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Prezidento Roosevelto 
žodžiai karo pradžioje: — 
“Mes laimėsime šį karą. 
Pergalėje mes sieksime ne 
keršyti, bet sukurti tarp
tautinę santvarką, kurioje 
Kristaus dvasia valdys 
žmonių ir tautų širdis”.
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“Mes nepasitikime tokia 
taika, kuri neprisiima At
lanto Čarterio be jokių re
zervų ir išsisukinėjimų. 
Mes taip pat manome, kad 
taika turėtų pagelbėti su
vargintoms tautoms atsi
statyti savo ekonomines, 
socialines ir politines įstai
gas.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

Ir komunistai laimėjo 
Anglijos parlamento rin
kimuose. Turėjo vieną at
stovą, o dabar turi du. Tai 
didelis laimėjimas. Dėl to 
komunistai sako, kad An
glija pakrypo “kairėn”.

Pramatomas Skilimas 
Komunistų Partijoj

Pereitą savaitę įvykęs 
komunistų partijos sei
mas, New Yorke, išstūmė 
Earl Browder ir Robert 
Minor,. komunistų judėji
mo veteranus vadus. Jau 
sudaryta nauja raudonųjų 
vadovybė, kurios prieša
kyj stovi William Z. Fos- 
ter.

Komunistų seimas buvo 
slaptas. Neįsileido nei ko
respondentų, nei klauso- 
vų. Bet vistiek po seimo 
sužinoma jo eiga. Šiandien 
jau visiems žinoma, kad 
komunistai savo vadus, 
kuriuos iki šiol aukštai kė
lė, išmetė už tvoros kaipo 
niekam netinkamus.

Pramatomas vėl naujas 
skilimas komunistų parti
joj. Galimas dalykas, kad 
Browder, Minor ir kiti bus 
komunistų pas merkti, 
kaip buvo pasmerktas 
Trockis ir kiti.

New York (LAIC) — Iš 
Pietų Amerikos spaudoje 
tilpusio pranešimo matyti,1 
kad Vilniu je vokiečiai o- 
kupantai sušaudė garsųjį 
Prūsų Lietuvos veikėją Ja- 
gamastą, jo sūnų, anūką, 
dukterį ir žentą. Jagomas
tas — nuo senų laikų žino
mas energingas lietuvis, 
turėjęs savo lietuvišką 
spaustuvę Tilžėje, kur bu
vo išleista daug lietuviškų 
knygų. Jo sūnus buvo sa
vanoriu Klaipėdos sukili
me, jo duktė kartkartėmis 
bendradarbiavo ir Lietu
vos laikraščiuose. Naciai 
buvo uždarę Jagamastoj 
spaustuvę ir jų lietuviško
ji šeima daug turėjo iš
kentėti. 1941 metais laike 
repatriacijos Jagamasto 
šeima persikėlė į Vilnių, ' 
Jo anūkas jau lankė uni
versitetą. Naciams oku
pavus Lietuvą, gestapinin
kai suėmė Jagarnastų šei
mą ir sušaudė. Tai skau-
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Vaizdas subombarduotos ir apgriautos Berlyno Katedros. Berlyno Ka
tedra randasi greta Imperatoriško Palociaus, gale Unter Den Linden. I

00 B-29 Numetė 6,000 Tonų 
Bombų Ant Japonijos Miestų

Iš Visų Pusių Bombarduoja Japoniją

Kiniečiai Kovoja Prieš Japo* ( 
nūs Trijose Provincijose į

—
Chungking, rugp. 2 — ; 

Kiniečių armijos kovoja

Japonijos Kariuomenė

Guarn, rugp. 2 — Jung. 
Valstybių apie 800 B-29 
bombanešių puolė Japoni
jos miestus ir aliejaus pa
status. Numetė 6,000 tonų 
įvairių bombų ant keturių 
miestų — Mito, Hachioji, 
Toyama, Nasaoka, ir taip
gi sprogdino ir padegė a- 
liejaus centrą Kawasaki 
tik vienkartiniu puolimu.

Alijantai kanuolėmis ir 
bombomis bombarduoja 
Japoniją iš visų pusių.

Tolimųjų Rytų bomba- 
nešiai, pasikėlę iš Okina- 
wa dieną ir naktį puolė 
Kyushu. Iš Iwo bazės pasi
kėlę lėktuvai bombardavo 
Nagoya ir Kobe. Kitos A- 
lijantų oro jėgos puolė j 
priešą Swatow, Hong 
Kong, Prancūzų Indo-Ki- 
nijoj. Be to, lėktuvai nulė
kę toli virš Korėjos palei
do bombas ant geležinke-j 
lių tilto, tik 8 mylios nuo 
Mandžiurijos sienos. Visur, 
padarė japonams daug; 
nuostolių.

moteris mirties bausme už 
tai, kad jie užmušė šešis 
Jung. Valstybių lakūnus 
1944 m. ties Russelheim, 
vakarinėje Vokietijoje.

Amerikos lakūnai buvo 
priversti nusileisti iš suža
lotų lėktuvų. Vokiečiai 
vietoj juos priglausti arba 
paimti į nelaisvę akmeni
mis ir pagaliais užmušė.

Keturi kiti vokiečiai, da
lyvavę toje žmogžudystė- 

nuteisti kalėjimu nuo 
iki 25 metų.

Je,

i14
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Tito Persekioja 
Tikinčiuosius

Iš Potsdam, Berlyno, 
pranešimai sako, kad visa
galintis Stalinas buvo “su
sirgęs”. Trijų didžiųjų 
konferencija dėl Stalino 
“ligos” buvo pertraukta. 
Galimas dalykas, kad Sta
linas buvo susirgęs, nes iš 
trijų senųjų konferentų 
beliko jis tik vienas. Nauji 
konferentai, matyt, per
daug Stalinui.

Reikalauja Demokratinių 
Laisvių SSSR—Jos Paverg 

toms Tautoms

dus nuostolis lietuvių tau- Kwangsi, Hunan ir Kiang-^ 
tai, ypač atmenant Jaga- provincijose prieš japo- 
masto didelį pasitarnavi- 
mą spaudos draudimo me-, 
tu.
— Vilniuje naciai nužudė!

Lietuvos valstybinio teat
ro orkestro dirigentą Hof
meklerį ir jo padėjėją Dur- 
maškiną.

Hofmeklerių žydų kil
mės šeima, Lietuvai buvo 
davusi du broliu, žymiu 
muziku. Velionis brolis — 
žymus lietuviškosios mu- gasolino, kaipo specialus

Chungking, rugp. 2 — Iš jos. Japonai pasitraukė iš 
nūs, kurie visuose frontuo- K1™J0S Jad. Ja’ ^dal^_2?* 2!? :Zin°’ kad
se traukiasi atgal.

Kiniečiai praneša 
jie visur laimėja.

I

Kariai Gaus Po 30 Galionų 
Gasolino

VVashington, rugp. 2 — 
OPA praneša, kad grįžu- 
siems kariams į namus 
bus duota po 30 galionų

zikos populiari n t o j a s, 
smuikininkas.

kiekis, jų asmeniniams 
reikalams.

NAUJAS AMERIKOS P-80 
LĖKTUVAS

P-80 lėktuvas, vadina
mas ‘Shooting Star’ (Šau
namoji Žvaigždė), kuria- 
namas kerosinu.

Iš Niagara Falls, N. Y. į 
Bostoną atlėkė į vieną va
landą ir 25 min.

New York (LAIC) — E- 
rie diocezijos vyskupas J. 
M. Gannon savo žodyjė 
kreipdamasis į Kongresą 
ir į Amerikos gyventojus, 
pabrėžė reikalą suteikti 
demokratines laisves 250- 
čiai milijonų vidurinės ir 
rytinės Europos žmonių,

Boston, Mass. — Rug
pjūčio 1 d. naujas grei
čiausias lėktuvas pasaulyj 
— P-80 pasirodė Armijos 
Oro Jėgų parodoje visuose 
didmiesčiuose.

Šis naujas be propelerių 
lėktuvas gali lėkti daugiau 
kaip 500 mylių į valandą ir 
iškilti iki 45,000 pėdų auk
štumom Sveriąs apie 4 to
nus. Gali paimti ir vežti 
14,000 svarų gasolino.

Pulk. William H. Coun- 
i cill, veteranas Guadalca- 
nal ir kituose Pacifiko ka- 

Įro veiksmuose, sako, kad 
I iis važiuodamas tuo lėktų- , , - ,J . .. . ... i buvo pabėgęs, buvo pnver-VU nejautė jokio virpeji-H o . Pran'r„ij,
mo, negirdėjo jokio triukš
mo ir nejautė tokio nuo-' 
vargio, kaip kad jis būtų' 
jautęs su kitu kokiu nors1 
lėktuvu.

ponijos kariuomenės, pasi- nieko nepralairnėjo.
ka(j- traukusios iš įvairių Kini- Japonijos premieras dė

jos provincijų, persikėlė į koja “Kinijai” už duotą 
tMancnukuo ir tikėsi sovie- pagalbą”. Kaip čia supras
tų Rusijos užpuolimo. Bet ti. Ta pagalba greičiausia 
patvirtinančių žinių apie buvo iš Manchukuo, arba 
tai nėra... Į šiaurę - vaka- iš šiaurės Kinijos, kur ki
rus nuo Formosa salos ja- niečiai prietelingi japo- 
ponai apleido • Kinijos pa- naras. Vidurinė ir pietinė 
kraščius apie 300 mylių. i Kinija yra griežtai nusi- 

Visas pakrantis tarp stačius prieš japonus, ir 
Shanghai ir Amoy yra iš- aišku, kad jokios “pagal- 
laisvintas nuo japonų, iš
skyrus tuos du miestus, 
Shanghai ir Amoy.

Amerikos kariuomenės 
galėtų įsiveržti į Kinijos 
žemę, bet kol kas nėra mi- 
litarinio tikslo jiems tai 
daryti. Keliai nuo pakraš
čių yra blogi. Reikėtų pa
sivaryti virš tūkstančio 
mylių, kad susisiekti su 
Kinijos kariuomene. Ir per 
čia būtų sunkiau pristaty
ti kiniečiams pagalbą, ne
gu dabar lėktuvais iš Indi-

7 Vokiečiai Gavo Mirties 
Bausmę

New York, rugp. 2 —Lai
kraštis New York Times 
rašo, kad Jugoslavijoje ti
kintieji yra skaudžiai per
sekiojami. Kaip jie buvo 
persekiojami po nacių ver
gija, taip dabar Tito val
džia juos siunčia į kalėji
mus ir daugelį sušaudo. 
Daug kunigų ir klierikų 
nužudyta.

Tito valdo Jugoslaviją su 
Stalino pilnu pritarimu. 
Laikraštis rašo: “klasių 
kova eina šiandien Jugo
slavijoje ir. kurie netinka 
į klasės vaizdą, savaime y-

Darmstadt, Vokietija —
Amerikos militaris teis
mas nuteisė septynius vo- t 
kiečius — 5 vyrus ir dvi! ra pasmerkiami”.

bos” jiems nedavė.

i

Kinija Užgyrė Suvienytų 
Tautų Čarterį

Chungking, Kinija —Vy
riausia tautinė apsigyni
mo taryba užgyrė Kinijos 
prisidėjimą prie Suvieny
tų Tautų čarterio ir Bret- 
ton Woods finansinės su
tarties. Dabar čarterį ir 
sutartį ratifikuoti pasiun
tė Yuan seimui.

Trys Didieji Užbaigė Konferenciją

Pierre Lavai Grįžo Prancū- 
zijon—Pasidavė 

Amerikiečiams

Paryžius, rugp. 2 —Pier- 
ire Lavai, buvęs Vichy — 
prancūzų valdžios premie- 

■ras iš Ispanijos, kur jis

TRŪKSTA DARBININKŲ 
AMERIKOJE
rugp. 2 — reikalaujama racionavimo 

siuntėjai turės

I

A

kurie dabar yra išimtinoje 
sovietų kontrolėje.

“Atėjo laikas”, kalbėjo 
vyskupas Gannon, “kada 
turime tvirtai ginti savo 
teises. Mes norime, kad 
mums būtų leista lankyti 

l vidurinės - rytinės Euro
pos kraštus ir juose dar
buotis taip, kaip tas lei- 

1 džiama rusams mūsų val
domose žemėse. Dabar vi
sa vidurinė Europa liko 
apsupta sovietų karišku 
kordonu. Niekam iš esan
čių jo viduje neleidžiama 
susisiekti su išoriniu pa
sauliu”.

stas grįžti į Prancūziją. 
Grįžo lėktuvu ir pasidavė 
Amerikiečiams, kurie La
vai tuojau perdavė pran
cūzų valdžiai.

Dabar Pierre Lavai pa
talpintas į Fresnes kalėji
mą ir laukia teismo. Jis 
kaltinamas išdavystėje.

Stalinas Buvo Susirgęs

VVashington,
Sekretorius Ickes praneša, štampų, 
kad anglių kasyklose taip duoti atitinkamą skaičių 
trūksta darbininkų, kad štampų. Taipgi bus reika- 
žiemos metu žmonės netu- laujama ir už siunčiamus 
rėš anglių ir industrijos į užsienį batus, 
bus suparaližuotos. Jis rei
kalauja, kad iš armijos 
būtų atleista daugiau ka
reivių, kurie galėtų eiti į 
industrijos darbus. Jis pa
reiškė, kad armijai nerei
kalinga dabar kareivių tu
rėti kiek pirma, nes Euro
poje karas užbaigtas, o 
prieš japonus nereikalin
ga septynių milijonų ka
reivių.

Churchill Išsikraustė

Berlynas, rugp. 2 
vietų diktatorius Stalinas 
buvo susirgęs ir pasitari
mai buvo nutraukti kažku
riam laikui. Bet praneša, 
kad jis pasveikęs ir vėl da
lyvavo konferencijoje.

Pasitarimams užsibai
gus, Amerikos prezidentas 
Truman važiuojąs į Angli
ją sutikti tos šalies kara
lių.

So-
Be Racionavimo Štampų 

Negalės Siųsti Maisto 
Į Užsienį

Berlynas, rugp. 2 —Ank- gedusį sviestą muilo dirb- 
sti šį rytą užsibaigė trijų (tu vėms”. 
didžių valstybių vadų kon
ferencija, kuri buvo per pažino, kad jie pardavė ke- 
dvi savaites. Į šią konfe-Jis tūkstančius tonų suge- 
renc-iją neįleido jokių ko- dusio sviesto muilo dirb- 
respondentų. Visa konfe- tuvėms, bet užginčijo, kad 
rencija buvo laikoma slap- visas laikomasis sviestas 
tai. Taigi iki šiol nebuvo būtų sugedęs.

i padarytas pranešimas a- 
pie nutarimus.

Tikimąsi, kad ryt iš Wa- reika]ausįąSj kad Senatas 
shingtono Londono ir ištirtu visą reikala. kad 
Maskvos bus paskelbtas tokių įvykių nebūtų. 
bendras komun i k a t a s 
spaudoje ir per radio. Gali
mas dalykas, kad pats Pre
zidentas Truman kalbės a- 
pie konferenciją per radio.

