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CHURCHILL 
NEIŠRINKTAS

Londonas, liepos 26 — 
Britanija pasvyro kairėn. 
Darbo partija laimėjo 376 
vietas, Konservatyviai ga
vo tik 181 vietą. Taigi pre
mieras Churchill pralai
mėjo. Nauju premieru bū
siąs Clement R. Attlee.

Gyvenimo Sąlygos Baltijos 
Kraštuose
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Didėja Komunistiniai Dvarai 
Lietuvoje

New York (LAIC)—Lat
vių laikraštis “Drauga 
Vests” skelbia Latvijos 
pabėgėlių pranešimus apie 
dabartines gyvenimo są
lygas Baltijos kraštuose. 
Jų liūdymu, pinigų perka
moji vertė taip nukrito, 
kad prilygsta, tik 15%, 
ankstybesnės perkamosios 
vertės. Pavyzdžiui, vyriš
ki drabužiai, seniau kašta
vę 120-150 latų, dabar kaš
tuoja 800-1,000 rublių. (I- 
mant dėmesin, kad sovie
tai dolerį keičia į 5 rublius, 
vyriška drabužių eilutė 
kaštuoja apie 200 dolerių).

Naktimis vykdomi areš
tai, nors pasitaiko, kad ir 
dienos metu, ypač vyks
tant iš darbo, tai vienas, 
tai kitas pranyksta. Areš
tuoja ne vien veiklesniuo
sius, bet ir paprastus pa
syvius darbininkus. Ta
čiau daugiausia areštuo
jami buvę valdininkai, ka
riai, policininkai ir šau
liai. Į išvežamųjų sąrašus 
patenka dažnai ir tie, ku
rie susirašinėja su užsie
nyje gyvenančiais asmeni
mis.

Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščiuose tilpo laiškas 
iš Vilniaus krašto, kad ge
ležinkelio darbininko atly
ginimas — 8 rubliai die
nai (apie $1.50) ir pusė ki
logramo (vienas svaras) 
duonos už 50 kapeikų. Jei 
nori privatiškai daugiau 
ką nusipirkti, tai kilogra
mas (du svaru) duonos 
kaštuoja 30 rublių, lašinių 
— 500 rublių, bulvių — 10 
rublių.

New York (LAIC) - Ne-’ 
priklausomybės laikotar-i 
pyje lietuviai jau buvo iš
sivadavę iš dvarininkų 
jungo. Dabar vėl laužomai 
šventa lietuvio teisė į savo 
žemę, prievarta ste'giantj 
“tarybinius - kolektyvi-' 
nius” dvarus — Kolchozus 
bei Sovchozus. Šios vasa
ros pradžioje, kaip prane
ša Maskvos kontroliuoja
mi žinių šaltiniai, Lietuvo
je tokie komunistiniai 
dvarai jau apėmė 100,000 
ha (apie 250,000 akrų).

Rusai (sakė Vokiečiams 
Sunešti Visus Pinigus

Londonas, liepos 26 — 
Rusijos militarė adminis
tracija Vokietijoje įsakė 
visiems vokiečiams, kurie 
yra Rusijos okupuotoje 
srityje, sunešti ‘visus auk
sinius ir sidabrinius pini
gus, auksinius ir sidabri-
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Tolimųjų Ryty Karo Vadas 
Dalyvavo Trijų Didžiųjų 

Konferencijoj
prieš Japoniją.

Admirolas Lordas Louis 
Montbatten atvyko į Ber
lyną po pasitarimo su gen. 
MacArthur Philippinuose. 
Spėjama, kad admirolas 
Mountbatten perims ir 

o gen.
dalyvavęs ir MacArthur sukoncentruos

Londonas, liepos 26 — 
Admirolas Lordas Louis 
Mountbatten, Alijantų vy
riausias komandierius 
Pietrytinėje Azijoje, turė
jo pasitarimus su Prez. 
Truman, premieru Chur
chill ir, sakoma, kad pasi- Pietvakarinę sritį, 
tarimuose 
premieras Stalinas. Iš to visas savo vadovaujamas 
laroma išvada, kad Rusija karo jėgas įsiveržimui į 
greitu laiku išeis į karą pačią Japoniją.

i
I SMARKIAI DAUŽOMA 

JAPONIJA

Čia vaizduoja J. E. arkivyskupą Ricard J. Cushing, D. D., teikiant šv. Komu-

Guam, liepos 26 — Ja
ponų kraštas nuolatiniai 
daužomas iš oro ir Ameri
kos laivyno. Galingasis 

>v xxvui u- trečias Amerikos laivynas 
namo ko- telžia iš kanuolių didžiu-: 

j
gub, h biuauii- nij Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno Seserims, Brocktone, naujojo namo ko- nanuonų uiuzm-.
mus daiktus, užsienio bau- j<ioje / E arkivyskupui patarnauja kun. Feliksas Norbutas, Šv. Roko lietu- kulkas ( Japonų mies-i 
kos notas ir pinigus, ir vi- paJ.. vikaras Maįome veidą kun j Petrausko> tos parapijos vikaro, o pačioje us. fabrikus, gazo-
įV8.?1“?}*®’ ku,'luos v0‘ dešinėje sėdi šv. Roko lietuvių parapijos klebonas, LDS organizacijos Garbės na- ino sandelius ir kanuome-kiečiai išleido okupuotose 
teritorijose’.

rys ir ilgametis buvęs jos pirmininkas, kun. Jonas Švagždys, kuris yra paskir- nių stovyklas. Gi Amen- 
tas Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyno kapelionu.

J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., atnašavo šv. mišias Lietuvai
čių Seserų Vienuolyno koplyčioje liepos 21 dieną ir suteikė Seserims šv. Komuni
ją, dalyvaujant Šv. Roko lietuvių parapijos kunigams.

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno arba kaip jis dabar yra žinomas Sopulingos 
Motinos Vienuolynas viešas pašventinimas ir atidarymas įvyks rugsėjo-Septem- 
ber 3 d. (Labor Day). Tą dieną J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., at
našaus iškilmingas šv. mišias ir pasakys pamokslą 10 vai. rytą. Palaiminimą Švč. 

kad Sakramentu suteiks kun. J. Švagždys, Šv. Roko lietuvių parapijos klebonas. Pa- 
Harry S. Truman, maldų pertraukoje dalyviai turės progą papietauti, apžiūrėti įstaigą, pasiklausy-

liejaus ir gazolino šuli
nius ir sandelius. Jau ma
noma, kad Japonai prade- 
de pritrūkti gazolino, nes 
jų lėktuvai nepakila taip 
skaitlingai ginti savo mie
stų. Yra manoma taip, pat, 
kad Japonai teturi tik 5000 
lėktuvų, tai visai mažai, 
nes jie tik kovose prie O-

Ligos Kankina Europos 
Lietuvius

Prezidentas Kalbės Tautai 
Per Radio Apie 

Konferenciją
lie-Potsdam, Vokietija, 

pos 26 — Tikimąsi, 
Prez. T" ----
sugrįžęs iš konferencijos, ^i gražių lietuviškų liaudies dainų irlcalbų. 
kalbės per radio visai tau
tai apie įvykusią 
džiųjų” konferenciją ir jo- 

j je padarytus nutarimus.
__________

kos bombonešiai iš oro pa
leidžia tūkstančius ir tūk
stančius bombų, padega
mųjų ir sprogstančiųjų į 
industrijos miestus.

Pastaromis dienomis
‘smarkiai daužė Japonų a-

kinawa neteko 4000 lėktu
vų.

Tokio radio praneša, kad 
Amerikos laivynas daužo 
Japonijos pakraščių mies
tus.

Japonija Tikrai Siekia Taikos
New York, liepos 26 — mas Rusijai atitinka pagal

New York (LAIC) —Ba
das bei sunkūs pergyveni
mai karo metu daugeliui 
lietuvių palaužė sveikatą. 
Tarp sunkiau susirgusių 
minima eilė pravardžių. 
Mėnesinis maisto davinys 
vakarų Europoje atsidu- 
rusiems paliegėliams at
rodo sekančiais: mėsos 
800 gr., sviesto 600 gr., 
kruopų 600 gr., sūrio 375 
gr., druskos 100 gr., duo-vena \

GaoBGtrav

•y

Lietuviška Mintis Pietų 
Amerikoje

New York (LAIC) — Ar
gentinos lietuviai rūpinasi, 
praplėsti lietuviškąjį teat
ro meną. Paskutiniu metu 
jie suvaidino “Malūninin
kas ir Kaminkrėtis”, “Ne
turtas ne yda”, “Ponaitis”.

— Uragvajaus Lietuvių 
Kultūros draugija organi
zuoja lietuvių kalbos, isto
rijos ir apskritai tėvų ša
lies pažinimo kursus.

Rugsėjo - September 3 dieną (Labor Day) bus tikrai Naujos Anglijos lietu-
“3 Di- viams istorinė diena — viešas atidarymas Lietuvaičių Vienuolyno, Motiniško Newsweek žurnalas rašo, 

Namo ir Senelių ir Našlaičių prieglaudos. kad generalisimo Stalinas
Tikimės, kad lietuviai tą dieną iš visų lietuvių kolonijų, toli ar arti, dalyvaus nuvežė į “3 Didžiųjų” kon- 

Naujos Lietuvių įstaigos atidaryme. Jokios įžangos nebus, o tik kolekta. Kiek ir ferenciją japonų taikos 
kas aukos, bus Seserų nuoširdžiai padėkota. Stambesnės aukos bus įrašytos į au- pasiūlymą su sąlyga, kad 

Amerikos karo jėgos nesi
verš ir neokupuos pačios 
Japonijos.

Žurnalas taipgi sako, ne
paduodamas informacijų 
šaltinio, kad Widar Bagge, 
pasitraukiantis Švedijos 
ministeris Japonijai, ge
gužės pradžioje pasiuntęs 
Jung. Valstybėms “Japo
nijos reikalavimą išaiškin
ti Amerikos ‘besąlyginio 
pasidavimo’ formulą”.

Tai ką yra pasakęs J. V. 
valstybės departamentas, 
kad jis nieko nežinąs apie 
Japonijos taikos pasiūly
mą yra tiesa, nes tokio pa- 

, . . , . , _ , , siūlymo nebuvo. Tačiaukimo. Tokiu budu bus pa- dabar kaip rašo tag žurna.

kotojų ir Vienuolyno kūrėjų sąrašą.
Kviečiame visus lietuvius šiame istoriniame mūsų išeivijos sąskridyj daly

vauti, rugsėjo - September 3 dieną (Labor Day).

I Kiniečiai Artinasi K weilin
1

amerikiečių interpretaci
jos “besąlyginiam pasida
vimui”.

Jeigu tikrai yra toks Ja
ponijos taikos pasiūlymas, 
tai galima suprasti, kad 
patys japonai jau dabar 
žino, kad jie karą pralai
mėjo, o tik nori išsiderėti 
geriausias pasidavimo są
lygas.

Chunking, Kinija, liepos
26 — Kinijos armijos arti
nasi prie strateginio Kwei- 

i lin, buvusios Amerikos
14-tos aviacijos bazės 

Kwangsi provincijoje. .
merikos lėktuvai padeda Oro Laivynas bombardavo vų. 
kiniečiams kovoti. 'Japonijos laivyną Inlandj

---------------------------------- I jūros srityj. Amerikiečiai Gen. Kenney pažadėjo 
sužalojo ir nuskandino Japonijai masinį puolimą
mažiausia 20 japonų karo’su 10,000 lėktuvų, kurie iš 
laivų. Be to, sunaikino 60 sykio galės numesti 5,000 
priešo lėktuvų ir 110 suža-'tonų bombų ant vieno tai- 
lojo. 11‘ "

Viso per 16 pastarųjų ruoštas kelias įsiveržimui 
dienų nuskandino 430 ja- į pačią Japoniją.

______________
Guam, liepos 26 — Per, ponų laivų ir sunaikino ar 

■je A- dvi dienas Jung. Valstybių sužalojo 620 priešo lėktų-'

RUSAI SULAIKĖ AMERIKOS 
AMBASADORIŲ BLISS i—

Paryžius, liepos 26 — negali pasiekti Varšuvos, 
Jungtinių Amerikos vals- nes sovietų Rusijos vy- 
tybių ambasadorius Len- riausybė neleidžia Ameri- 
kijai, Arthur Bliss Lane, kos lėktuvams skristi virš' 

| rusų valdomos Vokietijos,
nos 3,000 gr., bulvių 3 ki- į Lenkiją. Jau trys savai-1 
logramai. Vaikai dar gau- tės kaip Amerikos amba- 
na po pora stiklų pieno į sadorius sėdi Paryžiuje ir| 
dieną. Cukraus, kavos nė- nesuranda būdo pasiekti' 
ra visiškai. (Kaip žinome, Varšuvą, 
kilogramas, arba 1.000 
gramų, prilygsta dviems 
su puse svarams). Churchill Sugrįžo Į Londoną

Mažins Punktus Už Mėsą
VVashington, liepos 26 — 

Racionavimo laikui prasi- (Londoną

i

Londonas, liepos 26 — 
Anglijos ministerių pirmi- 

...........o—_____ ninkas Churchill sugrįžo į 
Racionavimo laikui prasi- Londoną iš Vokietijos, 

: dedant nuo liepos 29 d., kad sužinoti rinkimų pa
bus pravestas “gan ben- sėkmės, ar jis vėl išrink- 
dras” sumažinimas punk- tas, ar kitas užims jo vie
tų už mėsą. Punktai bus tą. Rinkimų pasekmės bus 
sumažinti tiek, kiek bus žinomos tik už poros die- 
mėsos pardavimui.______ įnų.

350 LĖKTUVŲ DAUŽĖ 
SHANGHAI

las, toks pasiūlymas esąs, 
ir dabar priklauso nuo 
Prez. Harry S. Truman ir 
jo artimųjų patarėjų, ku
rie yra Postdame, išspręs
ti, ar Japonijos pasiūly-

Ispanija Išduos Prancūzą 
Buvusį Premierą

VVashington, D. C., liepos 
26 — Iš patikėtinų šalti
nių praneša, kad Ispanijos 
valdžia galutinai išspren
dė išduoti Pierre Lavai, 
buvusį Prancūzijos pre- 
mierą, alijantams.

Lavai negrįš tuo pačiu 
lėktuvu, kuriuo atvyko. 
Jis bus išvežtas Ispanijos 
lėktuvu. Madridas jau pra
šė leidimo nusileisti Itali
joj. Jis bus nuvežtas į tą 
patį aerodromą, iš kurio 
jis išvyko apie trys mėne
siai atgal.

Guam, liepos 26 — Ame
rikos bombonešiai daužė 
Shanghai uostą, sužalojo 
13 Japonų karo laivų, lėk
tuvus ir aerodromus.

Tokio pripažino bombar
davimą ir laivų sunaikini
mą.

0WI Atsisako Nuo Pelningo 
Biznio

pra- 
žur-

išlaisvino Prancūziją, 
dėjo leisti iliustruotą 
naliuką “Voir”. Tas žurna
las išaugo skaitytojais. 
Apmokėtų prenumerato
rių paskutiniame bertai- 
nyje buvo 370,000. OWI iš 
to žurnalo padarė gryno 
pelno $230,000.

OWI su rugpiūčio 15 d. 
š. m. laida nutraukia to 
žurnalo leidimą.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM —1230 KILOCYCLES

šeštadienį, liepos 28 dieną įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Radio programa visų Onų garbei. Programą iš
pildyti pasižadėjo atvykti dainininkas Jonas Tamulio- 
nis iš Nashua, N. H. Dalį programos išpildysime įre- 
korduotomis dainelėmis ir muzikos kūriniais.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki
locycles ir klausytis gražios lietuviškos liaudies prog- 
ram< s iš \VESX stoties, Salėm, Mass.

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

Paryžius, liepos 26 —Of-
fice of War Informationįgyjamos kova su savimi.
(OWI), kaip tik Alijantai Fichte. Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

Visos žmogaus jėgos į-
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SSSR REIKALAUJA GRĄŽINTI 
LAIVELIUS, KURIAIS LIETU

VIAI BEGO J ŠVEDIJĄ

Atvirutė Iš Europos— 
Paieškojimas

Stokholmas (LAIC) — Hitleriui, buvo mielai pri- 
Kaip žinome, keli šimtai 
lietuvių, gyvybes begelbė- 
dami, pereitais metais su
rado prieglaudą Švedijoje. 
Švediją, jie pasiekė žvejy
biniais laiveliais. Kaip pra
neša mūsų Stokholmo ko
respondentas. dabar rusai 
reikalauja tuos laivelius 
grąžinti atgal kaipo “So
vietinės Lietuvos” turtą.

“Didž. Gerb. p. Redaktoriau.
“Maloniai prašau per Jūsų 

leidžiamą laikraštį padėti su
rasti p. Marcelę Brazauskienę ir 
p. Veroniką Tamošiūnienę. Ro
dos. gjveno Manchester. Conn.

M

Tiso Atiduotas Į Komunis
tų Rankas

pažinusi nepriklausomą 
Slovakiją. Laikydami “Ne
priklausomą Slovakiją” Numerio ir gatvės nepamenu. 
Hitlerio padaru, nei Wash-i Redakcijos Prierašas: 
ingtonas, nei Londonas jos į p. Veronika Tamošiūnienė ar 
nepripažino. Sovietams šį tik nebus p. Kastanto Tamošiū- 
pavasarį prie Slovakijos;no žmona, gyv. Hartford, Conn., 
besiartinant, visa Slovakų i nes p. Veronika (SalaveiČikai- 

tė) Tamošiūnienė prieš apsive- 
dimą gyveno Manchester, Conn. 
Viešai netalpiname rašytojo 
vardo, pavardės, kad priešui 
nesuteikus žinių apie išvežtuo-

valdžia, su Tiso pryšakyje, 
bėgo į Amerikiečių užima
mas sritis. Komunistinei 
Benešo valdžiai reikalau
jant. Tiso liko išduotas 
kaipo karo nusikaltėlis. 'sius ir pabėgėlius.

