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Kam Reikalingas Rusams 
Aerodromas Danijoj?
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Šiomis dienomis sužino

ta, kad sovietų Rusija pra
dėjo statyti didelį aerodro
mą Danijai priklausančioj 
Borholm saloj. Visi tik ste
bisi tokiu sovietų Rusijos 
planu ir klausinėja vienas 
kito: koks rusų tikslas?

Rusijos žinių agentūros 
pirmiau skelbė, kad jų ka
ro jėgos apleis tą Danijos 
salą ,o dabar joje stato di
delį aerodromą.

Lietuviai Bėgliai Susirūpinę 
Savo Likimu

Šiomis dienomis gavom 
laiškų iš Europos nuo Lie-' 
tuvos žmonių, kurie yra 
pabėgę nuo bolševikų iš o- 
kupuotos Lietuvos.

Laiškų rašytojų ir jų 
gavėjų vardų netalpiname, 
kad nepakenkus pabėgu
siems lietuviams arba jų 
giminėms, kurie liko Lie
tuvoje.

A. rašo:
“A. S. su žmona ir sū

num sveiki iš Lietuvos pa
bėgę nuo bolševikų... V. su 
šeima 1941 metais bolševi
kai išvežė Rusijon... Mes 
visi lietuviai bėgliai, kurių 
yra labai daug, esame su
sirūpinę, kad mus prievar
ta negrąžintų Lietuvon, 
nes kol ten bolševikai grą
žinimas būtų mūsų mir
tis...”

Iš gautų žinių sužinome, 
kad Alijantų —'Jung. Val
stybių ir Anglijos parei
gūnų pasitarimuose Pik. 
Paravicini tarp kitko pa
reiškė: “Karo nusikaltė
lius išskyrus, niekas iš at- 
bėgėlių ar deportuotojų 
prievarta grąžinamas ne
bus”. Tokios pat informa
cijos yra gautos ir iš Jung. 
Valstybių valdžios įstaigų.

Sovchozai Ir Rekvizicijos 
Lietuvoje

New York (LAIC) — So
vietų Rusijos oficiozas 
“Izvestija”, Nr. 50, prane
ša, kad jau iki š. m. kovo 1 
dienos Lietuvoje buvo į- 
steigti 104 sovchozai, tai 
yra bendri valstybiniai ko
munistiniai dvarai. Lietu
siai džiaugiasi nepriklau- 
I somybės metu pasidarę 
i savažemiais 
dabar gi vėl 
dvarų gadynė, 
vius slėgusi 

įmetu, tik tas 
'kad vietoje ponų, dabar 
ponaus komisarai.

Tame pat laikraštyje 
pranešama, kad pereitais 
metais uždėtosios rekvizi
cijos grūdų, bulvių, mėsos 
ir pieno iš Lietuvos ūkinin
kų jau išieškotos.

Galima suprasti, kiek 
sunkumų tas sudarė Lie
tuvos ūkininkams, nacių 
i okupacijos, karo ir kitų, 
; sunkumų išvargintiems.

ūkininkais, 
grąžinama 
taip lietu- 

baudžiavos 
skirtumas,

i J. V. Nepriklausomybes ~ Lietuvos Pavergimo
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Japonija Laukia Amerikiečių 
Įsiveržimo

Tokio Radio Įspėja, Kad “Nulemian- 
čioji Kova Dėl Tėvynes” Artėja

Guam, liepos 12 — Jung. mas turėtų būti išspręstas 
Valstybių bomban e š i ų tarptautine sutartimi,” sa- 
nuolatinis puolimas Japo- ko Saka.

j nijos pastatų Kyushu 
pietinėje ir Ryukyus šiau
rinėje srityse ir kitų pozi
cijų arčiau pačios Japoni
jos labai ją jaudina.

Tokio radio komentato
rius įspėja japonus, kad 

Į “nulemiančioji kova dėl 
tėvynės” artėja. Jis sako, 

i kad “ateities puolimai iš 
oro beabejo bus tai pra
džia nulemiančios kovos 
ant mūsų žemės”.

Pereitą antradienį dau
giau negu 1,200 Amerikos 
karo lėktuvų puolė japonų 
pastatus. Du Driešo lėktu
vus nušovė, 72 sunaikino 
ant žemės, ir 80 sužalojo.

Prez. Truman Kelionėje

Praneša, kad Prez. Har- 
ry S. Truman su savo pa
tarėjais jau yra ant van
denyno. Jis nori pasiekti 
Berlyną kitą savaitę. Buvo 
spėliojimų, kad Prez. Tru
man, pirm negu vyks į 
Berlyną, kur nors susitiks 
su Anglijos premieru 
Churchill. Bet dabar sako
ma, kad Prezidentas vyk
siąs tiesiog į Berlyną, kad 
užtikrinti Staliną, jog jo
kių susitarimų nėra iš 
anksto padaryta.

Liepos 4 d. (Jung. Valstybių Nepriklausomybės šventėje) Bostono lietuviai Japonai jokiu būdu ne- _ _ ___
iškilmingai minėjo savo šalies nepriklausomybės sukaktį pamaldomis Šv. Petro gali_ apsiginti nuo mūsų AtSTOVŲ ButdS r ri6fH6 550 
lietuvių par. bažnyčioje ir masiniu susirinkimu So. Boston High School auditori- lakūnų puolimų, 
joj, So. Bostone, ir taip pat Lietuvos pavergimą ir pasiryžimą kovai dėl Lietuvos' Britai taipgi padeda a- 
nepriklausomybės ir laisvės. So. Bostono lietuvių draugijos ir bendrai visa Nau- HĮenkieciams pulti Japo-- - ................................. - - - - -- , ma_ nijos pastatus. Tokio radio

, siniame lietuvių susirinkime buvo renkamos aukos Amerikos Lietuvių Tarybai. į ^as^^kade^augiau ^negu 
Šiame vaizde matome Liepos 4 d. programos įžymiuosius dalyvius, būtent, 200 Britų lėktuvų puolė 

i iš kairės į dešinę: Bostono Lietuvių Komiteto Dėl Lietuvos Nepriklausomybės pir- Sabang ties Sumatra salos 
mininką adv. Joną J. Grigalų, Bostono miesto mayorą John E. Kerrigan ir J. V. šiaurinio galo.

Japonai labai susirūpinę, 
kur dabar pasuks adm. moterų, gautų nuo $50 iki 

čias Laivynas. Į šio biliaus pataisą priė-
---------------- mė 127 balsais prieš 91.

Alijantai Susitarė Aprūpinti streikieriu Skaičius Didėia 
Maistu Berlyno Gyventojus dTrelllierl^IĮaiclus ul0eJa 

_______ VVashington, liepos 12 — 
Vyriausybė paskelbia, kad 
šiomis dienomis apie 55,- 
475 darbininkai streikuoja 
įvairiose industrijose.

Streikai karo metu yra 
vengtini, nes trukdo reika
lingą gamybą sėkmingam 
karo laimėjimui. Kada ka
reiviai pritrūksta kulkų, 
ar bombų, ar lėktuvų, o 
girdi, kad Amerikoje dar
bininkai streikuoja, ką jie 
galvoja apie Amerikos 
darbininkus. Streikas tu
rėtų būti paskutiniausia 

l priemonė teisingumui iš
reikalauti...

Pabėgėlių Būklė Švedijoje
Stokholmas (LAIC) —

Švedų vyriausybė, kaip
i ąran^ h xT America?;; joji Anglija glaudžiai bendradarbiauja su Amerikos Lietuvių Taryba, šiame 
OWCdlS e V< S XC ange , liotiiiriii cncirinlzimo Riivn rpnlr9n-,n<? onlzno T iotmziii Tari:
pavedė oficialinei svetim
šalių komisijai painfor
muoti pabėgėlius iš Balti
jos Valstybių, dabar esan
čius Švedijoje, kad jiems, 
jei jie norės, bus leidžiama

I

l Iki $300 Premijas
Boston, Mass., liepos 12 

— Massachusetts valsty
bės Atstovų Butas po ilgų 
ginčų pakeitė pirmiau pri
imtą bilių ir priėmė patai
są, būtent, kad grįžusieji 
iš karo frontų veteranai, 
kurių yra 600,000 vyrų irSenatorių David I. Walsh, principalį tos dienos kalbėtoją, kurio kalba tilpo perei

tame “Darbininko” numeryj.
Pažymėtina, kad liepos 4 d , po masi.jo susirinkimo, adv. Jono J. Grigalio Halsey’s pajėgingas Tre- $300 premijų (bonus).

grjzti j sa^o g_im Jiosius! kvječiamas Senatorius David I. VValsh buvo adv. Jono Grigalaus garbės svečias

Kitas pabėgęs iš Lietu
vos nuo bolševikų tarp kit
ko rašo:

“Laukiame, kada bolše
vikai iš Lietuvos bus išvy
ti ir galėsime grįžti Lietu
von, arba gal galima bus 
apsigyventi kur kitur ra
mesnėje vietoje.”

Kai Jung. Valstybių ka
riuomenė įėjo į Berlyną, 
tai rado visur iškeltas rau
donas su kuju ir piautuvu 
vėliavas, išlipdytus Stali- ! 
no paveikslus ir šūkius.1 
Visame mieste komunisti
nis režimas.

Pagal susitarimą Jalto
je, visos politinės partijos 
turi būti uždraustos. Ta
čiau sovietų Rusijos bolše
vikai su tuo nutarimu ne
siskaito. Jie laisvai leidžia 
komunistų partijai veikti. 
Jeigu tik vokiečiai įsirašo 
į komunistų partiją, tai 
rusai, kaip sako, duoda 
jiems pilniausią laisvę.

Rusijos okupuotose zo
nose atsirado labai daug

. kraštus. Kelionės išlaidos 
bus parūpintos. Nors tok
sai pabėgėlių grįžimas e- 
sąs švedų vyriausybės pa
geidaujamas, 
kas 
grįžti.
buvę painformuoti, kad 

j Švedijoje jiems nebūsianti 
leidžiama jokia politinė 
propaganda.

Iš tos žinelės 
kad nežiūrint 
spaudimo, švedai, 
priversti imtis kaikurių 
priemonių, vis dėl to pa
gerbia pabėgėlių teises į 

j prieglaudą.

I

i
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tačiau nie- 
nebūsią verčiamas 

Toliau, pabėgėliai

jo namuose. Dalyvavo ir adv. Vincas Laukaitis iš Baltimore, taip pat tos dienos 
principalis kalbėtojas. Adv. Jonas J. Grigalius ir jo žmonelė gyvena kartu su jo- 

j sios mamyte, p. Karbauskiene. pp. Karbauskų namuose yra gyvenę įžymūs vi- 
i suomenininkai ir muzikai. A. a. Mamertas Karbauskas buvo pirmasis Šv. Petro 
'lietuvių par. vargonininkas ir tose pareigose buvo iki pat mirties. Tikrai garbė 
lietuviams turėti tokį nuoširdų Lietuvos ir lietuvių bičiulį, kokiu yra Senatorius 
David I. Walsh.■ - ■■ .... ----- ———————————— ■ ■ , ■ - ■ — ...... — — ,

aiškėja, 
sovietų 
nors ir

Britai Atstumti Atgal 
Burmoje

Londonas, liepos 12 — 
Japonų kariuomenės pra
dėjo smarkiai atakuoti 
britų armijos pozicijas ir 
privertė juos pasitraukti 
atgal nuo Nyaungkashe.

AMERIKIEČIAI BOMBOMIS 
DAUŽO JAPONIJOS 

MIESTUS

POPIEŽIUS GIRIA UNRRA 
DARBĄ

Berlynas, liepos 12 — O- 
ficialiai praneša, kad 
Jung. Valstybės, Anglija ir 
Rusija susitarė dėl 3 mili
jonų civilių žmonių maiti
nimo Berlyne. Maistą pri
statys Berlynui iš visų A- 
lijantų okupacijos zonų 
Vokietijoje.

kad jie dabar valdo visą! Alijantų karo vadai taip- 
vandenyną apie Japoniją; gi susitarė ir dėl Prancū- 
jų laivai gali plaukti kur zijos atstovo dalyvavimo 
nori. Japonijos laivynas pirmame Berlyno tarpali- 
liko taip menkas, kad ne- jantinės komandantūros 
išdrįsta viešai išeiti į ko
vą jūrose. Japonai pripa-

kad ne- jantinės 
suėjime.

v j m '-'•jv • ty v*. Į-''-' A v x * Z"7

žįsta, kad Amerikiečių ka-’ Turkai Nesutinka Su Rusija

Guam, liepos 12— Ga
lingas Amerikos laivynas 
prisiartino netoli pačios 
Japonijos pakraščių ir be 
perstojimo per 12 valandų 
bombonešiai daužė mies
tus, kuriuose esą karo in
dustrijos ar aerodromai.

Amerikiečių karinės jė-
Vatikanas, liepos 12 —,nišką darbą Europos karo gos yra dabar tokios ga- 

Popiežius Pijus XII, kalbė- j nukentėjusių šelpimui, lingos, tiek daug turi ypa- 
damas su UNRRA genera- Tai yra visų tautų vyriau- tingai gerų lėktuvų, kad 
liu direktorium Herbert H. sybių pareiga pagelbėti Japonai neparodė didelio 
Lehman pasakė, kad “UN-1 

| RRA tikrai daro Krikščio-

I

rinės jėgos yra didelės ir 
kad japonai kol kas nesu
geba apginti savo miestų 
ir bazių.

Japonijos radio spėlioja, 
kad Amerikiečiai, po tų 
smarkių bombardavimų, 
mėgins įsiveržti į pačią 
Japoniją ir pradėti pasku
tinę kovą. Paprastai bom
bardavimas prirengia ke- 

sako, lią įsiveržimui.

I

tiems žmonėms, padrąsin- noro ir pradėti ore kovą, 
ti juos, padėti jiems atsi- Daug Japonijos lėktuvų 
kelti iš griūvėsiu į geresnį sudaužyta aerodromuose 

i ir pastovesnį tautinį gyve- ir kurie buvo pakilę kovoti 
' nimą. Reikia, labiausia, prieš 
jiems aiškiai nurodyti, net

Tas pats dedasi jr tautinėms mažumoms

šnipų, kurie skundžia vie
ni kitus. Todėl dešimtimis 
tūkstančių žmonių areš- _______________ _ r
tuojami. Tas pats dedasi įr tautinėms mažumoms, 
ir kitose sovietų okupuo-įkad jie turės pilną ir tikrą 

Į tose šalyse. Jeigu tik kuris laisvę, kas jiems yra bran-į 
j žmogus buvo ar yra prie- ‘ giausia, kultūros ir religi- 
šingas komunizmui, tai ir-jos reikaluose. Jūsų orga- 
areštuojamas ir tremia- nizacija tikrai daro galin- 
mas į gilumą Rusijos. To- gą jr reikalingą darbą tam 
kio likimo susilaukė de- tikslui ir Europa visuo- 
šimtis tūkstančių Lietu- met bus dėkinga. Lai Die-

Dėl Dardaneliu

Amerikiečius taip 
pat buvo sudaužyti.

Amerikos vadai

Grew Paneigė Japonu

1

Londonas, liepos 12—So-! 
vietų Rusijos vyriausybė 
pareikalavo, kad Turkijos 
vyriausybė sutiktų pakeis
ti draugiškumo sutartį, į- 
traukiant į ją ir Rusijos 
teisę naudotis Dardane- 
liais

Turkijos užsienių minis- 
teris Hassan Saka pareiš
kė, kad draugiškumo su-j 
tartis ir Dardanelių klau
simas yra du skirtingi da
lykai ir atskirai turėtų 
būti svarstomi. “Dardane
lių naudojimuisi klausi-’klauso Berlyno policijai.

Raudonieji Areštavo Tūks
tančius Žmonių Berlyne

Berlynas — Korespon
dentai praneša, kad pasta
ruoju laiku Berlyne sovie
tų policija areštavo de
šimtis tūkstančių žmonių.

Areštams vadovaująs 
Walter Ulbrecht, komu
nistų partijos centro ko
miteto narys. Sakoma, 
kad be jo žinios neareštuo-

ijamas joks politinis žmo
gus, nors jis pats nepri- 
iklauso Berlvno policijai.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM —1230 KILOCYCLES

jie žino, kad jų pralaimėji
mas yra tikras. Jis pakar
totinai pabrėžė, kad Jung. 
Valstybės “nėra gavusios 
jokios taikos pasiūlymo,1 
nei oficialių, nei neoficia
lių iš Japonijos vyriausy
bės”.

Jung. Valstybės jokio 
japonų taikos pasiūlymo 

kaip tik besąly-į

Washington,
vos gyventojų. Štai kodėl vas sutvirtina jūsų ran- Jung. Valstybių valstybės 
nei vienas žmogus nenori kas, duoda šviesos ir drą- sekretoriaus pareigas ei- 
grįžti į Rusijos okupuotas sos jūsų širdies norams”, 
šalis. Net tikrieji rusai ne
nori grįžti. Amerikoje, ru
sai kaliniai, kurie buvo pa
imti į nelaisvę kartu su čiasparniai 
vokiečiais, 
jie bus grąžinami Rusijon,'žvilgsniu ieško linksmy- ponų tikslas yra išgauti 
sukėlė riaušes. Trys jų pa-įbes žiedo ir laimės vai- lengviausią taiką negu be- nepriims, 
sikorė. . siaus. E. Ožeškienė, sąlyginį pasidavimą, nors ginį pasidavimą.

nąs Grew pareiškė, kad ja
ponai skleidžia gandus a- 
pie “taikos pasiūlymus”, 
kad tokiu būdu pakenktų 
Alijantų vieningumui.

Jaunos mintys — tai pla-
_ ____r 1..1 arai, kurie__ „__ , ____ o____  

sužinoję, kad skrenda padangėmis ir aro Sekr. Grew sako, kad ja- *   “J__ ' * * 1__ i ■ ■_______________________ 1___________ ~ X.

šeštauienį, liepos 14 d., nuo 1:30 iki 2:30 vai. po 
pietų vėl turėsime progą klausytis gražios lietuviš
kos radio programos iš WESX stoties, Salėm.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 
kilocycles ir klausytis radio programos.

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

Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atbėgėlių Padėtis Okupuotoje 

Vokietijoje
Italijos Lietuviai Gavo
25.000 Svarų Drabužių

2
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lietybės Globoti Komite
tas.

Kiek tas liečia lietuvius, 
LAIC laiko reikalingu pa
stebėti.

a) Lietuvos teritorine 
priklausomybe, matomai, 
skaitoma Lietuva iki hitle
rinės agresijos pradžios 
(iki Austrijos užgrobimo), 
t. y. Lietuvos valstybės ri
bos su Klaipėdos kraštu, 
bet be Vilniaus:

b) Valstybinės priklau- 
i somybės pareiškimas a- 
jnaiptol dar nereiškia, kad 
'atbėgėliai prieš jų norą 
bus repatrijuojami:

c) Pranešime minimi 
stovyklų kilnojimai į galu
tinas anglų - amerikiečių 
okupacijos sritis, mato
mai. tampriai rišasi su da
bartiniu metu Vokietijoje

prieškari- baigiamais vykdyti okupa- 
sienų konfigūracija, cinių sričių pertvarkymais 

kariuomenių judėji-

Roma (LAIC) — Italijo
je atsidūrę lietuviai pabė
gėliai dėkoja USA lietu
viams už atsiųstus drabu
žius. Romoje gauta 25,000 
svarų drabužių ir batų vy
rams, moterims, vaikams. 
Drabužiai buvo BALF'o 
išsiųsti kovo mėnesyje per 
American Relief for Italy. 
Tuo pačiu metu buvo iš
siųstas drabužių siuntinys 
ir Prancūzijoje gyvenan
tiems lietuviams.