Valdžios pareigūnai pri-

Senatorius Wherry (res
publikonas iš Nebraska)

Sunaikino Daug Laivy 
Ir Lėktuvų

Londonas, rugp. 2 —Bu
vęs Anglijos premieras 
Winston Churchill jau iš
sikraustė iš 10 Downing 
St., kur jis per pastaruo
sius penkius metus gyve
no.

Dabar tą gyvenimo vietą 
užims naujas premieras 
Attlee.

Karo Kriminalistai Bus Tei
siami Rugsėjo Mėnesį

Washington, D. C. —
OPA (Kainų Administra
cijos Ofisas) išleido pa
tvarkymą, kad siunčiant 
maistą civiliams žmonėms 
į užsienį, kurį perkant čia

Londonas, rugp. 2 —Pra
neša, kad keturios didžio
sios valstybės nutarė pra
dėti nacių karo kriminalis
tų teisimą Nucrnberge 
'rugsėjo mėnesio viduryje.

Į

Guam, rugp. 2 — Ameri
kos karinė vyriausybė Pa- 

jcifike praneša, kad per lie- 
ipos mėnesį sunaikino 1546 

Indianapolis, Ind. — In- japonų laivus ir 1300 lėk- 
dianapolis Star laikraščio tuvų.
bendradarbis M a u r i c e Japonijos industrija taip 
Early rašė, kad nors šeimi- pat skaudžiai suparaližuo- 
ninkės negali gauti svies- ta, kad negali atstatyti lai
to, valdžia “parduoda su- vų ir lėktuvų apsigynimui.

Sugedusi Sviestą Parduoda 
Muilo Dirbtuvėms

Lietuvių Radio Programa
WESX, Salėm. Mass.— 1230 Kilocycles

šeštadienį, rugpiūčio 4 d. nuo 1:30 iki 2:30 vai. 
po pietų vėl turėsime progą klausytis gražių lietuviš
kų liaudies dainų, muzikos, sveikinimų, kalbų ir 
pranešimų. Dalį programos išpildys dainininkė, p. A- 
lena Novikienė ir varg. p. Julia Vilkišiūtė iš Nor- 
wood, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklą ant 1230 ki
locycles ir klausytis lietuviškos radio programos 
per visą valandą iš WESX stoties. Salėm.

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

Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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įvairios žinios
Cr

Naikina Japonijos Laivyną
Guam. rugp. 2 — Ameri

kos karo jėgos sunaikino 
68 japonų laivus ir 227 lėk
tuvus per vieną dieną. .

Tokio radio praneša, kad 
2,000 Alijantų lėktuvų 
daužė Japonijos laivyno 
bazes.

Amerikos karo vyriausy
bė iš Pacifiko praneša, kad 
nuo liepos 10 dienos sunai
kinta 1035 Japonų laivų ir 
1278 lėktuvai. Anglijos 
karo jėgos taip pat nuola
tiniai daužo Japonijos in
dustrijos miestus ir kari
nes stovyklas.

Amerikos pasekretorius
Artemus L. Gatės pareis- prieš japonus.

• kė. kad ‘‘Amerikos laivy- 
; nas sunaikino Japonijos 
laivyną taip, kad jie nebe
pajėgia parodyti pasiprie
šinimo. Japonai neturi nei 
vieno karo laivo, kuris ga
lėtų kovoti. Jie gal dar tu- 

! ri tris lėktuvnešius, bet tie 
nesudaro didelio pavojaus. 

'Jei japonai dar turi tris 
kruizerius yra abejotina. 
Gal jie turi apie 15 ar 25 
naikintuvus ir keletą po
vandeninių laivų. Japoni
jos laivynas sunaikintas”.

Japonijos sunaikinimas 
; kasdieną didėja, nes Ali- 
įjantai persiunčia iš Euro- 
ipos karines jėgas į kovą

USA IR KANADOS STAČIATI
KIAI KRATOSI SOVIETŲ

bažnyčia Amerikoje gy
vuoja religinės ir politinės 
laisvės atmosferoje. Kiek-, 
vienas USA ir Kanados pi-j 
lietis turi kalbos laisvę, jis 
gali kritikuoti net ir savo 
vyriausybę. Būtų nesude
rinama su lojalių Ameri
kos ir Kanados piliečių pa
reigomis ir būtų priešinga 
tradicinei laisvės atmos
ferai. jei Amerikos rusų 
bažnyčia duotų ištikimy- 

i bes pasižadėjimą sveti- 
! mam kraštui kaip Mas
kvos "ukazas” reikalau-i ” ja .

Iš USA ir Kanados sta-j 
čiatikių vadovybės užim- ■ 
tos pozicijos matyti, kad 
jie griežtai nusistatę prieš: 
lojalumo pareiškimą so
vietų vyriausybei. Jie nu-j 
mato, kad pasidavimas 
Maskvos patriarchatui bū
tų tolygus politiniam so
vietų šeimininkavimui A- 
merikos stačiatikių ben-

i

Dėdės Šamo Iždo Departmento, alchoholinio 
taksų skyriaus darbininkai, sučiupę 675 galio
nų metalines statines, Chicagoje, viename gara- 
džiuje, jas sukapoja - panaikina.

Padėtis Britų Okupuotoje
Vokietijoje

New York (LAIC) — jungti į Sovietų Rusijos: 
Jung. Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje yra net 271 
rusų stačiatikių (ortodok
sų) parapijų. Nuo rusų re
voliucijos laikų jos tvar
kosi savanoriškai, nepri- 
klausydamos Maskvos pa
triarchatui.

Kaip jau buvo LAIC'o nyčios galva San Francis- 
ankščiau pranešta, sovietų co gyvenantis arkivysku- 
vadai vėl grįžta prie carų kūpąs Teofilas. Ši grupė 
politikos, stengdamiesi griežtai atsisako įsijungti 
bažnyčią panaudoti politi- į Maskvos liniją1, 
niams tikslams. To povei- kos stačiatikių bažnyčia 
kyje USA rusų stačiatikių laikysis tos pačios politi-

stačiatikių bažnyčią ir pa
sižadėti sovietų nekriti
kuoti. Iš 371 parapijų, tik 

! 13. vadovaujamų metropo
lito Benjamino, linktelėjo 
į Maskvą, visų gi 358 liku
sių parapijų vardu atsakė 
USA rusų provoslavų baž-

I

1 ‘ “Ameri-

vadovybe gavo Maskvos i kos ir ateityje, — rašo jų 
patriarchato “ukazą” įsi- i įgaliotinis. — Pravoslavų

Kunigy Vienybės Konferencija

jų). Su tuom skirtumu, 
kad vietos gyventojai vi
suomet turi galimybės 
maistą pagerinti bei paį
vairinti, o atbėgėliai — ne.

New York (LAIC) —An
glų korespondentas McFee 
Kerr, tarp kitko, praneša, 
kad britų okupac. valdžia 
neperseniai sutiko vokiš
kos policijos pareigūnus 
aprūpinti šaunamuoju 
ginklu. Iki šiol vokiškieji 
policininkai buvo ginkluo
ti vien lazdomis. Šis nau
jas patvarkymas, kaip 
praneša korespondentas, 
yra iššauktas vis nesibai
giančio okupacinėje zono
je chaoso, banditizmo ir 
tebevykstančių “displaced 
persons” tarpe neramumo. 
Kai kas iš tų benamių as
menų turi prisislėpę gink
lų. Sakysime, Bad Ojenha- 
sen neperseniai buvo nu
žudyta net 11 vokiškųjų 
policininkų.

Iš pranešimo sužinome, 
kad repatrijavimas bena
mių, prancūzų, olandų ir 

_ j belgų jau kaip ir baigtas. 
: Dabartiniu laiku intensy- 
Įviai vykdomas evakuavi- 
įmas rusų, kurie, atrodo, 
turi repatrijavimo pirme
nybę prieš visus kitus, 

i Tarp kitko, britų valdomo- 
1 je zonoje priskaitoma 526,- 

kurias talpinami lenkai, o(X) lenkų, neskaitant 60,- 
atvykusieji iš Vokietijos. j qqq buvusių belaisvių, ku- 
Kartais į lenkų tarpą pairiems taip ir nebuvo leista 
tenka ir lietuvių, ypač iš grįžti į lenkų kariuomenę. 
Vilniaus krašto.^ Apskritai paėmus, liku-

Lenkų laikraščiuose, kur sįų benamių padėtis toli 
skelbiama apie^ paieško- gražu dar nėra stabilizuo- 
mas gimines, užtinkamos įa- yįeni savo valia trau- 
tokios lietuviškos pavar- kia j kiti ir vėl «
dės, kaip Rėksnys, Gruce- žaliąją sieną 
vičius ir t.t.

“Pats Dievas sukūrė tau
tas nepriklausomas jų pil
nam gyvenimui ir augi
mui. Tad yra klausimas ne 
sukurti, bet organizuoti 
tarptautinį gyvenimą. No
rint tai padaryti, mes pri
valome visiškai atmesti 
tragiškas klaidas “jėgos 
politikos”, kuri remiasi jė
gų balansu, savo įtakos 
plėtimu lėlinių vyriausy
bių santvarkoje ir griebi- 
muisi karo, kaip priemo
nės tarptautiniams sunku
mams išspręsti.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

druomenėje. jie taip pat, Taikos Patvarkyme Turės Imtis Ame-j
be abejo, nujaučia kad 
kad toks pasidavimas 
reikštų ir bažnytinio turto 
atidavimas į Maskvos kon
trolę.

rikiečiai Atsakomybes Už Lietuvos 
Likimą

-------------------- New York (LAIC) —
Galimas Anglies Trukumas Plačiai mo?Tsli_ms žurnalas The New

Historical SocietyVVashington, D. C. — Vi- „ ..
daus reikalų sekretorius Q^aterly mums prisiuntė

VVashington, D. C.

Ickes pareiškė Senato ka
ro tyrimo komitetui, kad 
ateinančią žiemą bus dide
lis anglies trukumas, jei
gu iš karo tarnybos nebus 
paleista vyrų angliakasių.

Sekr. Ickes sako, kad jei
gu ir nesiųsime anglių į 
Europą, tai vistiek bus an
glies trukumas su tiek 
darbininkų, kiek dabar jų 
turime kasyklose.

1. Metinė Kunigų Vienybės šių metų konferencija į- 
vyks trečiadienį, rugpiūčio 8 d., 11 vai. rytą, Knights: ‘‘Jei mes norime susi- 
of Columbus name — One Prospect Park. West Brook-, laukti teisingos ir pasto- 
lyn. N. Y. Nuoširdžiai prašome į konferenciją atvykti. I^°s taikos, ji turi būti pa- 
Konferencijos iškilmingos šv. mišios 9:30 A. M. Šv.dara^ sveikos tikrovės, ku- 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 207 York St., Brook- ri aiškiai supranta dorovi- 
lyn, N. Y. Šv. mišiose dalyvaus Jo Ekscelencija Brook- n^_ teisę, kuri pagarbiai 
lyno vyskupas Thomas Molloy. D. D. Prašome D. G. ^Pažįsta savo^ Kūrėją 
kunigus šv. mišiose dalyvauti. ■ . - _ . - -

2. Virš minėtas K. of C. viešbutis yra patogus ir arti rases^ vienumą, neziu- 
marių. Kas iš G. K. norėtumėte jame apsistoti, tai iš 
anksto sau kambarius rezervuokite.

3. Bendras Amerikos Lietuvių šalpos Fondas skel
bia drabužių rinkimo vojų. D. G. kunigai klebonai esa
te prašomi drabužių vajų nuoširdžiai paremti. Pran
cūzijoje. Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje (Anglų ir 
Amerikiečių užimtose srytyse) ir kitur, kur drabužiai 
galima pasiųsti randasi apie 350.000 lietuvių tremti
nių.

4. Prašome metines duokles prieš konferenciją užsi
mokėti. Atliekamas šv. mišių intencijas ir duokles ma
lonėkite pasiųsti kun. iždininkui — Rev. J. F. Boll, 1703 
Jackson St., Scranton. Pa. Rekomenduojam “Ameri
kos Lietuvių Katalikų Darbai” (K. V. leidinys) ir “Ghi-! 
llibert de Lannoy In Medieval Lithuania” (Informaci-Į 
jos Centro leidinys) knygas įsigyti. Vertingi veikalai.

KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ:
1. Šv. Mišios 9:30 A. M.

Konferencijos atidarymas 11:00 malda. 
Prezidijumo ir komisijų rinkimai. 
Centro Valdybos narių raportai. 
Centralinių Organizacijų Dvasios Vadų raportai. 
Komisijų raportai (Literatinės, vadovėlių, karo 
veteranų, etc.). 
Religinė padėtis Lietuvoje.

8. Religinė padėtis lietuvių tremtinių ir karo nelais
vi ų.

9. Dvasinio luomo pašaukimų klausimas. 
Mūsų Spauda ir Organizacijos. 
Tremtinių Kunigų ir Pasauliečių padėtis. 
Jaunamečių prasikaltimo klausimas (Juvenile 
delinąuency). 
Blaivybė. 
Nauji sumanymai. 
Rezoliucijų priėmimas. 
Valdybos rinkimai. 
Užbaigos malda.

Kun. J. A. Karalius.
K. V. Pirmininkas.,

Dievą, kuri išpažįsta žmo-
• — • v • —

§ rint visų tautinių skirtin
gumų.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

Arkiv. Jalbrzykowski 
išvežtas Į Varšuvą

A-
“KAP” praneši-

I

2.
3.
4.
5.
6.

7.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

New York (LAIC) — 
gentūros 
mu, Vilniaus Arkiv. Jal- 
brzykowskis, kurs vokie
čių okupacijos metu buvo 
uždarytas Marijampolės 
vienuolyne, dabar esąs iš
vežtas į Varšuvą. Trauki
niui praeinant pro Balsto
gę, stotyje buvę susirinkę 
šimtai lenkų.

Arkiv. R. Jalbrzykowski 
šiuo metu turi 69 metus ir 
yra liguistas žmogus. Kaip 
žinome, jam pareigų eiti 
nebegalint, Vilniaus arki
vyskupo pareigoms Šv. 
Sostas buvo paskyręs lie
tuvį arkiv. M. Reinį.

redaktoriaus C. E. Baker 
apžvalgą apie LAIC išleis
tą P. Klimo “Ghillebert de 
Lannoy in Medieval Lith- 
uania”.

Trys veikalo aplinkybės, 
išveda C. E. Baker, iššau
kė susidomėjimą New 
Yorko Istorinės Draugi
jos:

a) Aplinkybė, kad dviem 
atvejais Viduramžių Lie
tuvoje lankęsis Ghillebert 
de Lannoy yra F. D. Roo- 
sevelto šalutinas protėvis;

b) Veikale, nupasakoti 
istoriniai įvykiai padeda 
perspektyviniai suprasti 
kai-kuriuos dabartinius 
aplink Pabaltį šiame kraš
te vyraujančius nesutari
mus (controversies), ir,

c) vertėjo (adv. K. Jur- 
gėlos) išvesta paralelė, 
implikuojanti Atlanto Čar- 
terį ir Keturias Laisves.