London (LAIC) — Ne
priklausomą Čekoslovaki
ją 1938-39 m. likviduojant. 
Slovakija tapo “Nepri
klausoma Respublika”. 
Jos priešakyje stojo žino
mas Tiso. Trumpu laiku. 
Slovakiją de facto ir de

( 
iI
I 

jure pripažino visos Vo-j 
kiečių orbitoje atsidūru- 
sios valstybės. Slovakų pa
siuntinybės įsisteigė ne 
tiktai Berlyne, bet Romo
je, ir net Švedijoje. Suomi
joje, Ispanijoje, Portuga
lijoje, ir t. t. Net Sovietų 
Rusija, norėdama įtikti

Rusija Prašo 700 Milijonų Do 
lerių Pašalpos Iš UNRRA

------------------------ «>
VVashington. D. C., lie

pos 26 — Rusija jau prašė 
Suvienytų Tautų šalpos ir 
Atstatymo Administraci- 

* jos (UNRRA), kad jai 
įduotų 8700,000,000 pašal
pos. Tai stambi suma.

Be to, kiek laiko atgal 
buvo žinių, kad Rusija no
ri gauti iš Jung. Valstybių 
apie 6 bilijonus dolerių 
paskolos.

Latvių Pabėgėliai Ir Tremti
niai Europoje

pasiuntinybės 
pranešama, 

pabėgėlių bei 
įvairiuose Eu-

LIETUVOS FABRIKAI IR
RAUDONIEJI KAMPELIAI

j

laukė ir Lietuvos mecha
niškos instaliacijos.

Toliaus pranešama, kad
Šiaulių įmonėse veikia 30 
raudonųjų kampelių, dar
bininkai verčiami studi-

girdi, net juoti Stalino, ir kitus ko
munistų partijos veikalus. 
Šiai žinutei noriai tikime.

New York (LAIC) — 
Propagandiniais sumeti
mais, vietinė komunistų 
spauda skelbte skelbia a- 
pie atsisteigimą pramonės 
Lietuvoje.

Pranešama,
Šiaulių odos fabrikai (buv. 
Frenkelio įmonės) pradė
jo veikti. Tuom tarpu mes 
žinome, kad karo nualin
toje Lietuvoje net karvė; 
yra retenybė. Pasiremiant 
bešališkų stebėtojų prane
šimais (žr. New York 
Times) sovietai iš viso o- 
kupuoto krašto intensy
viai evakuoja visą mašine
riją. Viskas vežama į Rusi
jos gilumą. Neabejojame, 
kad tokio pat likimo susi-

Kinijos Komunistai Puola 
U. S. Politiką

Karo žinovai geologistai surado, kad Guam 
saloj yra po geroku žemės sluoksniu gero gėri
mui vandens. Šie vyrai jau pasiekė norimą vie
tą, išsikasę gilų tunelį.

Mano Giminėms Ir Prieteliams
Tik ką gavau žinią iš Lietuvos, kad mano sesuo 

Elzbieta mirė lapkričio 26 dieną, 1944 metais. Visi turi 
brolių ir seserų ir vienam ar kitam mirtis ne naujiena, 
ypatingai šio karo metu daugeliui mirtis išplėšė bran
gių asmenų. Bet šioji mano sesuo man ir daugeliui ki
tiems reiškia daugiau negu sesuo. Būdama vyriausia 
ir daug už mane vyresnė, jiji buvo man kaip ir motina. 
Kad aš esu kunigas, tai buvo jos mintis, jos dėka ir jos 
pasišventimas. Ir jeigu aš kam ką nors gero padariau 
kaipo kunigas, ir jeigu mano kunigiška veikla buvo 
kam nors naudinga, tai dėkingumo dalis priklauso ma
no seseriai Elzbietai. Jiji pasiliko mergina visą savo 
gyvenimą, nors daug gerų progų turėjo ištekėti, kad 
galėtų pasišvęsti kitiems ir visą save atsiduoti Kristui. 
Ir visą gyvenimą šventai Kristui tarnavo.

Apgailestaudamas savo sesers a. a. Elzbietos Va
siliauskaitės mirtį, prašau visų giminių ir prietelių pa
simelsti už jos vėlę. Iškilmingos pirmos žinios mirties 
mišios už jos vėlę įvyks antradienį, liepos 31 dieną, 8 
valandą ryte, Aušros Vartų par. bažnyčioje, Worces- 
ter, Mass.

Kun. K. A. Vasys.
LDS Centro Valdyba, “Darbininko” Redakcija ir 

Administracija reiškia gilią užuojautą kun. K. A. Va- 
siui, nuoširdžiam LDS organizacijos ir “Darbininko” 
rėmėjui ir bendradarbiui, mirus jo sesutei, a. a. Elz
bietai Vasiliauskaitei pavergtoje Lietuvoje.

JUGOSLAVIJOJE, KAIP 
LIETUVOJE

Sumažina Jautienos Mėsos 
Pristatymą

Washington, D. C., lie
pos 26 — J. Valstybių Ka
ro vadovybei rekomenduo
jant, Agrikultūros depar
tamento sekretorius An- 
derson įsakė sumažinti 
jautienos mėsos siuntimą 
armijai.

Tokiu būdu gal gaus 
daugiau mėsos civiliai.

Pietų Amerikoje—Dėl 
Lietuvos Laisvės

New York (LAIC) — 
Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro išspausdinta Bal
tijos nepriklausomybę gi
nanti knyga: “Os Estados 
Balticos, sua Situacao e 
seus Dereitos”. Ją išleido 
bendromis pastangomis 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos konsulai.

Lietuviai Afrikoje
Pietų Afrika (LAIC) — 

Tolimame pietinės Afrikos 
žemyne yra įsikūrusi Lie
tuvių Kultūros Draugija, 
kuri jau veikia apie porą 
metų. Paskutiniu metu jos 
veikimas daugiau išplės
tas ir jie daro žingsnių pa
dėti Lietuvos žmonėms 
drabužiais, batais ir tt.

Draugija yra kontakte 
su Liet. Amerikos Infor
macijos Centru.

Vyčių Piknike Dainues Ir 
Dainininkė Skirkevičienė

Nashua, N. H. — Liepos 
26 — Rengiant L. Vyčių 
pikniką liepos 29, Kęstučio 
parke, E. Dedham, Mass., 
telephonu buvo užkviestas 
muzikas Jonas Tamulionis 
atvykti ir sudainuoti bei 
pagroti ir vadovauti ben
dram, atvirame ore, cho
rui. Bet rengėjai vėliau su
sisiekę su muz. Tamulio- 
niu užprašė talkos daini
ninkų iš Nashua, N. H. ir 
tas pavyko, šiandien gau
tas pranešimas, kad su p. 
Tamulioniu atvyks į pikni
ką ir dainininkė Skirkevi
čienė ir ji sudainuos solų 
ir duetų. Rap.

VVashington (LAIC) —
Latvijos 
biuletenyje 
kad latvių 
tremtinių
ropos kraštuose esą netoli 
trijų šimtų tūkstančių. 
Prieš Vokietijos žlugimą 
jie buvo verčiami dirbti 
vokiečių pramonėje po 12 
valandų per dieną. Vyrai 
gaudavo už darbo valandą 
po 60 pfenigų (apie 25 et.), 
o moterys po 40 pf. Žlugus 
Vokietijai, pasibaigė ir 
darbai. Kai kur latviai, su 
kitais tremtiniais, apgy
vendinti tuščiose alaus da
ryklose ir pan.; kiti gyve
no stovyklose. Gyvenimas 
stovykloje nelengvas: ne
galima laisvai išsikelti, nė
ra laikraščių, radijo, nuo
lat rūpestis, kad jų neiš
duotų naujiems okupan
tams. Padėtį sunkina ir 
kalbos nežinojimas. Mažai 

_ kas iš latvių kalba vokiš- 
in(kai, dar mažiau angliškai.

Daugelis latvių yra netoli 
Šveicarijos sienos.
— Danijoje esą apie 2,000 

— latvių pabėgėlių.
— Belgijoje latvių trem

tiniai gyvena drauge su 
estais ir lietuviais. Ten 
jiems esą labai sunku gau
ti darbą. Kaikurie dirba į- 
monėse.
— Prancūzijoje latvių 

padėtis (kaip ir lietuvių) 
buvo tuo sunki, kad juos 
norėta jungti su rusais. 
Prancūzijoje esantieji lie
tuviai yra gavę reikiamas 
pašalpas iš Lithuanian 
Relief Fund, latviai irgi 
norėtų pašalpą panašiai 
sutvarkyti.

Atsteigtas Latvijos Rau
donasis Kryžius su centru, 
Luebecke, Vokietijoje. Jo 

$ i pirmininku yra Dr. N. Vet- 
$ ra. Tačiau tai organizaci- 

r

I

Chungking. liepos 26 — 
Kinijos komunistų radio 
skelbia, kad Amerikos nu- 

' sistatvmas link Kinijos 
pasidarė “imperialistinis” 

i ir nužemintų Kiniją į A- 
merikos Kolonijų statutą.

:♦> -se- <«- <♦> <«•

New York (LAIC) —Ju
goslavijoje lankęsis New 
York Times koresporiden- 
tas praneša iš Graikijos, 
kad Jugoslavijoje bet koks 
Tito vyriausybės kritika
vimas apšaukiamas fašiz
mu. Krašte- viešpatauja 
teroras. Nors yra paskelb
ta politinės opozicijos lais
vė, bet gyventojai įbau
ginti netgi turėti ryšių su 
britais ir amerikiečiais, 
nes tas jau laikoma fašis
tinių palinkimų ženklu/ 
Net lankymąsi į USA ir 
Britų Ambasadas slapto
ji Tito policija laiko įtar
tinu ir tardo apsilankiu
sius. Pasitaikė, kad buvo 
areštuoti Amerikos pilie
čiai už lankymąsi savo pa
siuntinybėj. žemvaldžiai, 
pramonininkai, profesio
nalai, karininkai ir prieš
kariniai valdininkai savai
me jau laikomi įtartinais. 
Tito režimas krašto politi
nį likimą visiškai riša su 
Sovietų Rusija. Krašte,
jau karui pasibaigus, vyk- NA vadinamos).

darbininkus,

doma karinė mobilizacija. 
Be to Jugoslavijos tragedi
jai pilnumoje suprasti, 
pravartu prisiminti, kad 
per visą Europą eina ma
sinis ir beatidairinis jugo
slavų, išdavimas Titui. Tas 
liečia tiek karo belaisvius, 
tiek išlaisvintus buvusius 
vergus
tiek užtiktus politinius e- 
migrantus.

Vyksta didelė, dar nere
gėta savo mąstu ir pasi
baisėjimu žmonijos dra
ma... Vienas šiurpulingas 
epizodas buvo aprašytas 
New York Times liepos 16 
d. laidos 3-iame pusi. ‘Free 
Jugoslavs seized on return 
— many of 250,000 ex- 
captives in Reich jailed at 
border for political opi- 
nions’. Tarp kitko aprašo
ma vieno besislapstančio 
karininko savižudybė Bri
tų Ambasadoje, kad pasta
roji atsisakė suteikti jam 
prieglaudą, nuo jo perse
kiojusios Tito GPU (OS-

Reikalinga Darbininkų 
Valdžios Įstaigose

Dažnai gauname J. V. Civilės 
Tarnybos atsišaukimus, kuriuo
se reikalaujama paprastų dar
bininkų, mechanikų ir jiems pa- 
gelbininkų, daktarų-dantistų ir 
jiems pagelbininkų. Patartina 
visiems, kurie nori gauti valdiš
ką ar karo departamente darbą 

! kreiptis pas REGIONAL DI- 
RECTOR, FIRST U. S. CIVIL 
SERVICE REGION, BOSTON 
9, MASSACHUSETTS.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

Z3 ta čiaudi

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

ŠUE.VČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

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

j—z- ynrį a». jut. -v- .•ae. m. at. jut.. aA. ..ae... ■»*.

Lietuvio Išvežto Vokietijon Atsišauki 
mas J AmerikiečiusSurinko 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 spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

I

i

“Darbininko“ Administracija,
Siunčiu S ............. ir prašau prisiųsti . knyga (s)

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardai ir Pavardė

Gatvė .................
Miestas ir Valstija

į

jai trūksta kaip lėšų, taip 
ir medikamentų.

Lietuviai Iš Vargo Stoja l 
Svetimšalių Legi joną

Daugiau vietinių žinių 
telpa 6-tame puslapyje.

New York (LAIC) —Pa- 
skutinėmis žiniomis iš Eu
ropos apie šimtas lietuvių 
įstojo j prancūzų svetim
šalių legijonus.

“Didž. Gerb.

“Nežinau ar atrasiu, todėl la
bai trumpai ir rašau, tik trum
pai primenu kaip čia patekau iš 
kur dabar rašau.

“Iš Lietuvos buvau išvežtas 
Vokietijon ir išsiųstas į vakarų 
Vokietiją, ties Luxemburgu į- 
tvirtinimo darbams. Gyvenimo 
sąlygos buvo nepakenčiamos.

“Ties čia pavyko perbėgti 
frontas ir patekti į Jūsų armi
jos užimtą sritį. Dabar gyvenu 
lagery netoli Triero, o kur vė
liau būsiu sunku pasakyti. Žo
džiu, lietuvių padėtis visiškai 
neaiški. Labai prašau lietuvių 
draugijom pranešti, kad sku
biausiai lietuvių likimu Vokieti, 
joje pasirūpintų. Tėvynė oku
puota. Pagalbos šauksmas lieka 
tik pas Jus.

“Linkiu viso geriausio.
St. J.

P. S. Tuo reikalu Amerikos lie
tuvių atstovybės turėtų kreip

tis į užsieniečių stovyklas Vo
kietijoje, kuriose yra ir lietu
vių. , St. J.

Svarias Pranešimas
Rugpiūčio mėnesio Jėzaus 

Širdies laikraštis “žvaigždė” 
pradėjo spausdinti labai įdo
mius Panelės Švenčiausios apsi
reiškimus Portugalijoje. Tie ap
sireiškimai ir nepaprasti dan
guje tūkstantinių minių matyti 
ženklai yra tokie gražūs, Mari
jos žodžiai karo baisybių pri
slėgtai žmonijai tokie svarbūs, 
kad kiekvienas katalikas turėtų 
juos žinoti ir giliai įsidėti į šir
dį. Jei nieko nelaukdamas užsi
sakysite “žvaigždę“, galėsite 
džiaugtis tais aprašymais per 
visus metus.

Užsakymus su vienu doleriu 
metams siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE,
488 E. 7th St.,

So, Boston 27. Mass. t
k
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Karo Kapelionai
Liepos 29 d. — rašo “Pilot” — sukanka 170 metų 

nuo įvedimo karo kapelionų tarnybos į Jungtinių Vals
tybių kariuomenę. Kariškas amatas nesuderinamas su 
dvasiškių pareigomis, bet karui iškilus, dvasios vadai 
yra šaukiami aprūpinti tikinčiųjų kareivių sielos rei
kalus. Čia susidaro lyg kokia keistenybė: ten kur siau
čia kerštas, neapykanta ir masinės “legališkos” žudy
nės, skverbiasi krikščioniška meilė ir gailiaširdystė. 
Kareiviai kits kitą žudo, o kapelionai aprūpina mirš
tančius meilės ir atleidimo Sakramentais, lanko su
žeistuosius, ligonius, paguodžia ir ramina nusiminu
sius ir apleistuosius. Sunku išpasakoti, kiek gero ka
pelionai kareiviams padaro ne vien kautynių metu, 
bet ir kitose aplinkybėse. Armijos stovyklose, kur ruo
šiami ir mokomi naujokai, karo kapelionai atlieka tar
si klebonų pareigas. Laiko Mišias, klauso išpažinčių, 
suteikia Moterystės Sakramentą; sako pamokslus, at
veda suklydusius ir atšalusius į tikėjimą; išrūpina ka
reiviams kokių tik galima lengvatų, pakelia jų dvasią, 
pataria jiems įsižiūrėti į Kristaus pavyzdį ir nešti sun
kų kareiviavimo kryžių tokia pat kantrybe, kaip ir Jis 
savo kryžių nešė. Daugelis kareivių savo laiškuose į 
tėvus ir gimines negali atsigėrėti kapelionų uolumu ir 
pasišventimu. Dažnai susidurdami su mirties pavoju
mi, kareiviai tampriai susijungia su religija ir randa 
joje vienintelį savo susiraminimą. Tai vis pasidėkojant 
kapelionams. Ir karo vadovybė įžiūri nepaprastą mo-

1945 metų Karo dvasia. Šalia armijos, laivy
no ir oro jėgų karių stovi karė moteris ir moteris 
darbininkė. Tai simboliškas vaizdas šio karo.

BALF ATSIŠAUKIMAS

3

DOTNUVOS AKADEMIJOS 
LIKIMAS

Nepriklausomoje Lietuvo
je dar veikė, taip vadina
moji, kultur-technikų mo
kykla Kėdainiuose. Prak
tiškų studijų reikalui aka
demija valdė 460 ha (1150 
akrų) dvarą ir 35 ha pa
vyzdingą ūkį.

Be to, prie Akademijos 
buvo eilė atskirų mokslo 
ir mokymo įstaigų, labora
torijų. bandymo laukų ir 
1.1. Vien bibliotekoje buvo 
priskaitoma per 30,000 to
nų. Žinoma, visus tuos į- 
rengimus gerokai apnaiki
no. išgriovė naciai.