Lietuvių šalpą Italijoje 
prižiūri Stasys Girdvainis, 
Lietuvos ministeris prie 
Šventojo Sosto.

Lenkai Areštavo Kapitoną 
Škotijoj

Vedybiniai varpai suskambėjo šiai porelei. 
Jie abu nuo 17 metų amžiaus negali vaikščioti. 
Jie patys save nuvežė ant dviračių į bažnyčią ir 
į salę, kur įvyko vedybinis bankietas, Stayton, 
Ore.

DRABUŽIŲ VAJAUS REIKALU
savo parapijų kunigų, vie
tos spaudą, radiją, draugi
jas talkininkauti.

(LAIC) — Gegužės pa
baigoje, Paryžiuje SHAEF 
būstinėje (Šupreme Heaa- 
ąuarters Allied Expedio- 
nary Forces) buvo sušauk
tas specialus pasitarimas 
atbėgėlių padėčiai ameri
kiečių - anglų okupuotoje 
Vokietijoje aptarti. Reikš
mingą pranešimą tuo rei
kalu. padarė Pik. Lt. V. R. 
Paravicini. atbėgėliams 
tvarkyti ryšio karininkų 
skyriaus viršininkas. Tarp 
kitko Pik. Paravicini pa
reiškė: “Karo nusikaltė
lius išskyrus, niekas iš at
bėgėlių ar deportuotųjų 
prievarta repatrijuojamas 
nebus. Automatiškai bus 
repatrijuojami vien rusai. 
Tas liečia ir ukrainiečius 
(mūsų pabraukta). Teri
torinės kilmės požiūriu, 
vadovaujamės 
nių
neatsižvelgdami į Jaltos ir 
konferencijoje padarytus mais. 
nutarimus.

Iki Taikos Konferenci
jos, nepripažįstame ir taip 
vadinamos Kurzono Lini
jos. Vadinasi, anapus Kur
zono Linijos gimę asme
nys bus registruojami pa
gal jų pačių pareikštą val
stybinę priklausomybę, 
(mūsų pabraukta).

Tas pats liečia lietuvius, 
latvius ir estus (mūsų pa
braukta).

Tuo būdu, po 3-4 mėne
sių, okupuotoje Vokietijo
je, liks vien nenorintieji 
būt repatrijuotais.

Be to. Pik. Paravicini pa
reiškė, kad šiuo metu (va
dinasi gegužės pabaigoje) 
rytuose esančios atbėgėlių 
stovyklos keliamos į nuo
latines amerikiečių - ang
lų okupacines sritis, ir kad 
Vyriausioji Sąjungininkų 
būstinė ruošia didelį planą 
tiems atbėgėliams darbu 
aprūpinti. Iš to pat prane
šimo paaiškėjo, kad atbė
gėlių likimui galutinai 
spręsti yra įsteigtas Tarp
tautinis Asmenims be Pi-

i

d) Pik. Lt. Paravicini 
pareikštas nusistatymas 
visais atvejais sutampa su 
iš U. S. Valdžios įstaigų 
gautomis informacijomis. 
(LAIC buvo paskelbtos 
gegužės mėnesyje).

$

s

Londonas — Šiomis die
nomis Lenkijos karo vado
vybė ištremime įsakė areš
tuoti lenką kapitoną Vac- 
lavą Kosteckį, už tai, kad 
jis pasisakęs remiąs Var
šuvos lenkų valdžią.

MAČIAU NACIŲ MUŠAMUS 
LIETUVIUS, KURIEMS 
SULAUŽYTI KAULAI

New York (LAIC) —

|

Daugelį lietuvių kalinių1

Lenkų valdžia ir karo Daugelį lietuviškųjų įstai- naciai pėsčiais varinėjo iš 
vadovybė Londone tokiu gU ir privačių asmenų tie- «tnVyvinC i kita iki
savo žygiu norėjo išbandy- siog užplūdo lietuvių pa- nusilpimui, 
ti savo stovį. Tačiau po bėgėlių laiškai iš Europos. SUMUŠTOS

vadovybė Londone tokiu gU ir privačių asmenų tie-

kiek laiko areštuotą 
ninką paleido.

Penkeri Metai Nuo Baisios 
Areštų Nakties Lietuvoje
New York (LAIC)—Vie- 

nu iš pirmųjų sovietų oku
pacinės valdžios rūpesčių 
Lietuvoje, dar pirmosios 
(1940 m.) okupacijos me
tu, buvo likviduoti patri- 
jotinės lietuvių visuome
nės vadus. Naktį iš liepos 
11-12 d. Lietuvoje, pagal iš 
anksto paruoštą planą, bu
vo pravesti masiniai areš
tai, kurių metu buvo suim
ta apie 2,500 asmenų, pri
klaususių įvairioms Lietu
vos politinėms grupėms. 
Tai buvo pirmas sovietų 
pasirengimas rinkimams į 
“liaudies seimą”. Po to se
kė — uždarymas visų ne
komunistinių organizaci
jų ir kiti prievartos veiks- 

1 mai.i

-3E- -3K- <♦> <♦> <♦> •»> <♦> <«• <«• <♦> <« '<«• <«- <♦'

Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

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

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

| “Darbininko” Administracija,
| Siunčiu $ ir prašau prisiųsti knyga (s)
f DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adre:;u:

I Vardas ir Pavardė
| Gatvė ........................................

| Miestas ir Valstija
-JK- 'X- -X- X -X- -X-

vienos stovyklos į kitą, iki'
I
I

kari- Iš laiškų atsispindi jų sun- LIETUVAITĖS 
I I t

Churchill - Franco 
Pasitarimuose

buvoŠiomis dienomis 
žinių, kad Ispanijos vadas, 
gen. Franco buvo nuvykęs 
į Europą ir ten turėjo pasi
tarimus su Anglijos pre
mjeru Churchill.

kus pergyvenimai okupa- „ciiose Kitas lietuvis is Europos
•■Kurį laiką pasėdėjęs rašo:. “Viena tik gailu pa- 

kalėjime”, rašo vienas, i sak.ytl: raudona ir rudą ly- 
“buvau priverstas dirbti^al.siaubu‘r kruvlna-.. 
vokiečių pramonėje, o vė- As savo akimis mačiau 
liau buvau policijos per. i mušamus žmones; žmones,
duotas į vieną.karišką foto i ku,rie?a. išdaužyti dantys, 
laboratoriją, kaip karo be- ?ulauz^! kauIal; “ ™a' 
laisvis. Buvau pasmerktas 
mirti bet, paskui, pavyko 
pabėgti.”

REIKIA DRABUŽIŲ 
VYRAMS

Vyriški marškiniai šian
dien Europoje kai kur kaš
tuoja iki $200. Dėl to jie 
taip brangūs, kad jų nėra. 
Visam karo paliestam pa
sauliui reikia drabužių. 
Reikia ypač vyriškų dra
bužių, kurių daug mažiau 
aukojama. Išnaikintose 
karo vietose net priemo
nės drabužius gaminti iš
naikintos.

Bendrojo Amerikos Lie- niai suaukoja pinigų rū- 
tuvių Fondo 
lietuviams drabužius tę- name, nupirkti. Šiuo laiku 
Siamas. Jame reikia su- ypač trūksta vyrams dra- 
rinkti drabužių, kurių už- bužių, kuriuos ir prašome 
tektų apdengti 350,000 lie- įgyti- , 
tuvių tremtinių Vokietijoj Kiekviena siuvykla, va- 
ir Austrijoj. Reikia drabu- tykia turi paliktų gana ge- 
žių lietuviams ir kitose ša- rų drabužių, 
lyse.

Dirbtuvės, 
ir pradedamos atstatyti, miršę. palieka daug gerų 
negali suspėti pagaminti rūbų siuvyklose. Toki siu- 
tiek drabužių, kiek jų rei- vėjai ir valytojai gali per- 
kia. Vienintelis būdas dra- leisti rūbus už pataisymo 
bužių gauti — Amerikos ar išvalymo kainą. 
žmonių dovanos!
PASIMOKĖ DAU
GIAU ATLIKSIME

Drabužių lietuviams 
kia visokiausių, ypač vy
rams ir megstinių. Prašo
me siųsti viską išvalytą, kučiams. 
išskalbtą. Bet jei persun- 
ku ar nepatogu tai padary
ti, mūsų sandėlys priims 
viską, ką tik siųsite. Prie 
BALF skyrių, parapijų, 
draugijų centrelių organi
zuokite sandėliukus, ku
riuose drabužius būtų ga- Centro ar mūsų sandėlio 
Įima paruošti siųsti mūsų jums reikia, tuoj klauski- 

‘ ' te. Išsiųstą skelbimų lite-

NAUDOKIM 
PIKNIKUS

Į
BALF ar pagelbiniai 

skyriai gali surengti pik
nikus, kurių įžangos mo
kesčio vietoje gali būti 
drabužiai. Piknikuose pra- 

jšykite kalbėtojus raginti 
j rinkti drabužius. Kai ku
rios draugijos ar pavie-

vajus rinkti bams, kurių mažiau gau-

Žmonės, tai 
išsikeldami gyventi kitur, 

nors kai kur tai pametę bilietą, tai pa-

rei-

Padir- 
bėkime šioj srityj, gausi
me gerų drabužių pigia 
kaina.

Moterys prašomos suda
ryti mezginio ratelius, 
mėgsti šiltus drabužius. 
Jų labai reikia, ypač vai-

Visus rūbus siųskite: 
Lithuanian Relief 

VVarehouse
101 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
Kokios tik pagalbos iš

as ma
čiau ir žinau sumuštas lie
tuvaites, kurios nesidavė 
būti išniekinamos visokių 

■stovyklų gyvulių.”

25 METAI NUO LIETUVOS
TAIKOS SUTARTIES SU RUSIJA v°Stibup™lyIS 

■kelių šimtų laipsnių tem- 
Šią savaitę atvyko į Bostoną peratūroje, dirbti kitus 

kun. A. Tamoliunas. Šv. An- juodžiausius darbus, bet 
driejaus lietuvių par., New Bri-( j kurybinė dvasia pa
tam, Conn., vikaras ir ilgametis ; v, •G< ,. . . „ , , &, ,. laužta nebuvo.( Darbininko bendradarbis, ___________________________

■ praleisti atostogas. l . . ... . . ..i* . , i „r. i.- • . „ r dėlės, k. t.: lietuvių kalbos, mu- Aplankęs Darbininką , buvo' . ,. ’, . T i n zikos, damų, lietuviškų zaidi-nuvykęs i Lavvrence pas kun. P. ’
į. M. Jurą. LDS Centro pirminiu- ml* - otelių, tautinių šokių, 
į- ką, kur maloniai praleido laiką, pasakojimų apie Lietuvą, vai- 

Kun. P. M. Juras savo automo- ; dinimo ir eilėraščių. Kurios no- n- .... , - - i _ i;____________ i.j__k;..t biliu svečią buvo i ‘

sandėliui. Iš praeito va
jaus esame daug pasimo- ratūrą prašome plačiai pa- 
kę. Daug galima dabar lai- skleisti.

i

New York (LAIC) —Lie
pos 12 dieną sueina 25 
metai kaip Lietuva pasira
šė taikos sutartį su Sovie
tais. Toje sutartyje Rusija 
pasirašė šį įsipareigojimą: 
“Rusija be atodairų pripa
žįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėk
mėmis ir gera valia vi
siems amžiams atsisako 
nuo visų Rusijos suvereni
teto teisių, kurių ji yra tu
rėjusi Lietuvių tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu.”

Vėlesnėse sutartyse So
vietų Rusija pakartotinai 
patvirtino šios 1920 metų 

' sutarties galiojimą, o 1939 
i m. spalių 31 d. Molotovas; 
prieš Aukščiausią Sovietų i 
prezidiumą iškilmingai pa
reiškė:

“Mes esame nusistatę 
skrupulatiškai ir griežtai 

.laikytis sutarčių... ir mes' 
pareiškiame, kad visos 
skelbiamos nesąmonės a- 

įpie susovietinimą Baltijos 
! kraštų yra tik padaras 
■mūsų bendrų priešų ir vi
sų priešsovietiškų provo
katorių.”

25 metų sukaktis nuo tų 
iškilmingų Rusijos įsipa-j 

j reigojimų Lietuvos laisvės' 
■'atžvilgiu yra dar viena 
: proga atkreipti žmonijos 
■ dėmesiui į sunkią Lietuvos 
! priespaudą sovietų okupa
cijoje ir į teisingus lietu
vių tautos laisvės sieki
mus.

ko ir energijos sutaupyti, 
gauti daugiau ir geresnių 
drabužių. Prašykite pagal
bos ne tik iš saviškių. Jos 
gausite ir iš kitų tautybių 
amerikiečių. Juos kvieski
te.

Krautuvininkai ir dirb- tuo mažiau reikalavimų; o 
tuvių savininkai pagelbės kuo mažiau žmogus reika- 
gauti dėžių pakavimui, jlauji, tuo esi laimingesnis. 
Vajų išskelbti prašykite! Julės Verne.

United Lithuanian Relief 
Fund of America 

19 W. 44 St.
New York 18, N. Y.

Kuo mažiau patogumų,

biliu svečią buvo nuvežęs į ri gali pasimokyti rankdarbių ir 
Brockton. Mass. ir ten aplankė namų ruošos. Taipgi yra tiky- 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių bos ir elgesio pamokos. Šilto- 
naują namą.

Kun. A. Tamoliūnas, sugrįžęs mos į netolimą ežerą maudytis, 
iš Lawrence ir Brockton. para- (Bajgįamas

mis dienomis mergaitės veža-

j iš Lavvrence ir Brockton. j-----
šė savo įspūdžius, kurie tilps 
sekančiame “Darbininko” nu- 
meryj.

Dabar
kun. P. Virmauskį, šv. 
lietuvių par. kleboną, So. 
tone.

įrengti ir savo 
, “swimming pool”).

Seselės turi savo pavyzdingai 
. , . vedamą ūkį. Todėl šviežaus irvra apsistojęs pas *

Petro 'svei^° ma^to’ daržovių, tiesiog 
iš daržo, mergaitės gauna pa
kankamai.I

Šiuo tarpu stovykloje mer
gaičių randasi iš šių miestų: 
Bostono, Worcesterio, Water- 

' būry, Brocktono, Brooklyn. 
Hartfordo, Elizabeth. Philadel- 

' phia, Lewiston ir tt.
Reikia pasidžiaugti, kad N. 

Pr. švč. P. Marijos Seselės su
manė ir pravedė savo stovyklos 
mergaitėms kiekvieną valandė
lę išnaudoti jų pačių naudai. 
Taipgi lavina jas mandagumo, 
grakštumo ir skiepina jose Die
vo ir tėvynės meilę.

Iš tokių atostogų sugrįžusios 
mergaitės jausis tikrai pasilsė- 

jjusios ir gražių įspūdžių parsi
vežusi os. Viešnia.

ŠEŠTADIENIO LENKTYNĖS

ThePAUL REVERE

SUFFOLK DOWNS

HANDICAP
$5000 pridėta Vaikai Neįleidžiami

PUTNAM, CONN.
IŠ MERGAIČIŲ STOVYKLOS

Per liepos mėnesį čia stovyk-, 
lauja virš 50 lietuvaičių, nuo 7 
iki 14 m. amžiaus, suvažiavusių 
iš įvairių miestų, ir naudingai 
praleidžia dviejų savaičių ar 
mėnesio atostogas malonioj, 
sveikoj, lietuviškoj atmosferoje. 
N. Pr. Švč. P. Marijos Seselės 
(iš Lietuvos), kurios yra išėju
sios įvairius mokslus Lietuvoje, 
kai kurios net Vytauto Didžio
jo universitetą baigusios, kitos 
aukštesnėse mokyklose moky
tojavusios, čia stovykloje yra 
sudarę mergaitėms įdomią die
notvarkę. kuri prasideda 7 vai. 
rytą ir baigiasi 9 vai. vakare.

Tarp poilsio valandų yra į- 
pinta įvairių užsiėmimų valan-

i

Jei žmonės sakytų visa, 
i ką tik pagalvoja ir pama
no, tai pasaulis rodytus 

'lyg bepročių namas.

Time 2:30
Rače 6 P. M

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
panaujinimo planas.mortgyčių

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

430 ltOADWAT e SOUTH BOSTON

nT. hSHINGTON
COOF’ERATIVE BANK
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, . Tndependence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------by-------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8SOCIATION OF LABOR 
■tater&d m eecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Ajcceptance for mailing at special rate of postage provlded for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

t

8UBSCRIPTION RATES:
Domestlc yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Vorelgn yearly_______________$5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komite
tas gavo, tarp kitų svarbių dokumentų, nepaprastai; 
įdomų raštą, kurį Lietuvos tremtinių grupė, viename 
Vokietijos mieste, suorganizavusi “Lietuvių Savitarpę 
'Pagalba/’, įteikė šių metų gegužės 5 d. Sąjungininkų 
Karo Vyriausybės paskirtam tame mieste Tremti
niams Tvarkyti Štabo komendantui. To miesto vardą, 
dėl tam tikrų priežasčių, tenka praleisti.

Padėtis Vokietijoj nuo to laiko, kai tas raštas bu- 
South Boston, Mass įvo rašomas, pakitėjo, nes tada dar tebėjo Europoje 

____________ karas, o dabar jisai yra pasibaigęs. Tačiau tų tremti
nių būklėje vargiai daug kas pasikeitė. Jų rašto — 
Memorandumo — turinys, be to, didesniąją savo dali
mi liečia praeities dalykus, aiškindamas, kokia buvo 
Lietuvos žmonių padėtis įvairiose okupacijose ir kodėl 
šimtai tūkstančių jų atsidūrė ištrėmime.

Memorandume pateiktus faktus turėtų pastudi
juoti kiekvienas.

Pasirašiusiųjų po juo asmenų vardai yra netikri. 
Bet pirmininko “prof. J. Brazaičio” asmuo yra ALT 
Vykdomam Komitetui žinomas. Tai vienas žymiau-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Užsieny metams .............. _....... $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
■66 West Broadway, f

Telephone SOUth Boston 2680

Su Priešų Agentais Mums 
Ne Pakeliui

Buvęs Italijos laivas Saturnia. dabartiniu laiku paverstas ligoninės 
laivu ir greit išplauks iš New Yorko uosto. Jis pavadintas USS Francis 
Y. Slanger, pagerbimui pirmosios žuvusios Amerikos slaugės. Jis neša 
24,500-tonų sunkumo.