Apžvalga baigiama pas
taba, kad, nors P. Klimo 
veikalas dėl savo trumpu
mo ir neduoda smulkme
niškos medžiagos studijų 
apetitui visiškai paten
kinti, to nepaisant, vertė
jo patiekti šaltiniai ir bib
liografija įgalins Ameri
kos publiką giliaus pastu
dijuoti tą reikšmingą isto
rinį laikotarpį ir tai kraš
to, kuris amerikiečiams 
mažai žinomas. To nepai
sant, busimajame taikos 
pertvarkyme Amerika tu
rės imtis savo dalies atsa
komybės už to krašto liki
mą.

i

t

Lenką Tremtiniai 
Prancūzijoje

i

Rusai Nežino Ar Hitleris 
Gyvas Ar Miręs?

Ru-

bėga iš ru
sų okupuotos zonos.

Iš kitų šaltinių patyrė-
Kodėl Nėra Užsienio Korės- Jme, kad Britų okupacinėje

■ ■ •_______ J-______ ______ _____ 2*___ •pondentų Baltijos 
Valstybėse

New York (LAIC) —Pa
skutiniu metu, kaip spau
doje, taip ir pasikalbėji
muose, dažnai keliamas 
klausimas, kodėl neįlei
džiami užsienio korespon
dentai į Estiją, Latviją, 
Lietuvą ir kitas bolševikų 
okupuotas sritis.

Komunistuojanti spauda 
giriasi, esą, tuose kraštuo
se vykdomi plataus mąsto 
socialiniai pertvarkymai ir . 
t. t., bet matyt, kad tai tik; 
raudonosios propagandos 
burbulai. Jei tikrai būtų 
ten kuo pasigirti, bolševi
kai nebijotų įsileisti užsie
nio korespondentų. Tikro
vėje, ten vyksta areštai, 
nekaltų žmonių masiniai 
trėmimai, rekvizicijos ir 
t. t. žodžiu, pagrindinė ru
sifikacija.

Dėl tos priežasties užsie
nio korespondentai ir neį-i 
sileidžiami.

i

zonoje yra nemažas skai
čius benamių ir iš Pabal- 
čio, kurių tarpe ir lietuvių. 
Jie vienbalsiai pareiškė i 
nenorą grįžti į pavergtą! 
tėvynę.

Tuom tarpu jie yra iš
skirti į atskirą grupę ir 
apgyvendinti, neretai kar
tu su estais ir latviais — 
kas centruose, kas stovyk
lose, kas atskirai vienkie
miuose. Su įprastu tvar
kingumu, lietuviai organi
zuojasi į komitetus ir sa- 
vyšalpos centrus. Nusis
kundžiama nepakankamu 
maistu, kuris prilygsta vo
kiečių nustatytai normai 
(teoretiniai — 1150 kalori-

Ar Pirmos Popieros 6eros
Klausimas — Aš išsiė

miau pirmas popieras New 
Yorke ir ketinu prašyti 
antrų popierų sekamą mė
nesį, kada mano pirmosios 
bus dviejų metų senumo. 
Dabar gavau gerą darbą 
Chicagoje. Ketinu ten ir 
apsigyventi. Ar aš turėsiu 
išsiimti kitas pirmas po
pieras nuvažiavus į Chica- 
gą?

Atsakymas — Tavo pir
mos popieros taip geros 
Chicagoje, kaip ir New 
Yorke, ar bet kur kitur. 
Bet turėsi išgyventi Illi- 
nois valstybėje— mat Chi- 
caga yra Ulinois valstybėj 
— šešis mėnesius prieš 
padavimą antrų popierų.

FLIS.

Tėvų Pranciškau Misijos 
1945 n.

Newtown, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Waterbury} Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje, Šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija, rugsėjo 8-17 d. Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas.

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

Franciscan F atkers 
Mount St. Francis, Greene, Me.

Organizuojasi Gelbėti Karo 
Išblokštus Lietuvius

Berlynas, rugp. 2 
sijos pulk. gen. Aleksandr 
V. Gorbatov pareiškė, kad 
nėra tikslių davinių apie 
Hitlerį 
Iš Rusijos labai dažnai 
gaunama žinių apie Hitle
rį. bet nieko tikra.

gyvas ar miręs?

New York (LAIC) — 
Prancūzijoje, kaip lenkų 
kariškių laikraštis prane
ša, yra netoli milijono len
kų. Didelė jų dalis, dau
giau kaip ketvirtis milijo
no, yra Lillio apylinkėse. 
Prancūzijoje išeina lenkų 
dienraštis “Narodowiec” 
ir keletas savaitraščių. 
Netoli Marseilles yra kon
centracijos stovyklos, į bolševikai jų neįsileido.

_______
New York (LAIC) — Ir' 

Pietų Amerikos lietuviai g 
sukruto gelbėti iš tėvų že-i 
mės išblokštus lietuvius 
tremtinius ir pabėgėlius. 
Argentinos lietuviai stei
gia šalpos draugiją.

• v

i Rusai Neleidžia Kaliams 
Lankyti Giminių Lietuvoje

New York (LAIC)—Kai 
kurie USA kariai, būdami 
lietuvių kilmės ir tarnau
dami Europoje, norėjo per I 
atostogas aplankyti savo g 
gimines Lietuvoje. Tačiau, k
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Potemkino Kaimai
Prie rusų carienės Katrinos II buvo labai įsigalė-: 

jęs jos favoritas - meilužis, kunigaikštis G. A. Potem- 
kin. Kaipo gabiam administratoriui, carienė jam pa
vedė apgyvendinti pietinę Rusijos dalį. Potemkinas jai 
pranešdavo, kad apgyvendinimas puikiai sekasi, bet 
tikrenybėje nieko panašaus nebuvo. Vieną kartą (1787 
m.) carienė pati panorėjo tą kraštą aplankyti. Taip ne
tikėtai užkluptas Potemkinas nebežinojo kaip iš to iš
sisukti. Besisielojant atėjo jam laiminga mintis. Sku
botai pasišaukė keletą piešėjų ir liepė jiems nupiešti 
daug milžiniškų vaizdų, tarsi teatrinės scenos dekora
cijų, atvaizduojančių namus, sodus, palocius, cerkves, 
viešbučius, žodžiu, ištisus, gerai pasiturinčius kaimus. 
Tas dekoracijas pastatė šalia kelio, kuriuo carienė tu
rėjo keliauti. Kadangi kelionė buvo suplanuota Dniep
ro upe, tai carienė tik iš laivo galėjo tuos “kaimus” 
matyti. O jau apsistot tai Potemkinas parinko tikruo
sius miestus, kuriuos kiek įmanydamas apšvarino ir 
išpuošė. Susidarė milžiniška apgaulė, už kurią Potem
kinas gavo Taurydos kunigaikščio titulą. Ta neįmano
ma drūtmelagystė įėjo į rusų priežodį, kaipo Potem
kino kaimai.

Tą patarlę prieškomunistinė rusų spauda dabar 
pritaiko bolševikams, kuomet jie pasikviečia iš užsie
nio svečių Sovietų gyvenimą parodyti. Maskvoj ir ki
tuose didmiesčiuose yra įsteigta keletas pavyzdingų 
dalykų: du-trys viešbučiai, muziejus, teatras, mokyk
la, vaikų prieglauda, ligoninė, kalėjimas, dirbtuvė, už 
miesto koks kolchozas ar sovehozas — žodžiu, tokių 
įstaigų, kurias svetimtaučiai žingeidauja pamatyti ir 
paskui pasauliui aprašyti. Tokioms įstaigoms Sovietai

I

Amerikietis karys Pfc. Marion G. Otis, kalbasi su dviem paimtais į ne
laisvę japonais, Okinawa saloj. Jie sakosi esą 17 m. amžiaus. Okinawa 
saloj yra pasidavę tūkstančiai japonų į nelaisvę.

.. .. V
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w

nes, drapanų, prieglaudos ir 
darbų.

Daug girdėjot iš įvairios spau
dos koks Lietuvos ir lietuvių li
kimas ištiko ir dabar yra. Aš 
negaliu nutylėti nepasiguodęs 
savam, ką mes turėjom iškentė- 

jti. Bolševikam pradėjus oku- mūsų 
teko masiniai puoti Lietuvą, pradėjome bėgti 
Vokietijon tuo iki 1941 m. kovo mėn. Vėliaus 

kai bolševikų tan- buvo nebeįmanoma išbėgti, nes

1945 m. liepos 7 d.
Naujienų tarpe yra pa

minėtinas šis Pabėgėlio 
Raportas, kuris pasakoja 
kaip žemaičiai ir aukštai
čiai priešinosi vokiečių už
gaidoms ir gynėsi nuo ru- 

įsų pavergimo, — kaip lie
tuviams 
trauktis 
tarpu,
kai ir orlaiviai pastojo ei- bolševikai sieną taip užbarika- 
viliams tremtiniams ke- davo, kad šuo nebegalėjo per- 

I liūs, dėl ko daug vaikų pa-,bėgti. Tuo metu daugelis mūsų 
simetė nuo savųjų ir žuvo,' tautiečių perbėgo į Vokietiją, 
— kaip dar ir dabar mūsų vieni pirmomis dienomis, kiti 
pabėgėliai yra pusalkani, j vėliaus, kaip kuris greitai su- 
neturi pastovių savišalpos prato Rusijos “rojų”. Tuoj mus 
ryšių, neturi nė darbo. Mi-J visus patalpino į lagerius, dir- 
nimas pabėgėlis 
kančiai:

j Šio laiško tikslas,
1 siekti su giminėmis

3
riuomenę stoti prieš rusus į 
frontą, tai visi bėgote slėptis į 
miškus, dabar irgi galite eiti į 
mišką nuo rusų pasislėpti. Tie, 
kurie buvo bolševikmečių bolše
vikais, kad atpirkti savo kailį 
tarnavo pas vokiečius. Pasida
rius kritiškam momentui, ma
tydami, kad bolševikai artėja, o armija mus 
gyvi pasiduoti kančioms neno- Prancūzų armija. Tiesa, buvo 
rėdami, gynėmės prieš masko- daug baimės, kad jie mus į ku
lius. Ačiū Dievui, pasisekė at- siją neišsiųstų. Buvo atsitiki- 
laikyti prieš Kuršėnus. Ir taip mų. kad pradėjo gaudyti ir tal- 
nuo liepos pradžios iki spalių 
5-8 išsilaikėme, kol bolševikai 
nepritraukė daug tankų, lėktu
vų ir kitokių pabūklų. Tada 
raudonieji mūsų jėgas palaužė.
Negalit įsivaizduoti, kaip visas kais buvęs ministeris, 
kraštas sudrebėjo ir bėgo, kas su gubernatoriumi susitaręs vi- 
kokias priemones turėjo; bėgo sus lietuvius išlaisvino. Mes e-

Į Į

valdininkas, karininkas, ūkinin
kas, darbininkas, kumetis, jau
nas ir senas, bėgo per laukus, 
miškus, pelkes, per upelius ir, 
plačiausias upes. Didžiuma bė
gančiųjų užklupo raudonoji ar
mija, pradėjo iš įvairių pabūklų

pasisekė pabėgti turėjome daug 
I vargo iškentėti vergaudami na- 
. ciams, daugelis žuvo mūsų bro- 
■ lių nuo nacių darbo stovyklose, 
taip pat ir nuo bombų. Visą lai
ką drebėjome išgirdę lėktuvų 
motorus. Laukėme kada karas 
baigsis ir kada ateis Amerikos 

išvaduoti. Atėjo

pinti su rusais į lagerius grąži
nimui “draugams”. Mūsų veikli 
lietuvių kolonijos valdyba, 
priešaky stovintis pirmininkas. 
Nepriklausomos Lietuvos lai- 

puikiai

šame pietų srity. Čia mes esa
me susispietę per 350 lietuvių. 
Bendrai Vokietijoj esame lietu
vių per šimtą tūkstančių pabė
gėlių. Vokietijoj lietuvių gyve
nimas pasidarė labai sunkus, 
didžiausioji dalis nebeturi ava
lynės, apsaugos, pinigą ir dar
bo, daugumas pusalkani. Nėra 
ryšių, nėra perspektyvos, kaip 
mes gyvensim ir kur mes eisim. 
Vokiečiai darbo neduoda, vis
kas išbombarduota, jie savus 
neturi kuomi aprūpinti, o mes 
jiems svetimi. Liekame beviltiš
kame gyvenime.

.mūsų pirmininkas, 
nauji vargai, tūkstančių pabėgėlių, važiavo ū- nėra, laukti nebegalima, koloni- 

> nusimini- kįninkaį arkliais. Daugumas lie- jos nariai šaukiasi pagelbos. ta- 
1 už palydovą, 

vaikai nuo tėvų, vyrai nuo žmo- Važiuojame į Šveicariją dvira- 
nų, žmonos nuo vyrų. Didžiau-(čiais, kad ir toli; traukinių nė-

—
vyko. Tvarkėmės demokrati
niais pagrindais apie pora mė-' 
nėšių. Po to atsibaldė vokiečių šaudyti. Aš savo akimis mačiau, 
nacių civilinė valdžia. Praside- kaip mano bendrakeleivių kūno 
da sunkus Lietuvos valdžios gy-; dalys krito ant mūsų kai pra. 
venimas, pradeda mūsų diplo- d-jo šaudyti iš sunkiųjų pa. 
matus veikėjus areštuoti ir vež-|buklų ir iš orlaivių mesti bom- 
ti į V okietiją į priverčiamuo- bas į bėgančią minią. O per Ne
siūs darbo lagerius, taip kaip muną kurie plaukė Tilžės link 

(prieš trejetą mėnesių darė bol-.šaudė iš automatinių ginklų. 
ševikai išveždami arti 52,000 Tarp Klaipėdos ir Šilutės per- 

susipratusių lietuvių. kirtQ pjentą> ten
; Nauji skausmai, j----- -------
didžiausias tautos
mas. To permaža, pradeda jau- tuvių pasimetė, tėvai nuo vaikų, da mane kviečia
nimą rinkti, gimnazistus, stu- 

Identus, kaimo berniukus ir

Matydamas 
kad ryšių

mergaites siųsti j Vokieti ją, sįa tragedija — ir šiandien dar ra, keliai išardyti. Čia patekti 
darbams j fabrikus. Daugelis po vjenas kita nesuranda. Kuriems labai sunku, nes jie nieko neįsi-

rašo se- Į bome įvairius darbus. Vėliaus,
' prasidėjus karui su bolševikais 

kaip susi- 1941 m. birželio 22 d., bolševi- 
gyvenan-'kai iš Lietuvos pasitraukė su buvo,* • -*• •

metų gavę atostogų, nebegrįžo, 
slapstėsi. Be to buvo įvairių 
gaudymų, vienus į kariuomenę, 
kitus į priešlėktuvinę tarnybą. 
Lietuvos ūkininkai su ūkio dar
bininkais tuo metu su sunku
mais galėjo kentėti, alkani ne- 

bet miestelėnams vokie-

PER TAMSIĄ

" . V . ** / ’. ' , ® x ; čiais Amerikoje, kad gavus ko- mažais mūšiais. Užėjo vokiečių čių okupacijos metu buvo labainesigaili, nes tai puikiausia propaganda. Į tas vietas, kios duoti annija Lietuviai dėj0 ^1^, taip kad kiekvienas ūki-
kur viešpatauja eilinis sovietų gyvenimas skurdas ir emigrantus Vokie- kelti grižu i savo tėvyne: apie ninku turėjo padėti, nes iš duo.
netvarka, svečių nefsileidzia, kad nematytų tikrojo .. . nu„žim,in „avvtn s„.ltu okupantu korteliu, visi būtu
rusų gyvenimo. Taip pat akyliai daboja, kad lankyto
jai privačiai su žmonėmis nesikalbėtų.