Normaliai
buvo apskaičiuota 220 
studentų. Faktas, kad So-

New York (LAIC) — 
Maskvos kontroliuojamų 
šaltinių informacijomis 
Dotnuvos akademijoje da
bar esą 339 studentai, rek
toriumi prof. Kriščiūnas.

Šia proga verta priminti, 
kad Dotnuvos žemės ūkio 
Akademija buvo įkurta 
1924 metais. Prieš pat ka
rą. Akademijoje veikė ke
turios sekcijos: žemės dir
bimo, žemės ūkio ekono
mijos, gyvuliu ūkio ir mo
terų namų ūkio skyrius. 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Dotnuvos Akade
mija siekė pagrindinai pa
ruošti ūkininką - agrono
mą, kurs galėtų kelti že- . 
mės ūkio Lietuvai tipingą vietai šiuo _ metu į Akade- 
kultūrą. Mažiau speciali- miJ3 suvarė net 339 stu- 
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zuotam personalui ruošti, dengus, turi būti aiškina-
- mas įprasto sovietinio 

j “tirštinimo” šviesoje, su
; visomis menkesnio

darto žymėmis. Tas pats Daug lengviau numirti 
negu su ja gy- 

Ernest Dowson.

KIEK REIKIA RŪBŲ
Vienam žmogui žiemai 

aprėdyti reikia vidutiniš-APRĖDYKIME Buvo ūkininkų, kurie, pa-
N U PLYŠUSIUS įsikinkę vežiman paskutinį

Lietuvių tautos vargai ir . . , .., ‘ ° •_ giais perskrodė beveik pu-aukos šiame kare pereina 1 .. , ■ |sę Europos, pasiekdamivisas musų vaizduotes n- u x .. u. ’. r„ 
bas. šiuo metu patį di-i A.ustn^ SveManją, f™?' 
džiausią skurdą turi per-i . J^’ f* .„ ... “T • . . toks vargo kelias įssitiesegyventi Lietuvos tremti-1 v m •, -r-, '.net per 2,000 mylių. Tai
jert ™ apla3W).000OJiė ^do. vargo ir ašarų ke-į DARBAS LABAI DIDE- 

j 4. u- j v r a lias. Daug moterų ir kudi-sudaro stambią dali lietu- , . ® .7. • ikių išmirė tose vargingose,viskai kalbančios visuo- _____
* menės Europoje. Jų tarpe 

yra dauguma žmonių, rei
kalingiausių tautos kultū
rai išgelbėti.

Visos tautos pripažįsta,|

imami su gyvenamais na
mais, kur viename kamba
ryje neretai tenka gyventi 
kelioms šeimoms.

Neabejotina, kad Akade
mijos sutirštinimas yra

Akademija susijęs ir su reikalu papil
dyti gerokai praretėjusias 
eiles vadinamų “kultur- 
technikų”, ypatingai tu
rint galvoje “stachanovis- 
kais” tempais dabar vyk
domų Lietuvos ūkio kolek- 
tivizaciją.

stan-' ----
■ i' r 

ČLUJL CL1 V L1 1 ClAlčl VILI U L1111*5'* j . w_ . v w .

kai apie 20 svarų U.Z^°Urf’
Visiems lietuviams trem- 
tiniams aprėdyti padėvė- ■ 
tais rūbais reikėtų iki 7į 
milijonų svarų. Tad prieš 
akis milžiniškas drabužių ■ 
rinkimo darbas.

kitose gyvenimo srytyse, venti.

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

Pašventinimo Metinių Sukaktuvių Dienoje, 
rugpiūčio 26 d., sekmadieni, 

3 vai. po pietų, įvyks
MAINE VALSTYBĖJE PIRMOJO, 

Nekaltai Pradėtosios švenč. Panos Marijos 
Seserų Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyno

St. Clare’s Vilią, Greene, Maine

PAŠVENTINIMAS
Pašventinimo apeigas atliks 

JO EKSCELENCIJA PORT LANDO 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.

________  _______ _______    , o PAŠVENTINIMO DIENOTVARKE: 
rūpestingiausiai iaįs pavirto. O ateinančią lėti senos lietuvių tautos,'U vai. ryte -Iškilmingos šv. Mišios su pamokslu Tėvų Pranciš- 1 i__ j______________________________......_________ . — . konų Vienuolyne Mount St. Francis, Greene. Maine,

tautos viltis išliktų gyva, 'skylėtuose ir nešildomuo- skaudžiausiai nuo jo ken-’ »
Tūkstančiai lietuvių su se namuose. Pla.učių užde- Čia. vo/ p. Pranciškaus stovylos pašventinimas Tėvų Pran-

Informaciją apie rūbų 
šienauti lietuviškas rinkliavą mielai suteikia

BALF sandėlys (U n ited 
Lithuanian Relief Fund,

klajonėse, saugesnes 
tos

!
beieškodami.

BLOGIAUSIA SU 
RŪBAIS

LIS IR SUNKUS
BALF skyriai ir visa lie- 

vie- tuvių amerikiečių visuo
menė, visos organizacijos 
ir veikėjai turėtų labai i- 
tempti savo pajėgas, kad 
palengvintų pačią sun-

—-------------------------------------------- - v xx x * . - Per penkeris metus lie- kiausią žiemą visoj Lietu-
ralinę naudą, kurią kapelionai įneša į armiją. Jie tam- kad jų gražiausioji viltis tuvių rūbus plėšė okupan- vos istorijoj. Turime pra- 
pa būtina kariuomenės dalimi. Tad karo vadai primyg---- tai jaunimas ir mokslei- tai. 7“
tinai prašo Vyskupų siųsti armijon vis daugiau kape- vija. Lietuvių tremtinių brikai lietuviams tuo metu svetimus, 
lionų. Vyskupai atsikreipia į kunigus, ir, nežiūrint, kad tarpe yra bent pusė visos negamino. nu dxx_
karo pavojai ir skurdas jau visiems gerai žinomi, sa- Lietuvos studentijos. Tad <jrisko ir visiškai skarma- rus amerikiečius pasigai-i

Naujų rūbų jokie fa- šyti ir maldauti savus ir 
‘ ** ‘ ___1_____ , visus lietuvių^

Seni rūbai nu- tautos draugus, visus ge-:

vanorių kapelionų niekad nepritrūksta. Ištisos eilės reikia i
jaunų kunigų yra į savanorius įsiregistravę ir laukia teikti visokią pašalpą, kad žiemą jiems teks praleisti kuri šio karo nesukėlė, bet 
tik Vyskupo leidimo eiti į frontą. 'L“"L

Ir lietuvių dvasiški ja čia neatsilieka. Turime jau
geroką skaičių karo kapelionų. Jau tik vienoj Naujoj rišuliais ir vaikais pavo- girnas nuo peršalimo pra-
Anglijoj susidaro nemažas jų būrelis. Tarp jų yra ge- jingais keliais pėsti turėjo dės 
rai pažįstamų ir numylėtų jaunų kunigėlių. Kunigai: nueiti po 200 ir 300 mylių.1 gyvybes. 
Jenkus, Daunis, Vosylius, Šmigelskis tai mūsų para----------------------------------------------
pijiečiai. Kunigai: Podvaiskis, Švedas, Poška, Vilčaus- matę neįmanomų baisenybių, iškentėję daug nuovar- 101 Grand Street, Brook- 
kis, Čebatorius — iš nepertoliausių apylinkių. Kiek iš 
visos Amerikos lietuvių kapelionų tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėj, kol kas nesuskaičiuota, bet bus jau 
didelis būrys. Jie išsisklaidę įvairiose pasaulio dalyse: 
Afrikoj, Australijoj, Vokietijoj, Italijoj, Irane, Irake, 
Pacifiko salose. Visi yra pabuvoję žiauriose kovose,

gio ir skurdo. Ir tai daro ne dėl tuščios garbės ar išsi- lyn 11, N. Y.).
garsinimo. Jie žino, kad Dievulis jiems atlygins, ir to Visiems dirbantiems ir 
jiems užtenka. Kokios gi mūsų jiems pareigos? Daž- dirbsiantiems šiame šven- 
nai juos prisiminti savo maldose, kad sveiki į mūsų tame darbe iš anksto nuo- 
tarpą sugrįžtų ir gražioj taikoj bei ramybėj mūsų šie- širdžiai dėkojame.
lų reikalus aprūpintų. K? BALF Valdyba.

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

LIETUVIŲ POBŪVIS
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

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

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.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

VIII.

Eugenija Perspėja
Kur dingo Andrius? Ar jis tiksliai buvo 

pasislėpęs, ar Pomadinas tik taip jo nesura
do?

Su Andrium išėjo gana įdomi istorija. Li
kimas tik per sprindį ištraukė jį iš žandaro 
nagų. Tai šitaip įvyko.

Taip nerangiai įsivėlęs į girios vagystę ir 
negarbingą susirėmimą su ponais, Andrius 
buvo labai susikrimtęs. Jo riteriška savimeilė 
degte degė dėl tokio negarbingo įvykio. And
rius turėjo daug riteriško pojūdžio. Jo, mat, 
būta “klasinio”. Jau buvo bebaigiąs gimna
ziją, kai užėjusi 1905 metų revoliucija įvėlė jį 
į netikėtą įvykių sūkurį. Visa studentija ta
da buvo sujudusi, neatsiliko nuo kitų ir And
rius Stuobrys. Ne tik neatsiliko, bet buvo 
vienas iš karštesniųjų vadų. Vienam masi
niam susirinkime žandarai mėgino išsklaidy
ti susirinkusius žmones. Buvo susišaudymų. 
Šaudė kiti, šovė ir Andrius. Krito negyvas 
žandarų viršininkas, senis Pomadinas, mūsų 
pažįstamo Pomadino tėvas. Kas jį nukovė, 
Andrius iki šiai dienai negalėtų pasakyti, bet 
tikrai žinojo, kad jo revolverio kulka prašvil
pė pro šalį, nes jis taikė tik į orą. Andrius, 
kad ir labiausiai įsikarščiavęs, negalėtų tai- 
kyt į žmogų, nebent savo gyvybei apginti. 
Bet jis drauge su kitais buvo kaltinamas Po
madino nužudyme. Keletą studentų suėmė

ir pakorė, jam pasisekė pasprukti. Ilgai slaps
tėsi po miškus ir pelkes, kol revoliucijos ai
dai nurimo. Paskui grįžo pas tėvus ir čia 
dirbo kaip paprastas bernas. Nieks nė neįta
rė, kad tas nudriskęs Stuobrių Andrius yra 
buvęs revoliucijonierius. Vaišmantas su Bi
tinu šį tą žinojo, bet gerai paslaptį užlaikė. 
Viskas, rodos, klojosi gerai. Ir štai įvyko tas 
kvailas susirėmimas girioje. Iš to gali išeiti 
labai rimtų pasekmių.

Išėjęs į laukus, Andrius neva pjovė šieną, 
bet daugiau svarstė nemalonią savo padėtį. 
Staiga išgirdo arklio kanopų garsus. Pakėlęs 
akis, pamatė raitelį jojant tiesiog į jį. Norė
jo jau sprukti į netolimą alksnyną, bet ge
riau įsižiūrėjęs, pastebėjo, kad tasai baisus 
raitelis tai tik mergina. Tur būt, nori pasi
klaust kelio. Andrius, atsitiesęs nuo darbo, 
laukė, ką ji pasakys. Buvo tai puošni panaitė, 
ant gražaus, išlavinto žirgo. Veidas lyg pa
žįstamas, lyg kur matytas. A! — tai ji, Taut- 
gėlaitė. Andriui pasidarė taip nejauku, kad 
užkaito kaip vėžys. Vėl bus nauja istorija.

Bet raitelė — tai iš tiesų buvo Eugenija — 
labai maloniai nusišypsojo. Atrodė labai su
sivaržiusi, bet- nemalonią situaciją mėgino 
užglostyti malonia šypsena.
— Tamsta, tur būt, būsi Andrius Stuobrys? 

Man taip anie žmonės pasakė, be to, aš jau 
pati matau, kad tamsta esi tas pats, kurs...

Čia Eugenijos kalba nutrūko. Ji visiškai 
susimaišė ir nuraudo.
— Kurs užvakar vogei mano girią — ar taip 

tamsta norėjai pasakyti? — negailestingai 
tarė Andrius. — Taip, panele, aš tas pats. Ar 
tam manęs ieškojote? Nuo blogo darbo nesi
slėpsiu. Žinau, kad man už tai reiks atsakyti.

Vaikino balsas buvo kietas kaip geležis.

Eugenija dar labiau užkaito. Ji visai susipai
niojo.
— O, ne, ne!... Aš visai ne apie tai... Aš... 

Tamstai gresia pavojus...
— Aš tai žinau, — dar kiečiau atšovė kai

mietis, — kada norite mane paimti?
Mergina buvo labai nervinga. Čia buvo 

skubotas reikalas, o ji turėjo tiek daug aiš
kinti. Jos mintys painiojosi. Galop, kiek ato
kus, ji ramiau prakalbėjo.
— Aš matau, kad tamsta turi dėmesyje tą 

atsitikimą... girioje... Bet čia ne apie tai eina. 
Tamstą nieks už tai nemano persekioti.

— Ne? — lyg netikėjo Andrius.
— Ne. Tai mažmožis. Nei aš, nei mano tėve

lis nenorime traukti jus atsakomybėn. Mes 
žinome kaimiečių nusistatymą dėl girios. Tai 
jūs, tur būt, nė vagyste nelaikote. Be to, jums 
bene kokia ten trioba sudegė. Reikia ji staty
ti, o čia nėra iš ko. Pono giria po šonu. Pa
gunda didelė. Mes tai suprantame. Bet čia 
yra kitas dalykas. Tamsta atsimeni tą poną, 
kursai buvo pagriebęs jūsų tėvą ir kurį tams
ta paskui aplamdei?

— Kur gi neatsiminsi? — šyptelėjo Andrius.
— Taigi. Tas ponas prie mūsų šeimos ne

priklauso ir ne jo dalykas traukti jus teis
man. Bet jis nenori jums dovanoti — ne už 
kirtimą medžio, tik už jo asmens palietimą.
— Juk aš jį sveiką paleidau, — pastebėjo 

Andrius.
— Taip, sveiką ir gyvą. Truputį nukentėjo 

jo drabužiai, bet ir tie buvo tik sutaršyti, ne 
suplėšyti. Čia jokios žalos nepadaryta. Nėra 
dėl ko bylinėtis. Bet už tai jo garbė daug nu
kentėjo. Jis mano tamstoms nedovanoti.
— Bet ką jis gali padaryti, jei tikrieji girios 

savininkai nenori, kaip jūs sakote, mūs per

sekioti? — paklausė Andrius.
— Jis nori dalyką taip išpūsti, kad tamsta 

atrodytumei kaipo užpuolikas, norėjęs jį nu
žudyti. Čia ne taip jau lengva prikibti. Juk 
faktinai jo nenužudei ir nė neapdaužei, tai 
nėra už ką traukti teisman. Prie to paaiškės, 
kad norėjai išvaduoti savo tėvą. Tuo atžvil
giu jo priekabos labai silpnos. Taigi jis nori 
padaryti tamstą politiniu nusikaltėliu — re- 
voliucijonierium.

Andrius krūptelėjo.
— Revoliucijonierium?!
— Tamsta nustebai. Yra dėl ko nustebti. 

Bet jis ištikrųjų nori tai padaryti. Man nety
čiomis teko nugirsti jo pasikalbėjimą su ma
no tėvu. Jis prisispyręs tvirtino, kad tamsta 
revoliucijonierius, ir tiek.

— Bet revoliucija jau seniai nurimo, — per
tarė Andrius.

— Aš tai žinau. Bet tas ponas Bezickas bū
tinai užsispyrė padaryti tamstą buvusiu re
voliucijonierium. Sako, kad būtinai numyk
siąs pas žandarų viršininką pasiteirauti apie 
tamstos praeitį.

Andrius nervingai sukruto, tartum kas ,iį 
būtų sudrožęs botagu iš netyčių. Staiga atsi
griebęs. jis priverstinai nusijuokė.
— Tam ponui tur būt galvoj negerai. Ieškoti 

revoliucijos nusikaltėlių, kada jau revoliuci
ja visai užmiršta... Kas jam tikės? Žandaras 
iš jo tik pasijuoks.
— Aš to nežinau, — tarė Eugenija. — Daly

kas ištiesų atrodo juokingas, bet tie rusų 
žandarai pradės šnipinėti ir gali tamstai pa
daryti daug nemalonumų. Gal aš čia ir berei
kalingai išsišokau, bet maniau bus geriausia 
tamstą perspėjus, kad žinotumei, ką jie ruo
šia. (Bus daugiau^
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Knights of Lithuania

9

Penktadienį, liepos 20 d. pas 
mūsų parapijos kleboną kun. P. 
J. Juškaitį įvyko kvietimo ir 
publikacijos komisijos susirin
kimas. tikslu pasitarti kaip ge
riau išgarsinti N. J. Seserų Vie
nuolyno atidarymą, rugsėjo 3 
d.. Brocktone, ir pasidalinti 
darbą. Susirinkime dalyvavo se
kanti asmenys: svečias iš Ar
gentinos — kun. J. J. Jakaitis. 
M.I.C.. kunigas Pranei š k u s 
M. Juras, kun. P. J. Juškaitis. 
adv J. Grigalus. “Darbininko” 
redaktorius A. F. Kneižys. ad
ministratorius A. Peldžius. Dr. 
P. Luzeckaitė. J. Kumpa ir A. 
Daukantas. Susirinkimas buvo! 
sėkmingas. Padaryta gražių' 
nutarimų. Po susirinkimo komi-' 
sijos pirm. kun. Juškaitis pavai
šino dalyvius. į

Liepos 20. p-le M. Grybaitė, 
šventė savo vardadienį. Šia pro
ga p-lė M. Grybaitė susilaukė 
gražių dovanų. Sveikiname.