Rusija prarijo visą vidurinę Europą ir skubotai ją 
virškina. Jos komunistinis apetitas neišmatuojamas. 
Viską glemžia vienu užsimojimu. Likviduoja inteli
gentiją ir visus ;
dirbtuves, mašinas ir darbininkus, kad jie svetimoj 
žemėj atliktų vergišką darbą “revoliucijos laimėji
mams” pagyvinti. O vietose, t. y. okupuotose šalyse, 
paskubintu greitumu varo valstiečius į kolchozus! 
baudžiavos jungą vilkti. Miestų darbininkus pririša' 
prie mašinų, neduodami jiems pasirinkti kitų darbų. 
Senoviška Sibiro bausmė “prirakyti prie karo” pla
čiai praktikuojama kultūringoj Europoj. Visur įveda
ma faraoniška baudžiava. Grįžta Džingis-Chano laikai. 
Suėmę visą maistą į savo rankas, bolševikai kankina 
gyventojus pasibaisėtinu teroru — badu, nes duoda 
maisto korteles tik ištikimiems savo batlaižiams. Toks Ko verta bolševikiškoji žemės reforma. — Lietu- 
negirdėtas pasauly teroras stropiai slepiamas, kad vos rusinimas. — Buvo numatyta į Sibirą išvež- 
šiukštu neišeitų aikštėn. Gi iš kitos puses, šimtai pa- 700,000 lietuvių. — Lietuva ir sovietų ateities 
samdytų propagandistų saldžiais liežuviais dailina . . -. . « ........ i
Sovietų tvarką nežinėlių ir lengvatikių tarpe. Brangi P,a“”' — Lietuvos žmones Vokietijos koncen- 
tai propaganda ir nevisuomet sėkminga, šimtai tūks- Į tracijos stovyklose ir kalėjimuose. — Nacių in
fančių laikraščių ir knygelių į padanges kelia Rusijos strukcijos lagerių viršininkams. — Pasyvus pa
gyvenimą, o čia šimtai tūkstančių pabėgėlių, paspru- sipriešinimas ir slaptas veikimas. — Ko lietu-' 
kusių iš bolševikų okupacijos, urmu puolasi prie anglų viai tremtiniai prašo iš sąjungininkų ir ko nori 
ir amerikiečių su desperatišku šauksmu: /gelbėkit; g USA lietuvi _ Karinė vyriausybė privirti- 
juos norėta deportuoti į tėvynę, padarė ginkluotą pasi- (no Lietuvių Savitarpinę Pagalbų ir šelpia pa- 
priešinimą, o trys tai ir nusižudė. Visų trijų rusiškos bėgėlius maistu.
pavardės: Kalinin, Nazarenko, Špotov. Ligšiol abejo-’ ---------------------
jęs pasaulis, negalįs išrišti “rusiško galvosūkio”, pla- (čia Paduodame artimą lietuvių tremtinių ir pabėgėlių raš- 
čiai atidarė akis ir pamatė, kad čia visai ne galvosūkis. to’_ kur| ji_e ?teikė jungininkų karinei vadovybei. Antraštėlės 
Aha! Štai kur tiesa! Tai toks tikrasai rusų gyvenimas Pndėtos kėliau.
komunistinėj santvarkoj, kad net patys piliečiai pasi- LIETUVIŲ savitarpė PAGALBA 
renka verčiau nusižudyti, negu grįžti į savo “rojų”...

Netenka abejoti, kad ir Lietuvos padėtis nėkiek 
ne geresnė. Priešingai, dar blogesnė, nes bolševikai 
kruvinai lietuviams keršyja už 1941 m. sukilimą. O bet 
gi pasamdyti propagandistai išsijuosę meluoja, kad 
Lietuva džiūgauja, susilaukusi “garbingo išlaisvini
mo”. Tie sovietų agentai yra dviejų rūšių. Vieni negu
driai mužikiškai meluoja; kiti gudresni braunasi net į 
mūsų Tarybas. Jie žino, kad susipratusių lietuvių ne
patenkinsi kvailomis nudėvėtomis pasakomis apie So
vietų rojų. Sovietų tvarkos jie nebe liaupsina, kartais 
net kiek pakritikuoja. Bet, apsimetę Lietuvos priete- 
liais, jie švelnina mūsų reikalavimų griežtumą, siekia 
kiek įmanydami sutramdyti mūsų spaudos patriotinį1

susipratusius piliečius. Išsigabena sįųjų Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų. 
’ ’ • ‘ ’ kad iip «vptimni

f
ILietuva pergyvena net tre-'kva diktavo principus, pa

čią iš eilės svetimą karinę 
okupaciją.

Kai 1940 m. birželio mėn.
15 dieną staiga ir netikėtai 
sovietų tankai įriedėjo į 
Lietuvos teritoriją, dauge
liui lietuvių dar nebuvo 
pilnai aišku, ką atneša ta
sai griežtas Maskvos poli
tikos posūkis, tuo labiau, 
kad Kremliaus valdovai iš
kilmingai tvirtino, jog tas 
viskas tai tik saugumo 
priemonė, laikino pobū
džio, iššaukta Europos po
litinės krizės, ir, kad lietu
viai turės pilną laisvę tvar
kyti savo valstybės vidaus! 
reikalus. Lietuvių tauta šį 
smūgį sutiko su skausmu 
perpildytomis širdimis iri 

j nujautimu, kad tai kruvi
na apgaulė.

Tačiau vis dar buvo kai- 
kokia viltis, kad krizė ga
lės būti greit likviduota ir 
pažeistasis Lietuvos vals
tybės suverenumas bus at
statytas, todėl visos gru- 

! pės nusprendė naują padė
tį sutikti vienybės dvasio
je. Tik labai nedaugelis 
lietuvių pabėgo iš savo 

—. Gegužės 5,1945 gimtojo krašto, 
(adresas) Lietuvoje Buvo Tik

2,500 Komunistu
Deja, vos vienerių metų 

okupacijos patyrimas pra
lenkė didžiausių pesimistų 
laukimus. Nežiūrint visų 
pažadėjimų, taip iškilmin
gai paskelbtų, okupantai 
diktatorišku krašto valdo
vu padarė labai nežymią 
savo skaičiumi komunistų 
partiją (pačių bolševikų 
statistinėmis žiniomis jų 
skaičius nesiekė 2,500, o ir įmones, prekybos firmas, 
iš šių dauguma buvo ne kredito įstaigas, transpor- 
lietuvių kilmės). Pati Mas-to priemones, miestų na-

ALT Vykdomasis Komitetas.

Tremtinių Raštas Apie Padėtį 
Lietuvoje Ir Apie Savo 

Vargus Vokietijoje

Nr. 6/45

Pulkininkui-----------------,
Tremtiniams Tvarkyti Štabo Komendantui

MEMORANDUMAS
I.

SOVIETAI IR LIETUVA

Padėtis Bolševikų Oku
puotoje Lietuvoje 

1939 metais kilusi pa- tuvą.

saulinė politinė krizė ypa
tingai sunkiai palietė Lie- 

Dabartiniu metu

įkarštį ir bendrai stumia mus nusiraminimo kryptim turėt panašias mintis. O gal nėjokių minčių neturi, tik 
“Molochas piktas; nori aukų; aukokime jam geriau- rūpinasi savo oportunistiniu kromeliu. Ar šiaip, ar 
sius piliečius, gal nusiramins ir nors lietuvių tautos Ii- taip, su tokiais “apyseriais” bei Molocho pataikūnais 
kučius paliks gyvus”. Jie to garsiai nesako, bet gali mums ne pakeliui. K.

41

K.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

VII. 

Nepavykęs Žygis
Nereikia nė sakyti, kad mūsų pažįstamieji 

labai nustebo dėl tokio staigaus žandaro vizi
to. Čia juokų nėra. Caro valdžios spąstai jau 
išsižiojo Bitiną pasigriebti. Bet ar tik jį vie
ną? Andrius Stuobrys jau gal jų naguose, 
nes kitaip, kam gi čia žandaras atsilankytų? 
Tie klausimai žaibo greitumu persmelkė per 
susirūpinusius Vaišmanto ir Bitino veidus. 
Žandaro atsilankymas taip netikėtai juos už
klupo, kad nesuskubo paslėpti ryškios nuos
tabos ir net išgaščio. Bet Pomadinas, lengvai 
iš ratų iššokęs, linksmai juos pasveikino to
kiu nemelagingai atrodančiu draugišku nusi
teikimu, kad juodu pradėjo tikėti, jog šis vi
zitas tai tik atsitiktinis atsilankymas, nieko 
bendro su jų rūpeščiu neturįs. Pomadinas 
linksmu juoku tai lyg ir patvirtino.
— Cha, cha! Na, sveiki ponučiai! Kokia pui

ki dienelė!.. Tokiam ore žmogus nebeiškęsi 
namie... Ot, manau sau, patrauksiu kur nors. 
Ir ką gi manote? Tas šelmis vežikas taip ir

pasuko jūsų linkon!,. Sako, iš pono Vaišman
to neteptais ratais neišvažiuosi... Vot, koks 
gudragalvis!.. Cha, cha, cha!..

Nurodymas buvo toks aiškus, kad Vaiš- 
mantui daugiau nieko nebliko, kaip kviesti 
svečią į vidų ir pavaišinti. Prie stiklelio dar 
labiau atsimezgė žandaro liežuvio ryšiai. Sa
vo įpratimu pradėjo nuo politikos.

— Oi, tas žandaro mundiras, mundiras! — 
aimanavo Pomadinas. — Jis nubaido nuo ma
nęs pačius geriausius, darniausius, kilniau
sius žmones! To jūs man nepasakysite, bet 
kirsčiau lažybų, kad, pamatę mane, pradėjo
te įtardinėti ir net gal nugąstauti. O aš — ką 
gi — Dievui dūšią kaltas! Nejauku, žinote. 
Sėdėt tokiam užkampy ir su nieku nedrau- 
gaut — juk tai katorga. O panorėsi susidrau
gauti — savo sielą atskleisti — kas tau ti
kės!.. Žandaras bestija, girdi, — ir tiek... Aš 
gi toks pat žmogus, kaip ir visi... Tarnyba 
šuniška, bet aš žmogug... Kiek aš turiu išken
tėti, kai pamatau, kad kiekvienas, su kuriuo 
tik imu kalbėti, tuoj pastato ausis ir susitel
kia būti atsargesniu. Tam kalta ta žandariš
ka Kaino antspauda. Na, kad ir dabar. Norė
čiau atvirai su jumis pasikalbėti apie santy
kius lietuvių su rusais, bet žinau, kaip tik iš
sižiosiu, tai jūs tuojau pasinersite atsargu
me ir oficialiai man atsakinėsite. Pavyzdžiui, 
jei jūs paklausiu: kodėl lietuviai taip neap
kenčia rusų?

mus, kaimiečių ūkius ir 
taip toliau. Komunistų 
pravestoji žemės reforma 
kai kuriuos ūkininkus vi
siškai išstūmė iš jų ūkių, o 
kitus paliko tik laikinais 
nuomininkais. Krašto kul
tūrinis gyvenimas irgi bu
vo pritaikytas prie sovie
tiškos linijos. Tuojau pra
sidėjo sistematiškas kraš
to rusinimas.

Šnipinėjimo Sistema
Sovietų okupacijos su

darytoji atmosfera greit 
pasidarė nepakeliama. Bu
vo įvesta milžiniška šnipi- 

Visi įta-

gal kuriuos turėjo būti pa
keista Lietuvos konstitu
cinė tvarka, ūkininė struk
tūra (santvarka) ir kultū
rinis gyvenimas. Tą viską 
turėjo vykdyti specialūs 
komisarai, kuriems Lietu
vos komunistų partija bu
vo tik paklusnus įrankis.

Bolševikų Diktatūra 
Lietuvoje

Naujos eros pradžia Lie
tuvoje pasireiškė viešojo 
gyvenimo užsmaugimu ir 
nesiskaitymu su pagrindi
nėmis žmogaus ir piliečio 
teisėmis. Viena tik komu- nėjimo sistema, 
nistų partija, būdama riami esą naujosios tvar- 
klusni įsakymams pačios i kos priešai — o į tą kate- 
Maskvos, ar jos sudarytie- gori ją įėjo visa tauta — 
siems Lietuvai adminis- buvo sekiojami. Be NKVD 
truoti organams, galėjo (slaptosios policijos) a- 
spręsti klausimus, liečian- gentų ir pačių komunistų, 
čius gyvenimo santvarkos buvo daromos pastangos į 
pakeitimą krašte; tik ši tą negarbingą darbą į- 
partija galėjo veikti kaip traukti net ir vaikus, kad 
organizuotas vienetas, lai-i jie pranešinėtų apie savą- 
kyti susirinkimus, turėti sias šeimas. Niekas nebu- 
savo spaudą. Visai likusiai vo tikras dėl rytojaus: 
gyventojų daliai beliko tik kruvinos egzekucijos, per- 
besąlyginis paklusnumas]pildyti kalėjimai, koncen- 
anai svetimai, užsienineii 7■ diktatūrai. Netgi buvo 
draudžiama ir baudžiama, 
jei kas drįstų mąstyti ki
taip, negu ortodoksinio 
komunizmo
vo.

Tie patys 
būdai buvo 
permainymui 
kultūrinio gyvenimo kraš
te. Susovietintos Lietuvos 
valdantieji organai, Mas
kvos įsakymu, nacionali
zavo (paėmė į valdžios 
rankas) visas pramonės

i
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Vaišmantas nusišypsojo.
— Ne, — kodėl? — Mes juk ištikimai tar

naujam carui ir tėvynei.
— Nu, vot, — carui ir tėvynei... Tuojau ir iš

lenda oficialumas. Bet — tiek to su ištikimy
be carui ir tėvynei. Aš žinau, kad šiuo klau
simu nei jūs, nei aš kitaip nekalbėsime, kaip 
tik atsargiai - oficialiai. Bet aš ne ant to už
vedu kalbą. Oficialiai mes visi tvarkoj, ir jei 
aš, žandaras, norėčiau įrodyti, kad esu už jus 
ištikimesnis carui ir tėvynei, tai jūs varžytu- 
metės su manim toj ištikimybėj. Aš čia no
riu kalbėti apie privačius santykius tarp lie
tuvių ir rusų. Ar gi tos dvi tautos negali su
sitikti už oficialumo ribų ir drąsiai, nuošir
džiai, broliškai pažiūrėti viena kitai į akis ir 
draugiškai - atvirai išspręsti: ar mes priešai, 
ar draugai?

Vaišmantas vėl nusišypsojo.
— Na, p. Pomadin, lietuviams to klausimo 

užduoti nereikia. Jie su visais nori draugiš
kai gyventi. Čia jau rusams tenka pasirūpinti 
su atsakymu: ar mes priešai, ar draugai?

Pomadinas pakramtė apatinę lūpą.
— Na, ponuli, matau, kad iššaukiau vilką 

iš girios. Maniau — sužavėsiu jus rusų nuo
širdumu, o čia ir priekaištas išlindo. Ir gana 
teisingas, reikia pripažinti. Bet — jei taip 
kalbate, tai jūs tikros rusų dvasios nepažįs
tate. Rusai, deja, dar neturėjo progos pasiro
dyti pilnam savo nuoširdume. Sukilimai...

tracijos stovyklos, trėmi
mai į Sovietų Rusiją — tai 
buvo kasdieninė, taip kar
ti, Lietuvių tautos duona.
Ūkininkai ir Darbininkai 

Sovietų Okupuotoj 
Lietuvoj.

Kasdieną didėjo įtempi
mas dėl sovietų okupaci
jos ir priverstino Lietuvos 
susovietinimo; kasdiena 
augo moralinis terorizavi
mas inteligentijos ir kas
kart daugiau žmonių buvo 
žudoma. Ūkininkams net-i *[gi mažažemiams, buvo už
dėta nepakeliama rekvizi-

Tęsinys 5-tame pusi.

I

linija reikalą-

diktatūriniai 
panaudoti ir 
i ūkinio ir

malšinimai... kraujas... kartuvės... žandarai... 
kalėjimai — tai, tenka pripažinti, neperstip- 
riausi nuoširdumo įrodymai. Ir rusams vi
suomet teko rolė ne aukų, bet budelių... Taip, 
tai juodas vaizdas. Tačiau — įsidėmėkit, nuo 
ko aš pradėjau: nuo sukilimų. Taip, sukilimai 
buvo tos visos suirutės priežastimi. Na ,ir 
kam tie sukilimai reikalingi?
— O kam smaugimai prieš sukilimus buvo 

reikalingi? — atšovė Vaišmantas.
Pomadinas truputį krūptelėjo. — Iš tiesų, 

iššaukiau vilką iš girios. Tas ponas truputį 
perdrąsus.

Bet garsiai jis tarė: —
— Smaugimai... hm... smaugimai... Ar gi jie 

jau būtų buvę taip nepakenčiami? Reikėjo 
kiek palūkėti. Rusų vyriausybėj buvo tryni
masis tarp žmoniškesnių ir žiauresnių ele
mentų. Po kiekvieno sukilimo natūraliai ima 
viršų žiauresnių priemonių šalininkai. O kas 
buvo pirmojo sukilimo priežastimi? Ar tik 
neperdaug išbujojęs jūsų patriotizmas? Bet 
jeigu jūs nebūtumėte darę tokių dažnu suki
limų. tai palaipsniui rusų žiaurumas būtų pa
sikeitęs nuoširdumu, ir jūs būtumėte pilnai 
mus pamilę. O šiaip — dažnai keldami maiš
tus, nedavėte mums progos parodyti savo 
gerumo.
— Gerumo?! — neiškentė nesušukę abudu 

klausytojai.
(Bus daugiau)



Penktadienis. Liepos 13, 194b

Šv. Komunijos metu jaunosios 
mamytė ponia Viktorija Česna- 
vičienė buvo prie Dievo Stalo 
ir tas padarė gražų įspūdį ant 
susirinkusiųjų. Mišios buvo 
skaitytos, bet šv. mišių metu te
noras gražiai giedojo Avė Ma
ria ir Panis Angelicus. Sveiki
name naujavedžius. Linkime a- 
biems ilgiausių metų ir daug 
Dievo malonių.

Makarauskas, tėvas su savo ka
riu - sūnumi Petru ir Juozu. 
Petras, garbingai atleistas iš, 
karo tarnybos, šią savaitę, grįž-1 
damas darban, atverčia naują 
lapą savo gyvenimo knygoje. 
Juozas tik vieši pas tėvus. Jis 
ką tik užbaigė lakūnų kursus 
VVashington valstybėje. Dar ne
žino tikrai ar bus siunčiamas 
kur į kitą mokyklą, ar gal rei-

Amžiną Atilsį Duok 
Jiems, Viešpatie!