Dabar iškyla štai koks dalykas. Rusija nori gauti 
iš Amerikos 700 milijonų dol. paskolos. Amerika nore-1 
tų tą paskolą suteikti, bet nori užsitikrinti, ar Rusija 
turės iš ko atiduoti. Kaip tai sužinojus? Reikėtų siųsti 
komisiją, kuri ant vietos tą dalyką ištirtų. Bet Sovie
tai jokių komisijų neįsileidžia. Kas daryt? Bereikalin
ga rūpestis. Tokią svarbią komisiją Sovietai įsileis ir 
pasielgs po senovei. Apgyvendins pavyzdingam vieš
buty ir pavaišins vodka, kaviaru, riabčikais, rastego- 
jais, “porosenkais pod chrienom”, golubčikais, šam-

tijoje. Aš turėjau visus adre- 30-čiai nuošimčio pavyko su
sus : sunkias audras pergyve- grįžti. Lietuvis, gyvenęs nepri- 
nant, pražuvo viskas jei ne nuo klausomą gyvenimą, norėjo ir 
gestapininkų, tai bėgant nuo(toliaus taip gyventi. Mūsų val- 
bolševikų, arba Vokietijoj nuo'stybės vyrai tuoj susitarė at- 
bombų žuvo. Esame palikę var-Į statyti demokratiniais pagrin- 
ge ir skurde, be pinigų, avali-, dais savo vyriausybę, tas ir į- 
i------------------------------------------------------------------------------------
• panų, likieriais ir kuo tik dūšelė trokšta. Paskui paro
dys visas pavyzdingas vietas, ir — paskola laimėta. 
Komisarai neturi nė mažiausios dėl to abejonės. “Po- 
temkinskije derevni vyručat”. — Potemkino kaimai 
išgelbės. K.

tų okupantų kortelių, visi būtų 
badu išmirę.

Ateina 1944 metai, liepos mėn. 
pradžia; rusai atmuša vokie
čius iki Vilniaus; tuo metu, aš 
ten buvau. Baisi tragedija: žmo
nės iš miesto ir jų apylinkių bė
go į vakarus, — masinis bėgi
mas Vokietijos link prasidėjo. 
Už kelių dienų (rusai) pasiekė 
Šiaulius. Pribėgo pilna Žemaiti
ja. Vokiečiai uždarė sieną, sa
kydami, kad mes kvietėme į ka-

Per tamsią naktelę,
Net iki gaidelių,
Du broliuku šakaliuku 
Aukso krėsle sėdi.

Aukso krėsle sėdi,
Gromatėlę rašo,
O šis trečias brolužėlis 
Gromatėlę skaito.

Gromatėlę skaito
Ir seselę mini.
Vai dėl ko, dėl ko, sesele,
Mūsų neaplankai?

Ar žirgų neturi ?
Ar kelio nežinai?
Ar dėl savo didžių vargų
Mūsų neaplankai?

Ir žirgelių turiu,
Ir kelelį žinau,
Tik dėl savo didžių vargų 
Jūsų neaplankau.

!

i leidžia, jokio svetimšalio. Sun- 
' kiaušiais vargais pralindome 
kelioms dienoms. Čia mudu 
dirbame dieną ir naktį, į visas 
pasaulio dalis siunčiame laiš
kus, prašydami visokios pagal
bos, sau ir visiems lietuviams.

Baigdamas širdingai prašau 
i paieškoti mano gimines. Visų 
lietuvių troškimas, kad galėtų 
atvažiuoti iš Amerikos kokia 
nors komisija ir aplankytų lie
tuvių kolonijas, tada turėtų pil
ną vaizdą vargstančiųjų lietu
vių. Arba sudaryti kaip nors 
sąlygas, kad galėtų iš mūsiškių 
atvažiuoti delegatai į Ameriką, 
būtų gyvi liudininkai. Sunku 
viską aprašyti ką mes galėtume 
gyvu žodžiu pasakyti. Čia maža 
dalele parašiau, nors neviską į 
laišką galiu surašyti.

Su Dievu, su pagarba,
> “PABĖGĖLIS”

i

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

VIII.

Eugenija Perspėja
Šiuo kartu Eugeniją jau paėmė gerokas 

pyktis. Ji turėjo tėvo energiją ir išdidumą. 
Kam čia tie priekaištai, grasinimai? Kam 
tas kvailas ir įžeidžiančiai šaltas formalu
mas? “Panele” ir “tamsta”? Toki dalykai į- 
gelia skaudžiai. Be to, išgirdusi Viktoro var
dą, ji net griežtelėjo dantimis. Nenauda vai
kėzas! Tai jis mane šnipinėjo. Ir, atsitiesusi 
kaip plieninė spyruoklė, žaibuodama akimis, 
Eugenija beveik riktelėjo:
— Tėveli! Aš esu tamstos duktė ir taip pat 

moku save gerbti. Man nereikia gąsdinimų 
nė priekaištų. Pirmiau aš buvau maniusi, 
kad tai tik niekniekiai ir nenorėjau kvaršyti 
jūsų galvos. Maniau — geriausia nutylėsiu. 
Bet kadangi rimtai iš manęs reikalauji pil
nos teisybės ir dar naudoji bauginimus, tai 
aš pasakysiu daugiau negu tas kvailas Vik
toras galėjo suvokti ir tamstai pranešti. 
Taip, aš buvau Pupkaimy ir mačiausi su An
drium Stuobriu.

— Stuo - Stuo - Stuobriu? — mikčiojo nesu
prantąs Tautgėla — kas tai per viens?

Jam jau širdis atslūgo, kad tai nebuvo Bi
tinas.

— Tai vienas iš tų vagišių, kuriuos aš užti

kau musų miške, — atkakliai atšovė Eugeni
ja.

— A!
— Ir aš jam pasakiau, kad tėvelis jo neper

sekiosi už bandymą pavogti medį.
Tautgėla dar lengviau atsikvėpė. Vos-vos 

nepasakė: “ačiū tau, dukrele!” bet laiku su
sigriebė. Priverstinai suraukęs skruostus, jis 
švelniai paklausė:
— O kas tave įgaliojo taip kalbėti mano var

du?
— Kas įgaliojo?! Ar dar čia reikia įgalioji

mo? Ar aš, tamstos duktė, nesuprantu bajo
ro savigarbos? Ar aš nežinau, kad nenorėsi 
terliotis dėl tokių kvailysčių?

Iš pasitenkinimo Tautgėlai net akys su
žibo. Vos-vos susilaikė neapkabinęs savo duk
ters. Kiek joje bajoriškos garbės! Tai jai į- 
gimta. Tikra tėvo duktė. Bet Tautgėla buvo 
pasiryžęs, bent šiuo kartu, neparodyt savo 
jausmų. Taigi, tingiai, neva apyšalčiai, jis 
atsiliepė:
— Taip, tai taip, dukrele. Bet, matai, čia į- 

sipainiojo kitas dalykas. Tasai jaunas vagi
šius — tai buvęs revoliucijonierius.

Eugenija krūptelėjo. Vadinasi tėvas jau 
žino.
— Revoliucijonierius?! Iš ko tėvelis taip 

sprendžiate ?
—Ponas Bezickas taip mano.

Eugenijos akys sužibėjo neapykanta.
— Bezickas! — Juk tai pirmos rūšies kvai

lys ir bailys!
Tautgėla susiraukė. Tas tai jau nepatiko. 

Beje, dar reikia jos paklausti, kas ten įvyko 
tarp jos ir Bezicko. Bet tai kitam sykiui. Šis 
momentas pats nepatogiausias.

— Taip, ponas Bezickas, — tarė Tautgėla, 

labai pabrėždamas žodį “ponas”.— Tas vagis 
puolė jį kirviu, ir...
— Netiesa, tėveli! — karštai pertraukė Eu

genija — Bezickas pradėjo mušti jo tėvą, tai 
vaikinas šoko jį ginti.
— Gal būt, — šaltai atsakė Tautgėla, — bet 

ponas Bezickas vis dėlto prikibo ir nemano 
jam už tai dovanoti. Jau jis bus nuvykęs pas 
žandarų viršininką pasiteirauti apie to vagi
šiaus praeitį.
— Aš taip ir maniau! — netikėtai išsprūdo 

iš Eugenijos lūpų.
— Ką?!
— Aš taip ir maniau, kad Bezickas tinka to

kiems darbams. Kaip gerai, kad aš jį perspė
jau!
— Ką perspėjai ? Apie ką perspėjai? Ką tai 

reiškia?! — užgriovė Tautgėla.
— Tėveli! Aš dar ne viską esu pasakiusi. 

Taip, Andrius Stuobrys yra tikras revoliuci
jonierius. Jis pats man prisipažino. Aš jam 
patariau bėgti ko greičiausiai, nes iš Bezicko 
lūpų aš supratau, kad apie jį šnipinėja.

Tautgėla pašoko, kaip gyvatės įgeltas. Jo 
susikrėtimas buvo toks smarkus, kad sunku 
būtų atspėti, koki jausmai daugiausia jį su
jaudino. Visus jausmus, tur būt, viršijo nuo
staba ir sumišimas. Pykčio kaip ir nesimatė. 
Priešingai, jame tarsi kažkas atslūgo.

— O, vaikeli, vaikeli, ką tu padarei?! — su
šuko jis ir staiga nutraukė. Už durių lyg kas 
sugirgždėjo. Abudu nutilo ir valandžiukę 
klausėsi.
— Tai katinas, — raminančiai užtikrino Eu

genija.
Bet ne katino ten būta. Ten buvo Bezickas. 

Išgirdęs tokią žinią, jis staiga taip sukruto, 
kad neatsargiai palytėjo duris. Ilgiau jis ne

norėjo klausyt. Užteko to, ką išgirdo. Vogčio
mis nustypčiojo atgal ir, nežymiai išslinkęs 
iš namų, nupyškėjo pas Pomadiną.

IX.

Klastingas Sąmokslas
Pomadinas dar nebuvo sugrįžęs iš savo 

kelionės. Atvykęs pas jį Bezickas nežinojo, 
ką daryti, bet reikalas buvo toks svarbus, 
kad jis pasiryžo laukti žandaro nors ir visą 
dieną. Tuo tarpu svarstė savo padėtį.

Viskas atrodė ko geriausiai. Toks mažmo
žis, kaip vaikiškas Viktoro išsišokimas, pa
stūmėjo į Bezicko rankas visą Tautgėlos liki
mą. Ir tai tik už penkis rublius. Vaikėzas ma
nė iš Bezicko pasityčiosiąs, bet nejučiomis 
suteikė milžinišką patarnavimą. Sekretas 
vertas penkių rublių... Ha, ha, ha! Jis dabar 
vertas penkių tūkstančių!

Bet kaip tą paslaptį sunaudoti? Kaip duoti 
Tautgėlai suprasti, kad žino apie jo dukrelės 
žygdarbius? Prisipažint klausus už durų — 
negražu. Už tokį šnipinėjimą Tautgėla vien 
panieką parodys. Panaudoti Viktorą, bet 
kaip? A! Jau žinau. Reikia jam viskas pasa
kyti, ką nugirdau — gėdytis jo netenka, nes 
jis pats mane į tai pastūmėjo, ir ledas tarp 
mudviejų jau pralaužtas. Na, ir įkišus jam 
dar porą rublių, bus galima jį prikalbyti pa
sakyti Tautgėlai, kad Eugenijos sekretas yra 
žinomas — kol kas man. o jei panorėsiu, tai 
bus žinomas ir Pomadinui. Tada mano val
džia bus neribota. Palauk, išdidžioji gražuo
le Eugenija, dar mudu atsiskaitvsiva! Už su
teiktą man panieką gausiai užmokėsi!

• v ^Bus daugiau^
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Pirmas Britų pokarinis automobilis iškeliamas iš USS James Caldwell 
Brooklyn. N. Y. Pakeltos darbininkų rankos prilaiko lygsvarą. Tai pirmi 
požymiai pokarinės mainų prekybos tarp USA ir Britanijos.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Hollywood’o filmų kom

panija pasiūlė jai. kad ji 
baigus mokslus vėl grįstų 
į filmą. Mergaitė mokina
si Hollywood’o Akademi
joj penktus metus. Ji taip 
pat studijuoja muziką ir, 
piano skambinime padarė! 
tokią pažangą, kad muzi
kai pranašauja jai didelę 
ateitį ne tik kaip filmų 
aktorei, bet ir kaip koncer-į 
tinei pianistei.

Neseniai ji laimėjo $100 
koncerte už 

gerą atlikimą Chopino ir 
kitu kompozitorių kūriniu, j

Kiekvieno menininko gy
venime būna atsikvėpimo 
momentu.

Vieną iš tokių momentų' 
Viola išgyvens š. m. liepos; 
30 d., surengdama didelį: 
pokilį Hollyv/ood’e.

Proga tam pasitaiko la-' 
bai tinkama: ji atsigabenai 
iš New Yorko koncertinį! 
Šteinuay pianą. Be to jjįra kaštuoja $75. Už vyriš-'mados, gyvenimo reikalą-! 
minės (kiek pavėluotai) L „___ ----------------------

Rašo Prof. Vytautas 
Bacevičius.

Atsiklaupus, su išties
tom į dangų ir sudėtom 
maldai rankutėm, septy
nių metų artistė lietuvaitė 
Viola Mae jaudina iki aša
rų skaitlingą filmų publi
ką. Violos virpantis ir 
skaidrus balsas palaips
niui stiprėja. Publika, pa
veikta jos karšta malda, 
liko vos ne prikalta prie 
sėdynių. Žmonės net kva
pą sulaikė. Taip tęsėsi ke- prizą viešam 
lioliką sekundžių. Po tam. 
toji pat publika, paveikta 
Violos masiniu hipnozu, 
pradėjo jaudintis kartu su 
mūsų Viola. Visų akyse 
žibtelėjo ašaros: atidūsiai 
ir net tylus verksmas pasi
girdo salėj. O buvo tai 
prieš penkis metus Holly- 
wood’o ir kitų miestų teat
ruose. kuomet mūsų Viola 
teturėjo vos 7 metus.