Jau antra savaitė kaip atosto
gauja p. I. Ambrozaitis. p. Am- 
brozaitis atostogų laiką kol kas 

' praleidžia namuose, bet prie 
pirmos progos yra pasirengęs 
vykti į gražiąją Maine valstybę. 
Linkime p. Ambrozaičiui links
mai praleisti atostogas.

Pranas Galinis. Ph. D.,
Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos 
ilgametis narys ir jaunimo prie- 
telius. Jis rengiamam Vyčių 
piknike, kuris įvyks sekmadie
nį. liepos 29. Kęstučio parke. E. 
Dedham. Mass.. vadovaus ‘soft 
bąli' ‘old timers’ žaidimui. Pra
nas yra labai originalus ir su
manus jaunimo pasilinksmini
mo programose. Jei kas turės 
laimės patekti į Vyčių pikni
ką. tas galės patirti, kaip skris 

iki birželio 19 d.. b°lė zvimbdama nuo Prano sti- 
Pranas visuo-

PICNIC
Sponsored by Councils 17 and 18, S. Boston-Cambridge

metais mūsų Lawn Party bus 
■įdomi ir palinksminanti kiek
vieną atsilankiusį. Yra puiki 
platforma. Grojant muzikai, 
kiekvienas atsilankiusis galės 
lietuviškas polkas arba naujo
viškus Amerikos valcius pakar- 
tot.

Seminaristas A. Janiūnas, ku
ris šiuo tarpu praleidžia vasari
nes atostogas, seminaristų sto
vykloje Camp Meredith. rašo: 

Čia malonu praleisti laiką: 
gamta labai graži, bet. žinoma, 
ir nuo sunkiųjų studijų neatsi
traukiame”. Seminaristas A. 
Janiūnas yra sūnus pp. F. K. 
Janiūnų, gyv. Cambridge.

"VYČIŲ PIKNIKAS 
Sekmadienį, liepos 29 d., 

Dedham. Kęstučio darže įvyks
ta Cambridge Vyčių 18 
Bostono Vyčių 17 kuopų 
dras piknikas. Jaunimas 
čia visus jų parengime 
vauti. Bus graži su įvairiais 
pamargmimais programa. Gros 
šaunus orkestras. Dalyvaukime 
visi ir paremkime mūsų jaunuo- 
lius-es.

ir So. 
ben- 

kvie- 
daly-

P. M. Vitkauskienė, jau gavo 
antrą laišką iš Prancūzijos nuo 

. vieno lietuvio, kuris yra pabė- 
!gęs iš vokiečių nelaisvės. Jau
nuolis jai nežinomas, bet ka- 
dangi jis susitiko jos sūnų karį 
Paryžiuje, tai išdrįsęs parašyti 

.Amerikos lietuviams. Jis rašo: 
f “Rusams užėmus Lietuvą, bu
vau Lietuvos kariuomenėje, ir 
tokiu būdu likau rusų karys. 
Prasidėjus vokiečių ir rusų ka
rui, patekau į vokiečių nelaisvę, 
kur išbuvau 
1944 m. Pavyko pabėgti ir atsi- praus kumščio, 
duriau Paryžiuje. Neturėdamas su jaunimu ir todėl jis yra 
ką valgyti. Įstojau į prancūzų jaunimo mylima asmenybė. La- 
svetimšalių legijoną. Būčiau ^ai džiugu, kad mūsų profesio- 
grįžęs Lietuvon, bet sužinojau, nalai randasi mūsų lietuviškojo 

i kad rusai antrą kartą okupavę jaunimo tarpe ir jiems vado- 
Į Lietuvą, išžudė visą mano šei- yauja. Pasimatysime! 
imą. Tai nenorėdamas turėjau;
pasilikti legijone. Rašau jums1 
už tai. kad neturiu su niekuo 
savo vargais pasidalinti. Per-, 
duokit linkėjimus nuo manęs A- 
merikos lietuviams”. Jisai pa

rduoda savo adresą ir pasirašo.;
Bet jo vardo neminėsime, nes 
gal dar yra likusių Lietuvoje 

I io riminiu kuriuns rusai tikrai i* -‘paskubėtų išžudyti,
reiškimą. Gaila, kad mūsų tau-

E. tos sūnus turi blaškytis viso 
pasaulio kampeliuose vien tik 
dėl Rusijos groboniškumo, žiau
rumo ir jos imperialistinių šie-' 
kių.

VYČIŲ PIKNIKAS PASISEKĖ

make

VSHKgį EVERY
PAYDAY

BONO DAY

8' ®3k* t

!S
■ - ■*

— at —

Keistutis Park
Oakland Grove

East Dedham, 
Mass.

Valio, Visi Į Vyčių Piknikų!
So. Bostono ir Cambridge L. Vyčiai bendromis jė

gomis rengia milžinišką PIKNIKĄ, kuris įvyks Sek
madienį, Liepos-July 29, 1945, Keistučio Darže, Oak
land Grove, East Dedham, Mass.

Vyčiai rengia plačią ir gražią programą: žaidi
mus, kontestus, dainavimą, dovanų laimėjimus, mu
zikos — polkas, valcus, suktynius ir tt. Taipgi bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Jaunimas kviečia visus lietuvius ir lietuvaites at
vykti į jų vasaros linksmybių puotą ir su jais praleisti 
linksmai laiką. RENGĖJAI.

....----- .. ..... +

I

Tad kviečiami visi parapijie
čiai ir visi, kurie mūsų parapi
jai prijaučia, iš arti ir toli, at
silankyt į mūsų parapijos meti
nį parengimą. Rengėjai.

I _____________________

NAUJA DIRBTUVĖ

I Mūsų mieste dideiė kompani
ja rengiasi statyti nemažą dirb
tuvę, kurioj dirbs apie tūkstan
tis darbininkų.

Toj dirbtuvėj išdirbs įvairius 
iš medžio reikalingus namams 
daiktus. Bet svarbiausis dirbtu
vės dalykas bus namų statyba. 
Asmuo norėdamas namus pasi
statyti, pristatys dirbtuvei pla
ną, o dirbtuvė visą namą su- 
dirhs dirbtuvėj ir į vieną dieną 
pastatys ten, kur savininkas 
nori.

Pati dirbtuvė savo darbinin
kams rengiasi statyti jau apie 
du šimtu namų. G.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Dirtance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Didysis metinis Vyčių 116-tos
- - ................. jg kuopos piknikas įvyko liepos 15

jo giminių, kuriuos rusai tikrai A Kadangi lyjo beveik visą die- 
už jo išsi- ną. piknikas įvyko parapijos 

salėje. Gana daug žmonių susi
rinko ir v 
vyko, kad liko gana gražaus' nio pikniko.
pelno.

Šis parengimas liudija, kad 
kuopa turi daug draugų bei rė
mėjų suaugusių tarpe. Žmonės 
atėjo, nes suprato, kad reikia 
paremti veikiantį jaunimą. At- 
silankusieji stebėjosi, kad vis
kas taip puikiai buvo paruošta. 
Tie. kurie atėjo nesigailėjo, o 
kiti gailėjosi, kad neatėjo.

Daug prisidėjo prie galutinio 
(pasisekimo savo aukomis ar tai 
pinigais, ar tai daiktais. Labai 
gražių daiktų buvo sudovanota. 
Visiems aukotojams kuopos pir
mininkė Felicija Zakaraitė kuo-! 
pos vardu taria nuoširdų ačiū. 
Ypatingą padėkos žodį kuopa 
išreiškia Marijonai Dusevičie- 
nei. kuri suteikė Vyčiams labai 

i stambią auką didesniam pikni- 
, ko pasisekimui. Jos parama yra 
i visų narių giliai įvertinta. Ji 
įmyli jaunimą i 
mas yra pavyzdys visiems lie-l 

1 tuviams. Kad daug atsirastų 
tokių nuoširdžių jaunimo my
lėtojų!

Pirmininkė, visa valdyba ir, .
i . . Isvvdžiu usmvic ir sunkis.’ qu- na ateina, kada vėl visi galėskuopos nariai iš visos sirdies > ų ugnyje ir sumsiai su &
j-i • • • i - - žeistas rankoie Už ta cravoi*^nti aktyviais kuopos nariais,dėkoja visiems, kurie reme sj, išimoje, uz tą gavo, -r
parengimą vienu ar kitu būdu.' PurPle Heart medalių. Dabar 
Dėkoja ypač tiems, kurie nebi-j^na Lomeli General ligoninėje, ........ i dvvcuui ^u.,

otvvVr. ir- kur kariuomenės gydytojai ban- kuopos metinis išvažiavimas.i visais draugijos reikalai* kreipkitės
sirodė tikrais jaunimo mylėto-; — - 
jais. Jųjų parama iš tikro bus|e’na »eryn- nes karts nuo karto

I Vyčiams j. 
veikti sulyg organizacijos 
šio “Dievui ir Tėvynei”.

jau per du metu eina laivo, kurs Pacifike dalyvavo 
instruktoriaus pareigas Laivy- mūšiuose, kada buvo pasiryžta 
no stovykloje San Diego, Kali- \ užimti Leyte, Saipan ir kitas 
fornijoj. Būdamas namie, daug salas. Dabar yra Laivyno mo-

Albinas
■j iim isiuvyiuvjc oa.ii rva.ii-.
i fornijoj. Būdamas namie, daug

ziskas taip gražiai pa-'. prisidėjo prie paruošimo meti-; kykloje, kur gilinasi elektrikosJ i:i.~ -r-G V i V z-k ' + V i oi" Ci 1 i TYl 3 i T.Q1XTV-srityje. Prieš įstojimą į Laivy
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tuvių direktorius Kazys Rama
nauskas (Roman).

A. a. Antanas Dura buvo ra
mus ir pavyzdingas viengentis. 
Amžina atilsį J K. V.

WESTFIELD, MASS.
“LAWN PARTY”

Šv. Kazimiero parapija šiais 
savo metinį pa-

Šiomis dienomis mus aplankė 
sekanti kariai: puskr. S. Mon
kevičius ,eil. J. Petrušauskas, S. 
Bartkus. J. Žukas ir jūreiviai: 
W. Žukas ir A. Leufel. Neužilgo 
mus aplankys daugelis karių, 
grįžusių iš Europos, nes yra ži
nių. kad daugelis Cambridžiečių 
jau yra ant transportinių laivų 
kelionėje į Ameriką. Laukia
me. A. D.

Jaunuole,
Jei nori tobulai pasišvęsti Kristui ir artimo labui: 

Jaunuomenės auklėjimui, spaudos darbams, ligonių 
slaugymui ir senelių priežiūrai,

STOK
J Nekaltai Pradėtosios švenč. Panos Marijos Seserų 

Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyną.
SESELIŲ KONGREGACIJA

buvo plačiai išvysčiusi savo veikimą Lietuvoje, kur turėjo 200 
seserų su 32 misijomis: prieglaudas, vaikų darželius, mokyklas, 

moksleivių bendrabučius ir spaustuvę. 
Seselės pasekmingai dirbo Katalikų Veikime.

AMERIKOJE KONGREGACIJA
turi sekančius vienuolynus: Putnam. Conn., Thompson, Conn., 

Hinsdale, III. ir Greene. Maine.
Dėl įstojimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu adresu:

Sister Superior 
Immaculate Conception Convent 

R. D. I., Putnam, Conn.
Piūtis didelė, bet darbininku maža. Tat. prašykime piūties Viešpatį, 

kad siųstu daugiau darbininkų į Savo didžiąją piūtį!

2) Henrikis Burda jau keturi
metai tarnauja Laivyne. Per tą 
laiką aktyviai dalyvavo net še
šiuose mūšiuose. Jo laivas tapo 
apdovanotas a. a. 1 „ _ _
Roosevelto pagyrimo citacija. tinėje vietoje buvo Vokiečių 28 ir 29 d. (penktadienį, 
Dabar praleidžia 30 dienų Vy- suimtas, bet už dviejų dienų A-; šeštadienį ir sekmadienį).
Čių tarpe. morilriAAiai ičlaisvinn ii ii- kitus 1

3) Vincas Burokas, kariuome
nės viršila, orlaivių mechanikas. 
Už marių įvairiose stovyklose 
tarnavo per 38 mėnesius. Po 21 ■ 
dienos atostogų išvyks į tolimą 
Arizonos valstybę.

4) Petras Jonytis, kariuome- nikas viršila, buvo Afrikoje ir, 
nės oro laivyno viršila, kurs at- Į Italijoje per tris metus. Gabrie- 
liko 30 misijų nuo Anglijos į liūs dalyvavo paskutiniame

Už jo narsumą vy- kuopos mėnesiniame susirinki- 
jam medalių, me ir pasakė trumpą kalbą, dė-

> už laiškus,, 
siunčiami. La-|

8) Motiejus Saurusaitis yra 
buvęs Anglijoje, Prancūzijoje,:metais turės _

Prezidento Belgijoj ir Vokietijoje. Pasku- į rengimą (Lawn Party) liepos

Penktadienį ir šeštadienį pra
sidės 6 vai. vakare ir tęsis iki

merikiečiai išlaisvino jį ir kitus.
Tapo sužeistas kojoje, bet išgy-
jo ir dabar būna Devens stovy- Sekmadienį, prasidės 2 vai. 

įkloję. Būdamas taip arti namų,|P° Piet4 ir tęsis iki 12 nakties, 
į dažnai atvyksta pas savo tėve- ’ Vieta ta pati, kaip ir pernai, 
liūs. j tgražiame parke prieš kleboniją.

'Kaip kas metai, taip ir šiais
9) Gabrielius Trumpaitis, tek-į___________________________

Vokietiją, 
riausybė suteikė ........ ,
Po 30 dienų atostogų gaus pasakodamas nariams — 
kyrimą į vieną čia J. V. stovyk-Į kurie jam buvo siunčiami. La-į 

bai gražiai atrodo ir aišku, kad; 
~ > gyvenimas jam 

; menės viršila. Jis jau devintus; Patinka. Gavo 30 dienų atosto-

I

I

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

......... ..  _ ią-
ir’jo^ nuoširdų-1 5) Juoza* Jurgelionis, kariuo- kariuomenės

metus praleidžia tarnyboje. Da-išU, kurias linksmai praleido su 
lyvavo mūšiuose Naujoj Gvi-i tėvais.
nejoj ir Pilipinuose. Viename Visiems kuopa linki kuopui- 
mūšyje tapo pagautas kulko-i kiaušių pasekmių. Lai toji die- 

širdies j svydžiū ugnyje ' ’ ‘ ‘

Sekmadienį, liepos 29 d. įvyks

. do išgydyti žaizdas. Matyt, kad Komisijos pirmininkas Jonas, 
Andriuška. praneša, kad visi iš-;

paskatinimas toliau! atvažiuoja vieną kitą dieną pra- važiuos tuojaus po pirmutinių
. • • . — . • • * _ 1 C 1 1 1 1 V*. O w * A .

obal-

Praeitą savaitę Vytė Lilė 
Bendoraitytė praleido atosto
gas Rhode Island kurortuose. 
Linksmai praleido laiką, gavo 
daug poilsio. Todėl tikimės, kad 
atnaujintomis jėgomis galės 
stropiau dirbti kuopos labui.

die-

Imkite 6 butelius, Šiandien!

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

Sekantieji Vyčiai šiomis 
nomis viešėjo namuose su savo 
tėveliais:

1) Albinas Glavickas. kurs 
praleido 15 dienų mūsų tarpe.

mišių. Tie, kurie dar savo vardo 
ir pavardės nepadavė gali tą pa
daryti pas vieną ar kitą komi- 

10 dienų isUos narį prieš sekmadienį. Jo- 
atgal sugrįžo į Ameriką po 18 nas tvirtina, I-------- ------------
mėnesių buvimo Anglijoje. Bus mas 
30 dienų su savo motinėle, kuri 
apsidžiaugė vėl matydama savo 
sūnelį. Liepos 28 d. Antanas 
priims moterystės Sakramentą, 
su Alena Rukšnaityte iš Au-1

I tus lietuvaitė. Kuopa linki a- 
i biem gražaus gyvenimo ir Die
vo palaimos moterystėje.

7) Albinas Rakauskas virš 
du metu tarnauja Laivyne. Al
binas per 11 mėnesių buvo ant

leisti su savo tėveliais. Linki
me pilnai pasveikti!

6) Antanas Leketas, kariuo
menės kapralas. Jis

kad šis išvažiavi- 
bus vienas iš geriausių.

Auksas ir Sidabras.

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 14 d. mirė Antanas 

bum. Alena irgi vytė ir susipra- Dura, 68 m. amžiaus. Lietuvių
Katalikų Susivienymo 20 kuo
pos narys.

Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios 
Išganytojaus kapuose liepos 18 
d. Laidotuvėse patarnavo laido-

Albert R. Barter
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

WORCESTER, MASS. 
275 Main St., Web*ter, Mas*.

i

W. J. Chistiolm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva MarkslenS,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1288.

Vice-Pirmininkė — B. GaiUūnlenS, 
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — B. Cunlenė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mas*. 

Tel. Parkway—1864-W. 
iždininkė — Ona Staniuliūti,

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

948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio, 7:36 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

»V JONO EV. BL. PA»ALPIN£8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt — Jonas Gllneclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganaviėius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi* 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
♦82 E. 7th St.. So. Boston. Masspa* protokolu raitininke.

The MILĖS STANDISH
STAKES

$10,000 Pridėta Vaikai Neįleidžiami

SUFFOLK DOBS



Penktadienis, Liepos 27, 1945

Karo Europoje Minėtinos Dienos
1944 METAIS:

Sausio 20 d. rusai išlais
vino Leningradą 
kiečių apgulimo, kuris tę
sėsi 29 mėnesius.