Penktadienį, liepos 6 d. iš šv.j 
Alfonso bažnyčios palaidotas 
a. a. Antanas Klimavičius, virš 
80 metų amžiaus. Didesnę savo 
gyvenimo dalį praleido anglių 
kasyklose. Atvykęs Baltimorėn. 
kaikurį laiką gyvena pas savo 
seserį, ponią Ruszkiewicz. bet 
pereitus tris metus praleido
miesto ligoninėje. Juozas Ka- ^ės vykti į Pacifika karo fron- 
šinskas rūpinosi laidotuvių *4- Kun. dr. Mendelis po mišių 
tvarka. Kun. dr. Mendelis atna-!v^e®a^ sveikino Makarauskus — 
savo šv. mišias ir pasakė atsi- tėvas ir sūnūs yra tokie iš- 
sveikinimo žodį. Palaidotas Ho- ■ tikimi Švč. \ ardo dr-jos nariai. 
Iv Redeemer kapuose.

Trečiadienį, liepos 11 d. taipgi 
iš mūsų bažnyčios palaidotas 
a. a. Karolius Praninskas. Sir
go ilgą laiką džiovos liga. Mirė 
Maryland Valstybės sanitarijoj. Į 
Buvo pašarvotas pas savo moti- g-ja. 
ną Praninskienę. T ~~ 1 -
ington St. Be motinos 
brolį ir vedusią 
Nixon. Kun. dr. Mendelis atna- j0 širdis dreba, kuomet jis atsi- 
šavo laidotuvių mišias. Reiškia- mena kiek jo gerų draugų ne- 
me užuojautą, kaip velionio mo- grįš iš karo lauko, 
tinai, taip jo kitiems giminėms. Juozas Kvedera - sūnus ir yra 
Už abiejų mirusiųjų vėles taria- vienas iš tų. kurie laimingai 
me dievobaimingą A m žiną jį At- grįžo iš užmarių. Jis ir garbin-j 

gai atleistas iš karo tarnybos.
Sveikiname grįžusius mūsų 

■ karius. Džiaugiamės jų laime, 
kad gyvi ir sveiki grįžo pas sa
vuosius. Turime viltį, kad tru-

Sekmadienį aplankė mūsų kle
boną taipgi garbingai iš karo 
tarnybos atleistas Liudvikas 
Bistrickas. Jis buvo su garsiąja 
29-tą divizija.

Antanas Maksimavičius džiau- 
i sėkmingai užbaigęs karo 

1902 . Lex- dienas. Karts - kartėmis jisai
' paliko priskiria savo stebuklingą grįži- 

seserį ponią mą Amerikon P-lės Švč. globai.

Sveikiname Grįžusius-
Kapelionas kun. Kazimieras 

Keidošius ką tik grįžęs iš Vo
kietijos atnašavo šv. mišias mū
sų bažnyčioje sekmadienį, lie
pos 8 d.. 10 vai. ryte. Vieši pas 
tėvus. Po 30 dienų atostogų ti
kisi gauti naują paskyrimą. At
rodo sveikas, nors pergyveno 
visas invazijos karo baisenybes. 
Džiaugiasi grįžęs gyvas: dėkoja 
visiems už jų maldas.

Sekmadienį, su švč. Vardo 
dr-ja per mišias. 8:30 vai. ryte, 
buvo prie Dievo Stalo Juozas

Nepamirškime a. a. Kun. 
Lietuvniko

Šio mėnesio 22 d. sueis
metai kaip mirė išeivijos pat- 
riarka ir 50 metų klebonavęs 
šv. Alfonso parapijoj a. a. kun. 
Juozas Lietuvnikas. šį metą 
mirties diena pripuola sekma
dienį. tad 7 vai. ryte bus atna
šaujamos mišios už kun. Lie
tuvniko vėlę. Per visą savaitę 
bent vienos mišios kasdieną bus 
aukojamos už vėlę senelio kurs 
buvo visų gerbiamas ir myli
mas. Gaila tik, kad Klierikų 
Fondas renkamas kun. Lietuv
niko atminčiai nėra užtektinai 
Baltimorės lietuvių įvertina- 

'mas. Jau du metai po mirties, 
! o surinkta tik dar nepilnai 
•85.000. Kun. dr. Mendelis pra
neša, kad paskučiausiai ponia 
Magdalena Kleitonienė aukavo 
.850.00 šiam garbingam tikslui. 
Būtinai reikalinga sukelti dar
S5.000, kad fondas pradėtų, “ JaU/ninU

J veikti, kad nuošimčiai nuo pi- 
. nigų padėtų apmokėti už moks

lą ir valgį tinkamo jaunuolio, I 
kurs rengiasi į kunigišką luo
mą. Kun. Mendelis prašo visų 
kurie dar neaukavo, kad pasi- 

j skubintų prisidėti prie šio 
■ kalingo darbo.
I —

pūtį pailsėję jie vėl grįš prie vi
suomeninio veikimo mūsų koio' 
nijoj.

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai džl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir N akt)

•** /

■■■ ■

Nepaprasti pasažierius ir vairuotojas. Įdomu, ar jie žino trafiko tai
sykles... Informuoto jai sako, kad šie važiuotojai daro kaip žmones.

rei

Kazimieras Keidošius, 
karo kapelionas, grįžo iš Euro
pos. Vieši pas tėvus. Po 30 die
nų atostogų gaus naują pasky
rimą.

i Apleido Baltimore sena gy
ventoja Magdalena Claytopienė. 
Išvyko pas Tėvus Pranciškonus 
į Maine valstybę. Ten tikisi už
baigti savo gyvenimo dienas. 
____ ____ _________ Pasiges 
jos tretininkės ir Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jos moteris.

Nežiūrint vasaro karščių. į 
Stebuklingo Medalikėlio Nove- 
nos pamaldas vis atsilanko sep
tyni ir aštuoni tūkstančiai mal
dininkų pirmadieniais ir antra
dieniais.

CAMBRIDGE, MASS.
Šiomis dienomis pas tėvelius, 

p.p. J. R. Matusevičius lankosi 
jų sūnus, karys J. Matusevičius 
su žmonele. Karys J. Matusevi
čius tarnauja Kentucky valsty
bėj, technikų batalijone. Kario 
Juozo brolis, kapitonas A. Ma
tusevičius dar vis randasi Eu
ropoje. Sveikiname besisvečiuo
jantį karį J. Matusevičių.

1
sunkaus susižeidimo, Cambrid
ge miesto ligoninėje mirė Petro
nėlė Narmontienė. Velionė pa
liko didžiame nuliūdime vyrą— 
Joną, sūnus — Aloizą ir Juozą, 
dukterį — Petronėlę (Lukošie
nę) ir anūką. Velionė priklausė 
prie Cambridge lietuvių N. P. 
parapijos ir buvo ilgametė lai
kraščio “Darbininko” skaityto
ja. Velionė laidojama iš N. P. 
bažnyčios penktadienį, liepos 13 
d. Kalvarijos kapuose. Velionei 
paskutinį simpatišką patarna
vimą suteikė ką tik grįžęs iš 
karo tarnybos graborius, Pra
nas Vaitkus. Likusiai didžiame 
nuliūdime velionės šeimai reiš
kiame giliausią užuojautą.

i

Sekmadienį, liepos 8 d., N. P. 
bažnyčioje, 11:30 vai., šv. mi
šias atnašavo naujai įšventintas 
kunigas J. Bernatonis, kuris 
suteikė maldininkams kunigiš
ką palaiminimą.

Teko patirti, kad Cambridge 
Moterų S-gos 22 kp. ir vėl užsi
brėžė įvykdyti gražų darbą, bū
tent, pinigine parama prisidėti 
prie mūsų parapijos karių var
dų įamžinimo metalinėse lente
lėse bažnyčioje. Sąjungietės 
šiam tikslui padarė knygutes. 
Leidžia tris gražias dovanas, be 
to rengia parengimą spalių 14 
d., pamargintą rankdarbių pa
rodą. Šiuo tarpu jau platina 
knygutes kuopos finansų rašti
ninkė, p. A. Ambrozaitienė, šio 
gražaus tikslo sumanytoja. 
Kuopos narės yra raginamos su 
rankdarbiais pasirodyti rank- 
darbių parodoje. Sąjungietės 
buvo pasirengusios įrengti ka
riams garbės vėliavą, bet pata- 

, riamos kun. P. J. Juškaičiui, 
. nutarė bent dalinai prisidėti 

prie šio gražaus karių pagerbi
mo. Linkime sąjungietėms ge- 

Naujos Anglijos ALRK Fede-iriaush) sekmil) šiame darte' 

racijos apskričio raštininkas,I 
p. B. Jakutis, praleidęs savaitę

I

mą atotsogų savaitę praleido jų 
sūnus, seminaristas, A. Janiū
nas. Seminaristas A. Janiūnas 

i po savaitės poilsio pas tėvelius 
■ išvyko į vasarinę seminaristų 
'stovyklą N. H. p.p. Janiūnų an
tras sūnus Jonas, pfc., tarnau
jąs inžinerijos batalijone. Šiuo 
tarpu randasi kur nors Prancū
zijoje, ir rašo tėveliams, kad 
jau esąs pasirengęs vykti į Pa- 
cifiko zoną. Taipgi lankėsi pas 
tėvelius p.p. Šakalius, jų sūnus, 
seminaristas,’ P. Šakalys, kuris 

i

i irgi išvyko į N. H. vasarinę se- 
’ -xSveikina-

ime jaunus seminaristus A. Ja- 
jniūną ir P. Šalį ir linkime links
imų vasarinių atostogų.

, ■

Praeitą savaitę pas p.p. J. A. 
Bačinskus, vietinius Cambri- 
džiaus lietuvių tarpe biznierius, 
lankėsi svečias, ką tik grįžęs iš 
Europos, būtent, karys pfc. J. mfnaris;ų” stovyklą.
Zinkus, p.p. Zinkų iš Malden. I 
Mass., sūnus. Karys Zinkus da
lyvavęs Vokietijos ir Čekoslo
vakijos mūšiuose, už ką apdo
vanotas dviem karo žvaigždėm. 
Sveikiname!

Ponia Felicija Pliuščikienė, 
kuri buvo atvykusi slaugėti sa- 

į vo sergančią mamytę, ponią 
Elžbietą Mendelienę, grįžo pas 

: savuosius į Oakville, Conn., 
lieDo 2 P^ktndienį. liepos 6 d. Ji išbu- _________ į

ivo su ligone virš 6 savaičių lai- Jūreivis W. Žukas, 2/c Ymn, 
1 ko. Kadangi ponia Mendelienė ištarnavęs 20 mėnesių Caribe- linksmų atostogų, liepos 9 d. su- 

" jos kita no zonoje, dabar atkeltas tar- grįžo darban, p.' B. Jakutis 
j i duktė slaugė p-lė Alicija dar nybai ,į Bostoną. Džiaugiasi tė- taipgi sumaniai vadovauja 

į tebėra su savo mamyte, tad po- vėliai, kad jų sūnus tiek arti Cambridge lietuvių BALF 60
■jnia Pliuščikienė nematė būtino tarnauja ir dažnai juos atlanko, skyriui ir nenuilsdamas dar-

beviešėti Balti- P-P- Žukų antras sūnus Jonas buojasi visoj katalikiškoj veik-
tamauja Dėdei Šamui pėksti- loj. p. B. Jakučio du sūnus, vir-

■ šyla Alfonsas ir viršyla Stepo
nas. randasi Vokietijoje. Al- 

Pas p.p. F. K. Janiūnus links- fonsas tarnauja prie radio ko- 
___--------------------------------------------------- munikacijos, o Steponas prie 

sai tinkama, kad parapijos dr- buvo sėkminga. Kaip Ratkevi- priešlėktuvinių patrankų. Lin-

Grižo Mokyklon
Jonas Maskevičius. Kazimie

ras Pugevičius ir Juozas Anto-į 
szewski, tris iš mūsų parapijos 
jaunuolių, grįžo šv. Karolio Se- 
minarijon pirmadienį. 1 
d. tęsti toliau savo kunigiškus 
mokslus. Maskevičius Jonas j 
pradeda šeštus ir paskutinius j 
metus. Jei Dievas padės, tai Į 
1946 metais Jonas persikels į į 
Šv. Marijos Seminariją, kurį 
pradės studijuoti filosofiją. 
Antoszewskis ir Pugevičius turi 
dar du metu šv. Karolio įstai-l 
goję. Duok Dieve jiems visiems 
ištęsėti!

i

p-lė
sau

Ilgiausių Metų!
šeštadienį, birželio 30 d. 

Evelina česnavičiūtė paėmė 
už vyrą kapitoną Praną Gra-I
bowskį. Šliūbas buvo su mišio-j 
mis. Kun. dr. Mendelis priėmė' 
jaunųjų ištikimybės įžadus ir j 
atnašavo šv. mišias. Kadangi j 
jaunieji yra gan plačiai žinomi 
Baltimorėje tai bažnyčia buvo 
arti pilna žmonių. Kapitonas 
Grabowski neseniai grįžo iš Eu
ropos. kur išbuvo vokiečių ka- 

: Įėjime du metu. Jo orlaivis bu
vo nušautas, bet kapitonas lai
mingai parašiutu pasiekė žemę. 
Jaunosios tėvas, p. Jonas Ces- lino ligonei išlipti 

'navičius atvedė dukterį prie ai- pasėdėti kiek laiko kėdėje. Jei 
horiaus ir perdavė ją jaunikiui, kas netikėto

)
~ ~ apleisti savo kambarį į savaitę |

arba dvi.
Trečiadienį, liepos 4 d. Igno-! 

i tas Žukaitis iš Curtis Bay ėmė 
'sau už žmoną našlę Miliauskie-' 
j nę. Kun. dr. Mendelis laimino 
j jų moterystės ryšį.

i Trumpos Žinutės
Kunigų Mendelių mamytė 

sveiksta. Jos širdis ant tiek su
stiprėjo. kad gydytopas pave- 

iš lovos ir

neatsitiks galės

KORTA VIMO VAKARAS

reikalo ilgiau 
m orėje.

Kun. Antanas Dubinskas ato- ninku ir randasi Amerikoje, 
stogauja. Rugsėjo mėn. jam su
eis 15 metų, kaip jis darbuojasi 
šv. Alfonso parapijoj. Būtų vi-

šeštadienį, liepos 14 d., Inman 
Sočiai klube, buvusiame Jeffer- 
sono klube, įvyksta kortavimo 
vakaras, kurį rengia P. šv. N. 
P. Moterų draugija, vadovybėje 

Į p. B. Žilienės. Visas parengimo 
pelnas skiriamas J. N. Seserų 
namui dėl įrengimo našlaityno. 
Dalyvaukime visi ir paremkime 
šį labdaringą darbą.

LIETUVOS PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

Pašventinimo Metinių Sukaktuvių Dienoje, 
rugpiūčio 5 d., sekmadieni,

3 vai. po pietų. įvyks
MAINE VALSTYBĖJE PIRMOJO.

Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos 
Seserų Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyno 

St. Clares Vilią. Greene, Maine

PAŠVENTINIMAS
Pašventinimo apeigas atliks 

JO EKSCELENCIJA PORTLANDO VYSKUPAS 
Juozapas e. McCarthy 

Naujasis Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolynas Greene, Me. 
ĮKURTAS LIETUVOS PRANCIŠKONŲ RŪPESČIU.

Jame gyvena seserys, kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo 
laikraščio “Šv. Pranciškaus Varpelio” administracijoje ir kartu 

rūpinasi Lewistono lietuviškojo jaunimo religiniu ir tautiniu 
auklėjimu bei lavinimu.

PAŠVENTINIMO DIENOTVARKĖ:
11 vai. ryte — Iškilmingos Šv. Mišios su pamokslu Tėvų Pranciš

konų Vienuolyne Mount St. Francis, Greene, Maine.
3 vai. po pietų — Jo Ekscelencijos Vyskupo Juozapo E. McCarty

. sutikimas ir Seselių Vienuolyno pašventinimas.
4 vai. P. M. — šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas Tėvų Pran

ciškonų Vienuolyno sodnelyje.
Po šventimo apeigų. Pranciškonų, Vienuolyno miške, bus , 

LIETUVIŲ POBŪVIS I
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Amerikos Kunigus, visus Pranciškonų šv. Antano Vienuo
lyno Garbės Fundatorius. Fundatorius. Rėmėjus. Geradarius, mū

sų Seses ir Brolius Tretininkus-es. ‘ Varpelio" Skaitytojus,sų Seses ir Brolius Tretininkus-es. ' Varpelio" Skaitytojus, 
Visus Lietuvius —

Šv. Pranciškaus ir šv. Antano Mylėtojus 
Dalyvauti Pašventinimo Iškilmėse. 

Tat. Laukiame Atvažiuojant Malonių Svetelių!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Grįžo Sesutė Annunciata. Da
lyvavo laidotuvėse savo broliu
ko Pauliaus Roseland, Illinois. 
šią vasarą gyvena mūsų parapi
joj Sesutės Annunciata, Aure- 
lia, Edvardą ir Jeremiją. Dėka 
Sesučių rūpesniui, kas sekma
dienį per vaikučių mišias 8:30 
vai. vaikučiai gražiai gieda ir 
meldžiasi.

Sekmadienį, liepos 1 d. kun. į 
Antanas Dubinskas išvyko mė
nesio atostogoms. Grįš pasku į 
tinę liepos mėn. dieną. Per vi-j 
sus metus dirba labai sunkiai,: 
tad mėnesio atostogos nėra per-' 
ilga atsikvėpti ir susidrūtinti ■ 
metų darbui.

Rabašauskas randasi Frank-■ 
lin Square ligoninėje. Serga 
vandens liga.

Liepos mėn. sekmadieniais 
antra kolekta yra renkama ap
mokėti už 7 jaunuolių mokslą, 
kurie lanko šv. Karolio Semina- 

i riją. Mūsų klebonas kas metą 
[turi surasti $1,400, kad paden- 
•gus mokslo lėšas.

jos surengtų šiokį-tokį pagerbi- čienė, taip jos vyras džiaugiasi kime p.p. Jakučiam, kad jų sū- 
mo vakarėlį, nes nėra kito uo- ir Dievui dėkoja už atgavimą nūs 
lesnio ir ištikimesnio darbinin- šviesos.
ko, kaip mūsų kunigas Dubins- Sakalauskų Antanas iš West-( 
kas. Jis yra visų gerbiamas ir port atleistas iš karo tarnybos/ 
mylimas. Visi mato jame tikrą Džiaugiasi jo tėtis, nes Anta- 
Kristaus apaštalą, tikrą Dievo nukas gerai susipranta ir sutin- 
kunigą.

Pranciška Kalinauskienė ran
dasi Maryland General ligoni
nėje. Gydytojai daro įvairius

I

bandymus, kad suradus prie
žastį galvos skaudėjimo, kuri 
ligonė nuolat kenčia.

Ieva Ratkevičienė ilsisi pas
i savo dukterį. Akies operacija

I

, ka su tėvuku Sakalausku.
Sekmadienį pagarsinta, kad 

kun. Kazimieras Keidošius duos 
šliūbą savo sesutei Anelei šeš
tadienį, liepos 14 d. Ji laukė sa
vo broliuko grįžtant iš karo 

i pirm priėmimo moterystės sa- 
, kramento. P-lė Keidošiūtė yra 
■ mūsų Sodalicijos pirmininkė.

