė ir vargonininkė naujoj pa
rapijoj, V. Greičius. Jr., įžymus 
smuikininkas simfonijos orkes- 
troj, baigęs aukštus mokslus, 
St. Greičius taip pat baigęs 
aukštus mokslus ir gerai susi
pažinęs muzikoj.

Sveikiname naują gydytoją 
Praną Greičių ir linkime ge
riausių sėkmių! Rap.

j p. Katrina Jurgevičienė, gyv. 
. 5 Atwood Avė., per kiek laiko1 . 
nesveikavo. Gydytojo pataria- i 
ma. pasidavė operacijai Nor- 

' woodo ligoninėje. Pasimelski- 
įme, kad p. Jurgevičienė pergy
ventų operaciją ir pasveiktų.

Paieškomi Asmenys
m.

CJVE N0W- 
GIVE MORE

KEEP YOUR 
RED CROSS 
jįTH/SS/DE

Aleknavičiūte, Stasė, 1928 
išvykusi iš Kauno ir gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

Andriuškevičius, Juozas, gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Baltrušaitienė - Braeaitė, Sta- se. 
sė, kilusi iš Šiaulių apkr. Kur
tuvėnų v., Pabijočių kaimo, gy
venusi Čikagoje.

Elsbergas, Vladislovas, Izido
riaus sūnus, kilęs iš Raseinių 
miesto.

Jaseliūnai, Mykolą ir Stcpo-

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonų.

Lietuvaičių Nekalto Prasi
dėjimo Seserų mergaitėms sto
vyklą yra užsiregistravusių 48 
mergaitės iš įvairių Amerikos 
lietuvių kolonijų. Įžymi lietu
vių veikėja, Ateitininkų drau
gijos valdybos narė, p. A. Na
vikaitė yra atvykus iš Chicagos 
pagelbėti Seserims mergaičių 
stovykloje.

Kaip žinoma, p. Ona Ivaškie- 
nė, Bostono Lietuvių Jauname- 
čių Tautinių šokių mokytoja, 
taip pat vyksta į mergaičių sto
vyklą mokyti mergaites tauti- 

i nių šokių ir žaidimų.
vyksta į mergaičių stovyklą 
mokyti mergaites tautinių šo- 

I kių ir žaidimų.

i

N eprašyta Viešnia — Tai at
sitiko ūkyj kuomet šeimininkė 
išėjo į lauką. Tuomet nebaikšti 
kiaulė įsiveržė į stubą. Ji rado 
šeimininkė padarytą alų ir sėk
lai kornų maišą. Pirmiausia 
kiaulė išgėrė alų, o paskui pra
dėjo ėsti sėklinius kornus. Su
grįžus šeimininkė, pasakė tik 
“jukš”. Kaimynas.

AMERI CAN 
RED CROSS

TĖVŲ DĖMESIUI
Prasidėjo atostogų laikas. Visi, kas gali, jauni ir 

i 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.

Lietuviškus žaidimus mergaites mokins ponia 
Ona Iveškienė iš So. Boston, Mass. Ji yra patyrusi to
je srityje mokytojavime.

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.

(
t 
I

iI

Visi lietuviai tėvai maloniai prašomi savo vaikus leisti 
mokytis Į 

Marianapolio High School ir

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

ginusi Čikagoje ar apylinkė- pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

I
Consulate General o f Lithuania 

Jfl West 82nd Street 
New York 2Ą, N. Y.

arba
Consulate of Lithuania

30 N. LaSalle Street 
Chicago 2, III.

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.