Vasario 13 d. Sąjungi
ninkų puolimas iš oro Vo
kietijoje pasiekė aukščiau-! 
šio laipsnio. Per vieną sa-į 
vaitę ant svarbių vietų nu
mesta 17,000 tonų bombų.

Birželio 4 d. Amerikos j 
armijos išlaisvino Romą.

Birželio 6 d. Sąjunginin
kai, generolo Eisenhowe- 
rio vadovybėje, įsiveržė 
Prancūzijon.

Liepos 20 d. vokiečių ka
rininkų grupės pasikėsini- j NE, NENORIU 
mas prieš Hitlerį.

Liepos 27 d. prasidėjo 
didysis prasilaužimas pro 
vokiečių linijas Prancūzi
joje.

Rugpiučio 25 d. išlaisvin
tas Paryžius.

Rugsėjo 4 d. Suomija pa
sirašė paliaubas su Rusija.

Rugsėjo 9 d. Bulgarija 
pasitraukia iš Hitlerio a- 
šies.

Rugsėjo 12 d. pirmieji 
Amerikos daliniai įsiveržė 
Vokietijos teritorijon.

Gruodžio 16-28 d. vokie
čiai laikinai sulaikė Sąjun-į 
gininkų veržimąsi Vokieti-: 
jon.

1945 METAIS:
Sausio 14 d. Varšuvon į- 

ėjo rusų kariuomenė.
Sausio 20 d. Roosevelt 

prisiekė prezidento parei
gose ketvirtam terminui.

Vasario 8 d. Jaltoje, Kry
me, susitiko Roosevelt, 
Churchill ir Stalinas galu
tiniems planams prieš 
priešą priimti. Čia buvo 
priimtas Jaltos susitari
mas, pagal kurį buvo nu
tarta šaukti Jungtinių 
Tautų konferenciją balan
džio 25 d., sudaryti Lenki-

(Tęsinys)
1941 METAIS:

Lapkričio mėn. gale rusų 
armijos pradėjo pirmuo
sius antpuolius Ukrainoje.

Gruodžio 7 d. japonai iš 
pasalų puolė Pearl Harbor 
ir tuomi pradėjo karą 
prieš Ameriką.

Gruodžio 11 d. Vokietija 
ir Italija paskelbė karą A- 
merikai.

1942 METAIS:
Sausio 2 d. Washingtone 

pasirašoma Jun g t i n i ų 
Tautų sutartis, pagal ku- 

' rią 26 tautos pasižada ko
voti prieš bendrą priešą ir 
laikytis Atlanto Čarterio 
davinių. Pirmuoju pasira
šė Roosevelt. Pasirašiusių 
tarpe buvo ir Rusijos įga
liotinis, Litvinov.

Gegužės 20 d. Anglija ir 
Rusija pasirašė 20 metų 
tarpusavio pagalbos sutar
tį.

Liepos mėnesio pradžio
je anglai sulaiko Afrikoje 
vokiečių veržimąsi Raudo
nosios Jūros link.

Lapkričio 8 d. generolo 
Eisenhowerio vadovauja
ma Sąjungininkų kariuo
menė įsiveržė Šiaurės Af- 
rikon.

1943 METAIS:
Sausio 27 d. Roosevelt ir 

Churchill užbaigė savo pa
sitarimus Kasablankoje. 
Čia paskelbta, kad iš prie
šo bus reikalaujama besą- 
lygino pasidavimo.

Sausio 2 d. rusai atlaikė 
šešių mėnesių kautynes 
prie Stalingrado.

Balandžio 8 d. Amerikos 
ir Anglijos kariuomenės 
susijungė Tunisijoje.

Gegužės 13 d. užbaigtos 
Tunisijos kautynės.

Liepos 10 d. Sąjunginin
kai įsiveržė Sicilijon.

Liepos 26 d. italų kara- jai naują vyriausybę ir tt. 
liūs prašalino Mussolinį ir 
nauju ministeriu pirmi
ninku paskyrė maršalą 
Badoglio.

Rugsėjo 3 d. Sąjunginin
kai įsiveržė Italijon.

Rugsėjo 9 d. Italija pasi
davė be sąlygų, bet šiauri
nėj jos daly vokiečiai ir 
fašistai pasiliko kovoti.

Lapkričio 6 d. rusai atsi
ėmė Kievą.

Gruodžio 7 d. užsibaigė 
Teherane Roo s e v e 11 o, 
Churchillio ir Stalino kon
ferencija, kurioje susitar
ta dėl bendrų žygių prieš 
bendrą priešą.

nuo vo-

Vaizdas iš Gubernatorių Konferencijos Casino of the Grand Hotel at 
Machinac Island, Michigan.

; Ne, nenoriu sapnų, 
Vien tiesos ir darbų: 
Be atilsio noriu kariauti, 
Ir tada vien tiktai, 
Kad sušvilpi žaibai, 
Galiu pilną dvasią atgauti!

O vienok kaip kada 
Nuliūdimo našta
Lyg spaudžia, lyg širdį graudi- 
Vakarinė žvaigždė.
Ar užgirsta giesmė 
Į tolimą šalį vadina!..
Kur lakioja mintis? 
Ko taip žiba akis?

■ Kam ašaros veržias ir byra?
• į Aš patsai nežinau,
•I Tik Aukščiausio prašau,

Kad stiprintų silpstantį vyrą.

Kad nekartą sunku. 
Skųsčiaus lūpų kraštu. 
Kam širdį Aukščiausis man da- 
O vienok gal be jos 
Ant šios žemės šaltos 
Poetas negims nesapnavę.

Maironis.

LIETUVOS VĖLIAVA PLĖVE 
rUOJA VOKIETIJOJE

Tremtiniai Minėjo Šv. Jono Dieną
Amerikos Kariai Pas Tremtinius- 

Sveikina Amerikos Lietuvius

» 5

Paremkite Metinę "Garso" 
Pramogą

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

Šių metų rugpiūčio 12-tą,[ženklelių tikietus, parem- 
”r " įsite šalies karo pastangas 

ir paremsite laikrašti — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 
daugiausia tikietų pirkti ir 

t kitiems parduoti. Jei gau
btų tikietų knygelių pri
truktų, kreipkitės į “Gar
so” administraciją — gau
site daugiau.

Parduotų tikietų stubsus 
su pinigais grąžinkite kaip 
įgalima greičiau. Vėliausia 
j grąžinimo data rugpiūčio 
5, 1945.

Dovanos bus išsiųstos be 
Sklb.

Sans Souci parke, Wilkes- 
Barre, išvažiavime, “Gar
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

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

i vertės U. S. karo 
antra dovana — 
vertės U. S. 
trečia dovana — 25 dol. U. 
S. karo bonas; ketvirta do- 

įvana — 10 dolerių vertės 
i U. S. karo ženklelių; penk- 
■ ta, šešta ir 7-ta dovanos 
'kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonų ir atidėliojimo.

bonas;
25 dol. 

karo bonas;

Įna!

j vė?

nuo
Šv.

i 
!

Kovo 5 d. amerikiečiai 
užėmė Koelną.

Kovo 24 d. amerikiečiai 
ir anglai perejo Reino upę 
šiaurėje, verždamiesi į j 
Ruhro kraštą.

Balandžio 11 d. ameri
kiečiai pasiekė Elbos kran
tus prie Magdeburgo ir čia 
sustojo.

Balandžio 12 d. mirė pre
zidentas Franklin Delano 
Roosevelt.

Balandžio 13 d. rusai įė
jo į Vieną, austrų sostinę.

Balandžio 21 d. rusų ka
riuomenė pradėjo didįjį 
Berlyno puolimą.

UŽDAINUOKIM
Uždainuokim, draugai, 
Nors nelaimės vargai 
Dar tebeslegia mūsų šalelę.

Uždainuokim tvirtai,
Kad sielužių garsai
Suvirpėję nežūtų plotmelėj.

Tik iškilę aukštai,
Vis skrajotų plačiai
Ir liūliuotų guodot Visagalį... 

Kad prakilnūs garsai, 
Suvirpėję tenai,
Suposmuotų mums naują daine- 

Kuri plauktų švelniai, 
Suskambėjus tyliai,
Ir prikeltų mūs jauną šalelę.

K. Inčiūra.

[lę.

prašė kario Juozo pasveikinti jų 
vardu Amerikos lietuvius.

Priežastis tremtinių persikėli
mo yra ta. kad tą sritį Ameri
kos kariuomenė, pagal susitari
mą, turi užleisti rusams, o po 
rusais niekas nenori būti. Jie 
nori būti Amerikos okupuotoje 
teritorijoje.

Karys Juozas vėl prašo trans- 
portacijos ir leidimo vykti į tą 
pačią stovyklą, kurioje jis taip 
linksmai praleido laiką su sa
vaisiais. Kapitonas davė leidi
mą. Šį kartą jis pasiėmė “came- 
ra” ir tremtinius, sulipusius į 
sunkvežimius (trucks), nufoto
grafavo. Tremtinius pavaišino 
Amerikos gum'u ir saldainėmis.

Šiomis dienomis p-lė Julia ga-’jis lietuvių kalbą išmoko 
vo laišką nuo savo brolio kario savo tėvų ir parapijinėje 
“Joe” iš Vokietijos. ! Kazimiero mokykloje, Worces-

Jis rašo, kad aplankęs Buch- teryj. 
anwald žiaurumų stovyklą ir. 
grįždamas atgal pastebėjo Lie-' P° dviejų valandų, 
tuvos vėliavą, plevėsuojančią joms užsibaigus, \. 
prie vienos stovyklos, kurioj vieną 
randasi tremtiniai ir kuri buvo tremtiniai yra apgyvendinti, ir 
nelabai toli nuo to miestelio, ; tęsė šokius, 
kuriame stovėjo Amerikos 
riuomenė.

šeštadienio vakare mūsų 
rys Juozukas paprašė savo 
pitono, kad jam duotų trans-į 
portaciją ir leidimą nuvykti į 
tą stovyklą. Leidimą gavęs 
kartu su kitais Amerikos ka
riais nuvyko. Stovyklos sargai 
juos įleido. Karys Juozas, susi
tikęs pirmą vyrą stovykloje, 
prabilo į jį lietuviškai: “Gerą 
vakarą”. Jis pasižiūrėjo į jį su' 
dideliu nusistebėjimu.

Karys Juozas papasakojo 
jam,-kad jis nuo seniai norėjo 
susitikti lietuvius ir su jais pa-į 
sikalbėti. Lietuvis tremtinys! 
tuojau pakvietė Juozą prisidėti 
prie 100 kitų, mininčių Šv. Jono: 
naktį, kurios minėjimas jau bu
vo prasidėjęs. Tuojau jis pra
nešė kitiems, kad čia atvyko A-i 
merikietis - Lietuvis svečias. Ir 
karys Juozas kaip bematant: 
papuoštas vainiku ant kaklo ir 
nuvestas į ceremonijų vietą, 
kartu su kitais amerikiečiais 
kariais. Ten buvo gana daug su
sirinkusių ir apstojusių stulpą, 
ant kurio viršaus buvo deganti 
statinė, 
dainavo 
dainas, 
paskiau 
padainavę šoko tautinius šo
kius.

Kada dainavo '.r šoko kiti, tai 
apie dešimt lietuvių tremtinių 
apipylė mūsų kurį Juozą įvai
riais klausimais. Lietuviai trem
tiniai negalėjo tsistebėti. kad 
karys Juozas taip gerai vartojo j 
lietuvių kalbą, ir klausė jo iš 
kokios Lietuvos ialies jis atvy
ko ir gimė, ir kada pasakė, jog 
gimė ir augo Jung. Valstybėse, 
tai tremtinių nusistebėjimas ir 

į džiaugsmas buvo dar didesnis, į

i I

I, ceremoni- 
visi suėjo į 

didelę dirbtuvę, kur

Lietuviai tremti- 
ka- niai pasisakė kariui Juozui ir

Kaikurie tremtiniai pasipasa-
niai pasisakė kariui Juozui ir kojo kariui Juozui, kad jie turi 
kitiems amerikiečiams kariams,!giminių Chicagoj ir Pennsylva- 

įa_ kad rytojaus rytą, 9 valandą, inia. Karys Juozas parodė jiems 
jie visi išvyksta į kitą stovyk-j vaizdus (nictures) ir nanasakn-
lą, ir kvietė karį Juozą, kad jis 
atvyktų juos išleisti iš tos sto- 

į vykios.
■> i

I

vaizdus (pictures) ir papasako
jo apie gyvenimą Jung. Valsty
bėse. Kada atėjo laikas važiuo
ti, tai visi lietuviai tremtiniai

Laimingi tie lietuviai tremti
niai, kurie yra Amerikos ka
riuomenės okupuotoje teritori
joje. Su jais ir susisiekimas ga
limas. Anglija taip pat, net ir 
karo belaisviams leidžia susira
šinėti. Vargas tiems, kurie yra 
sovietų Rusijos okupuotose te
ritorijose.

Vyrams, kurie svajoja
malonius namus leng-galit įsigyti tuos

it 
z

5 if*
namie

svajonės apkasuose ir lai-

Mergina likusi

Tai dažniausios

vuose po visą pasaulį.

ir nuosavus namai! Jūs
vomis sąlygomis einant G. I. Bill of Rights 

nurodymais.

a■

Balandžio 25 d. Ameri
kos ir Rusijos kariuome
nės susitiko prie Torgau 
perkirsdamos Vokietiją 
pusiau.

Balandžio 29 d. paskelb
ta, kad italų partizanų 
grupė suėmė ir sušaudė 
Mussolinį.

Gegužės 1 d. nacių radi
jas paskelbė, kad Berlyne 
mirė Hitleris, o jo įpėdiniu 
pasiskelbė admirolas Doe- 
nitz.

Gegužės 2 d. Sąjunginin
kams be sąlygų naciai pa
sidavė Italijoje, pietinėje 
ir vakarinėje Austrijoje.

Gegužės 5 d. vokiečiai 
pasidavė Olandijoje, Dani
joje ir šiaurinėje Vokieti
joje.

Gegužės 8 d. prezidentas

Grojo akordionais ir 
lietuviškas liaudies 

Po to, dainavo latviai, 
vėl lietuviai dainavo, o

Harry S. Truman paskel- ^a] Ąmeri’E s lietuvių tėvų
t

vaikai dar gražiai vartoja savą
ją kalbą.

Karys Juozas pasisakė, kad

bė, kad karas Europoje už
baigtas. “N. L.”

(Pabaiga)
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Tūlas Helge Johson, bitininkas iš Joliet, Iii., 
suima bičių spiečių.
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Bet siekit savo svajonių atsargiai. Nepirkit 
namo nepasitarę su at3akomingais žmonė

mis apie nuosavybių vertę ir apie morgičius.

Mutual Savings Banka3 jūsų apylinkėj yra 

geriausia vieta, kur galima pasiteirauti apie 
■ namo pirkimą. Tas Bankas tenai veikia nuo 

senai — (tūli jų veikia daugiau šimtmečio).

Jo globėjai yra rimti vyrai ir dirba visuome
nės labui be atlyginimo. Jie žino nuosavybių 

vertę iš ilgo patyrimo toj apylinkėj. Jie mie

lu noru padės sufinansuoti jums namą tvir
tai ir išmintingai, einant veteranų įstatymu. 
Užeikit šiandien. Rasit malonų priėmimą.

FACTS YOU $ H O U L D KNOW 
u^iMUTUAl SAVINGS BANKS

Daugiau Massachusetts namij yra 
sufinansuota Savings Bankų morgi- 
čiais negu kitokiom paskolom, nes 
tie bankai per daug metų remia na
mų pirkimą nebrangiais morgiėiais.

BANKS
of Massachusetts

Bank uhere you 
see this emblem

Savings Bank or
į________ Institution for Savings ”

i '■
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Sodaliečių Dėmesiui! I
■

Naujos Anglijos Sodaliečių 
apskričio valdyba susirinks lie
pos 29 d.. Cambridge prefektės 
namuose, būtent, p-lės Geno
vaitės Zekevičiūtės namuose. 
288 Columbia St.. Cambridge. 
1:30 vai. po pietų.

Prefektės iš dalyvaujančių 
bodalicijų suvažiuos prie N. P. 
bažnyčios, ir iš tenai drauge eis 
į susirinkimą. Jau prefektės iš 
Lavrence. Worcester. Brockton, 
So. Boston ir iš kitų kolonijų 
davė žodį, kad dalyvaus šiame 
svarbiame susirinkime.

Apskr. Prefekte Ona Norkiū- 
tė iš Brocktono praneša, kad 
bus svarstoma klausimas važia
vimo į uždaras rekolekcijas, 
kurios įvyks rugp. 3, 4 ir 5 d.d.. 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne. Putnam. Conn. Taipogi bus 
diskusijos apie ateinantį metinį 
Seimą, kuris šį metą įvyks Na- ropos karo frontų pp. Juozo ir 
shua. N. H. Onos Kibartų, gyv. 75 Glendell

Po oficialaus susirinkimo bus St.. sūnus viršila Juozas. Džiau- 
skanių užkandžių valandėlė ir giasi kario tėveliai, taipgi ir jo 
po to maž daug visos dalyvės sesutė Marion ir sūnus, gyv. 14 
vyks į Vyčių pikniką. Kęstučio Arthur St.
parke. E. Dedham. Mass. Pirm.' Karys Juozas Kibartas tarna-

WEST HANOVER, MASS

6S
I

Ona Norkiutė,

Grižo Lietuvis Lakūnas 
Atostogoms

p. Onos Romanauskienės. gyv. 
King St.. sūnus Antanas ką tik 
grįžo iš Pietinės Amerikos 30 
dienų atostogų.

Antanas Romanauskas 
Jung. Valstybių Laivyno
Corps. Jis šiomis dienomis lan
kėsi pas p. Marijoną Žilinskie
nę ir jos šeimą, gyv. So. Bosto- i 
ne.