1 ——--------------------------  j
. . I 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
pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

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

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

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

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
REGISTRAR,

MARIANAPOLIS COLLEGE, 
Thompson, Conn.

i

greit .sugrįstų į namus.

MIRĖ PETRONĖLĖ 
NARMONTIENĖ

Pirmadienį, liepos 9 d.. nuo

Šiomis dienomis pas mūsų pa
rapijos kleboną, kun. P. J. Juš- 
kaitį lankosi svečias iš tolimos 
Argentinos, būtent, kun. Jonas 
J. Jakaitis. Kunigas J. Jakai
tis praleidžia atostogas šioje 

. šalyje atlankydamas lietuvių 
kolonijas. A. D.

Jaunuoli,
JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU
Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok į
Lietuvių Pranciškonų šv. Antano Vienuolyną 

Mount St. Francis,-Greene, Maine.
Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų 

šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School.
Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų novicijatą, , 

Tėvų Pranciškonų Kolegijose
Vienuolyno lėšomis 

Ruošis kilniam misijų darbui.
Dėl smulkesnių priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

antrašu:
Rev. Justin Vaškys, O.F.M.

FRANCISCAN MONASTERY
Mount St. Francis Greene, Mainė

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Čo. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400

t
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Tremtinių Memorandumas
Pradžia 3-čiame pusi.

ei jų našta. Nepristačiusie-į 
ji reikalaujamų kiekių bu-! » * ,v -
vo labai griežtai baudžia- b^tų skaudus įžeidimas; 
mi, tų “nusikaltėlių” žemė mazos> nelaimingosios be
buvo tuojau atimama ir tuvių tautos tvirtinti, kad 
paverčiama kolektyviais lietuviai savu noru paliko 
ūkiais. Darbininkuose, ne- savo Simtąją žemę ir bėgo 
žiūrint demagoginių pa-U Vokietiją, ne gelbėdamie- 
stangų įrodyti, kad jie y- S1 nuo naujo bolševikų tė
ra tikrieji krašto šeimi--roro *r galutinio likvidavi- 
ninkai, bet koks prielan-į13?0’0 dėl simpatijų na- 
kumas išblėso, nes ir jie;clona^sociabs^1 ne i san- 
turėjo pakelti kaskart I tvarkai. Dar daugiau —; 
brangstantį pragyvenimą,! padėtis sovietų okupuoto- 
algų mažėjimą ir nuolat'Lietuvoje (1940-1941 
augančius reikalavimus! ”«tal,sJ pakankamai at- 
nudirbti daugiau. negU;skleldzla’^relkstlllse‘v>- 
kad žmogaus jėgos leidžia;'istreinime esančius 
pagaliau - bendras mora-|lie.tuvlus dabartiniu metu 
linio ir intelektualinio gy.Įpnevarta F’2*“11 i Llej,u' 
venimo pavergimas ir juos v4; Sėtuvių Savitarpe Pa
slėgė beveik tiek pat kiek «alba turi žinių, jog sovie_-

v * 9 • YiAr7in Lr n H v-k/-xl $ v*ir kitus krašto gyventojus.

Naujoji Sovietų 
Okupacija

Šių faktų akivaizdoje

Paremkite Metinę "Garso" 
Pramogą

Pirkite Ir Platinkite U. S 
Išleidime

Karo Bailį Ir Ženklelių 
Tikietus

i tai, nežiūrint, kad politinė 
: padėtis dar nėra nusisto-i 
Įvėjusi, jau taiko represi
jas okupuotoje Lietuvoje: 
'sodina į kalėjimus, žudo ir 
; tremia gyventojus. Visi 

«. - į lietuviai, kurie tik išbėgo į
želio 14 dieną, Maskvos į-,Vokietiją ar kur kitur, iš
sakymu ir duotomis ins
trukcijomis, buvo pradė
tas masinis lietuvių trėmi
mas į tolimiausius Sovietų 
Sąjungos kraštus. Sovietų 
agentų banda, atsiųsta 
šiam reikalui į Lietuvą, iš
vežė daugiau kaip 40,000 
Lietuvos vyrų, moterų ir 
vaikų. Iš vėliau surastų 
dokumentų paaiškėjo, kad 
buvo suplanuota išvežti 
virš 700,000 lietuvių, o į jų 
vietą atgabenti kolonistus 
iš rjlinių Sovietų Sąjun
gos kraštų. Lietuva turėjo 
likti avangardu sovietų 
žygiui į vakarus.

Vokiečių belaisviams parodoma draugų terorizmo darbeliai, kurie 
buvo daromi naciams valdant Vokietiją. Kairėje pusėje matosi užsidengę 
veidus iš gėdos, kad jų tautiečiai taip bjauriai elgiasi su nekaltais žmo
nėmis, kuriuos naciais buvo suėmę įvairiose Europos valstybėse.

Trėmimai į Sibirą

Tačiau paskutinis ir kar- 
čiausis smūgis ištiko lietu
vių tautą, kai 1941 m. bir-

viso apie 1,400 asmenų, be
veik visi jie inteligentai 
(jų dauguma buvo veiklūs 
kovotojai prieš nacius), 
buvo pasmerkti mirti, o ki
ti — ne mažiau, kaip dve
jiems metams ištrėmimui 
į Sibirą, šitoksai ištrėmi
mas praktikoje prilygsta 
mirčiai. Dėl to aišku, kad 
priverstinas tremtinių, pa
bėgėlių grąžinimas į Lie
tuvą,' kol ji yra sovietų o- 
kupuota, būtų ne tik prie
šingas tarptautinės teisės 
dėsniams, bet taipgi reikš
tų neabejotiną grąžinamų
jų mirtį.

II.
LIETUVIŲ GRUMTYNĖS SU NACIAIS

prispaudėjus.

BŪKI, MŪS' KRAŠTE

Pabėgusieji į Vokietiją

Lietuvių tremtinių ir pa
bėgėlių padėtis Vokietijo
je buvo labai sunki nuo pat 
pradžios. Daugelis iš jų 
savo kraštą paliko pasku
tiniu momentu, sovietų 
tankams atakuojant. To
dėl jie pabėgo greitomis, 
šį tą su savimi pagriebę, 
pėsti, neapsirūpinę nei 
maisto atsargomis, nei ki
tais būtiniausiais reikme
nimis. Tie, kurie galėjo su 
savimi pasiimti kiek dau
giau maisto ar drabužių, 
jau juos suvartojo arba

daug sunkesnė už latvių ir 
estų, kaip tas matyti iš in
strukcijų, išsiuntinėtų 
koncentracijos lagerių vir
šininkams. Bendra nacio
nalsocialistų politikos lini
ja link lietuvių buvo pa
veikta tos neapykantos, 
kuri kilo ne tik dėl prieš
karinės propagandos (gin
čai dėl Klaipėdos), bet 
taipgi ir dėl naujausių į- 
vykių.

Sukilimas ir Lietuvos 
Atsteigimas 

1941 m. birželyje, tuojau 
po to kai imta vykdyti ma
sinis trėmimas, prasidėjo 
generalinis lietuvių sukiįi-l 
mas prieš jų bolševikiš
kuosius

| Staigaus sukilimo dėka 
buvo išlaisvinti svarbiau
sieji Lietuvos miestai 
Kaunas ir Vilnius. Buvo

■ paskelbtas suverenės Lie-
, , . , , tuvos valstybės atsteigi-prarado, kai buvo bom-1 jr buvo sudaryta Lai.

barduojami vokiečiųjrues-, Į(jnojį vyriausybe, visoms 
Lo.1, • 
juos pakelėse pačioje Vo-Į 
kietijoje, bebėgdami nuo' 
artėjančios Raudonosios į 
Armijos. Ypatingai ap- i 
gailėtina padėtis tų lietu
vių, kurie jau anksčiau bu
vo išvežti į Reichą privers
tiniems darbams, labiau
siai gi tų, kurie pateko į 
koncentracijos lagerius ir 
kalėjimus. Kadangi lietu
viai visos nacių okupaci
jos metu labai atkakliai 
priešinosi, jų padėtis buvo

KAINA—$3.50

Kreipkitės su užsakymu:
I

Sidni

t

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

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIVRDE 

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

^5?^° demokratinėms partijoms 
j bendradarbiaujant.

Laikinoji vyriausybė 
tuojau panaikino visus 
taip vadinamuosius Sovie
tų Lietuvos vyriausybės 
dekretus, sustabdė priver
stiną Lietuvos sovietinimą 

j ir atstatė teisėtą konstitu
cinę sanvarką. Nelaimei, 
Laikinajai Vyriausybei' 
nebuvo lemta ilgai tvar
kyti Lietuvos reikalų. Lie
tuvą užplūdusieji naciai 
likvidavo Laikinąją vy
riausybę, atsteigė sovietiš
ką tvarką, kuri buvo į Lie
tuvą įvesta per Sovietų o- 
kupaciją, ir vėl tęsė priva
tinės nuosavybės naciona
lizaciją, tuo būdu sau pa
lengvindami krašto grobi
mą. Naujieji okupantai su
darė savo pačių civilinę 
vyriausybę ir pradėjo .eks
ploatuoti Lietuvą kaip Vo
kietijos, taip ir savo pačių 
naudai. Ši naujoji vokiečių 
“Zivilverwaltung” stengė
si lietuvių tautą laimėti 
savanoriškam ir besąlygi
niam bendradarbiavimui 
su nacionalsocialistine Vo
kietija “kuriant naująją 
Europą”.
Pasipriešinimas Naciams
Lietuvių tauta protesta

vo prieš veikimo sulaiky
mą ir panaikinimą aukš
čiausių kraštą valdančių! 
organų, prieš eksploatavi-' 
mą ir grobimą žemių, ir e-i 
nergingai atsisakė įsi
jungti į nacionalsocialistų 
politinius siekius, kurie 
visiškai nesiderino su pa
čiais pagrindiniausiais lie
tuvių tautos interesais. Į

Būki, mūs’ krašte, 
Būki laimingas.
Dievo žadėtas, —
Mūs’ numylėtas
Būki laimingas.

Mūsų broleliai
Vargo suspausti,
Raskit linksmybę,
Raskit ramybę.
Liaukit vaitoję.

Žaliosios rūtos.
Baltos lelijos, 
Su .kuo dabinas 
Skaisčios merginos, 
Visad žydėkit.

Žaliosios girios, 
Aukštos siūbuonės, 
Amžių sodintos. 
Saulės augintos 
Amžius žaliuokit.

Kaip vėjas pučia
Sunkiai kvėpuojat. 
Sunkiai kvėpuojat, 
Skaudžiai dejuojat. 
Jūs mus nuskundžiat.

Kaip mūs’ didvyriai 
Eidavot kovon 
Stot už tėvynę, 
Davėt nakvynę — 
Duokit ir mumiems.

Spygliai — paklodė, 
Šakos — antklodė.
Migdė sietynas. — 
Dainių kaimynas, 
Aušrinė kėlė.

Girios poškėjo.
Žvėris perėjo.
Vėjas šukavo,
Lytus juos prausė, 
Maistą šapavo.

Taigi ir šiandien
Pačios žaliuokit,
Šąli raminkit,
Meilę sodinkit,
Veiskit brolystę.

P. Vaičaitis

Gestapo Medžiojo Lietu
vos Vyrus.

Gestapo represinės prie
monės ypač sunkiai palie
tė veikliausią lietuvių tau
tos dalį — jaunimą. Jauni 
Lietuvos vyrai buvo visur 
Gestapo agentų medžioja
mi, gausiai gabenami į ka
lėjimus ir koncentracijos 
stovyklas ir vežami priver
stiniems darbams į Vokie
tiją. Tūkstančiai Lietuvos 
jaunimo turėjo per ištisus 
metus slapstytis miškuo
se. Taipgi žiauriai nuken-

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

Bus išleistos net septy
nios (7 dovanos), būtent:į 
pirma dovana 50 dolerių 
vertės U. S. karo bonas; 
antra dovana — 25 dol. 
vertės U. S. karo bonas; 
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 
kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonų ir

ženklelių tikietus, paretin
site šalies karo pastangas 
ir paretinsite 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 

1 grąžinimo data rugpiūčio 
5, 1945.

Dovanos bus išsiųstos be 
atidėliojimo. Sklb.

linkėse yra apie 700 lietu- tų bendrą- virtuvę jų gy
vių, kurių dauguma atsi- ventojus.
dūrusi labai kritiškose gy
venimo sąlygose. Vokieti-: Tvarkyti Centro sandėlių 
joje trūksta maisto, nes ši Į----------  būtų duota Lie-
šalis turi tenkintis tik sa- i tuvių Savitarpei Pagalbai 
vais ištekliais. Vokiečiai reikiama maisto norma, 
stengiasi aprūpinti savuo- kad būtų galima pagelbėti 
sius ir jie nepaiso svetimų tiems lietuviams, kurie to 
ateivių. Lietuviai nieko būtinai reikalingi, kol bus 
negali pirktis ūkiuose, nes galima gauti atitinkamą 
jie neturi ryšių su vokiečių pagalbą iš užsienio lietu- 
ūkininkais.

3. Kad lietuvių šalpos merikos

5. Kad iš Tremtiniams

vių (ypač iš Jungtinių A- 
Valstybių, kur

tėjo žymus skaičius lietu- darbas būtų vykdomas per per carų persekiojimo lai- 

ninga?\susiiaikėTuoTieki- b^’ kuri 7ra Pači4 lietuvių migravęs
vių ūkininkų, kurie sąmo-

I
pašaro. Ištisi kaimai buvo 
sulyginti su žeme, o jų gy
ventojai, neišskiriant nei 
senelių, nei moterų, nei 
vaikų, žvėriškai buvo iš
žudyti. Didelis skaičius in
teligentų — profesorių, 
karininkų, Rašytojų, laik
raštininkų, kunigų, valdi
ninkų — buvo areštuoti ir 
išvežti į Vokietijos kon
centracinius lagerius ir 
kalėjimus, kuriuose didelė 
jų dalis laikoma net iki 
šioliai (šių metų gegužės 
pradžioje. — Red.). Visi 
lietuviai inteligentai buvo 
įtarti, kad jie esą anglo
saksiškų palinkimų ir nu
sistatymo. Dalis jų buvo 
apkaitinta šnipinėjimu an
glosaksams ir prieš juos 
teismuose buvo užvestos 

. bylos, šitose aplinkybėse 
I

mo vokiečių armijai jiems 
nustatytų kiekių maisto ir Y

išvežus lietuvius į Vokie
tiją. jų padėtis nerodė pa
gerėjimo. nes netgi Reiche 
jie vokiečių pareigūnų ne
buvo palenkti pasisakyti 
už besąlyginį bendradar
biavimą su naciais.

III.
KO LIETUVIAI 
TREMTINIAI 

NORI?
Akivaizdoje aukščiau 

dėstytų faktų Lietuvių Sa
vitarpė Pagalba turi gar
bės prašyti:

1. Kad, atsižvelgiant į 
lietuvių pasitarnavimą lai

visus vokiečiu okupacinės 
vyriausybės reikalavimus 
Lietuvių tauta atsakė pa
syviu pasipriešinimu ir iš
vystė platų slaptą veikimą 
prieš vokiečių okupaciją ir 
prieš nacionalsocialistų 
imperializmą. Šio pasy
vaus pasipriešinimo pada
riniai buvo visiškas nepa
sisekimas suorganizuoti 
lietuviškuosius SS legio
nus; atsisakymas duoti 
jaunimą darbams, sulaiky
mas lietuvių darbininkų 
nuo vykimo į Vokietiją beifsvųjų tautų kovoje prieš 
sabotažas transporto dar
bininkų. J tą lietuvių užsi
spyrimą naciai atsakė, į- 
vairiomis represijomis: jie 
uždarė Lietuvių Mokslo A- 

j kademiją, Vilniaus ir Kau- 
; no universitetus, Žemės Ū- 
jkio Akademiją Dotnuvoje,
Komercijos Institutą Šiau
liuose, Muzikos Konserva
torijas ir Meno Mokyklas 
Vilniuje ir Kaune ir įvai
rias kitas mokslo ir kultū
ros įstaigas.

t

iš-

Lietuvių Savytarpę Pagal- kotarpį iš Lietuvos yra e- 
’----- 3 apie trečdalis

suorganizuota vieton bu- mūsų tautos), ar kol bus 
vusio Raudonojo Kry- įmanoma grįžti į gimtąjį 
žiaus, ir kuri jau patvir- kraštą, jei jame bus gali- 
tinta 'karinės vyriausybės, ma gyventi laisvo žmo- 
— o ne per lagerius, ku- gaus gyvenimu, pagrįstu 
riuos steigia Tremtiniams idealais Atlanto Charterio, 
Tvarkyti Štabas. Lietuviai kuris garantuoja laisvę ir 
prašo atleisti juos nuo ap- taiką didelėms ir mažoms 
gyvondinim Ų 
nes jie turi šeimas su ma
žais vaikais, 
lingi įprastų maudynių ir reiškiame 
kitų šeimos gyvenimo bū- Jums asmeniškai 
tinybių, 
rasti pereinamo pobūdžio stą, kurį mes esame gavę 
lageriuose, skirtuose su- ir kurį dar tikimės gauti 
augusiems ir vyresnio am- ateityje.
žiaus belaisviams. Būtų 
neprasminga lietuviams 
skirti pereinamo pobūdžio 
lagerius, kai nežinia ar, ir 
kada, jiems bus galima 
grįžti į gimtąjį kraštą.

4. Kad Lietuvių Savitar
pei Pagalbai būtų skirtas, 
namas, kur būtų galima1 
perkelti raštinę ir duoti 
patalpas toms lietuvių šei
moms, kurios, bėgdamos 
nuo Rytų Fronto, paskuti
niu metu pasiekė šį miestą 
ar dabar buvo Sąjunginin
kų armijų išvaduotos iš 
vokiečių kalėjimų ar kon
centracijos lagerių ir da
bar (apie 200 asmenų) ne
turi kur prisiglausti. Šiuo-Į 
se namuose Lietuvių Savi-i 
tarpe Pagalba organizuo-j

lageriuose, tautoms.
Laukdami Tamstų pa- 

kurie reika- lankaus sprendimo mes 
savo padėką 

ir Jūsų 
kurių negalima įstaigai už pagalbą ir mai-

(pas.) Prof. J. Brazaitis.

Lietuvių Savitarpės Pagalbos 
pirmininkas.

* (pas.) Dr. Pr. Porasys, 
Lietuvių Savitarpės Pagalbos 

patarėjas.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
"VARPELIS”

į <iuoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
| vtnimo Amerikoje ir kituose kraš- 
* tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie- 
, tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa

vyzdžių ir trumpų straipsnelių.
Metams kainuoja tik $2.00

Adresas:
Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

nacių Vokietiją ir į lietu
vių tautos pakeltas aukas, 
ištremti ir pabėgę lietu
viai į Vokietiją būtų laiko
mi lygiomis su kitais 
Jungtinių Tautų žmonė
mis.