Taip galėjo žmones hip
notizuoti maža, bet genija- 
liška lietuvaitė Viola Mae. savo gimtadienį. Ji gimus 
ponios Julės Sinkienės- gegužės 21 d. Šiandien jai 
Swyt duktė. Su ta pirma 12 metų, 
vieša malda Viola Mae už- Prieš penkis metus Hol- 
kariavo filmų mėgėjų šir- lywood’o kritikai pavadino j 
dis ir atkreipė į save rim- ją “antraja Shirley Tem- 
to dėmesio žymiausių Hol- ple”. 
lyroood’o filmų produsie- Mes žinome, kad kritikai 
rių, režisierių, aktorių ir nemėgsta kelti iki geni-’čiausiai ir kuo daugiausiai 
kritikų.

Daug talentingų žmonių 
žūsta kartais dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų, 
tais dėl jų pačių kaltės, 
nes nevisi supranta, kad, 
norint atsiekti aukštą ar
tistinį laipsnį, reikia dirbti 
daug ir sunkiai.

Violos motina gabi poe- vo dvasines jėgas, 
tė, ponia Julia Swyt suda- Lietuviai turi džiaugtis, 
rė dukrytei geras gyveni- kad jų tauta davė dar vie- 
mo sąly’gas. Jaunoji artis-; 
tė nesitenkina atsiektais! 
rezultatais ir laimėtais 
laurais, bet gerai žinoda
ma menininkų gyvenimo 
kelią ir nujausdama savo 
ateitį, ji dirba taip, kaip 
privalo dirbti tikras ambi
cingas menininkas. Vis tai 
dėka jos smegenų kons
trukcijos ir jos gero cha
rakterio.

APSIVALYKIM IR 
PAGELBEKIM

JOJO BROLIAI

o kar-

jaus laipsnio jaunus artis
tus nežinomos ateities ir 
už tai jų opiniją apie Vio
lą. kurią pavadino geni
jum, reikia, laikyti ne 
šiaip paprastu komplimen
tu, bet gilia teisybe.

Viola, beabejo, neapvils 
visuomenės, nes ji žino-sa-

Hooverio Balsas Ir Kun. Dr. 
Končiaus Vizitas

“Northsides” buvo nuvykęs ir 
Kri stopas Žemaitis. XX.

Šiandien Europoje di-'tys jau nenorime naudoti, 
džiausiąs drabužių ir ava- bet dar manome, kad kada į 
lynės trūkumas. Batų po-!nors juos naudosime. Bet'

(Liaudies daina) 

Užaugino motinėlė 
Du sūnus artojus, 
Užliūliavo, užukavo 
Jaunus bernužėlius.

kus marškinius mokama vimai, orų ir skonio keiti- i 
iki $200. Už eilutę vyriškų masis sulaiko pažiūrėti į 
drabužių, jei gaunama, kas su tais drabužiais da-' 
tenka dirbti ištisus 3 mė- rosi... Veikiausiai, 
nesiūs.

Tokiose sąly’gose gyvena 
tūkstančiai lietuvių. Dėl 
to mums svarbu kuo grei-

jei jų 
dar kandys nesuėdė, per 
vasarą tikrai suės. Vilkėt, 
sykį padėję, senų drabužių 
tikrai nevilkėsime. Tai ne 
Amerikoje. Mes čia kitaip 
pratę. Į šėpoj kabantį savo 
seną švarką nė žiūrėti ne
norime.

Dabar kaip tik gera pro-

Philadelphia, Pa. — Vietiniai 
lietuviai visuomeniniai veikėjai 
sužinoję, kad buvęs Amerikos 
Prezidentas, Mr. Herbert Hoo- 
ver reikale San Francisco Kon-

PHILADELPHIA, PA.

Skaudus Įvykis Vaitkų 
Šeimoje

na talentą, kurių pasitai
ko taip retai kiekvienoj 
tautoj.

Lietuviai ja didžiuosis ir 
tikėkimės, kad įvertins ją: 
laiku, t. y. nelauks kol ki
tataučiai kels ją padan
gėn, arba kuomet mūsų i 
artistė, palikus jiems tes
tamente dvasinį turtą, ke
liaus pas Dievą.

To neprivalo būti. Pana-j 
_ ——— j

IWOMEN?.IN AVA'Rl J

surinkti ir nusiųsti ken
čiantiems lietuviams pa
galbos. Nelaimingieji lie
tuviai karo išblaškyti po 
visą Europos kontinentą, ga tą atliekamąjį drabužį

Jūsų atliekamas drahu- padovanoti United Lith- 
žis ir apavas gali pridengti uanian Relief Fondui, ku- 
nelaimingą jūsų artimą rio sandėlyje drabužis bus 
nuo karo nukentėjusj ir paruoštas ir pasiųstas 
laukiantį jūsų paramos, kenčiančiam broliui, šė- 
Milijonuose Amerikos šė- poj liks vietos, bus išnai- 
pų kandys ėda gerai apdė- kintos kandys ir pagelbū
vėtus drabužius, kurių pa- sim kenčiančiam broliui 
----------------------------------užj ūryje.
šių klaidų nekartotam.! Su batais kada nors visi 
Violos tautiečiai pagerbs esame turėję bėdos: nu- 
ją, pasireiškiant jai pačiai spaudė koją, nutrynė odą, 
savo darbais, savo talentu, batus padėjome. Avime sa- 

Geros filmų artistės turi vo kojoms patogiai pritai- 
didesnės įtakos į žmones, kytus batus. Manome, kad 
ne kaip galima būti many- pailsės kojos ir šėpoje pa
ti. Tik įsivaizduokit, kad būvoje senieji batai vėl 
vieną gražią dieną visi fil- bus galimi naudoti. Bet 

; mų teatrai visam pasauly kaip panorime senus batus 
j liktų uždaryti. Kiek būtų avėt, juos pavartome, nu- 
; nusiminimo tarp žmonių sivalome, vėl apsiauname. 
nuo jauniausių iki seniau- Manome, kad bus geriau, 
šių. Pasidarytų daugelių Bet kur tau! Dar blogiau! 
žmonių gyvenime tuščia Batai sudžiūvę, o kojos iš- 
spraga.
būtų užpildyti.

Baigiant, linkiu Violai per geri, 
Mae vis stipriau spindėti ir negalima.

kurios nelengva lepintos. Batus vėl pade
dame. Gaila numest, dar 

bet avėt vistiek
Išeitis — pado- 

vis didesnius plotus ap- vanokime ir batus United 
gaubti savo < 
taip magnetiškais spindu 
liais. j------,---- ---- -----------

Ši graži, pilna entuziaz-'čiantiems- ,Jiems b“s ęeH’ 
mo lietuvaitė, jau šiandie nor^ ,r nębus paskutinės 

i yra nuoširdžiai pamylėta ma^os’ Je’ net,J<s vienam, 
Hollywood’o padangėj.

Viens, kaip girios ąžuolėlis, 
Stiprus plačiapetis.
Kits, lyg ežero nendrelė 
Laibas svyruonėlis.

Vieno akys—tamsi giria. 
Antro — rugiagėlė.
Plaukai vieno—varno sparnas, 
Kito — paauksuoti.
Diena švito, rasa krito, 
Rožės pražydėjo.
Jojo broliai į karužę.
Į pietų šalelę.
Verkė graudžiai motinėlė, 
Sūnelius lydėjo.
Verkė broliai bernužėliai 
Motinos senosios.
— Oi, neverki, motinėle’. — 
Pirmas prakalbėjo. — 
Aš atrasiu didžią garbę 
Kovoj kruvinoje!
Aš parjosiu, aš sugrįšiu. 
Daug turtų parnešiu... 
Liki sveika, motinėle! 
Neraudok, senoji!..

Antras brolis nekalbėjo — 
Ašarom paplūdo
Ir močiutės sengalvėlės 
Rankeles bučiavo.

Ne dėl turto, ne dėl garbės 
Jis į karą jojo — 
Galvą joj paguldyti
Už tėvų šalelę...
Triskart rožės pražydėjo.
Rūtelės žaliavo...
Nesugrįžo pas močiutę 
Jaunieji broleliai.
Lygioj lankoj po berželiu 
Kapą jiem supylė.
Abu krito už tėvynę
Jauni bernužėliai.

dvasiniais, Lithuanian Relief Fondo 
'sandėliui. Ten jie bus su- 
jtvarkyti ir nusiųsti ken-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo žurnalas

“VYTIS”
"VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau 

šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iA Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių iŠ viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

"VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: "Tcnelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurife neskaitytų "VYTIES" 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES“ kaina metams tik $3.00 
“VYTIS“

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

tiks kitam. Tūkstančiai 
lietuvių yra basi ar pusba- 
siai. Dovanoti senus batus, 
jums — maža auka, jiems: 
“ ----- ' - ■ -------- j

FLEET ADMIRAL Chester 
W Nimitz scrutinizes horizor. 
on Guam where Pacific Fleet 

hcadąuarv.rs is locatcd.

Liepos 14 d. mirė Ona Vait- 
į ferencijos Čarterio kalbės 18 kienė, gyv. 1300 No. 4th St. Mi- 
d. liepos, nusiuntė jam telegra- rė po sunkios operacijos ligoni- 
mą, maldaudami, kad jis malo- nėję. Palaidota iškilmingai lie- 
nėtų nepamiršti ir Lietuvos... pOS 19 dieną su iškilmingomis 
Dieną 25-to liepos, užadresuotą mišiomis iš Šv. Petro par. 
antrašu Kristapo Žemaičio, nuo bažnyčios. Liko dideliame nu- 
jo iš Kalifornijos ir apturėjo liūdime vyras Jonas Vaitkus, 
sekančio turinio laišką:
My dear Mr. Kavalauskas, 
My dear Mr. Žemaitis:Į - __________ ________

■ . t

j the speech to u'hich you refer- nas Alutis.
: red in your telegram and you Velionės likusi šeima nuošir- 
will see I have advocated the džiai dėkoja visiems giminėms 
Lithuanian cause.

Yours faithfully
Herbert Hoover. laidotuvėse. Taipgi dėkoja Ka

ti dieną 26-tą liepos, vykstant ziui Ramanauskui, laidotuvių 
iš New Yorko. čia buvo sustojęs direktoriui, už mandagų patar- 

: Kazimieriečių klebonijoje 2-rą- navimą. Lai Dievas visiems at- 
3-čią valandą po piet, kun. dr.: lygina, o a. a. Onos Vaitkienės 
J. B. Končius reikale šalpos nu- vėlei lai suteikia amžiną ramy- 
kentėjusiems nuo karo viengen- b£-

! čiams Europoje. ' PP- Vaitkai yra ilgamečiai lai-
Kur ir pasikalbėjimą tuo rei- kraščio “Darbininko” skaityto-

I kalu — labui vargstančių vien- jai ir rėmėjai. Reiškiame Vait- 
genčių, metęs savo darbą, iš kų šeimai gilią užuojautą. Rap.

— ■■■!■■.................. ■ ■-

; sūnus Justinas, dukrelė Adelė, 
kuri gyvena Chicagoje — šv.

! Kazimiero Seserų Vienuolyne, 
/ enelose herewith a copy of jr artimas sesers sūnus Anta-

■ ir draugams už šv. mišias, mal
das, dalyvavimą šermenyse ir

I

I

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

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

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 PORTLANDO VYSKUPAS 
Juozapas e. McCarthy

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

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

rūpinasi Lewistono lietuviškojo jaunimo religiniu ir tautiniu 
auklėjimu bei lavinimu.

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

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

sutikimas ir Seselių Vienuolyne pašventinimas.
ved. P. M. — Šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas Tėvų Pran

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

LIETUVIŲ POBŪVIS
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Amerikos Kunigus, visus Pranciškonų Šv. 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.

— milžiniška pagalba.
Nejaugi patingėsime sa

vo namus apvalyti ir nelai
mingiesiems pagelbėti?

Jei jūsų apylinkėj į BA
LF centrelius nepatogu 
drabužius ir avalynę pri
statyti, siųskite tiesiog į:

United Lithuanian Re
lief Fund of America, Ine., 
Warehouse, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS” 
“VARPELIS” 

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių. 

Metams kainuoja tik $2.00 
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine
Išalkę vokiečių vaikai, atėję prie amerikiečių 

virtuvės, ieško trupinių maisto...
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Kunigy Seminarija Kaune 
Bolševizmo Metais

se- 
nuo

nes raudonar- 
atsisakę iš jų būs- 
išsikraustyti. Pa- 

noras laikinai 
su Kauno semina-

v •

ti, bet raudonarmiečių už
imti. Kauno ūkis tapo na-! 
cionalizuotas. Iš bolševikų: 
valdžios laukti seminarijai 
subsidijų taip pat nebuvo 
vilties. Apie seminarijos 
veikimą ir jos reikalus bu
vo painformuota katali
kiškoji visuomenė.

Sekvestruoti seminarijos 
rūmai gan ilgą laiką stovė
jo- tušti. Bolševikai ir sar- 

i gybų daugiau nebestatė. 
j Kauno miesto Butų Valdy
ba vieną kartą davė leidi
mą vienam komjaunuolių 
būriui suruošti Seminari
jos rūmuose pasilinksmi
nimą. šeštadienio vakare 

i susirinko žydų, kitokių 
: komunistuojančių, gatvės 
panų ir kėlė orgijas iki 
sekmadienio ryto. Rūmuo
se sugadino vandentiekį ir 
kanalizaciją, daug kur nuo 
sienų nutraukė ne tik elek
tros lempas, bet ir laidus. 
Gražią seminarijos salę ir 
kitas būstines prisigėru- 
sieji taip biauriai priteršė, 
kad net raudonarmiečiai 
pasipiktino. Jie užareštavo 
orgijų ruošėjų atsivežtą 
fortepioną, stalus ir kitus 
daiktus, kol bus išvalytas 

■ namas. Kol išvalė, ketu- 
1 rios moters keikdamos 
•darbavos kelias dienas.I
i Spalių mėn. į sekvestruo
tus rūmus buvo atkelta 
Lietuvos karo intendantū
ra. Gavusi tokius įnamius, 
{seminarija buvo labai pa- 
{tenkinta, nes tai buvo savi 
žmonės, buvo galima lais- 

’ vai naudotis biblioteko- 
■mis. Tik gaila, kad mūsų 
i karo intendantūra greitai 
! likvidavosi, o seminarijos 
! rūmus užėmė raudonar
miečių dalinys. Jie savo 
triukšmu, netvarka mums 
kasdien vis daugiau įkyrė- 

1 jo, išmynę ir išvažinėjo 
gėles, visą rūmų aplinką 
apteršė.

Pradėjusi savo darbą se
minarija iš pirmos dienos 
pajuto, kad visi lietuviai, 
nepaisant įsitikinimų skir
tumo, ją domisi ir remia. 
Ta vidaus simpatija reikš
davosi gausiomis aukomis. 
Norėdamas visuomenės 
nuotaiką geriau pavaiz
duoti, suminėsiu kelis fak
tus. Vienos ligoninės visas 
personalas skirdavo kas 
mėnesį seminarijai tam

lis knygos “Lietuvių Ar
chyvas” — Bolševizmo Me
tai, Studijų Biuro leidinys, 
Kaunas, 1942 m.)