Džiaugiasi lakūno Antano Ro- 
manausko sugrįžimu jo mamy
tė. seseris Marijona ir Ona 
giminės ir linki jam linksmų 
tostogų.

BROCKTOH, MASS.
Vytis Karys Grižo 

Į Namus

Šiomis dienomis grįžo iš

yra
Airi

Naujos Anglijos Sodaliečių aps
kričio prefekte ir L. Vyčių 1-os 
kuopos protokolų raštininkė, 
gabi ir energinga veikėja jauni- I a
mo tarpe, šaukia Sodaliečių pre-

• fekčių susirinkimą sekmadienį, 
ir (žiūrėk pranešimą) Cambridge. 

iš kur visas Sodaliečių būrys ža- 
j da atvykti į Vyčių pikniką. E. 
j Dedham. Mass. Tikrai gražus 
į vieningumo mostas iš pusės So- 
| dalicijos dalyvauti bendrame 
jaunimo sąskridyje. Ten tikrai 
bus jaučiamas galingas jauni
mo frontas, kuris kiekvienu mo
mentu atsiliepia ir atsilieps Die
vo ir tėvynės reikaluose. Svei
kiname:

Eu-

GERB. SKAITYTOJAMS 
PRIMINIMAS

rėš susirinkimą ir paskirs dra- ((Medzveckaitė) buvo choro so- 
bužių vajui laiką kiek vėliau, Tistė. p.p. Kavai augina dar kitą 
kada bus patogesnis laikas, kaip 
ir praeityj.

LDS ir laikraščio "Darbininko" koncertas, 
paminėti 30 metų savo gyvavimo sukaktį, įvyks 
spalių-October 21 d., South Boston High School 
auditorijoj, Thomas Park, So. Bostone. Koncerto 
žvaigždė bus p. Ramoškaitė, Operos daininin
kė.

Šis koncertas yra ruošiamas paminėti LDS 
ir laikraščio "Darbininko" 30 metų. Į

Malonu kreipti dėmesio į šį LDS organizacijos ir 
jos organo “Darbininko” 30-ties metų gyvavimo su
kaktį vien dėlto, kad tai grynai idėjinė organizacija ir 
per tiek metų taip kaujasi su gyvenimu ir per audrin
gas gyvenimo aplinkybes neša iškėlusi darbininkijos 
vėliavą vardan Dievo; ir keldama lietuvybės išsilaiky
mo idėją šioje šalyje, o tėvų žemei visuomet eina į pa- 
gelba, kad ji būtų laisva ir nepriklausoma.

sūnų, Jonuką, kuris neužilgo 
baigs aukštesnę mokyklą ir, jei 
Dievas padės, ruošiasi siekti 
aukštesnio mokslo.

Sveikiname Įeit. Aleksandrą, 
pasiekusį karininko laipsnį, ir 
jo tėvelius ir linkime Dievo pa
laimos. Dzūkas.

MAHCHESTER, N. H.

buvo Anglijoj. Prancūzijoj, Bel
gijoj, Olandijoj. Vokietijoj, Če
koslovakijoj.

Jis turi viso 119 punktų savo 
kreditui, ir jis turi gerą progą 
būti garbingai atleistu iš karo 
tarnybos.

Laimingas Juozas. Jis grįžo į 
namus pas savuosius sveikas, 
be jokio sužeidimo, ir džiaugia
si galįs praleisti savo gimtadie
nį. liepos 26 d., namuose.

Sveikiname viršilą Juozą Ki- 
bartą ir linkime malonių atos
togų pas savo mylimus tėvelius 
ir sesutę!

vo pasižymėjusioje 1-moje divi
zijoje. Dalyvavo penkiose dides- 
niose kautynėse su priešu. Jis NORWOOD, MASS.

SVARBI ŽINIA LIETUVIAMS
Vietinis BALF 53 skyrius ga- 

o atsišaukimą iš Centro — 
Bendro Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo. New York, kad visi 
lietuviai pasidarbuotų ir prisi
dėtų prie sušelpimo Lietuvos 
žmonių nuo karo nukentėjusių. 
Rūbų rinkimo vajus skelbiamas 
liepos, rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesiais.

Vietinio BALF skyriaus val
dyba kviečia visus lietuvius į 
talką. Auk'okite ir rinkite dra
bužius. Lietuvos žmonės yra iš
blaškyti po visą Europą. Jie 
neturi nei pastogės, nei drabu
žių, nei maisto. Jie kenčia badą 
ir vargą, kad net šiurpu apie tai 
ir prisiminti, pagalvojus kas jų 
laukia ateinančią žiemą, 
pareiga jiems pagelbėti, 
sušelpti.

Prašome visų aukoti 
nešti drabužius, kurie dar yra 
tinkami dėvėjimui ir švarūs, į 
Lietuvių klubą, kur šeiminin
kas St. Antanaitis maloniai pri
ims. Susidarius didesniam dra
bužių kiekiui, jie bus pasiųsti į 
Centrą, Brooklyn. N. Y., per
siuntimui Lietuvos žmonėms 

karo nukentėjusiems.
J. A. Vaičiūnas,

BALF skyriaus pirm.

Leit. Aleksandras Kavai 
(Kavaliauskas) 

Sūnus pp. Jono ir Onos Kavai 
(Kavaliauskų), gyv. 33 Williow, 
St., neseniai baigė karininkų 
mokslus ir gavo antrojo leite
nanto laipsnį.

Leit. Aleksandras yra užbai
gęs pradinius ir aukštesnius 
mokslus Norwoode. Du metu 
mokinosi mechaniškos inžinie- 
rijos Northeastern University, 
Bostone. Jis savanoriai įstojo į 
Jung. Valstybių Marine Corps. 
Karo vadovybė pasiuntė Alek
sandrą baigti inžinerijos ir kari
ninkų mokslus į Villanova Col- 
lege, Pennsylvania, kur mokėsi 
8 savaites, o iš ten perkėlė į Of- 
ficers Quantico Training 
School, Virginia, kur po 16 sa
vaičių laimingai užbaigė kursą 
ir gavo karininko laipsnį. Jis 
dabar randasi Camp Pendlelou, 
Califomia. | nuo

pp. Jonas ir Ona Kavai (Ka
valiauskai) yra nuoširdūs kata
likiškų organ. nariai ir ka
talikiškos spaudos rėmėjai, yra 
daug veikę nuo pat parapijos į-1 
sikūrimo parapijoj, 1----- -—
choro nariai, ir p. Ona Kavai “Darbininką”

Mūsų 
juos

ir su-

Vytis Viktoras Medonis, 
L. Vyčių ilgametis ir uolus vy
tis. Viktoras prie Vyčių kuopos 
priklauso bene nuo pat pirmųjų 
jos gyvavimo metų. Jam ir šian
dien yra tik vienas malonumas 
padėti jaunimui didelioje talko- 

j je, kuri pasireikš liepos 29, Kęs
tučio parke, E. Dedham, Mass. 
Viktoras vyksta į Vyčių pikni
ką nevienas, bet su savo visa 
šeima ir teiksis padėti kur jam 

, tik bus skirtas patarnavimas.

“Laimingesnis Dalykas
Imti”Duoti, Kaip

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

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

RIU, GERADARIU arba RĖMĖJU.

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 naudotis Seselių maldų ir Vie
nuolyno gerų darbų vaisiais.

Auka S..........

Vardas, Pavarde

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 S100. 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 — “ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LTURDE”.

Mirė Antanas 
Sideravičius

Pirmadienį, liepos 23 d. 
mirė Antanas Sideravičius, 
56 metų amžiaus, gyv. 97 
Concord Avė., Norwood, li
goninėje.

Palaidotas iškilmingai iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčios Highland 
kapuose ketvirtadienį, lie
pos 26 d.

Velionis paliko didelia
me nuliudime žmoną Kat- 
riną (Gadulenytę) Sidera- 
vičienę ir vieną sūnų, Vla
dą, kuris yra karo tarny
boje ir dabar randasi Pie
tiniame Pacifike.

A. a. Antanas Sideravi
čius pragyveno 30 metų 
Norwoode ir dirbo Wins- 
low Bros. and Smith Tan- 
nery. Jis buvo LDS 3 kuo
pos, Šv. Vardo draugijos ir 
kitų katalikiškų draugijų 
narys, nuoširdus katalikiš
kos akcijos rėmėjas. Lai 
Dievas suteikia velionio 

, vėlei amžiną ramybę, o jo 
likusiai nuliudime šeimai 
LDS Cenero Valdyba, 3 
kuopos valdyba ir nariai 
reiškia gilią užuojautą.

Sekmadienį, liepos 29 d., tuo
jau po sumos, parapijos svetai
nėje įvyks Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Visų draugijų at
stovai kviečiami šiame susirin
kime dalyvauti.

Pereitą sekmadienį pas pp. O- 
kulevičius, gyv. Washington 
St., ir jų dukteris ir žentus pp. 
Marksą ir Pešiną lankėsi p-lės 
Anelė Marksaitė ir Felicija 
Grendelytė. ir p. Steponas Mic
kevičius iš So. Bostono.

ran, Norwood Karo Bonų Komi
teto pirmininkas, pakvietė pp. 
Kneižių 4 metų amžiaus dukre
lę Marią Eleną atvykti į Nor- 
wood Theatre ir ištraukti lai
minguosius penkius numerius 
už karo bonų pardavinėjimą lai

ške 7-jo vajaus. Dovanas dova
nojo biznieriai. Tarpe penkių 

' laimingųjų buvo ir p. Marijona 
Mickūnaitė, p. Antano Mickūno, 
Balch Pharmacy savininko ir 
Lietuvių Karo Bonų Komiteto 
iždininko, sesutė.

Adv. James Curran savo kal
boje labai aukštai iškėlė lietu
vių vardą, pareikšdamas, kad 
lietuviai masiniuose susirinki
muose ir pas savo komiteto iž
dininką išpirko karo bonų už 
apie ketvirtadalį milijono dole
rių.

Vietinis anglų kalba dienraš
tis “Norwood Daily Messenger” 
įtalpino laimingųjų numerių 
traukimo vaizdą ir atitinkamą 
parašą.

Adv. James Curran yra įžy
mus advokatas, vedęs lietuvai
tę ir nuoširdus lietuvių draugas. 
Jis visuose susirinkimuose labai 
palankiai atsiliepia apie lietu
vius ir giliai užjaučia pavergtai 
Lietuvai.

Šiomis dienomis p. Kazys Vie
sulą, Samovar Restaurant ve
dėjas, su savo žmona ir visa 
šeima praleidžia atostogas Cape 
Cod pajūryj. Jo įstaiga uždary
ta iki liepos 29 d.

Pereitą savaitę grįžo iš ligo
ninės p. Petras Medzveckas. 
Jam padaryta operacija šv. El
zbietos ligoninėje, Brighton. 
Linkime visiškai pasveikti savo 
šeimos priežiūroje.

Liepos 12 d. adv. James Cur-

Nelaukite drabužių vajaus 
paskelbimo, 

bet jau dabar atneškite ir auko
kite drabužius, kurie yra dar 
tinkami dėvėjimui, Lietuvos 
žmonės nuo karo nukentėju
siems. Drabužius bile kada ga
lite atnešti į Šv. Jurgio lietuvių 
par. kleboniją, 36 St. George 
Avė., arba į Lietuvių svetainę, 
13 St. George Avė. Bendro A- 
merikos Lietuvių šalpos 22 sky
riaus drabužių rinkimo komisi
ja, kurios pirmininke yra p. 
Marijona Balutienė, drabužius 
paims ir sutvarkys pasiunti
mui į centrą, iš kur bus pasiųs
ti Lietuvos žmonėms, išblašky
tiems po visą Europą.

BALF 22 skyrius neužilgo tu-

f

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

buvo jos savo skelbimais remia

August

SALE
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

merikoje skelbia didelį kailinių išparda
vimą — AUGUST SALE. Dabar I. J. Fox 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

Mūsų krautuvėje galite kailinius pirk
ti ant išmokėjimo. Atėjusios į krautuvę 
visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas.

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa
sirinkimas. Pasinaudokite proga!

411 WA$HINGTON STREET
BOSTON, MASS
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DARBININKAS t

ŽINUTES
LINKSMAS VAKARAS

“Kaip tau einas”, phrase 
made me feel very homesick”, 
rašo kareivis Stanislovas Gird
vainis.

Toliau rašo jis: “I speak Lith- 
uanian very good and I have 
had only one chance to speak it 
here in Europe. I certainly will 
be happy fellow when I can 
come home and speak that lang- 
uage again. 
little French, 
and German, 
be compared
mother tongue. I never realized 
how beautiful it was until I was

I have leamed a 
Polish, Russian 

būt nothing can 
with that of my

deprived of the opportunity to 
speak it”.

Čia norisi dar sykį visuomenei 
priminti, kad vaikų vasarinės 
mokyklos užbaigimo programa 
įvyksta penktadienio vakare, 
•liepos 27 d., tuojau po trumpų 
vakarinių pamaldų po bažnyčia. 
Čia kyla žingeidumas ir norisi 
klausti plačios visuomenės, ar 
daug iš jos rasis tokių patrijo- 
tingų Girdvainiu? Jis neapleis
tų lietuviško jaunimo progra
mos. Kviečiami visi pasiklausy
ti vaikučius lietuviškai kalbant 
ir dainuojant.

PARCINKULIO ATLAIDAI.

DAKTARAI

4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Jaunimo Pulkai, Kaip Praneša Žvalgai, Liepos 29, Atvyksta

Rugp. 1 d., nuo pietų, iki rugp.
2 d., vidurnakčio yra galima

Vytė Patricia Žibutytė,
L. Vyčių 17 kuopos valdybos 
finansų raštininkė. Rengiamam 
Vyčių piknike, liepos 29, Kęstu
čio Parke, E. Dedham, Mass., ji 
darbuosis ir rūpinsis, kad atvy-

gauti Pranciškonų bažnyčiose' kusieji svečiai ir viešnios rastų 
bei koplyčiose toties ąuoties at- J pilną patarnavimą. Patricia vi- 
laidai. Kiek kartų katalikas, į suomet pasižymi savo simpa- 
priėjęs išpažinties, priėmęs šv. tinga ir energinga veikla drau- 

! ----- _xi i — u_x—giminiuose parengimuose. Ji sa-
!vo dalį rūpinasi išpildyti visu 
i šimtu nuošimčių. Todėl, atvykę 
į pikniką yra užtikrinti, kad 

ijie bus mielai sutikti ir suteik
tos reikalingos informacijos ir 

, patarnavimas.

Dr. J. L Pasakamis 
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Tel TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A. INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

- Tel. Parkway 1233-W

VINCAS BALUKONIS,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

258 West Broadway,

Atostogauja Pas 
Tėvelius

Čia Vyčiai Nušilę Viešnagę Rengia, 
Visiems, Kas Tik Jos Ieškos

■ Komuniją, atlankys bažnyčią ir 
'sukalbės 6 poterius popiežiaus 
intencijai, tiek kartų jis gali ap
turėti visuotinius atlaidus. Sykį 
gali aukoti šiuos atlaidus už 
save, kitus kartus už mirusius. 
Išpažintį yra galima atlikti ir 
anksčiau, pradedant nuo liepos 
25 d. Šv. Komuniją reikia pri
imti rugp. 1 d., ar rugp. 2 d.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je, rugp. 2 d., 7:30 vai. vak., bus! Pašarvotas 
laikomos Šv. Teresės Novėnos! Zaletsko 
ir Parcinkulio pamaldos. Broadway.

_________ i dienį, liepos 28 d., 9 vai. ryte, iš
Liepos 25 d., po vakarinių pa-j Šv- Petro parapijos bažnyčios, 

maldų buvo laikomos Šv. Pran-į Kalvarijos kapuose,
ciškaus Brolijos susirinkimas. Melskimės vieni už kitus.

i Išklausyta ligonių, primicijų ir; 
kiti rapefirtai.

Kun. Virmauskis prašė susi
rinkusių melsti Dievo pagalbos 
mokyklų taisymui ir jų atidary
mui. Prašė aiškinti tėvams, 
kad tuojau užrašytų vaikučius 
einančius į skyrius I-II-III- ir 
TV. Be šių keturių skyrių, pra-. nįna Majauskaitė “Darbininko 
dinės mokyklos, būsiąs dar vie-inaudai nupirko karo boną ver. 
nas kambarys dėl mažų kūdikė- §25 00 gis bonas bus išleis- 
lių - baigusių 4 metus - Vai- tas dovanoms. 
kų Darželis. Jis taipgi prašė kojame p.lei Antaninai už 
padėti ko greičiausiai atnaujinti širdumą ir stambią auką. 
mokyklas.