2. Kad būtų atkreiptas 
prielankus dėmesys į ypa
tingą lietuvių padėtį Vo
kietijoje ryšy su jų politi
ne padėtimi ir jų sunkio
mis pragyvenimo sąlygo
mis. šiam mieste ir jo apy

!
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ttaseviėių. Praną Dumbrauską, 
ir garbingai atleistus iš karo 
tarnybos Petrą Tamulionį ir A- 

■ dolfą Kariūną. Sveikiname!

HASHUA, N. H.

daug,ša savaitę užsidarė 
d.rbtuvių. Darbininkus paleido 
atostogauti su atlyginimu. Ta
čiau pas darbininkus nesimato 
tokios linksmios nuotaikas, 
kaip būdavo. Dabar neruošia 
jokių linksmų išvažiavimų. Ka
ro laikas. Bet už tai karčiamo- 
se tų linksmybių netrūksta.

I pi jos išvažiavimo, kurie visuo- 
' met būdavo sėkmingi, nesigirdi.
Mūsų kleb. kun. Dr. M. Cibuls
kis nesveikuoju. Buvo pasida
vęs i ligoninę, bet už poros die
nų grižo, ir dabar yra išvažia
vęs į Connecticut gydytis. Tai 
gal dėlto ir išvažiavimo šią va
sarą neruošia.

Palaidota 
Šv. Kazi- 
parapijos

4

Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 
Onos draugijos išvažiavimas, 
bet žmonių buvo mažai. Tik mo
terų darbštumas padarė kiek 
pelno draugijai.

Mūsų parapija dar turi devy- 
nius tūkstančius dolerių skolos. 
Klebonas pageidauja, kad para
pijiečiai šį metą tą skolą su
naikintų. Kad tik Dievas duotų 
mūsų klebonui sveikatą ir visi 

j parapijiečiai prisidėtų, tai leng- 
Ivai tą būtų galima padaryti. 
Parapija, rodos, turi apie 280 
šeimynų.

Šv. Kazimiero lietuvių para-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

MŪSŲ KARIAI
Neseniai teko sutikti LDS 65 Į 

kp. narių, pp. Prano ir Rožės l 
Ilkevičių sūnus kapitoną dak
tarą Praną ir jūreivį Juozą, 
; kurie grižo iš užjūrio karo fron- 
itų ir dabar atostogauja. Jie bu
vo parvažiavę pas tėvelius.

Taipgi teko sutikti leitenantą; 
Purvinį, viršilą (Sgt.) J. Ka-1 
rauską. puskarininką Joną Bar-

BŪŽfelio 24 dieną mirė 
LDS 65 kp. narė, Domicėlė 
Steponavičienė, 
birželio 26 d. iš 
miero lietuvių
bažnyčios su iškilmingomis 
gedulo pamaldomis šv. 
Kryžiaus kapuose.

A. a. Domicėlė Stepona
vičienė paliko dideliame 
nuliu lime vyrą Hipolitą 
Steponavičių, tris sūnus ir 
tris dukteris. Vienas sūnus 
ir duktė yra karo tarnybo
je

Velionė buvo darbšti mo
teris parapijoj ir draugijo
se. Jus rankų darbo mezgi
niai puošia bažnyčios alto
rius. Ji įvairiems reikalam 
negailėjo aukų.

LDS 65 kuopos valdyba 
ir nariai reiškia gilią užuo
jautą velionės vyrui ir šei
mai. o a. a. Domicėlės vė
lei amžiną atilsį.

Gilią užuojautą reiškia 
a. a. Domicėlės Steponavi
čienės vyrui ir šeimai LDS 
Centro Valdyba. Lai Die
vas suteikia a. a. Domicė
lės vėlei amžiną ramybę!

I
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L. Vyčių 17 ir 18 Kuopų 
SO. BOSTONO ir CAMBRIDGE 

PIKNIKAS
Liepos-July 29,1945
KEISTUČIO DARŽE

OAKLAND GROVE, E. DEDHAM, MASS.
So. Bostono ir Cambridge jaunimas susibūręs 

po Lietuvos Vyčių vėliava rengia šaunų PIKNIKĄ, 
kuris įvyks Liepos-July 29, 1945, Keistučio Darže, 
East Dedham, Mass. Vyčiai rengia plačią ir gražią 
programą: žaidimus, kontestus, dainavimą, dova
nų laimėjimus, muzikos — polkas, valcus, sukty- 
nius ir t. t. Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų. 
Jaunimas nuoširdžiausiai kviečia visus patriotin- 
gus lietuvius dalyvauti jų rengiamam piknike ir 
su jais praleisti dieną atvirame ore, kur bus ne
paprasta proga atnaujinti senas pažintis ir už- 
megsti naujas. Tai vienintelis mūsų jaunimo išva
žiavimas, kur bus begalo malonu pabuvoti tarp 
savųjų... RENGĖJAI.

Aštuntosios šarvuotos Divizijos Maj. Gen. 
John M. Devine, komandierius, sveikina tik ką 
sugrįžusį Čekoslovakijos prezidentą Edward 
Benes, Pilsen, Čekoslovakijoje. Čekoslovakijos 
prezidentas išbuvo ištremime šešis metus.

f

Į drabužius ir juos paruošia siun
timui, jeigu kas atneša. Nuošir- 

• . džiai prašome atnešti drabužius 
, 16 Lietuvos žmonėms, kurie yra iš- 

40 blaškyti po įvairius Europos 
Jurgio lietuvių 

36 St.
į Lietuvių 

Lr j svetainę, 13 St. George Avė.•
. Komisija tuos drabužius paims I 
i ir sutvarkys pasiuntimui į į 
Centrą.

, BALF (Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas) yra 
valdžios įgaliotas rinkti drabu
žius ir priimti aukas Lietuvos 
žmonių šelpimui. Tai yra vienin-l 
telis lietuvių fondas, kuris rū-' 
pinasi Lietuvos žmonių šelpi-' 
mui. Jeigu norite sušelpti Lie-' 
tuvos žmones, tai savo atlieka
mus drabužius arba aukas pri- 

26 St duokite nurodytais adresais, j 
BALF 22 skyriaus valdybos 
pirmininku yra A. F. Kneižys, 
rašt. P. Rakauskas, ižd. J. Ver- 
siackas. Garbės pirmininku yra 
kun. S. P. Kneižis. Jeigu norite 
gauti daugiau informacijų apie 

j drabužių aukojimą arba norite,

NORVOOD, MASS.
Šiomis dienomis pp. Jonas ir 

Juozapina Avižiniai, gyv. — 
Tremont St., minėjo savo — 
metų vedybinio gyvenimo su-' kraštus, į Šv. 
kaktį. pp. Avižiniai yra nuo-?araPiJos klebonija, 
širdūs lietuviško - katalikiško Geor«e Ave7 arba 
veikimo rėmėjai, įžymūs Šv.
Jurgio lietuvių parapijos para- 1 
pijiečiai. Išauklėjo tris dukreles 
— Marijoną, kuri yra WAC tar
nyboje. Oną ir Marcelę Vaitkū- 
nienę. Pastaroji gyvena Need- 
ham. Mass.

Šia proga sveikiname pp. A- 
■vižinius ir linkime ilgiausių me
tų!

I

■■■■■■■k.
Dzūkelis.

“Laimingesnis Dalykas 
Duoti, Kaip Imti” iap<i 20,35)

Džiaugsmas Našlaičiams

Paguoda Seneliams

Stiprybė Vaikeliams

Ramybė Dievotoms Mergelėms

Šventovė Darbuotojoms

Laimėjimas Aukotojams

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolynas
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

THATCHER STREET BROCKTON 54, MASS
P
Nauja Lietuvaičių, Bostono Arkivyskupijoje, Įstaiga Yra Mūsų 
Džiaugsmas, Pažiba. Iš Elmhurst, Pa., Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selės Perkelia Savo Centrą Į Brockton, Mass. Čia Turės: Naujo
kyną, Seneliams Prieglaudą, Našlaityną.

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

RIU, GERADARIU arba ReMeJU.

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

Siunčiant auką, prašome pasinaudoti pridėta iškarpa.

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

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

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

Auka S

Vardas. Pavardė

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

metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Amži
nieji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbės nariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
$500. Auka galima siųsti dalimis. Su pakvitavimu Vienuolynas išduos gražius 
liūdimus. AUKOJUSIEMS $25.00 ar daugiau, bus įteikta graži vyskupo P. Bučio 
knyga — “ŠVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE”.

SHENANDOAH, PA.

Birželio 23 d. mirė pavyzdin
gas viengentis. Vincas Kegolis. 
Palaidotas birželio 27 d. su iš
kilmingomis gedulo pamaldo
mis iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios vietiniuose kapuose.

Velionis prieš su virš 60 metų

, gimė Papiečių kaime, Suvalki
joj-
į Paliko dideliame nuliūdime 
i žmoną Teofilę, kilusią iš Smai
lių šeimos, vieną sūnų Joną, 
dukterį Mariją, kuri yra moky- 

' toja, ir dukterį Teofilę Bobi- 
Įnienę. Reiškiame užuojautą!

Kazys Mataitis.
. ■--------------------------------------—

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 15 d., tuojau po sumos, 
parapijos svetainėje, __
James Avė. Susirinkimas svar
bus. Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 M ai n St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

Pereitą šeštadienį karys Jo
nas Kulišauskas sugrįžo pas sa
vo tėvelius, gyv. Folan Avė., 
praleisti 30 dienų poilsio. Karys kad kas. paimtų drabužius iš jū- 
Jonas Kulišauskas dabar yra sl^ nanuL tai galite šaukti tele- 
apsistojęs Camp Edvvards. Lin- Ph°nu- NORwood 1449. 
kime Jonui geriausio poilsio pas 
tėvelius. PHILADELPHIA, PA.

Dabartiniu laiku pas pp. Vie
sulus. gyv. Fairview Rd., atos- šiomis dienomis gavo iš Romos 
togauja jų dvi anūkės, būtent, nuo p. V. L. laišką, kuriame 
pp. Joana ir Cynthia Bruzgaitės tarp kitko yra ir šie žodžiai: 

. iš Los Angeles, Cal. pp. Anta-; “Taip, dabar visas pasaulis 
nas ir Pranė Brūzgai yra ilgus turėtų sumobilizuoti savo jėgas 
metus gyvenę Norvvoode ir tu- kovai prieš tų baisią ligą — bol- 

i rėjo savo biznį. ševizmą, ir manau, jeigu sąjun-
------------- gininkai nepakeis

kos, tai pražudys ne tik visą 
Europą, bet ir save kartu..

Tai yra reikšmingas ir toli 
pramatantis pareiškimas ir į- 

■ spėjimas.

Vienas šios kolonijos veikėjas

Draugijų Valdybų Adresai

pp. Jonas ir Marijona (Okule- 
vičiūtė) Peshin (Pešinai), gyv. 
Norwoode, liepos 5 d. susilaukė 
pirmagimės dukrelės. Sveikina
me!

savo politi-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

TeL So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė, 

8 Winfield SL. So. Boston, Masa
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Das Drotokolu raštininke

•V JONO EV. B L. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirminlnkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Masa.

Prot. Ražt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 F 7th Šit.. So Roston Mass

❖ 
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žiu rinkimo. Bet drabužių rinki- (Richmonde). Pelnas parapijai.
Y mo komisija ir dabar priima Kviečiami dalyvauti. Jurgietis.
Y
YYYYYY
YYY❖

pp. Kneižių sūnus Antanas, 
praleidęs keletą dienų atostogų, 
grįžo j mokyklą liepos 5 d.

pp. J. ir U. Versiackai, gyv. 
Chapel St., gavo nuo savo sū
naus. majoro, Dr. Jurgio War- 

!ren (Versiacko) žinią, kad jis 
grįžo iš Europos karo frontų į 
New Yorką. Tikisi, kad turės 

; progą sugrįžti į namus praleis
ti atostogas.—

p. Jurgevičienė, po sunkios o- 
peracijos Norwoodo ligoninėje, 
sveiksta.

Birželio 3 d. įvyko piknikas, 
kurio pelnas buvo skiriamas pa
laikymui p. Antano Dziko veda
mos radio programos. Nors die
na nebuvo perpuikiausia, bet 
piknikas pavyko. Liks pelno.

Pranešėjas.

I

BALF 22 skyrius kol kas ne
turėjo susirinkimo dėl drabu-

■^krites 
rp'HOME 
K

Išaukštino Vilių Pošką
Philadelphia, Pa. — Šiomis 

mis dienomis Knights of Colum- 
bus organizacija pagerbė ilga
metį savo narį, mūsų viengentį, 
Vilių Pošką (Wm. PaschalI), 
pakeldama jį į ketvirtąjį laips-

|nį. Sveikiname!
I

I 
I

Liepos 19 d. prasidės bazaras 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos

SVARBUS IŠRADIMAS 
VISIEMS

Miracle Ointment Mostis nesenai yra išrasta, kuri praša
lina daugybę įvairių ligų. Ji yra padaroma iš gydančių žolių, 
kuri labai žmonijai pagelbsti. Labai naudinga būtų šios mos- 
ties įsigyti ir turėti savo namuose kiekvienai šeimai. Ji ap
saugos sveikatą ir sutaupys daug pinigų. Prašome įsitėmyti 
kokias ligas ji gydo:

Nr. 1. M. J. Svilpa’s Miracle Ointment For Tooth Ache, 
pagelbsti nuo dantų gėlimą, užnuodijimą ir taipgi sustiprina 
smegenis. Maži vaikai, kuriem dantys krinta, be abejo turi 
skausmo, o ši mostis skausmus atima. Motinos pasirūpinki
te ją įsigyti. Kaina $1.00.

Nr. 2, M. J. S. Mostis gelbsti nuo skaudėjimo kojų, rankų, 
pusiau, pečių, sprando, sąnarių ir raumenų, taipgi ir užsišal- 
dymų. Kaina $1.25c.

Nr. 3, M. J. Svilpa’s Miracle Salve For Skin Irritation 
gelbsti Pajels, Athletic Feet, “Rash Bojels”, išbėrimus. Si- 
nus, ausiu gėlimą, nudegimą nušutimą, odos trūkimą, žaiz
doms, saulės nudegimui ir įvairioms odos ligoms. Kaina šių 
mosčių tik $1.25c.

Nr. 4, M. J. S. Salve Mostis gelbsti nuo Poison Ivy ir kitų 
nežėjimų. Kaina $1.25.

Reikalaudami mosčių siųskite pinigus money orderį ar 
čekį. Siunčiame ir C.O.D., kuris prisius 30c. Štampais su or
deriu.

Adresuokite: M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A., Hartford 
6, Conn. Hartfordiečiai galite ateiti 944 Broad St. prieš P. 
Office. (Skelbimas).



Penktadienis, Liepos 13, 1945

VIETINES ŽINIOS
I

7DARBININKAS

Padėkos Žodis (VAIRŪS skelbimaiOkulevičiūtė, Dr. A. L. Kapo- 
chy. E. Vaicekauskienė, Pr. Ja- 
nulevičius, V. Paplauskas, J. 
Jakimavičius, J. Venys. S. 
Strazdas. R. Karsokas, J. Ke- 
šys, J. Zerolis, N. N., P. Klepo- 
nis, P. Grigas.

Viso surinkta aukų $295.87. 
žinias su atskaita sutei

kė iždininkų pirmininkas
Kapochy.

Šias

Dr. P. Luzackaitė,

PARSIDUODA 7 NAMAI —
18 šeimynų ir 2 storai, E St., 
So. Boston, Mass. Netoli Broad- 
way. Rendos neša $310. per mė
nesį, prekė $12.500.00. Kreipki
tės į offisą — R. J. Vasil, 409 
Broadway, Room 4, South Bos
ton, Mass. (8-13)

Šiose eilutėse pareikštais žo
džiais nuoširdžiausiai dėkoju 
visiems, kurie prisidėjo savo 
maldomis, gerais linkėjimais, 
aukelėmis, dovanėlėmis, ir atsi
lankymu pagerbti Kunigystės 
Sakramentą mano asmenyje lai
ke Įšventinimo ir Primicijų. Pa
vieniai surašinėti visus vardus 
gan sunku, nes ilgas sąrašas vi
sų, kurie paaukavo savo laiko ir 
darbo, kad visos iškilmės sklan
džiai pasisektų. Ypatingai esu 
dėkingas tiems, kurių vardų 
neturiu ir kuriems asmeniškai 
dar nesu padėkojęs.Dievas tebū
na jų atlyginimas — tai mano 
malda.

ŽINUTES
Melsimės už Primicijantą
Ponia Agota Švedienė gavo 

laišką nuo savo brolio sūnaus 
deakono Jono Svirnelio, Don 
Bosco Technical School, Shillo-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
6eštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

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.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ESTATE i. INSURANCE 

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

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

PADĖKA

Dr. A.
Rep.
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ne, India, kuriame praneša, kad 
jis bus šventinamas kunigu, lie-į 
pos 14 d., 1945. Primicijas lai
kys sekmadienį, liepos 15 d. Jis 
yra Tėvų Saleziečių kongrega
cijos narys. Paeina Marcinkonių 
parapijos.

Ši žinia yra labai linksma ir 
maloni kunigo Svirnelio tetoms. 
South Bostonietėms: A. Švedie
nei, Anielei Meškauskienei, A- 
gotai Jocienei, visiems Marcin- 
koniečiams, net visiems lietu
viams ir visiems katalikams, 
kadangi atsirado dar vienas sie
lų prietelis. Pasaulis neturėtų 
turėti jam pavydo. Jo tėveliai
tur būt nežinos savo sūnaus i 
misionieriaus laimės priėjimo ■ 
prie Dievo altoriaus. Jų širdys 
nujaus ką nors nepaprasto šiuo 
laikotarpiu — ypač liepos 14 d. 
ir 15 d., 1945.

Minėtos giminės stengiasi gel
bėti kun. Jonui. Meldžiasi ir au
koja kiek išgali. Nesenai pa
siuntė jam breviorą iš 4 knygų 
susidedantį. Tas gana brangus. 
Užsakė šventas mišias jo inten
cijai. kurios bus laikomos, salė
je, 7:30 v. r., šeštadienį, šventi
mų dienoje.

Būtų gerai, kad visi lietuviai 
katalikai pasimelstų, kad Die- 

ivas padėtų kun. Jonui atversti 
, kodaugiausiai žmonių prie tik- 
• rojo Dievo. Patarčiau net ir iš- 
; galiamą auką pasiųsti jo antra- 
į šu arba per minėtas jo gimines. 
: Apvaikščiokime jo primicijas 
Į dvasioje. Melskime daugiau 
i dvasinių pašaukimų.
| I1

Longinas švelnis,
L. Vyčių 17 Algirdo Kuopos 
vice-pirm., rengiamojo PIKNI
KO. kuris įvyks Liepos-July 29, 
1945, Kęstučio Darže. East De
dham, Mass., vienas iš rengimo 
komisijos šeimininkų, praneša, 
kad Vyčių piknike bus daug 
surprizų, žaidimų, kontestų, 
dainų, laimėjimų, muzikos ir 
be to dar visokių gėrimų ir už
kandžių. Todėl kviečia visus pa- 
triotingus lietuvius atvykti ir 

■ dalyvauti su jaunimu liepos-Ju- 
ly 29.