(Tęsinys)
Telšių ir Vilkaviškio 

minarijų trobesiai jau
pat bolševikų įsiveržimo 
buvo užimti raudonarmie
čių. Vyskupų konferenci
joje rugpiūčio 28, 29 die
nomis Telšių ir Vilkaviš
kio vyskupai pareiškė ne
galėsią pas save turėti se
minarijų, 
miečiai 
tinių 
reikšta 
jungtis 
rija. Toje pačioje konfe
rencijoje buvo nutarta lai
kinai pradėti darbą tik su 
viena, bendra visoms pen
kioms Kauno Metropolijos 
vyskupijoms, seminarija.

Toje pačioje konferen
cijoje vyskupai paskyrė 
naują šiai jungtinei semi
narijai vadovybę: rektorių 
— vysk. V. Brizgį, Vice- 
rektorių — kun. Dr. Pijų 
Ramanauską, dvasios va
dą — kun. V. Balčiūną, 
prefektą — kun. Dr. P. 
Manelį. Tokiu būdu į semi
narijos vadovybę ir profe
sūrą įėjo taip pat Telšių 
ir Vilkaviškio seminarijų 
personalo.

Savo konferencijoje 
vyskupai taip pat konsta
tavo, kad nepaisant bolše
vikų vyriausybės žygio, 
panaikinančio V. D. Uni
versiteto Teologijos - Filo
sofijos Fakultetą, šis fa
kultetas Kaune veiks ir to
liau, Apaštalų Sosto jam 
suteiktomis teisėmis. Jo 
rektorium vyskupai pas
kyrė vysk. V. Brizgį. De
kanu vysk. V. Padolskį.

Mokslo metų pradžia pa
skelbta rugsėjo 11 d. Bol
ševikų invazijos paveikti 
seminarijos auklėtinių da
lis išbėgiojo. Tačiau jų 
vietoje atsirado būrelis 
naujų drąsuolių. Mokslo 
metų pradžiai susirinko 
175 auklėtiniai.

Kauno, Telšių, Vilkaviš
kio seminarijos turėjo 
kultūringai vedamus ū- 
kius, kurie nors iš dalies 
padėdavo išlaikyti netur
tingus auklėtinius. Telšių 
ir Vilkaviškio ūkiai liko 
formaliai nenacionalizuo-

Paremkite Metinę "Garso"
Pramogą

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

dovana 50
U. S. karo 
dovana — 
U. S. 1___

Šių metų rugpiūčio 12-tą, j ženklelių tikietus, parem- 
Sans Souci parke, Wilkes-;site šalies karo pastangas 
Barre, išvažiavime, 
sas” turės didelį U. S. ka-i 
ro bonų ir ženklelių išleidi-! 
mą.

Bus išleistos net scpty-i 
nios (7 dovanos), 
pirma 
vertės 
antra 
vertės 
trečia dovana — 25 dol. U. ! 
S. karo bonas; ketvirta do-; 
vana — 10 dolerių vertės su pinigais grąžinkite kaip 
U. S. karo ženklelių; penk- galima greičiau. Vėliausia 
te, šešta ir 7-ta dovanos ■ grąžinimo data rugpiūčio 
kiekviena 5 dolerių vertės'5. 1945.
J. S. karo ženklelių. į Dovanos bus išsiųstos be

Pirkdami karo bonų ir atidėliojimo. . Sklb.

“Gar-! ir paremsite laikrašti — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 

, _ • - daugiausia tikietų pirkti ir 
u.en. ‘ kitiems parduoti. Jei gau- 

tų tikietų knygelių pri- 
onas, kreipkitės į “Gar-

l. ,° ° ’ so” administraciją — gau- karo_ bonas; sįte daugiau

Parduotų tikietų stubsus

Amerikos pakraščių sargybos jūreiviai, nors barzdoti, bet linksmi. Jie 
sėkmingai tarnauja Pacifiko salose.
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Juozo Skausmai

Vyskupai dar prieš 
buvo paprašyti

nes spontaniškų

tikrą procentą iš gauna
mo atlyginimo. Keturios 
šeimos iš vadinamų liau
dininkų tarpo susitarė ap
mokėti faktinas vieno auk
lėtinio išlaidas. Viena dar
bininkė, uždirbanti per 
mėnesį 50 rublių, pusę sa
vo uždarbio skirdavo se
minarijai. Kita jauna dar
bininkė, pati nieko neturė
dama, seminarijai paauko
jo, ką jai vertingiausio pa
liko mirdamas jos tėvas 
darbininkas — penkis auk
so rublius ir laikrodį. Ne
darant jokių ypatingų pa
stangų, visuomenės tei
kiama parama seminarijai 
buvo tokia gausi, kad jau 
gruodžio mėnesį seminari
ja buvo viskuo apsirūpinu
si ištisiems mokslo me
tams.
Kalėdas 
sulaikyti rinkliavas baž
nyčiose, 
aukų buvo pakankamai 
daug. Įvairiose Lietuvos 
bažnyčiose buvo surinkta 
128,236.66 rub. Daugumo
je parapijų rinkliavos vi
sai nebuvo daromos. Ats
kiri asmens, daugiausia 
kauniškiai, suaukojo 31,- 
869.62 rubl.

Nuo pat mokslo metų 
pradžios auklėtojų ir auk
lėtinių nuotaika, palygin
ti, buvo gera. Optimizmo 
buvo net tiek, kad apie 
mūsų sunaikinimą nebuvo 
galvojama, o buvo pasikal
bama, kokiu būdu pada
rius savo įtakos raudonar
miečiams, kokiu būdu a- 
paštalauti, jeigu tektų at
sidurti patiems raudono
joj armijoj ar Rusijoje... 
Auklėtinių darbo nuotai
ką kiek gadino nuolat 
skleidžiami gandai apie 
mobilizaciją, seminarijos 
užlarymą ir kt. Seminari
jos vadovybė jausdavo ir 
girdėdavo, kad Kauno ko
munistiškoji - žydiškoji 
visuomenė seminarijos 
veikimo faktu yra labai 
nepatenkinta. Tylomis bu
vo laukiama visokių gali
mybių.

Tačiau, gandams lie
kant gandais su jais apsi
prasta. Auklėtinių tarpe 
susikūrė gera darbo ir to
bulinimosi dvasia. Be ypa
tingų nuotykių artėjo pir
mojo semestro pabaiga. 
Advento paskutinio sek
madienio vigilijos vakarą 
katedroje buvo surengta, 
seminarijos geradariams 
atsidėkojant — religinės 
muzikos ir giesmių valan
da, kurioje dalyvavo semi
narijos ir bazilikos chorai.

(Iš “Jaunosios Lietuvos”)
Kame mano brangūs jaunystės sapnai? 

Kame tie padangėmis skraidę sparnai? 
Kur aukštas, gražus pašaukimas? 
Kaip šalčio užgauti pavyto žiedai! 
Lyg debesys tamsūs užtraukė juodai, 
Beliko tiktai atminimas!

Tik vien atminimas!.. Ir tas nepaliaus, 
Kaip sąžinė, graužti! Kur žengti toliau, 
Kas man beparodys, oi kas?
Kaip silpnas keleivis ant kryžkelio stojęs, 
Kaip krušai javus bekapojant artojas, 
Taip aš nenuleidžiu rankas.

Kame mano galios, kuriomis įtikėjau? 
Kaip milžinas žengti per audrą žadėjau 
Ir vargti dėl gero kitų!..
Silpnos moteriškės akių spinduliai 
Užšvitę įsmigo į širdį giliai...
Ir tiek po visų apžadų!

Matuše brangiausia! Kaip graudūs varpai 
Tau bus ta žinia!.. Kad man lopšį supai, 
Nemigus per kiauras naktis,
Kad leidai į mokslą paskui ant skolos, — 
Ne tos betikėjais sulaukt valandos!.. 
Linksmesnė tau švietė viltis!..

Bet argi jau viskas kaip sapnas išnyko? 
Nejau ant švenčiausio, brangaus man dalyko 
Paženklint kryželis belieka?
Ir vis, ko tiap troškau, dienas beskaičiau, 
Kur savo vienintelį tikslą mačiau...
Tai viskas pavirstų į nieką ?

Bet ką? Ar aš nendrė belankstoma vėjo? 
Ar veltui draugai man tikėjo 
Ir milžinu tankiai vadino?
Silpnos moteriškės akies spinduliai! 
Svajonės tuščios svetimi sopuliai!— 
Ir viską iš karto naikina?

Nekrūpčiočiau, regis, nuo griausmo, žaibų, 
Nei audrų kaukimo, žmonių nelabų, 
Nei priešų nuožmiausios gaujos!
Kaip milžinas stočiau į atvirą kovą, 
Aprinkdamas Viešpatį sau už valdovą!
Bet jos... o taip gaila man jos!

Tai angelas, rodos, iš apskričio kito, 
Kurs veidu aušros netikėtai užšvito 
Ir naują parodė man šalį.
Kas jausmo galybė! Kiek veide skundos! 
O, ne! Dėl manęs ji kentėt niekados... 
Kentėt dėl manės ji negali!

/

Maironis

mo dėžių iš seminarijos 
nesulaukė nė vieno profe
soriaus, nei vieno klieriko,

Pirmasis semestras buvo' 
baigtas normaliu laiku.' 
Auklėtiniai išsiskirstė Ka
lėdų atostogų iki sausio 13 nei vieno tarno nei tarnai- 
d., nes sausio 12 d., “rin- tės. Vienas politrukas, žy- 
kimų” į Aukščiausią SSSR'daitės lydimas, vėlai vaka- 
Tarybą dieną, seminarijai re apie 22 vai. išėjo jų ieš- 
būti neatostogose atrodė koti. Pirmiausia pataikė 
būsią labai nepatogu. pas rašytoją kan. M. Vait-

Kauno Vykdomasis Ko- si\ nors nepaprastai 
mitetas 1941 m. !

1d. nutarė, o Komisarų Ta- 
ryba pritarė sekvestruoti 
visas seminarijos būstines 
ir seminariją išblaškyti. 
Šito nutarimo tačiau ne
drįsta skelbti prieš sausio 

į 12 d. Laukta, matyti, kad 
. seminarijos nors likusieji 
i Kaune profesoriai ir jos 
patarnautojai atliktų bal
savimo pareigą. Deja. Visą 
dieną laukę, prie balsavi- lautuvą. Kitą rytą anksti

sausio 8 švelnus žmogus, besiklau
sydamas politruko “švieti
mo”. įpyko ir svečius išva
rė lauk. Kitų ieškoti nesi
ryžo. Už tat 23 vai. pas 
prel. Jakubauskį įsiveržė 
du Vykdomojo komiteto 
nariai ir įteikė visų semi
narijos būstinių sekvestro! 
raštą. Juo įsakoma per 481 
vai. visas būstines palikti. 
Persikelti esą galima į Kū

B

DRAUGAMS
Gal jūs tikėsite, draugai, 
Kad toe nelaimės ir vargai, 
Kurių nematėme, dar ne. 
Mums tiktai — ūkana sapne... 
Mes juk jauni, jauni jauni, 
Ir mūsų giesmė dar šauni, 
Ir mūsų dangiški sapnai 
Žavėja mus dar vis jaunai, 
Ir mes štai džiaugiamės viskuo, 
Ar šalta žiema, ar ruduo — 
Vis vien, be jokių priespaudų, 
Karčių dejonių ir vaidų, 
Mes sau dainuojame linksmai, 
Kad verda dyvini jausmai...

Bet ir paskui, kada rūstus 
Gyvenimas, įveikęs mus, 
Ves prie kapų šaltos angos 
Mūsiškių žėdną ir niūniuos 
Mirties giesmelę pekliškai — 
Vai, ir tada, mieli draugai. 
Linksmuoju vakaro laiku 
Vėl uždainuokime kartu! 
Ir senos gaidos mums primins 
Anuos laikus, kada viltis 
Žavėjo mus puikiai, jaunai, 
Ir virė dyvini jausmai...

Zigmas Gėle.

sunešti į seminarijos baž
nyčią.

i Tą patį rytą buvo telefo
nu painformuoti visi vys
kupai. Kan. M. Vaitkus ir 
kan. J. Meškauskas buvo 
nusiųsti pas Pozdniakovą 
skųstis ir prašyti mūsų 
būstines palikti. Pozdnia- 

, kovas nieko aiškaus nepa- 
j žadėjo. Padarė priekaištą, 
kad seminarija nedalyva
vo sausio 12 d. balsavime, 
primindamas, kad mes ap- 

'sišvietę žmonės turėtume 
{suprasti, kad rusai šį kar
tą mus paėmė stipriai ir 
galutinai: nei popiežius, 
nei Fuhreris, nei Ruzvel
tas iš Rusijos rankų mūsų 
daugiau neišvaduos.

Nors buvome visur ap
statyti raudonarmiečiais, 
bet ypač vakare ir naktį 
pavyko daug ką iš semina
rijos išnešti, raudonarmie
čiams nepastebint. Kar
tais ir matydami nesusi- 
vokdavo, kas nešama. An
tai eina iš seminarijos du 
klierikai, per katilo ąsas 
persikišę lazdą, ant vir
šaus užsidėję suolą, ant jo 
užmetę tuščią čiužinio 
maišą. Sargybinio duryse 
susistabdo, piktai klaus
damas, ką nešą. Tuodu 
taip pat piktu tonu atrė
žia: “Argi nematai, kad 
suolą”. Raudonarmietis 

jpasitraukia.
Kitą dieną pas Pozdnia

kovą, dalyvaujant NKVD 
komisarui Guzevičiui, lan
kėmės vysk. V. Borisevi- 
čius ir aš. Prašėme grą
žinti seminarijos būstines. 
Pozdniakovas pirmiausia 
kreipėsi į mane: “Tai ne
dalyvavai balsavime?” 

i (Bus daugiau)

man, kaip seminarijos rek
toriui, prisistatė du kari
ninkai — vienas šarvuočių 
majoras ir antras kazokų 
pulko kapitonas, praneš
dami, kad seminarija tu
rinti būti tuojau evakuota. 
Į seminariją pasiuntė kelis 
karininkus su kareivių bū
riu užimti vieną po kito e- 
vakuojamu kambarius. 
Karininkai pareiškė, kad 
pasiimti galima tik asme
ninę nuosavybę, o visa, 
kas priklauso įstaigai, turi 
palikti. Buvome varomi iš 

j seminarijos labai žiauriai
— pro kareivių durtuvus. 
Kadangi klierikai dar rin
kosi iš atostogų, tai jų pa
talines, knygynėlius teko

Jaunuole,
Jei nori tobulai pasišvęsti Kristui ir artimo labui: 

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

STOK
į 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 darbininkų maža. Tat. prašykime piuties Viešpati, 

kad siųstų daugiau darbininkų į Savo didžiąją piūtį!