Svarstyta apie metinę Broli
jos vizitaciją, kurią padarys 
kun. T. Grassmann, O. C. M., j 
i ------- -- — -- _r---------
Cira £ qtyi 2 n ma Sidabrini a TnbiliA-

439 E. 7th St. Paėjo Luokės pa- 
' rapijos. Amerikoje pragyveno 
! 50 metų. Paliko sūnų ir dukterį, 

graboriaus D. A. 
koplyčioje 564 E.
Laidojamas šešta-

Antanina Majauskaitė 
Nupirko Karo Boną

»

Jau pereitame “Darbininko” šalį jauną prižadins meilės ryt- 
numeryje skaitėme, kad jauni- mėtys. Galybė 
mas - Vyčiai rengiasi prie milži- griauna, žiemos 
niško savo pikniko, kuris įvyks < 
sekmadienį, liepos 29, 1945, E. 
Dedham, Mass. Ten buvo rašy- i 
ta, kad šis karas po tėvelių dau- ] 
giausiai pajudino jaunimą. At- ’ 
rodė, kad jaunimas puls į nusi- ; 
minimą... Bet ne! Štai Vyčių : 
tarpe kilo šūkis mergaičių tar
pe, kad išlaikykime mūsų kuo
pas tokioj aukštumoj, kokioj ; 
paliko jas mūsų vaikinai, ligi 
mūsų Vyčiai - kariai sugrįš iš 
karo. Ir tas mergaičių pakilęs 
ūpas pasirodė ne vien žodžiais, 
bet darbais. Štai viena po kitos 
Vyčių kuopos sudaro beveik iš
imtinai merginų valdybą. Jos paminėti darbai, kuriais jie no- 
įdeda širdies veikime, jos subu- ri uždegti visą lietuvišką jauni- 
ria daugiau išsiblaškiusio jau- mą šioje šalyje ir tam tikslui 
nimo po Vyčių vėliava ir Vyčių rengia sąskridžius - piknikus, 
organizacija auga, kaip pavasa- per kuriuos supažindintų su vi
rio rūtelės... sa tuo, kas yra lietuviška, kas

Šiandieną, kada Vyčiams, tai girtina, kas patriotinga.
yra mūsų patriotingam jauni
mui šioje šalyje tenka susidurti 
su didesnes ar mažesne veikla, 
jie vardan Dievo ir Tėvynės su
stiprinę savo organizacijines jė
gas milžinais stoja darbui. Ro
dos jie įsiklausę poeto Maironio 
žodžių šaukia — Į darbą, vyrai!

Šiemet laikraštis “Darbinin
kas” mini 30-ties metų jubilie
jų. Jubiliejaus proga, žinoma 

i labdarė ir darbuotoja p-lė Anta-

Nuoširdžiai dė-
nuo-

PADĖKA
Žmonių gyvenime kartas

meilės viską 
ledus ji suar-

dys...
Ir tikrai jaunimas - Vyčiai ne

nusiminė. Jie išlaikė savo kuo
pas, apskričius ir Centrą gy
vais ir stipriais. Jie žymiai pa
gerino savo organizacijos orga
ną “Vytį”, kuris pilnai žiniomis 
šarvuotas eina į pasaulį iškėlęs 
vėliavą — Dievui ir Tėvynei, 
skelbdamas teisingos taikos o- 
balsį, skelbdamas, kad turi tu
rėti kiekvienas žmogus pasauly
je lygias žmogaus teises, kad 
mūsų tėvų žemė privalo būti 
laisva ir nepriklausoma...

Štai kokie Vyčių, nors dalinai
Į

p. Albertas Ašmenskas su 
žmona ir keturiais vaikučiais 
(du sūnų ir dvi dkuteri) atvyko 
iš Kearny, N. J. praleisti savai- 

, tės atostogas pas savo tėvelius 
' pp. Ašmenskus, gyv. G. St., So. I
Bostone.

p. Antanas Ašmenskas yra 
Lithuanian Fumiture kompani
jos nuo pat jos įsikūrimo vedė
jas. Linkime pp. Ašmenskų sū
nui Albertui, marčiai ir anū
kams linksmų atostogų!

Grįžo Iš Vedybinių 
Atostogų

nuo 
rugp. 18 d. Pasitarta apie Tėvo karto būna įspūdingų įvykių. 
Grassmanno Sidabrinio Jubilie- jų atmintis neišdildoma ir gili 
jaus pamaldas ir bankietą, rug
pjūčio 19 d., Cambridge. Mass.

Liepos J5 d., mirė miesto li
goninėje porą metų pasirgęs Jo
nas Vargalis. 75 metų, gyvenęs

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

i

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 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 Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours S:30 to 5. Open Thursdav Evenings

su malonybėmis. Vienas iš ma
loniausių yra tėvams sulaukti 
vaikų laimės — o katalikams 
tėvams sulaukti sūnaus ar duk
ters įstojimo Dievo tarnybon. 
Su neapsakomu malonumu ir 
džiaugsmu man teko laimė su
laukti įšventinimo į kunigus 
mano sūnaus Povilo. Taipgi 
man teko sulaukti gražiausio 
atsiliepimo mūsų prietelių toje 
džiugioje valandoje su širdin
giausiais sveikinimais ir linkė
jimais.

Didžiai dėkų Šv. Petro parapi
jos klebonui, kun. P. A. Vir- 
mauskiui. kad mano sūnus ku- 

į nigas buvp pakviestas atlaikyt 
sekundicijas. atnašauti mišpa
rus mūsų mylimoje lietuvių par. 
bažnyčioje, vienas iš kurios į- 
kurėjų buvo a. a. mano tėvelis,

• ir kurioje aš tarnaudavau prie 
altoriaus. Dėkoju už skaitlingą

Į dalyvavimą mūsų draugų, pa
žįstamų ir prietelių sekundici- 
jose.

Už surengimą priėmimo baž
nytinėje svetainėje po sekundi-

• cijų. tariu širdingą dėką šeimi
ninkėm. Jų pasidarbavimą nuo-: Bematoniui 
širdžiai įvertinam. Neįmanoma nuoširdų prisidėjimą

I įvardint visus ir visas, kurie-ios 
prisidėjo, bet noriu ypatingą 
padėkos žodį pareikšti sekan
čioms: p-nei J. Tumavičienei, 
vyriausiai gaspadinei, ir jos 
dukrelėm, Irenai, mokytojai, ir 
Gertrūdai, sekretorei; p-nei A-

Vytė Lucy Markunaitė, 
L. Vyčių 17-tos kuopos veikli ir 
maloni veikėja. Ji rengiamam 
Vyčių piknike, liepos 29, Kęstu
čio parke, E. Dedham, Mass., y- 
ra pasiskyrus darbą, kad kiek
vieną pasveikinti ir maloniai 
pakviesti talkininkauti bendro
je laimės talkoje. Manoma, kad 
“kiškio pyrago” tikrai bus ga
lima įsigyti iš malonios vytės 
“treasury basket”.

I

Julia Nevronytė,
i L. Vyčių 17-tos kuopos darbšti 
; komisijose veikėja. Retas pa- 
j rengimas praeina be jos pagel- 
gos. Julei sekasi, nes ji turi y- 
patingo gabumo ir simpatišku
mo surasti sau talkininkų ir rė
mėjų. kurie su ja darbuotųsi į- 
vairiuose vyčių parengimuose 
bei dalyvautų pramogose. Ir 
šiame Vyčių piknike, liepos 29, 
Kęstučio parke, E. Dedham, ji 
turi sau už pareigą pasveikinti 
svečius ir viešnias ir pakviesti 
pasinaudoti “kiškio pyrago” 

' skanėsiais.

klų prižiūrėtojas Jonas laivyne 
: (krantų apsaugos dalyje arba 
Coast Guard. Gunners Mate), 

j O pas tėvus gyvena plačiai ži- 
; nomas Lietuvos Vyčių jaunimo 

1 f

■ ■ • vadas Longinas Švelnis,. jaunu-
PIKNIKE t*8 Alfredas ir sesutė Anelė.

Seržantas Juozas įdomaująs

Dažnais atvejais jie subėgę į 
bažnyčią ir suklupę prie užsi
slėpusio altoriuje JAM tylia 
malda skundžiasi ir prašo jau 
žinomais žodžiais — Dangau, 
jaunimą mūs palaimink, mies
tus ir gimtas sodybas uždeki 

; darbo ugnimi...
Ir Vyčiai sustiprinti malda ir 

tėvynės balso pareiga stoja į 
darbą, kad ir šiame L-----------
kuris įvyks liepos 29, Kęstučio 
parke, East Dedham. kad tūks- Lietuvos istorija ir visur daly- 
tančiams atvykusio jaunimo pa- vauja su lietuviais. Mes linkime 
rodžius Vyčių darbo pajėgumą. Juozui, kuriam neužilgo reikės 
kad parodžius kam Vyčiai vei- vėl išvažiuoti ir kovoti prieš Ja- 
kia, kad įtikinus, kad šioje ša- ponus, greitos ir laimingos ke
lyje Vyčių organizacija, tai yra Uongs atgal j Bostoną po galu- 
vienintelė centraiinė organizaci- tinOs pergalčs Azijoje.
ja. kuri viešai šioje šalyje daly
vauja ir veikia dėl Dievo ir tė
vų žemės Lietuvos.

Turint prieš akis tą gražų ir 
kilnų Vyčių veikimą, lai pakyla ,J 
širdys meilės jausmu ir senes
niųjų ir lai atvyksta tie žilgal- 
vėliai pasidžiaugti to patriotin-. čius ir muzikas VI. Stasevičius. 
gojo jaunimo gražiais darbais!

Todėl turiu už garbę kviesti Karalius
visus lietuvius ir jų prietelius p.nas Karalius
į jaunimo dieną, į jaunimą sąs- 
kridį, į jaunimo pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, liepos 29, 
Kęstučio parke, E. Dedham. 
Mass. J. Kp

LANKĖSI

Antradienį, lankėsi kun. Pr. 
Juškaitis. kun. Pr. M. Juras, 
kun. J. Vaitekūnas, kun. Jonas 
Kidykas, S. J., kun. J. Kacevi-

I

I

lenai Mozuraitienei ir jos duk
relei, advokatei Mildred Ko
vai: p. J. Casper; p-nei Made- 
line Bratenienei;, mano pussese
rėms — p-nei Valerijai Kazlaus
kienei ir jos dukrelei Nancy iš 
Brooklyn. New York; p-nei A- 
melia Jakubauskienei ir jos 
šeimai; p-nei Veronikai Gadai- 
tienei, mano tetai ir jos dukre
lei Onai; mano seserei, Onai I- 
vaškevičienei ir jos šeimai; o 
paskiausia, bet su giliausia už-' 
uojauta jos širdingumo pasida-- 
linime tos dienos Dievo malo-. 
nių. mano mamytei, Anastazi
jai Jakimavičienei.

i

Tą dieną lankėsi p. Zigmas 
--------- ; iš VVaterbury, Conn. 
- ---- ______ ; leidžia atosto
gas So. Bostone pas savo tetą, 

j Jis yra ilgametis LDS 5 kp. na
rys ir uolus “Darbininko” prie- 
telius ir rėmėjas. Atsilankymo 

• proga, p. Karalius atnaujino 
: metams “Darbininko” prenume- 
’ratą.

Šiomis dienomis sugrįžo 30, Ketvirtadienį lankėsi Mrs. J. 
dienų poilsiui pas savo tėvelius. Banys iš Cambridge, Mass. Pp. 
pp. Antaną ir Oną Ivas. gyv. Baniai yra LDS 8-tos kp. nariai 
So. Bostone, sūnus Algirdo ir “Darbininko” rėmėjai. 
Ivas, Coxwain W.S.W. iš Pači- lankymo proga. Mrs. J. Banys 
fiko. Jis Pacifike buvo 7 mene- aukojo 
sius ir dalyvavo trijose kauty- SI.00. 
nėse su priešu. Linkime malonių 
atostogų!

p. Antanas Ivas yra real esta- 
biznyj, So. Bostone.

Sugrįžo Poilsiui

Alsi-

kalendoriaus fondan

te

Atostogauja

iai-Seržantas Juozas švelnis 
mingai sugrįžo iš Vokietijos.

i kur dalyvavo kovose prieš Hit
lerio kariuomenę. Jam buvo su
teikta narsumo bronzos žvaigž- 

Visiems už atsilankymą į pri- dė po mūšių arti Trier miesto, 
ėmimą begalo dėkingas, su ypa-j Vokietijoje. Kuomet jis išduo- 
tingu padėkos pareiškimu kuni-įdavo Amerikos kariams duoną, 
gui Al. Abračinskui, programos!tai vienas išlaisvintas rusas, 
vedėjui, klebonui kunigui Vir- kuris pateko Vokietijoje kaipo 
mauskui už visą jo ko-operaciją priverstinų darbų darbininkas, 
ir paaukavimą, kunigam — Dr. Į prašydavo duonos lietuviškai. 
K. Urbonavičiui ir Vengrui, ūži Tas įvykis padarė Juozui didelį 
visus linkėjimus, o kunigam 

ir Janušoniui už 
ir asistą

laike mišparų.
Sūnus kunigas Povilas atmys 

visus maldose ir mišiose.
Lai Dievas visiems suteikia 

laimę!
Dr. Povilas -J. Jakmauh

(Jakimavičius) ir šeima.

Trečiadienį, liepos 25 d. grįžo 
iš vedybinių atostogų (“medaus 
mėnesio”) pp. Antanas P. ir E- 
va B. (La Marche) Pažasiai. 
Jiedu apsigyveno Dorchester.

p. Antanas P .Pažasis yra pp. 
Felikso ir Justinos Pažasių, 
gyv. 12 Althea St.. Dorchester, 
sūnus. Jis yra muzikas ir var- 
goninininkauja airių parapijoj. 
Dirba McLaughlin & Reilly 
kompanijos, muzikos leidėjų, į- 
staigoje. Bostone. Daug 
yra dainavęs Darbininkų 
programose.

Jungtuvės įvyko liepos
St. Leo's par. bažnyčioje, kur 
p. Antanas vargonininkauja. 
Atostogas praleido Kanadoje.

Sveikiname ir linkime malo
naus vedybinio gyvenimo!

kartų 
Radio

15 d.,

Pirk Defcnse Bonds ir Štampą!

ĮVAIROS skelbimai -
PARSIDUODA 7 NAMAI — 

18 šeimynų ir 2 štorai, 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 
Broadvvay, Room 4, South Bos
ton, Mass. (8-13)

PARSIDUODA 
setas ir 
šaukite: 
Lithgou
TALbot
re.

“dining-room” 
kitokių rakandų. Atsi- 

Mrs. A. Sidarus, 55 
St., Dorchester, Mass. 
1186 po 7:30 vai. vaka-

$85.00 u p
32.00 up

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anytvhere in New Engi and 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABOR1AI

įspūdį.
Juozo tėvai Gasperas ir Marė 

Švelniai .yra plačiai žinomi So. 
Bostone ir apylinkėje kaipo ge
ri duonkepiai ir uolūs katali
kai. Jie daug padėjo Dėdei Ša
mui šiame kare, nes be seržanto: 
Juozo dar tarnauja šie broliai: 
seržantas Vincas kariuomenėje, 
leitenantas Pranas laivyne, gin-

Iš Bostono Mayoro Ofiso
Mayoras Kerrigan pasiuntė 

įsakymą miesto tarybai per
tvarkyti “sirgimo ir atostogų

į laiką” dėl visų miesto darbinin
kų. išskyrus uniformuotus poli
cininkus ir gaisrininkus. Atos- 

;togų ir susirgimo laikas buvo 
j duodamas per daug metų, bet 
jis nebuvo suvienodintas. Pa- 

i gal naują patvarkymą kiekvie- 
1 nas miesto darbininkas, išdir
bęs nuo 1—10 metų, gautų dvi 
savaites atostogų, išdirbęs 10 ar 
daugiau metų gautų tris savai
tes ir išdirbę 20 metų gautų ke
turias savaites. Taipgi pagal 
naują patvarkymą, susirgusieji 
gautų 15 dienų per metus, ben
drai viso iki 90 dienų.

Be to. mayoras Kerrigan su
darė komitetą sunormavimui 
algų visiems miesto darbinin- 
šams.

Mayoras Kerrigan ragina vi 
sus užsisakyti kurą ateinančiai 
žiemai kaip galima ankščiau, 
nes šią žiemą gali būti dar di
desnis kuro trukumas.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

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, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena 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 
Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną, ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



HARTFORD, CONN.

Izabelė
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Cecilijos Choro 
Emilija Ra- 
; Mrs. Mary 

protokolų raštininkė:

I RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

c
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LIETUVIO TREMTINIO 
LAIŠKAS

(Ištraukos)

šiais metais Seserys Pranciš- 
kietės mūsų parapijoje pasilie
ka per vasarą, ir niekur kitur 
nevyksta, bet gilinasi moksle 
1. nkydamos kolegiją Hartforde. 
Taigi paremti jų darbuotę pa
rapijoje ir dėl jųjų bendros 
naudos yra surengtas piknikas 
arba Lawn Festival. Tas paren
gimas Įvyksta šeštadienį, liepos 
28-tą dieną, parapijos kieme, 
kampas Capitol Avenue ir Hud- 
son Stret.

Pradžia antrą valandą po pie
tų ir tęsis iki vėlai vakare. Bus 
daug įvairenybių, tad visiems 
dalyviams yra užtikrintas geras 
laikas.

Visi kviečiami 
skaitlingiausiai 
vertinimą Seserų 
rupijoje jaunimo 
tarpe.

Veikli šv. 
valdyba sekanti: i 
viekas, pirmininkė; 
Hicks.
Leonas Žilinskas, finansų rašti
ninkas: Charles Covaleski, iždi
ninkas. Mrs. Izabelė Degutis, 
vargonininkė.

Bažnyčios Viduje
Atsilankius į šv. Andriejaus 

lietuviu parapijos bažnyčią. į a- 
kis puola skersai vidurio auk
sinės didžiules raidės: “1895 — 
AUKSINIS JUBILIEJUS — 
1945”.

Pažvelgus į šalis, negali atsi
gerėti importuotais vitraži
niais langais su religinėmis fi- jusio su marmuru iš Siennos.[ 
gūromis, 
klebonui 
įrengta 
viduje: be kurių dar keturi to
kie pat langai įrengti šalynėse 
koplyčiose ir trys sanktuariju-
mc.

Kas suteikia maloniausią į- 
spūdį. tai arabeskato marmuro 
didysis altorius, kurį spalių 15 
dieną. 1941 metais. Jo Eksce- 

PraėjusĮ penktadienį šv. Ceci- lencija vyskupas Enrikas J.! 
i OčBrien. D. D., skaitlingai dva-
I

, ciškijai dalyvaujant, iškilmin
gai konsekravo, klebono kun. 
Mato A. Pankaus sumanymu 
padirbtintą ir importuotą iš 
Seravezza, Italijos.