PRAŠOME ATSILIEPTI — 
Viktaras ir Antanas Jasiuko- 
niai (Jasiukonis) gyvenanti 
Detroit, Mich. ir jų sesuo gimu
si Pittsburgh, Pa. prašomi at
siliepti pas mane: Mary Kiškis, 
126 Endicot St., Worcester 4, 
Mass., nes aš turiu žinią nuo jų 
sesers ir josios vyro. Jei kas ži
note Jasiukonių adresą, labai 
prašyčiau man pranešti. (13)

Nuoširdžiai dėkojame 
nėms ir bendrai visiems 
maldas, šv. mišias ir pareikš
tas užuojautas žuvus mano vy
rui, J. V. Laivyno pareigūnui, 

Lietuvos Vyčių 18-tos kuopos Thomas J. Lyons, gegužės 11 d. 
į Cambridge, Mass., pirmininkė, š. m., Pacifiko vandenyne, už 
j Ji pranešė, kad Cambridge ir šios šalies ir kitų laisvę.

*2 South Bostono Vyčiai rengia 1 Lai gerasis Dievas visiems at- 
bendrą pikniką, kuris įvyks lie- lygina iš Savo gausių malonių 
pos - July 29, Kęstučio darže, šaltinio!
E. Dedham, Mass. Jos nuošir- Prašome ir ateityje prisimin- 
džiausias kvietimas visus lietu- ti a. a. Thomas J. Lyons savo 
vrus atvykti į tą jaunimo išva- maldose.
žiavimą, kuris bus nepaprastai 
linksmas ir gausus surprizais. ;
—------------------------------------- i Į
lietuvio ir toji kova yra šventa.

Laike šių prakalbų padaryta' 
rinkliava, kur aukavo sekantie-! 
ji asmenys: —

Kun. Pr. Virmauskis $50.00.
Mr. & Mrs. St. Mockus $11.00.
Po $10.00 — J. Tuinila, Ka

zys Vileišis. Eva Parker.

Po $5.00 — Adv. K. Kalinaus
kas, adv. j. Grigalius, adv. j. g transportiniais laivais 
Cūnys, w. Foley, adv. W. Lau- per vieną dieną, 
kaitis, Dr. A. L. Kapochy, Dr.
P. Jakmauh, A. J. Namaksy, S. 
Michelsonas, A. Ašmenskas.

Mr. & Mrs. A. J. Januškevi- Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
čiai $4.00. Į prįe ŠV. ONOS ir Stacijomis.

Po $2.00 — J. Arlauskas, A. į Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Mizara, G. Kruopas, A. P. Son- Jaskal, C. P. Šių knygučių gali- 
gailai. J. Andriukis, 
T. Zareckienė,
A. Ivaška. J. A. Jankauskas, J. 
Januškis, J. Bratėnas, M. Sut
kus, O. Liutkevičienė, N. Nor- 
butas, V. Jenkus, Mr. & Mrs. A. 
Frenzelis, M. Venys, A. Pleka- 
vičienė, J. Petrauskas, Pr. Lin- 
gis.

Po $1.00 — Adv. A. O. Shall- vėmis ir pieno bizniu, išleidžiant 
na, A. F. Kneižys, Mrs. Chan- 25,000 kvortų tarp dviejų para- 

’ chin. J. L. Petrauskas. Karpius-. pijų. Pardavimo priežastis — 
kas, K. Vasiliauskas, T. Lasdi- senatvė. Galėtų farmą pirkti 
kas, B. Karvelis. J. Beleckas. R. vienas ar du susidėję. Yra dvi- 
Usevičius, A. Gaputis. Mr. Yur- gubi namai. 7 kamb., didelė

• gelaitis. P. Pocius. D. Miskos- barnia su sailo, 130 akrų žemės, 
tikas, C. Parker, Aldona Par- vištininkai, 3 karų garadžius, 
ker. J. Udonis, J. Galinis. P. nauja dairy su elektriniu refri- 
Balkus. Mr. Nevronis, V. Medo- giratorium. Pienui virtuvė ir 
nis. P. Yenkus. J. Lekys. P. Svi- butelių mašinerija. 3 trokai,

• lienė, Slapenti. Morta šaparnie- traktoris su visomis ūkio tulši- 
nė. J. Gružas. Mrs. Smigelskis, mis 
A. Zarkauskas. M. Treinavičiū- 
tė, S. Griganavičius. A. Jocienė.
A.
N.

Taipogi dėkoju savo tėve
liams, broliukam, giminėms ir 
prieteliams už jų maldas ir pa
galbą; klebonui, kunigams, sa- 

, viešiems ir svečiams, taipgi ir 
klierikams už patarimus, atsi
lankymą ir patarnavimą laike 
šv. mišių; kun. Jonui Vaitekū
nui už gražų pamokslėlį; Sese
lėms už maldas ir tvarkymą 
procesijos ir chorui vadovavi
mą; chorui už gražų giedojimą 
laike šv. mišių ir pavieniams už 
patarnavimą laike bankieto; po
niai Ivaškienei ir jos jauname- 

lėių grupei už puikią programė
lę; mergytėms už dalyvavimą 
procesijoje; bažnyčios kolekto

riams už patarnavimą; “Darbi- 
' ninko” štabui už įvairius patar
navimus. Taip pat nuoširdžiau- 

įsiai dėkoju šeimininkei p. Na- 
nartavičienei ir jos pagelbinin- 
kėms, ir šeimininkui p. V. Va
latkai ir jo pagelbininkams ir 
visiems talkininkams, kurie taip 
gražiai surengė kilnų pokilį. Į 
rengimo komisiją įėjo daug as
menų — išvardinti visus be
veik neįmanoma, bet visiems 
esu taip pat dėkingas, nes išsi
juosę jie sunkiai ir ilgai dirbo. 
Šiuose sunkiuose karo laikuose 
jų darbas buvo dvigubai padi
dintas ir jie savo užduotį gra
žiai atliko.

Visiems savo geradariams 
linkiu gausių Dievo malonių. 
Nuo pat Pirmųjų šv. mišių aš 
juos visus prisiminsiu savo 
maldose ir taipogi ateityje daž
nai prašysiu Dievą atlyginti vi- 

Pirmadienį. lankėsi kun. An-'siems.
tanas Tamoliunas iš New Bri-j Dievo palaima telydi jūsų vi- 

! tain. Conn. Kun. A. Tamoliunas sus žingsnius.
yra “Darbininko” bendradarbis. 

Antradienį lankėsi p-lė Aldo
na Kukauskaitė iš Brockton.

I
Mass. Atsilankymo proga at- i 

j naujino metams “Darbininką” | 
i ir pasipirko dainų knygutę —j 
Vai Lėkite Dainos.

________

PAIEŠKAU savo trijų dėdžių, 
mamytės brolių: Juozą Miką ir 
Jurgį Gurevičių, kilusių iš Pot- 
pilėkalnių kaimo, Kalvarijos 
valsčiaus, Suvalkų apskričio. 
Gyveno pirmiau Shenandoah, 
Pa. ir rodosi, Shamokin, Pa. 
Labai prašyčiau atsiliepti, nes 
esu be galo įsiilgusi. Jei kas ži
notumėte apie juos, prašome 
pranešti sekančiu adresu: Miss 
Anna M. Sakalauskaitė, 575 W. 
End Avė., Apt. 11 C., New 
York, N. Y. (13-17-20)

Nuliūdusi žmona ir dukrelė— 
Genovaitė ( Kohanskaitė) 

Lyons ir 
dukrelė Genovaitė, 

velionio seseris — Helen Conlon 
ir Mary Harty.

who ha ve availed yourselves of 
i free American hospitality have 
good reason to celebrate this 
occasion with heads high, for 
your country, tortured and des- 
ecrated, is štili alive and resis- 
tant. The spirit of the Lithua
nian people will survive to the 
bitter end and will resist en- 
meshment in any federations, 
confederations or unions spon- 
sored by its neighbors. Lithua- 
nia mušt never become another 
nation’s vassel. It is foreign to 
your God-given right to be free 
people.”

Praktiškas kovos būdas stovi 
mums prieš akis, tai: rinkti 
drabužius Lietuvos pabėgė
liams'.

Lietuviams nuo karo nuken- 
- — a ■„ i • u i tėjusiems Drabužių Rinkimo,jams. Apsimokės ne vieną bilą. J

Vajus eina per šiuos liepos, I 
rugpiūčio ir rugsėjo mėnesius.

South Bostoniečiai neškite 
drabužius per šį vajų, kaip ir 
pirma: į bažnytinę salę, W. 5th 

: St., į Dariaus Posto salę, C St., 
Piliečių klūbo salę, E St.

Parapijos vienuolynui, liepos 
8 d., bažnyčioje, surinkta $275., 

i salėje — $75. Viso surinkta
j $300. širdingai ačiū aukoto-

I Skatina Kovoti
Senatorius David I. Walsh, sa

vo kalboje, pasakytoje, liepos 4 
d., So. Bostono High School sa
lėje, lietuviams, skatina mus 
kovoti iki atgausime Lietuvai 
laisvę:

“You Lithuanians in exilę
jI

ir į

LANKĖSI

34,000 Grįžo 8 Transpor 
tintais Laivais

New York, liepos 12 — 
"Daugiau kaip 34,000 karo- 
nuvargintų kareivių grįžo

įvairūs skelbimai

A. Molis, te gauti Darbininko adminis- 
A. Kaunelienė. tracijoje. Knygutės kaina 15c.

Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

PRAŠOME ATSILIEPTI. Ba
landžio 18, 1943 m. Hartford, 
Conn. mirė Kazimieras A. Ga- 
wenas, kitaip dar vadinosi 
Charles Lint arba Charles Lent 
ir Cazimer Gawenas. Jis Hart
forde gyveno per keletą metų. 
Prašome skubiai atsišaukti jo 
esantiems giminėms pas advo
katą Herbert H. Schwartz, jo 
palikto turto administratorių, 
720 Main St., Hartford, Conn.

(13)

PARSIDUODA NAMAS

PARSIDUODA ūkė su 65 kar-

So. Bostone, 76 Broadway, 
kampas A St., 6 apartmentai su 
šilima, 1 tavernas, 1 barberšapė, 
geros pajamos, kaina prieina
ma, nes reikia dalintis palikimą. 
Agentų nereikia. Telefonuokite: 
ALG-2039. 29-17

pa-

Pristatome Vyn§, Alų ir Tonikę
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

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

Su gilia pagarba ir padėka, 
Kun. Jonas Pr. Bernatonis, 

Šv. Brigytos par., 
Maynard, Mass.

Dar Apie Liepos 4-sios 
Susirinkimą

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Armijos Bazės

buvo kapitonas 
Jr. ir p. Regina

I
kapitonas Anta-

pietų

- įrankiais. Atsišaukite 
“Darbininkan”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27. Mass.

jĮ

Factory to you
Monuments 
Markers

Ali lettering and delivery 
anywhere in New England 

Vėrite for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

$85.00 up 
32.00 up

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
vvhen framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

Other permanents from $5. to $50. 
Luxurious IVaves Sėt YVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Ilours 8:30 to 5. Open Thursdav Evenings
i

GRABORIAI
PARSIDUODA 3 šeimynų na

mas, 74 Dix St., Dorchester, 
Mass.. po 6 kambarius. Visi mo
derniški įrengimai. Atsišaukite 
—17 So. Monroe Terr., Dorches- 

(7-22)

Liepos 4 d., 2 vai. po 
South Boston High School au
ditorijoj susirinkę patriotingie- 
ji lietuviai pagerbdami šios ša
lies 169-tą nepriklausomo ir lai
svo gyvenimo sukaktį, kartu 
nuoširdžiai prisiminė ir paverg
tos Lietuvos sunkią dabartinę 

i padėtį. Labai nuoširdžiai ir už
jaučiančiai Lietuvai i 

jviams kalbėjo Senatorius David i “ čiapa:T
I. Walsh. Senatorius VValsh net-: 
gi palygino šios buitį prieš 169 
metus su šiandienine buitimi 
Lietuvos. Jis net sujaudintas iš
sitaria : Kas būt šiandien iš šios į y Savickas 
šalies belikę, jeigu prieš 169į 
metus būtų išgirdę tie, 1 
kovojo, kad ši šalis būtų)

I

Švedienė, J. Kapočiūnas. 
N., R. Pool, S. Krištopaitis, 

R. Černauskaitė, D. Sapalius. B. 
Kasmauskienė, V. Barkauskas. 
F. Červienė, 
Strazdas. S. 
Stoškus, M. 
Rasimavičius,
volis, L. Masilionis. A. P. Ne- 

Iviera, B. Jakutis, Mankus, Vait- 
įkunienė, A. Dreinis, M. Ali- 

ir J,ie^U?>šauskienė, A. Varžinskaitė, T.
, A. šim- 

: kus, S. Kontautas, M. Mazgelis. 
D. Bučas. N. N., P. Karoblis. 
N. N., J. Kumpa. V. Gegužis, J. 
Staupas. A. Melčienė, J. Šokas. 

A. Navickas. M.

Į

K. Trinka, M.
Dirsa, N. N., L.
Gontautienė, Al. ter, Mass. ant 1 lubų.
A. Flynn, C. Ka- i

I
į

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Lonfl 

Distance 
Movinfl

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

3 ------------------------------------
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Apsivedė Kapitonas 
Augustauskas

Birželio 23 d. š. m., neseniai 
grįžęs iš užjūrio kapitonas An-I 
tanas Augustauskas ir gavęs! 
paskyrimą į Boston Port of| 
Embarkation. apsivedė su p. 
Betty Hudson iš Gatesville, 
Texas. Juodu sušliubavo katali
kas kapelionas 
koplyčioje.

Liudininkais 
John M. Heck, 
Glineckytė.

Jaunavedis
nas Augustauskas yra Water- 
burietis. Jo tėveliai ir dabar te
begyvena VVaterbury. Conn. 
Kap. Antanas buvo veiklus Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoj, bu- laisva, bet dėl didžiųjų
vęs L. Vyčių narys ir Šv. Vardo \hių saugumo turi vergauti... Tas 
draugijos vienas iš organizato- ■ aktas būtų laikęs šią šalį vergi
nu, i joj, tas pats ir su Lietuva, jeigu

Karo veiksmuose užjūry ka-! lietuviai nekovos, jeigu bus at- 
pitonas Antanas yra labai daug sižveigta į didžiųjų valstybių 
pasižymėjęs ir užsitarnavęs į- 
vairių medalių, tarp kurių turi okupuotos tautos vergaus am
žiuos: Sidabrinę žvaigždę. Pur-, 
purinę Širdį (dvi). Prezidenti
nės Vienatos Citavimą ir Pran
cūzų Garbės Kryžių.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime laimingo gyvenimo!

“saugumą”. tai Lietuva ir kitos

žiais... Tos ir panašios mintys 
pasakytos Senatoriaus David I. 
Walsh. tartum kvėpė kiekvie
nam lietuviui kovos dvasią, kad 
kovoti už Lietuvą, tai yra šven- 

'ta pareiga kiekvieno sąžiningo
f

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams- 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham 1304-R

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius Ir 
Balumuotojas 

Turi Notaro Teiaea

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 

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

Patarnavimas dieną. Ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 260*
I



Penktai enis. Liepos 13. 1945
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ISTORINIAI BRUOŽAI
talikams neparduoti tų lotų, 
dažinojęs. kad lietuviai nori pa
sistatyti katalikų bažnyčią. 
Mat, jis buvęs yankis ir užsi
spyrėlis protestantas.

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS It t,3----------------------------------------------------------

Į
I

-Vrp- Britain. Conn. — Skai
tytojams žingeidu žinoti šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
istorijos pradžia.

Todėl, čia talpiname keletą 
trumpų žinių, žymėdami, kad 
nuo 1894 metų birželio mėnesio 
vietos lietuviams pamaldas lai
kyti šv. Marijos airių bažny
čioje atvažiuodavęs kun. Juozas 
Žebris iš \Vaterbury. Conn. 
Tais metais lietuvių jau būta 
47 šeimos ir su viršum 200 lie
tuvių pavienių.

• ** « .,ir'''

_ 4
Naujai išleistas iš Maskvos paveikslas parodo, kaip rusų Maskvos ko

misarai vaišino Jung. Valstybių Valstybės sekretorių Edward R. Stetti- 
nius, Jr., laike jo vizito Maskvoje. Komisaras A. Y. Vyshinsky rekomen
duoja toastą Stettiniaus pagerbimui.

1895 me- 
kūriamosios 
susirinkime 

Mandzejaus- 
Kochanskis

WATERBURY, CONN MARIAHAPOLIS

Felict](i Zakaraitė

VVORCESTER, MASS

Vyčiai Kviečia Visus 
Į Pikniką

Ar norite pasilinksminti? Ar 
norite puikiai praleisti keletą 
valandėlių su mūsų lietuvišku 
jaunimu? Tai atvykite ir daly
vaukite L. Vyčių 116-tos kuo- 

i pos piknike, kurs įvyks parapi
jos darže, šalę bažnyčios, sek
madienį po piet, liepos 15 d. 
Kuopos valdyba ir visi nariai 
nuoširdžiai kviečia visus para
pijiečius ir Worcesterio bei apy
linkės lietuvius į šį savo metinį 
parengimą.

Įvairios komisijos sunkiai dir
ba, kad visko būtų ir kad vis

ikas būtų kuogeriausiai paruoš- 
i ta. Pirmininkė Felicija Zakarai- 
tė, kurios vadovybėje visos ko- 

• misijos veikla, praneša, kad 
taip ir šiemet piknikas bus vienas is puikiau

sių. Pranas Butkevičius ir Sta
sys Karsokas tvarkys stalą, 
kur atsilankusieji galės gauti 
skanių gėrimų. Elžbieta Kaliū- 
naitė vadovaus užkandžių sta
lui. Danielius Aikšnoras ir Ta
rnas Averka tvarkys įvairius 
žaidimus.
dovaus 
Edmundas 
tė, Aldona 
Kašėtaitė, 
Viktorija 

Į

pažymėti, kad vien tik jauni
mas dirbs ir visą patarnavimą 
suteiks tiems, kurie ateis pik- 
ninkauti.

i Lietuviai, paremkite šį jauni
mo parengimą. Jūsų atsilanky
mas bei parama bus Vyčiams 
paskatinimas nuolat veikti ne 
su svetimtaučiais, bet su lietu
viais. 116-ta kuopa dabar dirba 
labai gražų darbą kas link Lie
tuvos. Lietuvių Reikalų Komisi
ja beveik kasdien rašo laiškus 
tiems, kurie vienaip ar kitaip 
atsiliepia apie Lietuvą. Lietu
vos priešams toji komisija tie
siog yra erškėtis, nes jiems ne
duoda ramybės už jųjų klaidin
gus ir neteisingus pasakymus 

į apie Lietuvą. Lietuvos drau- 
; gams komisija nusiunčia gra
žius padėkos laiškus, kurie taip 
pat ragina juos toliau prielan
kiai rašyti bei kalbėti apie Lie
tuvą. Varyti toliau tokį naudin
gą mūsų tautai darbą, reikalin
ga turėti iš ko padengti visas 
lėšas. Štai kuopa kaip tik ir 
rengia pikniką šiais metais tam 
tikslui. Kas parems per savo 
atsilankymą šį pikniką, tuomi 
prisidės prie tęsimo gražaus 
tautiško veikimo.