Surinko ir išleido

V

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. Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija.
Siunčiu ? ir prašau prisiųsti knyga (s)

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė ......................................................................
Gatvė .........................................................................................

Miestas ir Valstija .................................................................. ...
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SEIMAS

IHKEt MO.VTHS AfTER—Children of the Bucbenuald concentration camp Ir a.r n what a normai childhood 
U hke aiter yeara under the Nazis. This snapshot, wiih Civilian VVjr Kelief Horker Kari E rust at the steering 
uheel. shous part of the group of 800 being aided b> the American Ked Cross. Their “bikes” used to carry the 
German ori»on suardė

Liepos 25 d. mirė Vladas 
kas (Jakavičius). Velionis 
pos 28 d. iš N. P. bažnyčios 
laidotas

lie-1
pa-:

Kalvarijos kapuose
VVoburn. Mass. Velionis iš I.ie-

Ii<

. ------------------------------------------------- .

! t
«■

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS.

Amerikos Lietuvių R. K. i 
\ argonininkų Sąjun gos 
trisdešimt ketvirtasis me
tinis seimas įvyks trečia
dienį. rugpiūčio - Augusi 
22 dieną. 1945 metais, Chi- .tuvos paėjo iš Kuršėnų mieste- 
cago. Illinois. Reiškia, vie-.lio, Saulių apskr. Atvyko Ame- 
ną savaitę anksčiau negu 
“Muzikos 
paskelbta.

Kadangi 
paprastas 
kūrė daugelį 
kalų, todėl, kuriems tikrai 
rūpi mūsų organizacijos 
bei chorų ir ypatingai 
“Muzikos Žinių” ateities

pas Bagdonas, Uršulė Venckai-, Šiomis dienomis pp. Stasys 
tė; po $2. — Valerija Klevienę, Babravičiai, Dundulis Lunch 
Emelija šeskauskienė, Bronė savininkai, minėjo savo 25 metų 
Trusienė, Mrs. William Shep-! įvairaus biznio buvimo sukaktį, 
ard, Jr., Richard Smilgis, Ane-'jau penkti metai kaip p. Babra- 
lė Karlonienė, U. Surkienė; po 
$1. — VVilliam Shepard, Ona 
Zekevičienė. Marijona Sakalie- 
nė, Ona P.aukienė, Barbora šlei-

vičius yra biznyj Norwoode.

rikon 1903 metais. Velionis iš
gyveno Cambridžiuje ilgus me
tus. Per visą laiką priklausė 
prie parapijos ir buvo vienas iš 
bažnyčios tarnų. Velionis buvo 
žinomas ne tik Cambridžiuje, 
bet ir kitose kolonijose kaipo 
nenuilstantis veikėjas. Jo dėka, 
Cambridžiuje išauginta 
Susivienymo 117 kuopa.

gerovė, prašau netik na-'jis savo darbu ir rūpesčiu pla- čių linksmas atostogas. Kiek 
rius, bet ir visus lietuvis-■ tino ir auklėjo. Jis mylėjo dar- laiko atgal p.p. Radaičių dukre- 

buotis ir spaudos platinime, y- lės p-lės Elena ir Teresa ir taip- 
i patingai laikraščiui “Darbinin- gi p-lė F. Plekavičiūtė praleido 
| kui” yra gavęs daugybę naujų 2-jų savaičių atostogas Hamp- 
i prenumeratorių. Kur tik burda- ton. N. H., maudynių resorte. 
Įvosi katalikų veikla, jis visur Neteko patirti kur p.p. Radai- 
dalyvaudavo ir kiek galėdamas čiai vyksta atostogų, bet visgi 
dirbdavo lietuvybės naudai. Ve- linkime linksmai jas praleisti, 
lionis paliko didžiame nuliūdi- -------------
me žmoną — Bronislavą, sūnų

Mykolą, dukterį — Marytę mūsų bažnyčioje bus vykdoma 
(n. McPhee) ir du anūkus bei kolekta dėl metinio parapijos

Žiniose” buvo

dabartinis 
laikotarpis 

svarbių

1
I
i

kosios muzikos bičiulius 
šiame seime kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti.

Aleksandras J. Aleksis.
ALRKVS Centro Pirm.

žentą ir kitus gimines. Likusiai 
nuliūdime velionio šeimai reiš
kiame užuojautą, o jam tegul 
būna rami Amerikos žemelė am
žinybės poilsiui.

Cambridge LDS 8 kuopos pir-
ALRK mininkas p. P. Kadaitis ir p. Ra- 
kuną daitienė, praleidžia trijų savai-

pikniko fondo. Kadangi karo- 
metu yra sunkumų surengti 
piknikai, tai nuo jų atsisakyta. 
Vietoj pikniko yra daroma ko- 
lekta parapijos naudai. Klebo
nas kun. P. J. Juškaitis ragina 
visus kiek išgalint šią kolektą 
paremti aukomis. Šiam tikslui 
dėl aukų yra prirengti konver- 
tai. kurių galima gauti bažny
čioje pas kolektorius.

Sekmadienį, rugpiūčio 5 d.

Džiaugsmas Našlaičiams

Paguoda Seneliams

Stiprybė Vaikeliams

Laimingesnis Dalykas
Duoti, Kaip Imti”<Apd.20,35)

❖ ❖ 
❖ 
❖ ❖ 
❖ 
❖ ❖ ❖ ❖ 
❖ 
❖ 
❖ ❖ 
❖ ❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
t❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖

❖ 
❖ ❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ ❖ 
❖ ❖ 
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Ramybė Dievotoms Mergelėms

Šventovė Darbuotojoms

Laimėjimas Aukotojams

pp. I. A. Ambrozaičiai, kurie 
šiuo tarpu praleidžia atostogas, 
vietoj vykti į Maine valstybę, 
rengiasi vykti New Yorkan ir 
N. Jersey sykiu su p.p. Gedri
mais. p.p. Ambrozaičiai rengia
si N. J. atlankyti jiems labai ar
timą svečią iš Lietuvos, bet apie 
svečio asmenybę reikia kol kas 
nutilėti, kad kam nepakenkus. 
Linkime p.p. Ambrozaičiams 
linksmo laiko New Yorke.

p.p. Jakučių sūnus rašo tėve- 
liams iš Vokietijos, kad jie su-

JL sitiko pirmą kartą Vokietijoje 
Munich mieste. Puskr. S. Jaku- 

♦♦♦ tis šiuo tarpu randasi Munich 
stovykloje, o jo brolis viršyla 

♦♦♦ Alfonsas bent keletą šimtų my- 
** lių toliau, būtent, Eshterdingen. 

Rašo abu esą sveiki, tik labai 
išsiilgę namučių, p.p. Jakučių 
žentas marinas W. Sabas rašo 
sa»’o žmonai, kad jis jau pasie
kęs Pacifiko zoną, vieta jo sto
vyklos. kurį laiką nebus galima 
žinoti. Linkime p.p. Jakučių sū- 
nam ir žentui W. Sabui geriau
sių sėkmių toli nuo namų.

—
Šią savaitę pas tėvelius lan

kėsi karys J. Simanavičius.: 
Taipgi lankėsi Įeit. J. Jakutis iš 

, Mass. Atsilankymo 
proga atlankė savo dėdę p. B. 1

nė, B. Mažutaitytė, J. Maseiskis, 
M. Maikooh, už gėles, sūnėnui 
V. Vaišvilui, krikšto dukteriai 
C. Holt, Gricių šeimai. Lukošių 
ir Magrice šeimom. Hunt-Spil- 
ler Co., Janowskių šeimai, 
mišias Šimkų šeimai. Strazdas 
ir Skutai šeimom ir už 48 mi
šias vietiniams kaimynams. Už 
gėles Leonardo ir Montanaci 
šeimom.
padėka parapijos kunigam už! 
dvasinį patarnavimą
nui kun. P. J. Juškaičiui ir vi
karui kun. A. Baltrušiūnui, N. 
J. Seselėms už lankymą ir mal
das, Šv. Sakramento bažnyčios 
klebonui kun. F. Finigan už at- 
lankymą velionės sergant, gra- 
boriui p. P. Vaitkui, kuris taip 
simpatiškai ir gražiai suteikė 
velionei paskutinį patarnavimą. 
Visiems paminėtiems ir, jei ku
rių vardai liko nepatalpinti, už 
jūsų geras širdis, šv. mišias, gė
les. dalyvavimą laidotuvėse ir 
šermenyse mano brangios žmo
nos ir mūsų mamytės velionės 
Petronėlės Narmontienės, taria
me širdingiausį ačiū, o jums te
gul atlygina Aukščiausias, o mi
rusiai teikia ramybę.

Nuliūdę
Jonas Narmontas, duktė P. 
Lukošienė, sūnus Juozas ir 

Aloyzas Narmontai.
I

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolynas
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

THATCHER STREET BROCKTON 54, MASS.

♦♦♦ Methuen.
*♦*

%♦ Jakutį ir kurį laiką pasisvečia- 
*♦* vo p.p. Jakučių namuose. A.D.

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

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

RIU, GERADARIU arba 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, Pavardė ..

pp. Mickūnai pirko didleį na
mą. kuriame yra jų vaistinė — 

kienė, Elena Plekavičienė; 50c. Balch Pharmacy. Vaistinės ve- 
Antanina Vaitkienė. idėjų yra p. Antanas Mickūnas.

Sekant' aukavo “prizus”: O Linkime geriausių sėkmių.
na Rudaiticnė, Apolonija Būro- _________
kienė, Teodora Kasparienė, E-; šeštadienį, rugp. 4 d. p. Alena 
milija Gaigalienė, B. Žilienė, E. Novikienė, dainininkė, ir varg. 
Tamulynienū, J. Sutkiūtė, M. p.
Jankauskaitė, H. Skapinskaitė, 
F. Jankauskienė, Rose Cataldo, 
E. šūkis. P. Darling, A. Bačins- 
kienė, Jėzaus Nukryžiuotojo Se
serys, Cambridge, Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserys, Frackville, 
Penn., Feloney’s Drugstore, M. 
Bagužienė, E. šeskauskienė, O.

-! Gurskienė, Trainavičienė,

Julia Vilkišiūtė dalyvaus 
Lietuvių Darbininkų radio pro
gramoje.

Taipgi širdingiausia

klebo-

Norwoodo ligoninėje randasi 
p. Gecevičienė iš Canton, p. G. 
Gudelienės iš Hyde Park mamy-

I Penn., Feloney’s Drugstore, M. 7. i-> ’ J b ’ te. Ji sunkiai serga. Pasimelski-
I Bagužienė, E. šeskauskienė, O. , - „ ,1 . . _ _ . _ me> kad pasveiktų,

už i1 ailia' ivi':uc, Ona-------------
Brazinskienė, šarkienė, R. Smil-I Pereitą sekmadienį pas pp. 
gis, P. Sutkienė, Corcoran’s Kneižius lankėsi giminaičiai, pp. 
Stop and Shop, Plekavich Bake- Jurgis ir Jedvyga Dainiai su 

O. Smilgienė, P. Strokienė. šeima iš Cambridge, pp. Vincas 
Rengėjos ir Valdyba. ir Viktorija Kohanskai, p. Knei- 

žienės tėveliai, ir p. Margaret 
Kohanskienė su dukrele iš Dor
chester. Tą dieną grįžo moky
klon pp. Kneižių sūnus Anta-

Lietuvaičių Parengimas 
Pavyko

i

❖i
♦♦♦♦♦♦ reiškiame širdingiausią padėką 

tiems, kurie mums daug kuomi 
padėjo nuliūdimo valandoje, bū-

*|* tent, B. Mažutaitytei, H. Lučin- 
*|* skienei, K. Grigienei iš Worces-į 
*|* ter ir S. Kontrimienei. Taipgi 
*t* už mišias P. Šv. N. P. Moterų 
Jk draugijai, už amžinas mišias

Misijų bažnyčioj, broliui I. Vai- '^kauskienė, 
švilai ir Narmontų šeimai už 
Gregorian mišias, broliams S. ir

♦j* J. Vaišvilams už mišias ir gė- 
*♦* • les, Narmontų šeimai iš Detroi-
| to uz mišias ir gėles, A. Mažu- 

taitienei jos pasirūpinimu iš 
Exchange Building darbininkų 
amžinas mišias ir taip penke- 

j rias mišias, krikšto sūnui A.
♦3» Abromavičiui už dvejas mišias,
♦j* Į vyro seseriai — Grigų seimai, 
♦♦♦ seserėčiai A. Booth iš Detroito,♦♦♦♦ J. Audrey iš Brazilijos, sekan-

I t I čioms šeimoms: Railų, Leką-
vich, Puzinas. Monkus, Kontri- 
mas, Lučinskų, Tamkutonis,

PADĖKA
Liepos 9 d. mirus mano bran-

V giai žmonai ir mūsų motinėlei,

ry,

NORWOOD, MASS.
Fe-

skyriaus susirinki- nas.
Tretininkų vizitatorius aplan

kys mūsų tretininkus penkta
dienio vakare, rugpiūčio 17 d., 
7:30 vai. vakare. Bus priimami 
ir nauji nariai. CSN.

Pereitą sekmadienį įvyko 
deracijos 1/ „ ‘ 
mas parapijos svetainėje. Vien
balsiai nutarta remti Communi- 
ty Chest ir Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo drabu
žių rinkimo i^ajus.

Plačiai kalbėta apie lietuvių 
kareivių fondą ir teikimą dova
nų sužeistiems kareiviams, o už 
žuvusius kareivius yra užprašo
mos šv. mišios.

Federacijos skyrius išrinko 
komisiją, kuri bendrai su val
dyba ruoš vakarą skyriaus ir 
labdarybės fondo naudai.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį!

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis! 

Metams tik $1.00!
pp. Kazys Viesulai, Samovar Adresas:

Restaurant savininkai, sugrįžo ‘žvaigždės’ Administracija 
iš atostogų ir vėl atidarė savo 488 E. Seventh St., 
biznį. i So. Boston 27, Mass.

CAMBRIDGE, MASS. — $
■M

Draugija Nekalto Prasidėji- S 
įmo Panos Marijos surengė D& 
Whist Party su užkandžiais, lie-

• z“* Ipos 14, Inman Sočiai Club. Va-
' I sį,karas buvo labai sėkmingas ir Gg 
atsilankusieji buvo patenkinti. įs
Komitetas nuoširdžiai dėkoja j® 
atsilankusiems, aukotojams, ir į iŠ 
visiems, kurie prisidėjo kokiu Į 
nors būdu prie šio sėkmingo; 
vakaro. Visas pelnas skiriamas! t" 
naujam motiniškam namui, Jė- !£

vzaus Nukryžiuotojo Seselių, d žg
Brocktone. Sekančiai telpa au- 
koto jų vardai: $

Cambridge Bottling Co. $25.; 
Antanina Malinauskienė $12.; Š; 
po $10. — Jonas Burokas, VIa- A* 
das Bagužis; J. F. Smilgis; po % 
$5. — William Radville, Roz. f*

, Ona Kupns, A-
- nelė Skapinskienė, Mr. William | 

H. Dunn. Marijona Burokienė, £ 
Cadet Al Smilgis, N. N., Juozą-

Augusi

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

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai!“

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
i

___ _ Lučinskų, Tamkutonis, j 
: Murphy, Banis, Daukantas, A b-į ♦ romavičių, Fortier. Narmond, 
ir Jakutis šeimai, taipgi — A.