Tas didysis altorius turi du 
šalinius padestalus su geltonais 
iš Siennos marmuro protarpais. 
Viršutinės protarpių dalys iš 
Fleur de Peache marmuro susi-

Prezidentas Truman, kairėj, ir einąs Statė Sekretoriaus pareigas Jo
seph Grew, dešinėj, konferuoja su Meksikos užsienių ministru, Meksi
kos pretenzijų prie žemės EI Paso, Texas, sklypo klausimu.

Didžiai Gerb. Ponia,
Seniai teturėjome 

jums parašyti. Tiesa, neseniai 
per... išsiuntėme Jums keletą 
laiškų, bet jie greičiausiai A- 
merikos nepasiekė.

Dabar rašau iš Haidelberge, 
kur susiradau... Mes patys gy
vename į šiaurės rytus, apie 70 
km. į vakarus nuo Wurzburgo. 
Tėtė verčiasi priv. praktika, e- 
same šiaip taip provizoriškai į- 
sitaisę. Tik su maistu, kaip ir 
visoj Vokietijoj labai sunku, ir 
laukiame, kad pati krizė bū
sianti ateinančią žiemą.

Su susisiekimu labai sunku: 
neveikia nei geležinkeliai, nei 
paštas. Turime šiokį tokį auto
mobilių, bet dėl benzino stokos

progos

i nuken- 
prara- 
drabu- 
iš d>

dalyvauti ko- 
r parodyti į- 
darbuotės pa- 
ir visų kitų

Garstyčios Grūdelis.

BRITAM. CONN.

lijos Choras turėjo susirinkimą, 
kuriame gvildenta apie jubilie
jinį koncertą. įvykstantį šių 
metų lapkričio 18 dieną.

Tikrovėje, šv. Cecilijos Cho
ras pagarsėjęs kaip geriausias 
visoje Connecticut valstybėje. 
Todėl, pasitikima, kad Choras 
sutrauks skaitlingą audienciją 
pasiklausyti ir pasigerėti tuo 
jubiliejiniu koncertu.

i;

kurių, klebonaujant Gi viršutinės dalys yra iš tam- 
kun. Matui A. Pankui. Įsiai žalio Verde Alpi marmuro, 
penkiolika bažnyčios TarP TU dalių imponuoja meniš

ka Leonardo de Vinci “Paskuti-
i nes Vakarienės“ mozaika. Vir
šutinėse Altoriaus dalyse reiš
kiasi trys simboliai. Vidurio 
viršuje Šventoji Dvasia, dešinė
je Pelikanas ir kairėje Agnus 
Dei. Tabernakulo viršuje domi
nuoja parapijos globėjo Šv. An
driejaus. Apaštalo, mozaika. A- 
patiniai laiptai iš Botticino 
marmuro.

Pačioje didžiojo altoriaus vir- Bažnyčios Misijoms, šią savaitę 
sekmadienį, pirmadienį ir ant
radienį prie bažnyčios durų sto- 

: vėjo šešios Maryknoll Sesutės, 
ką tik grįžusios iš Pilipinų Salų, 
kur jos išbuvo tris metus įvai
riuose Japonų kalėjimuose. Bu
vo duota proga žmonėms išgirs-

šūnėje - sienoje atvaizduotas di
dingas ir įspūdingas meniškas 
"Paskutinio Teismo” vaizdas.

A. T.
I

i i
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
/
*

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčiu — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
iah.ar turima mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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HARR1S0N-KEARNY.N.J.
Liepos 16 d. Šv. Vardo drau

gijos korespondentas J. Stasi- 
įlionis ir muzikas Odelis išvyko 
atostogoms į Malboro, N. J. pas 
pp. Silvestravičius, kurie turi 
gražią ūkį. Čia taipgi yra atvy
kus ir Brooklynietė p. Burec- 
I kienė su anūku praleisti atos- 
j togas. Atostogaudami šienau- 
) jame, grybaujame ir maloniai 
! laiką praleidžiame pas malonius 
: pp. Silvestravičius.

j? j Dėl lietaus bulvės pradėjo 
J ! pūti. Ūkininkai turės nemažai 
/ : nuostolių. Dėl gyvulių tai gerai. 
£ nes žolė auga. Pp. Silvestrąvi- 
/ ; čiai ilgus metus gyveno Harri-

., o da
bar turi 130 akerių ūkį. 38 my- 

. _.___ vie-
kuris jau 10

SVARBUS IŠRADIMAS
VISIEMS

Miracle Olntment Mostis nesenai yra išrasta, kuri praša
una daugybę įvairų ligų. Ji yra padaroma iš gydančių žolių, 
uri labai žmonijai pagelbsti. Labai naudinga būtų šios mos- 

Jes 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. Švilpas Miracle Ointment For Tooth Ache, 
pagelbsti nuo dantų gėlimą, užnuodijimą ir taipgi sustiprina 
smegenis. Maži vaikai, kuriem dantys krinta, be abejo turi 
skausmo, o š; mostis skausmus atima. Motinos pasirūpinki
te ją Įsigyti. Kaina -SI.00.

Nr. 2. M. J. S. M >stis gelbsti nuo skaudėjimo kojų, rankų, 
pusiau, pečių, sprando, sąnarių ir raumenų, taipgi ir užsišal- 
dymų. Kaina 81.25c.

Nr. 3. M. J. Švilpas Miracle Salve For Skin Irritation 
g bsti Pajels. Athletic Feet. "Rash Bojels”, išbėrimus. Si
mus. ausiu gėlimą, nudegimą nušutimą. odos trūkimą, žaiz- 

: ms. saulės nudegimu* ir įvairioms odos ligoms. Kaina šių 
mosčių tik 81.25c.

Nr. 4. M. J. S. Salve Mostis gelbsti nuo Poison Ivy ir kitų 
nežėjimų. Kaina 81.25.

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 C nn. Hartfordiečiai galite ateiti 944 Broad St. prieš P. 
Office. (Skelbimas).

■»

Y.

es įsigyti ir ture

J šone ir turėjo savo biznį, 
| u :c: u....i^ m.;. ____ .
J lios nuo Newark, N. J. Turi vi 
* ną sūnų Vytautą.
£ j metų yra kariuomenėje ir dabar 
^ randasi Panama kanale. Jis yra 

į leitenantu.

H | Karys Augustas Dobrovols- 
, kis, išbuvęs ilgą laiką karo 
I frontuose Prancūzijoj ir kitur. 
' grįžo sveikas pas savuosius 
[praleisti 30 dienų atostogų. Jo 
brolis karys Kazys, išbuvęs Vo
kietijoje 2 mėnesių, taipgi grį
žo 30 dienų poilsiui.

Karys Bronius Jocas buvo ke
lis kartus sužeistas. Dabar pa
leistas atostogoms pas savuo
sius į No. Arlington. Karys Bo- 
lis Petraitis sužeistas Prancū
zijoj. Jo sesutė M. Ignatavičie
nė, gyv. Keamy, ir jo tėveliai, 
gyv. Pennsylvania. liūdi dėl tos 
nelaimės. Reiškiame užuojautą.

Karys A. Lutkus, išbuvęs ilgą 
I laiką karo tarnyboj, tapo gar- 
bingai atleistas ir grjzo J na
mus. Jis yra vedęs p. Butkiūtė. 
Gavo policininko darbą Kearny.

Šv. Vardo draugijos ra.štinin- 
■ kas Juozas Kasparas rašo savo 
tėveliams iš Pacifiko karo fron
tų. kad jis, ačiū Dievui, yra gy
vas ir sveikas. J. S.

I

!

GIVE AV/K. 
CIVE MORE

KEEP YOUP
RED CROSS
JTH/SS/DE

I

« 
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Mūsų Viešnios
Dėka mūsų klebono kun. dr. 

Mendelio užuojautai Katalikų

miero vėlė ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

BINGHAMPTON, N. Y

mažai tevažinėjame. Tačiau su 
Wurzburgo dažnai susisiekia
me. Jame, nors pats miestas 
smarkiau išgriautas, kaip Jeru
zalė 70 metais, yra pats di
džiausias lietuvių centras. Mie
stas buvo subombarduotas dvi 
tris savaitės prieš ateinant ame
rikiečiams, bet nė vienas lietu
vis nežuvo, tik daugelis 
tėjo materialiai. Prof. I. 
do visus rankraščius ir 
žius, bet sveikas išlindo
gančios slėptuvės. Dr. M. taip 
pat sudegė beveik visi daiktai.

Mano broliai dar pereitą žie
mą mokėsi gimnazijoj (pirmas 
6-oje, antras 1-je klasėj). Aš 
dar Lietuvoje pabaigęs gimna
ziją, buvau padavęs pereitais 
metais prašymą į Vienos archi
tektūros fakultetą, bet naciai, 
kaip ir visų užsieniečių, taip ir 
manęs nepriėmė. Dabar dar tu
riu vilties išvažiuoti studijuoti į 
Paryžių, bet greičiausiai nieko 
neišeis.

Pergalei Išprašyti Maldos 
Diena

Šios savaitės pirmadienis ir 
antradienis buvo mūsų bažny
čioj ypatingos maldos dienos 
išprašymui galutinės pergalės ir 
taikos. Švč. Sakramentas buvo 
išstatytas ir garbinamas per abi 
dienas. Ne viena motina, ne vie
na žmona praleido valandą prie 
Jėzaus kojų, maldaudama grei
to karo užbaigimo ir veikaus 
sūnaus ar vyro namon grįžimo.

Dar apie mūsų gyvenimą Vo
kietijoje. Kaune palikome vis
ką, kaip stovi, ir pasilikome tik 
su keliais čemodanais. Pradžio
je atsibastėme į Salzburgą, vė
liau į p. Austriją, o žiema galu
tinai į Bavariją.

Tėtė planuoja išvažiuoti kur 
nors į užsienį, bet viskas dėl į- 
vairių sunkumų labai pamažu 
žengia. į priekį. Galvojome apie 
Šveicariją, bet dėl gyvenimo 
brangumo tenka nuo jos atsisa
kyti. Neseniai tėtė pradėjo žy
gius pas amerikiečius ar nebūt 
galima pervažiuoti į Ameriką. 
Tačiau ką nors laimėti labai 
sunku, nes gyvenimas Vokieti
joje dar nenormalus.

Jei Ponia turėtumėt kada pro
gos mums parašyti, labai norė
tume sužinoti apie sąlygas A- 
merikoje ir pan., mes dėl gyve
nimo sunkumų Vokietijoje, no
rime ją, kaip galint greičiau 
palikti.

Tiesa, šią žiemą Vokietijoje 
atsidarysianti lietuvių gimnazi
ja, kurią organizuoja Kun. T. 
Daugumas lietuvių gyvena jau 
stovyklose, nes su pastoge la
bai sunku.

ti iš Sesučių lūpų ką jos patyrė 
nelaisvėje.

Kalbant su viena buvo prisi
minta apie lietų, nes Baltimorė- 
je jau dešimta diena kaip lyja. 
Sesutė šypsodamasi atsakė, kad 
koncentracijos stovyklose jos 
džiaugėsi kada lyjo. nes lietus 
paskubino žolių augimą, kurio
mis reikėjo misti. Japonai duo
davo sriubos, pagamintos iš ry
žių, bet ta sriuba buvo panaši 
maž daug j košelę arba skysti
mą, kurį popierų lipdytojai nau
doja popieras kabinti.

Japonai buvo taip žiaurūs, 
kad vienas kunigas buvo nužu
dytas ir per 23 dienas gulėjo 
nelaidotas, nes niekas nedrįso 

, kad 
ir jam nebūtų pasiųsta kulka. 
Kuomet Amerikiečių kariai nu-

i
i

i

Birželio 26 dieną turėjome, 
šv. Juozapo parapijos, metinį 
pasilinksminimą p. Kaminsko 
darže. Nors pasitaikė lietinga 
diena, parapijiečiai gausiai su
važiavo. 1 
liko $718.00.

Vidurvasarinį išvažiavimą tu- 
jsileido lėktuvais išlaisvinti be
laisvius, tai Sesutės manė, kad 
tai kokie angelai puola iš dan
gaus juos iš vergijos išgelbėti.

Kautynėse daug mūsų jau
nuolių žuvo, daug jų buvo su
žeista, 
nuolį. kuriam 
plėšęs krūtinę, kad buvo galima 
matyti jo plaučiai ir širdis, ta
čiau ant jo kaklo kybojo rožan
čius ir Marijos Medalikėlis ir 
tas davė jam kantrybės jo 
skausmuose. Į savaitę laiko 
1,300 sužeistų Amerikiečių už
pildė laikinai įsteigtą ligoninę. 
Karo baisenybių mes negalime 
sau įsivaizdinti, nes tikrenybė, 
tai pragaras ant žemės. Sesutės 
negalėjo tinkamai išreikšti savo 
pasididžiavimą mūsų Amerikos 
kariais, neturėjo tinkamų žo
džių. kad jiems prideramai pa
dėkoti.

Geraširdžiai maldininkai, nors 
ir vasaros karščiai jų skaitlių 
šiek tiek sumažino, per tris die
nas suaukavo arti $2,000.00. Be 
abejo Dievas atlygins jų gera
dariams.

i

Pelno parapijos naudai prisiartinu prie jo lavono.

rėjome liepos 15 d., p. Kuokalo 
darže. Ir šiuo kart smarkus lie
tus visą popietį neleido mums 
lietuviškai pasilinksminti. Pel
no liko $180.00.

Nuo rugpiūčio 12 ligi 18 die
nos turėsime šešių dienų baza- 
rą - karnivalą. Praėjusią vasarą 
ši pramoga davė mums labai 
gražių vaisių. Šįmet dar uoliau 
dirbsim, kad pasisekimas būtų 
užtikrintas.

Viltis ir džiaugsmas spindi 
mūsų gerojo klebono veide, kad 
jo svajonės realizuojasi: — ne
užilgo pradėsime statydinti 
naują bažnyčią.

Klebonas kun. E. Krencevi- 
čius, O.M.C., nuoširdžiai dėkoja 
visiems parapijiečiams už malo
nų bendradarbiavimą ir gausią 
paramą.

i

Lt. Vladas Kalasinskas sugrį
žo pailsėti pas mielus tėvelius. 
Prieš metus laiko jis buvo pa
skelbtas dingusiu, vėliau suži
nota, kad vokiečių belaisvėj. 
Jo sesuo Teresa liepos 21 d. ap
sivedė su Lt. Person, kuris taip 
pat sugrįžo iš vokiečių belais
vės. P-lė Teresa Kalasinskaitė 
buvo viena iš uolesniųjų choris
čių. solistė. Jaunoji pora išva
žiavo po vestuvinei
Atlantic City, N. J. Saulėtų die
nų!

Mūsų kolonijos veteranų ka
rių lig šiol dar niekas negrįžo. 
Porą savaičių lankė savo tėve
lius kapitonas Pranas Bučins
kas. Ta proga susižiedavo su 
p-le Rūta Alenčikaite. šiuo kar
tu matosi šie kariai: Pranas 
Jakševičius, Al. Balčis, James 
Cinikas ir Antanas Stukas, 
merchant marinas. J. O..

Sesutė matė vieną jau- 
šūvis buvo nu-

Urbonui, gyv. Albe-

Nuotrupos
Kazys Pugevičius, gyv. Glyn- 

don Avė., randasi Franklin Sq. 
ligoninėje. Numatoma operaci
ja. Duok Dieve, kad laimingai 
nusisektų. Pugevičiaus sūnus 
Kazys mokinasi šv. Karolio jau- 
namečių Seminarijoj. Atminkim 
jo tėvuką savo maldose.

Adomui
marle St., padaryta operacija 
Maryland General ligoninėje. 
Operacija buvo sunki ir pavo
jinga. p. Urbono amžius, arti 70 
metų, ir sudaro keblumų, ta
čiau turime viltį, kad p. Urbo
nas pasveiks ir galės grįžti pas 
savuosius.

Paleistas dėl nesveikatos iš 
karo tarnybos Alfonsas Šilans
kas, gyvenąs Bayard St. Džiau
giasi jo žmona, bet ypač jų 
dviejų metų sūnus. Alfonsas di
desnę dalį tarnybos laiko pralei
do karo ligoninėje.

Sekmadienį, kun. Povilas 
Dyer, iždininkas Tėvų Sulpici- 
jonų šv. Marijos Seminarijoj, 
davė šliūbą dviem svetimtau
čiam iš Mass. valstybės. Mūsų 
klebonas jam pagelbėjo. Jau
nieji abu karo tarnyboje: jau
nikis karininkas Amerikos lai
vyne, o jaunoji slaugė laivyno 
ligoninėje, Bethesda, Md.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Rnnn

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvią 
Direktorius 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmoslnal dėl visokiu relka’u 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

A. a. Kazimieras Jasilionis
Antradienį, liepos 24 d. iš Šv.

Petro svetimtaučių bažnyčios 
kelionei į!buvo palaidotas a. a. Kazimie

ras Jasilionis, kun. Kazimiero 
Šalkevičiaus švogeris. Velionis 
sirgo tik trumpą laiką. Turėjo; 
aukšto kraujo ligą. Mirė Fran-I 
klin Square ligoninėje. Paliko 
žmoną našlę Oną, kun. šalkevi-l 
čiaus sesutę, dukterį Daratą ir) 
sūnų Kazimierą. Velionis buvo' 
tik 45 metų amžiaus, galėjo darj 
gyventi, bet Dievas pašaukė jį! 
pas save. Reiškiame gilią už-Į 
uojautą a. a. Jasilionio šeimai ir) 
visiems jo giminėms. Lai Kaži-į

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

i w nilmiLnvvin n + n »• n T n A O Č’auLiUa’rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
\ BORIS BEVERAGE CO.

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 110 b-R
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