Atsiminkite, kad šį darbą at
lieka jaunimas čia gimęs ir au
gęs.

Vyčiai lauks jūsų visų atei
nantį sekmadienį. Atsilankyki
te ir parodykite kokią meilę tu
rite dėl jaunimo. Jaunimas ne
užmirš jūsų gerą parodytą širdį.

Liepos 3 d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus susirinkimas. Pir
mininkas komp. A. Aleksis pa
tiekė atsišaukimą Lietuvos gel
bėjimo reikalu ir prašymą rink
ti drabužius ir maistą. Tik gai
la, kad negausus buvo susirin
kimas. Išdalinta atsišaukimai, 
kad atstovai priduotų draugi
joms.

Aukų priduota sekančiai: Šv. 
Onos draugija — 95c., Gyvojo 
Rožančiaus — $4.76, Tretinin
kų — 95c. Bendrai — $6.66.

LIETUVIŲ DIENA

Kaip kasmet, 
liepos ketvirtąją Marianapolyje 
buvo surengta Lietuvių Diena.

Žiūrint šių laikų nelengvo su
sisiekimo, žmonių buvo suplau
kę nemaža. 11 vai. jiems buvo 
atlaikytos mišios, paskui visi 
buvo pavaišinti, o po to prasi
dėjo linksmesnė dalis. Visų 
nuotaika ypač pakilo į pavaka
rę, kada svečiai ir viešnios įsi
dainavo lietuviškas dainas, ku
rios per Marianapolio sodus 
skambėjo gražiai, kaip retai 
Čion pasitaiko.

Kai kurie artimesnių parapi
jų klebonai savo bažnyčiose bu
vo žmones paraginę nepamiršti 
Lietuvių Dienos Marianapolyje. 
Už tai Marianapolio vadovybė rys’ 
jiems nuoširdžiai dėkoja.

Iš kunigų Lietuvių Dienon bu- 
Pereitą savaitę mūsų klebo- vo atsilankę prel. J. Am botas, 

nas kun. J. J. Valantiejus išva- kun. A. Petraitis, kun. J. Vai-’ 
žiavo į Kanadą. Turėjome sve- tekūnas, kun. J. Jakaitis, 
čių kunigų, nes mūsų parapijos (K- Vengras ir kiti, 
bažnyčioje birželio mėn. kas va
karą įvyko pamaldos. Dalyvavo 
šie svečiai kunigai: kun. A. 
Gurklys, kun. šeštokas iš New 
York, kun. Dr. A. Bružas ir 
kun. Ignotas. Koresp.

nyčia, tuomet kainavusi $6,-į _. . 7 7 T „ x |
aAaaa t t- J m- ' Šiomis dienomis St. Sgt. Al- 000.00. J. E. vyskupas Tierney ,. , „. _ °, , bmas Liutkevičius, sūnūs pp. M.jpareiguotas kun. Juozas Žeb- T . . ... _... .į Liutkevičių, gyv. 122 Nortonris atliko pašventinimo apeigas.' ,.,, , , . St., parvažiavo 30 dienų poil-Tų 1896 metų Velykose pir- . . \. ... __ . . .siui. Jis išbuvo 20 menesių An

glijoj. Yra lėktuvų mechanikas. 
St. Sgt. Albinas yra baigęs 

Crosby High School. Sausio 12, 
1942 m. įstojo į Jung. Valstybių 
armiją. Jis savo tarnyba yra 
pilnai patenkintas.

Džiaugiasi, jo tėveliai, ypač 
mamytė sugrįžusiu sūneliu. Lai 

i gerasis Dievas duoda jam svei
katą išlaikyti tarnyboje ir svei
kam grįžti į namus ant visados. 

R. P.

Britain. Ir.korporatoriais pasi-

Tikrovėje, lietuviai neprarado 
vilties. Jie pažinojo gerą airį 
kataliką James M. Curtin. turė
jusį sankrovą ir užeigą Purk 
gatvėje. Pas jį lietuviai dažnai 
susirinkdavo, ir jis buvęs labai 
palankus ir prietelingas lietu
viams. Todėl, lietuviai atsikrei- • ■’ namai lietuvių parapijai pas- 
pė pas jį pasitarti. Jis suprato kinas užtvjnintas Sv. An. 
kilnius lietuvių troškimus ir , . . ... ,dnejaus Apaštalo vardas. Gi po 
patarė kiek vėliau ateiti pas jį. , , „ .- r jr keletos dienų, būtent, rugsėjo

Tuo tarpu, James M. Curtin 24 dieną, lietuvių parapija lega- 
susitarė su Frederick N. Steele. liai inkorporuota tuo pačiu 
kuris sutiko jam parduoti tuos vardu, būtent: Saint Andrevr’s 
du lotus. Po kelių dienų. James Church Corporation of New 
M. Curtin. gavęs $1.400.00 iš
lietuvių, kurie pasitikėjo jam. rašė: Kun. Juozas Žebris, Jonas 
ir jis tuos du lotus nupirko savo Skritulskis ir Juozas Tutlis. 
vardu. Pačioje tikrovėje, ta rugsėjo

Kai po savaitės ar kitos. Liu- dvidešimt ketvirtoji, Šv. An- 
dvikas Mandzejauskas susitiko driejaus lietuvių parapijos gy- 
su Frederick N. Steele, tai sa- venime yra nepaprasta ir isto- 
vininkas ir protestantas sarkas- rinė. nes toji garbingoji diena 
tiškai prašneko:

“Jūs lietuviai jau nebepasi- 
statysite bažnyčios ant mano 
lotų.”

"Tai. dėl ko gi ne?” paklausė 
Liudvikas Mandzejauskas.

“Nes James M. Curtin jau nu
pirko tuos du lotus”, atsakė 
Frederick N. Steele.

Liudvikas Mandzejauskas. ge
rai žinodamas visą 
tik tarė: “Too bad”. 
damasis. tylumoje 
toliau.

Beje, ką gi daro
Curtin?

Jis būdamas labai
lietuviams, kurie troško bažny
čią pasistatyti, ir nenorėdamas, 
kad protestantas Frederick N. 
Steele tuojau dažinotų viską, ^yti šv. Andriejaus lietuvių baž- 
dėl to sumaniai padarė, užves- 
damas tuose lotuose daržą, ku
riame augo įvairios visokių rū
šių daržovės.

Gi birželio 12 dieną, 1895 me
tais. James M. Curtin tuos du mosios šv. mišios pradėtos lai- 
lotus perrašė Šv. Juozapo drau
gijos vardan.

Kaip pasirodo 
dalyvavo lietuviai, j Per-eidimo

ers. 
testantai 
jo tris 
Chestnut 
kuriuos 
Kadangi 
ir žemės

įdomi Istorija Su Žemės 
Pirkimu Bažnyčiai Statyti

Balandžio 1 dieną, 
tais, mėnesiniame 
lietuvių parapijos 
išrinkti Liudvikas 
kas ir Kazimieras
ieškoti žemės bažnyčios staty
bai.

Jie dažinojo iš Steele Broth- 
kurie buvo yankiai ir pro- 

kad pardavimui turė- 
lotus. atsirandančius 
ir Stanlev gatvėse, už 
reikalauta $3.000.00. 
buvusi kalnuota vieta 
išlyginimu: reikėtų ki

tų $3.000.00. kurių trūko: dėl 
to lietuviai ir nenupirko tų lotų.

Tačiau, jie sužinojo iš "Real 
Estate- 
N. Steele 
lotus ties 
gatvėmis. 
$1.400.00.

Ką gi čia daryti? Turint tik 
$*•00.00. iš kur gi gauti kitus 
$600.00? Atsitiko, kad tuo me
tu Šv. Juozapo draugija Gid- 
dingo svetainėje laikė svarbų 
savo susirinkimą, kuriame Liu
dvikas Mandzejauskas ir Juozas 
Tutlis paprašė, kad draugija 
paskolintų reikiamus $600.00 
kuriamosios naujos lietuvių pa
rapijos Jotams nupirkti. Nariai 
nubalsavo iš kasos paskolinti 
įrašomą sumą. Su jau surink
tais. realizuota graži suma — 
$1.400.00.

T pačio mėnesio, būtent, ba
landžio 18 dieną, sušauktas ne- 
pa? rastas kuriamosios lietuvių 
parapijos susirinkimas, kuria
me gausia: 
susirūpinę turėti lietuvis 
bažnyčią. Tame viešame susi- 
rir.k’me nutarta iš Frederick N. 
Steele tuos du lotus pirkti.

Visgi, kai Liudvikas Mandze
jauskas ir Kazimieras Kochan- 

nuėjo pas tą agentą pirkti 
tuos du lotus.
už kelių dienų sugrįžti.*-

Kai už kelių dienų sugrįžo. 
Liudvikas Mandzejauskas ir 
Kazimieras Kochanskis išgirdo 
liūdną žinią, nes Frederick N. 
Steele pasiryžo lietuviams ka-

agento. kad Frederick 
pardavimui turįs du 
Church ir Stanlev 

už kuriuos reikalavo

išką-ją užrašU- tai Šv.

S

agentas patarė

situaciją. 
Ir šypso- 

nužygiavo

James M.

prielankus

venime yra nepaprasta ir įsio- 
'  -t — “   a. _  _-l_r •• 1‘  

-------- —, M O  ~“““O J~ ———-X 
yra oficialė ir legalė lietuvių 
parapijos gimimo diena.

Spalių 11 diena, 1895 metais, 
kun. Juozas Žebris ir parinkti 
lietuviai užmieravo žemę, ir 
pradėtas bažnyčiai rūsio kasy- 
mas ir bažnyčios statymas. 
Kontraktorium buvo lietuvis 
Juozas Mrazas iš Waterbury, 
Conn.

Sausio 1 dieną, 1896 metais,' 
įvyko Šv. Andriejaus lietuvių 
bažnyčios kertinio akmens pa
šventinimas. Pats J. E. vysku
pas Mykolas Tiemey, D. D. at
liko iškilmingas pašventinimo 
apeigas.

Balandžio 5 dieną, 1896 me
tais, per pačias Velykas pa
šventinta naujai užbaigta sta-

Į Pereitą savaitę dauguma dar
bininkų turėjo atostogas. Gal 
todėl ir mūsų susirinkimai buvo 
neskaitlingi. Dabar turime im
tis darbo, būtent, rinkti dra
bužius Lietuvos žmonėms, nu- 
kentėjusiems nuo karo. Gelbė
kime suvargusius ir badaujan
čius.

I

Kitiems stalams va- 
Elena Gvazdauskaitė,

Vaškas. Ieva Lukšy- 
Varaškaitė, Elena 

Anelė Smolskytė ir 
Kunigonytė. Reikia ■

NEWARK,N.J
Gegužės 20 d. apsivedė Teodo

ras Sugges, L. Vyčių 29 kp. na- 
---- , su p. Karolina Kershaw. 
Jungtuvių ceremonijos įvyko 
Our Lady of Ali Souls bažny
čioje, East Orange, N. J.

I -------------
kun Į Birželio 10 d., Švč. Trejybės 

. lietuvių par. bažnyčioje priėmė 
Pajamų-iš Lietuvių Dienos Moterystes Sakramentą L. V. 

narė, p. Loreta Nemanytė su 
Įeit. Petru Jankausku iš Kear- 
ny, N. J.

I
gauta arti 1,000 dolerių.

ALUMNŲ SUSIRINKIMAS

>

Tą pat dieną buvo Marianapo-! Taipgi birželio 17 d., Švč. Tre- 
lio alumnų susirinkimas, kurin jybės lietuvių par. bažnyčioje į- 
atvažiavo apie dvidešimt buvu- vyko p. Eleonoros Verbaitės ir 
šių Marianapolio auklėtinių. j Įeit. Teodoro Barkausko jung- 

Jie savo darbą pradėjo iškil- tuvės.
mingomis mišiomis, kurias lai-- _________
kė kun. Alšauskas, atvykęs iš
Pennsylvanijos.

Pačiam susirinkimui pirmi-Į venimo.
♦ _______________

Karys Matas Bartnikas,

t

Linkime visiems jaunave
džiams laimingo vedybinio gy-

Per mėnesinį susirinkimą, 
kurs įvyko parapijos salėje, 
liepos 9 d. Juozas Averka pasa
kė Vyčiams prakalbą. Ponas A- 
verka varo kampaniją būti iš
rinktas Councilmanu iš Ward 5. 
Jis yra nuoširdus parapijietis 
ir nuolat remia visus parapijos 
parengimus. Jis išdėstė reika
lingumą visiems, kurie jau su
silaukė 21 metų amž.. eiti ir re
gistruotis, kad būtų galima bal
suoti per rinkimus, kurie įvyks 
mieste liepos 31 d.

kyti naujoje Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 
Kun. Juozas Žebris kas sekma- 

iš Water- 
pamaldas 

laikas nu-

iš miesto že-
arba pirkimo dienį atvažiuodavęs 

Juozapo draugi- būry, Conn. laikyti 
17 dieną, 1896
tuos du lotus

lietuvių parapi-

ja tik vasario 
metais, perrašė 
Šv. Andriejaus 

i jai (Vol. XX, pp. 61). Perrašy
mo aktą pasirašė: Jurgis Ko- 
chanskis ir Juozas Tutlis.

i
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Parapijos Inkorporavimas 
Ir Toiyneiga

1895 metų rugsėjo mėnesį vėl 
buvo sušauktas masinis lietu
vių susirinkimas Knights of 
Columbus svetainėje. Tada kū-

lietuviams. Pamaldų 
statyta 8 vai ryte.

I
I

Samata.

ninkavo kun. Bernatonis.
Buvo nutarta palaikyti ir

plėsti dabartinį alumnų biulete- ris buvo J. V. pirmoje armijoje 
|nį, kurio redaktorium paliktas ir buvo paskelbtas dingusiu, o 

_ į šio biuletenio sumanytojas kun.' vėliau vokiečių kaliniu, buvo iš- 
dienomis

Sveiki
name’ Karys Matas Bartnikas 
yra L. V. 29 kp. narys. F.

ku-

l

t

BROOKLYN, N. Y.
LAIMĖS NAUJAME 

GYVENIME
Liepos 9 d. dėdienė p. P. Pup- 

kienė suruošė “surprise bridal 
shower” p. Onutei Arbačiaus-

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą šeštadienį palaidota 

Marijona Liudžius, sena parapi
jietė. viena išpirmųjų parapijos

i tvėrėjų ir jos palaikytojų. A. a. 
Marijona priklausė prie kelių 
parapijos draugijų. Daug žmo
nių dalyvavo iškilmingose gedu
lo pamaldose ir palydėjo į ka
pus.

Bendrojo šalpos Fondo Vajus kaitei savo gražioje rezidenci- 
skelbiamas prie bažnyčios, taip- joje. Dalyvavo daug artimesnių 
gi skelbimai ir kitur dalinami. (draugių ir pažįstamų. Visos bu- 
Bet kadangi vajus vyksta kaip vo pavaišintos skaniais užkan- 
tik pačiam vidurvasari, kada'džiais ir linksmai praleido lai- 
žmonės išsiblaškę, tai manau, ką. Dalyvės gėrėjosi suneštomis 
kad darbas nebus taip sekmin- Onutei gražiomis dovanomis, 
gas. Žinoma, žmonės turėtų at-j
minti, kad drabužiai labai rei- už kario Nicholas 
kalingi dėl ateinančios žiemos Linkime jauniems daug laimės 
Lietuvos žmonėms, ir manau, 
kad atsiras geraširdžių, kurie 
pasirūpins daugiau padirbėti.

Vienoje Bridgeporto dirbtuvė
je įvyko didi ekspliozija. Už
mušta šeši žmonės, iš kurių vie-' 
nas lietuvis, ir apie trisdešimts' 
sužeista. Priežastis tyriama. 
Toje dirbtuvėje dirba daug lie

tuvių.
Artistė Merle Oberon ir fotografas Lucien K. 

Ballard, apsivedė per “proxy”, Juarez, Meksikoj.

J. Petrauskas. Alumnai, tarp laisvintas ir šiomis 
kitų dalykų, priėmė vieną pla- grįžo į namus poilsiui, 
taus masto nutarimą: sukelti 
kun. Jono Navicko atminimo 
fondą. Pradžia jau padaryta.

Naujon alumnų valdybon iš
rinkta pirm. Parulis, vice-pirm. 
— kun. Alšauskas ir kun. 
natonis, sekr. kun. šeputa.

AMSTERDAM, H. Y.

I

I

Liepos 15 d. p. Onutė ištekės 
Kasenchak.

ir pasisekimo. Aguona.

Moterų Sąjungos 29 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 18 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. 
Susirinkimas svarbus — prieš- 
seiminis. Rinksime atstoves į 
seimą. Kviečiame visas nares 
dalyvauti ir taipgi atsivesti

O.naujų. Rast.

V.

Ber- PIKNIKAS
cho-

PUTHAM, CONN
MERGAIČIŲ STOVYKLA
Vargdienių Seserys nuo lie-

Grįždamos į namus Amerikos 
Nepriklausomybės dienoje, Vy
tės Marijona Gvazdauskaitė ir 
Viktorija Kunigonytė tapo su
žeistos automobiliaus nelaimėje. 
Nariai džiaugiasi, kad nebuvo 
sunkiai sužeistos ir tikisi, kad 
tuoj pilnai pasveiks.

Auksas ir Sidabras.

Šv. Kazimiero parapijos 
ras rengia pikniką, kuris įvyks 
liepos 15 d. Šia proga kviečia 
visus lietuvius dalyvauti. Kvie
čiame taip pat ir iš apylinkės 
lietuvių kolonijų, kaip tai:

pos 1 d. savo vienuolyno patai-' Troy, Albany, Schenectady, 
pose turi lietuvėms mergaitėms Fort Plain, Herkimer ir Utica. 
stovyklą.

Dabar stovykloje yra arti 30 
mergaičių. Jos čia ilsisi, trupu
tį mokosi, ruošia programas, 
dainuoja, šoka lietuviškus šo
kius, važiuoja maudytis ir 
džiaugiasi gamtos grožybėmis.

Nuo liepos 15 d. stovyklaujan
čių mergaičių skaičius dar pa
didės.

j Šiame piknike nebus nei alka
nų, nei ištroškusių. Visi bus pa
tenkinti. Geras orkestras. Ai
dai neduos niekam ramybės, 
skatins visus smagiai pasišokti. 
Visi iš visur keliaukime į ruo
šiamą pikniką, Amsterdame, 
liepos 15 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos parke, Widow Susan 
Road. Reporteris.

Cl VE MHK
GIVE MORE

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.

KEEP YOUR
RED CROSS
JJTHISSIDE