■Litvin, M. Kalvaitis,1

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!

YYy Loh, H.
*|* Mrs. Lowe. U. Abromavich, H.|
V Loweqriest, B. & A. R.R. C. j

I Burke, B. Ajauskas, H. Legos-
JL ki, T. Parrazzo,
V _

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

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

Laučka, A. Mažutaitie-
M. Oks, E.

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 Main St.
Tel. 6-1944

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

TnI
C4Č 7^*4

$ 411 U'ASHINGTON street
® BOSTON, MASS.
sb
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Labdaringi Žmonės
Dažnai randasi žmonių, kurie 

aukoja visuomenės reikalams. 
Štai Konstancija Ignatavičienė 
paaukojo $10. šv. Petro parapi-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

jos mokykloms ir $10. Seselių 
Jėzaus Nukryžiuotojo namui 
Brocktone. Katrė Zaleckienė 
taip pat paaukojo $10. šiam Se
selių namui. Marijona ir Kazys 
Karčiauskai aukojo $10. para
pijos mokykloms, garbei savo 
sūnaus kareivio Kazimiero. Nel- 
lie Grabol kas savaitę aukoja po 
dolerį ir po du doleriu parapijos 
vienuolyno reikalams. Seselių 
namui Brocktone South Bosto
niečiai jau sudėjo $11,020.17. 
Ačiū, ačiū.

Tel. ŠOU 2805

Df.LLPasakamis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Se rėdomi©: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbrid§« 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.

Džiaugiasi Mokykla
Buvusi Bostono miesto Capen 

mokykla, I ir E. 6th St., dabar 
jau Šv. Petro liet, parapijos 
nuosavybė, yra remontuojama. 
Stogas pataisytas. Elektros 
šviesos dedamos — modemiš
kos. Marcijonas Gaputis taiso 
langus su Juliu Valongevičiu. 
Jaunuoliai Palaima ir Paulaus
kas mazgoja lubas. Moterys 
mazgoja sienas, malioriai ma- 
liavoja. Verslininkas ir ilgame
tis darbuotojas p. J. Glineckis 
pareiškė didžiausį džiaugsmą ir 
patenkinimą, kad tokios puikios 
mokyklos yra nupirktos ir kad 
jos šį rudenį bus atidarytos lie
tuvių vaikams. Ponas Glineckis 
atspėja džiaugsmą ir visų para- 
pijonų. Jaunos šeimos jau re
gistruoja vaikelius į lietuvišką 
mokyklą.

M

QUICK French Fries -

__ 1

v* ■

1

Now, with meat scarce and high in points, Victory gardeners can collect 
double dividends on their crops. Fresh-pulled vegetables, in all their ten- 
der goodness, cooked ąuiekly, make for a nutritious, economical meal. 
Add to this a generous portion of crisp, golden brown French fried pota- 
toes and you’ll have a vegetable plate that the men in the family really 
go for. French Fries are a favorite with the men, you know.

Here’s a quick, easy way to make the best F rench F ries you ever tasted. 
Crispy brown and digestible, they are a good hearty addition to any 
meatless meal. Try them soon and see.

QUICK FRENCH FRIES
6 raw potatoes, pared 5d cup Spry

1% teaspoons salt

Cut potatoes in ’/į-inch cubes. Mėlt Spry in heavy skillet over full heat. 
Add potatoes. Fry guiekly, tuming often with wide spatula until crisp 
and golden brown, about 20 minutes. Sprinkle with salt and serve imme- 
diately. Serves 4.

7

ĮVAIRIU SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tet. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Dėkuoju Ir Maldauju
Per praeitus tris metus su vi

su rimtumu ir uolumu ieškojo
me pirkti namų parapijos mo
kyklai pradėti. Suradome. Ir 
pirkome nuo Bostono miesto 
Samuel G. Howe ir Capen mo
kyklas. Bandėme jas nupirkti 
žiemą, kad prirengtume jas 
šiam rudeniui. Tegalėjome ga-i 
lutiną mokyklų pirkimą įvykdy
ti tik šį liepos mėnesį, ir tai per 
didelį vargą. O mokslą šiose pa
rapijos mokyklose norime pra
dėti rūgs. - Sept. 4 d., 1945. 
Aišku yra visiems, kad mes visi 
turime dirbti ir prakaituoti, 
kad mokyklas atnaujinus ir vis-

i

GfjŽff IŠ Atostogy plėšikas paliko ant bonkų. Su- 
asmuo bus perduotas 
policijai, jeigu tik ji 
kad gali būti tas

' laikytas
Adv. Juozas Cunys su savo Bostono 

žmona p. Brone ir dukrele buvo įsitikins, 
išvykę keturiom dienom atosto- asmuo, 
gų į Cape Cod. Grįžo pailsėję.

Adv. Juozas Cunys yra Suf- 
folk County prokuroro asisten- 

r tas, So. Bostono Lietuvių Pilie- 
I čių draugijos vice-pirmininkas. 
Jo ofisas yra 414 W. Broadvvay, 
So. Boston. p. Bronė Cunienė la
bai daug dirba Raudonajam 
Kryžiui. Ji yra šv. Petro lietu
vių parapijos Raudonojo Kry
žiaus lietuvaičių skyriaus pir
mininkė. pp. Cūnių dukrelė šį
met užbaigė aukštesnę mokyk
lą ir rudenį įstoja į Boston Uni- 
versity, kur užbaigus bendrą 
kolegijos kursą mokysis teisių, 
kad užbaigus galėtų pagelbėti 
savo tėveliui.

Išvyko Atostogoms

Adv. Jonas Grigalus su savo 
: žmona išvyko atostogauti į 
, Cape Cod. Jis yra Bostono mie
sto nuosavybių įkainuotojų ta
rybos narys ir So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos pirmi- 

į ninkas. Adv. Jonas Grigalus ne- 
I seniai perkėlė savo ofisą į 20 
Pemberton Sq., Bostone.

Garbingai Atleistas Iš 
Karo Tarnybos

pats

Sveikiname!

Tasai kuris daug kalba, 
retai įgyvendina savo žo
džius. 0 išmintingas žmo
gus visuomet bijo, kad jo 
žodžiai nebūtų skaitlin- 
gesni už jo darbus.

Kinų patarlė.

Pereitą šeštadienį pp. Jonas 
ir Marijona Romanai, gyv. Alls- 
ton. gavo malonią žinią, kad jų 
sūnus Jonas J. Roman, Jr. gavo 
pirmo leitenanto laipsnį.

I

Leit. Jonas J. Roman, Jr., yra 
lakūnų instruktorium Lowry 
Field, Denver, Colorado. Sveiki
name pp. Romanus ir leitenantą 
Joną ir linkime pasiekti dar 
aukštesnį laipsnį!

I

JVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA 7 NAMAI — 

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

PARSIDUODA namas. Kaina 
$14.000. Rendų neša $4200. Ga
lima išrenduoti vieną kambarį, 
$4.00 per savaitę. Furničiuoti 
kambariai. Vyrui ar moteriai 
virtuvė ir miegamasis. Kreiptis: 

A. RYKIEL,
223 Charles S., TRO. 8709 

Cambridge, Mass.

ką priruošus šiai minimai ir is- kun. J. Bronio Rusteikos Primi- 
toriškai dienai. cijų baliui, kurs įvyks rugp. 28

Aš esu labai, labai dėkingas d., po bažnyčia. Parapijos mote- 
Bostono miesto Mayorui John rys

’ Kerrigan, Mokyklų komisijai— i
1 ypač Dr. Patrick J. Foley, Mi- 
chael Ward ir Joseph C. White, 
atstovui Patrick McDonaugh,: ________? ______

.adv. J. Grigaliui, Dr. P. Jak- Iankėsi ilgametis LDS narys ir' 
mauh, Vincentui Skudriui ir vi- buvęs LDS 1-mos kuopos darbš-l 

i siems, kurie prisidėjo maldo- pirmininkas Juozas Guzevi- Į 
mis, žodžiu, darbu ar pinigais * įius, gyv. Mattapan. Su juomij 

- . .... . ponįa

Guzevičienė (Šerantaitė). Atsi-

platina bankieto bilietus.

LANKĖSI

Ketvirtadienį “Darbininke”

! Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
I I •.

! Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių Vynų ir tonikų. Šiuos 
! gėrimus pristatome į namua: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

mis, žodžiu,
prie įsigijimo šių parapijos šau- kartu lankėsi ir jaunoji 
nių mokyklų.

Dabar nuoširdžiai maldauju lankymo proga nusipirko dainų 
visų parapijos prietelių prisidėti knygučių ir sakė, kad išvažiuoja 
darbu prie mokyklų atnaujini- j yjt. Carmel, Pa., vakacijoms. 
mo. Laikas trumpas. Karo me- Reikia pažymėti, kad ponia Gu

ltu yra sunku mechanikų gauti. zevičienė (Šerantaitė) paeina iš 
'Nuolat visur reikalaujama dar- Carmel. Pa. Taigi šia proga 
bininkų. Tai patys parapijiečiai pirmu kartu turės laimės susi- 
padirbėkime parapijos vaiku- tikti svotai Guzevičiai-Šerantai. 
čių gerovei. Džiaugsimės visi. Linksmų laikų visiems!

į kad vaikučiams bus geriau. Mo-:
kyklos bus pažiba visai koloni-j Ketvirtadienį lankėsi “Darbi-
• ; ;ninke” karys Jonas Kulišaus-

i JaL l
Kun. Pranas V ir maukis.iš Norwood’ Mass- Jis da' 

________ i bartiniu laiku praleidžia 30-ties
Parapijos vyrai — V. Valat-' dienų vakacijas. kurios baigsis 

ka, VI. Brazauskas, P. Barolis, rugp. 10 d. Karys Kulišauskas ■ 
Į p. Stakutis, p. Slanina ir kiti buvo sužeistas Pacifike, kai lai-j 
• vakarais dirba naujus stalus vas buvo paliestas minos.

Šiomis dienomis sugrįžo gar
bingai atleistas iš karo tarny
bos karys Jonas Sakalauskas 
pas savo tėvelius Stasį ir Liud- 
visę Sakalauskus, gyv. 149 W. 
8th St., So. Bostone, ir sesutę 
Stellą Jakimavičienę, kurios 
vyras Alfonsas Jakimavičius te
bėra karo tarnyboje Europoje.

Veteranas Jonas Sakalauskas < 
išbuvo Europos karo frontuose 
35 mėnesius ir apie 5 metus ka
ro tarnyboje. Grįžo sveikas ir 
linksmas.

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju- 

sierr.s?

PARSIDUODA prieškarinis 
English baby carriage, kaip 
naujas. Atsišaukite — 652 E. 
2nd St., So. Boston, Mass. Tel. 
ŠOU 4183.

Parsiduoda Už $10,500 
dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchestervje, arti Ashmont 
Station. Puikūs vaizdai, kiekvie
nas flatas po 6 kambarius. Ren
dos $43.00 už kiekvieną flatą. 
Tile bath, baltos sinkos. fumice 
garu apšildomas, dvigubi lan
gai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 
pėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai, victo- 
ry garden. Atsišaukite vakarą 
po šeštos valandos: ZNOTIN, 54 
VVestmoreland St., Dorchester, 
Mass. (3-1-10)

Res, Sou<3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

Areštavo įtariamą Bro 
nio Petruševičiaus 

Nužudyme

Šiomis dienomis Los Angeles. 
Cal.. policija areštavo įtariamą 
Broniaus Petruševičiaus. Fede- 
ral Wine kompanijos savinin- 

j ko. nužudyme ir apiplėšime 
j gruodžio 30 d., 1944 m.

Sakoma, kad įtariamo ir a- 
1 reštuoto asmens pirštų nuos- ■ 
paudos atitinka toms nuospau- i 
doms, kurias nužudytojas ir1

Kiekvieno šėpoje yra 
drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma, 
kad dar juos reikės nau
dot. Jais minta kandys. 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į

United Lithuanian Relief 
VVarehouse, 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, New York.

Niekam nieko bloga ne
padaryti dar maža.

Vaižgantas.

MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local &. Long 

Distance 
Moving

336 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anyvhere in New England 

Write for catalog

Memoria! Granite Co., Ine
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

GRABORIAI

i

I 
I

t

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

258 West Broadvvay, Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. ParaDijos salė; 
492 E. 7th St... So. Boston. Mana

Draugijų Valdybų Adresai
i f; »

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

Post Time 2 30 I

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when frametf m the 

soft appealing 
Permanent Wave.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Plrmininkė — B. Gailiūnlenft,

8 Winfield St., So. Baston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadv.-ay. S. Boston, Mass. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dhj> protokolu raštiniu r©.

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

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

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

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

I

' Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St., So. Boston, Mas3 

• Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvay. So. Boston. Mass

Imkite 6 butelius, Šiandien!

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

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

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 presenl 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

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 1301^-R

Trečiddicnv) Lenktynėse

r; '
HANDICAP

$25.000 Pridėta 
Vaikai neįleidžiami

' JL V y

SUFFOLK DOvVNS NATIONAL 
WAR FUND. INC.. MITINGAS 
RUGPIŪCIO8 IK! 11 IMTINA!

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 
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DARBININKAS 8

bosnius įvykius iš San Francis- tainly no group better under- 
co konferencijos. Taipgi kaibė-' stands what our American tra- 
jo p-nia A. Devenienė iš Water-' ditions of tolerance and hospi- 
bury, Conn. ir J. Trečiokas iš tality mean, or can do more to 
VVaterbury, Conn. Kvietė visus see that those ideals are main- 
prie vieningos darbuotės šalpos tained. It is for these reasons 
darbe. ■ that the Common Council for

ITogramai užsibaigus, visi 
maloniai vaišinosi, draugiškai 
kalbėjosi apie ateities darbuotę, 
ir vakarui atėjus, skirstėsi į 
namučius jaukioj nuotaikoj.

Amerikos Lietuvių Tarybos held in VVashington, New York 
Skyriui priklauso garbės žodis and other places. 
už šio įvykio paminėjimą.

'neteko uolaus darbininko. Jis 
buvo jos finansų raštininku per 
daug metų. LDS 6 kuopoje ve
lionis labai daug veikė. Nariai 

’ liūdi netekę veikėjo. Taipgi pri
klausė prie SLA 124 kp.

Reikia pažymėti, kad parapi
joj ar draugijose gal būt nebu
vo komisijos, kurios velionis ne
būtų buvęs nariu arba nesidar- 
bavęs. Dalyvaudavo įvairių or
ganizacijų seimuose ir suvažia
vimuose.

A. a. Antanas J. Kaunietis 
buvo plačiai žinomas visiems 
lietuviams Amerikoje, ypač ka
talikų visuomenėje. Jis buvo 
nuoširdus ir patriotingas lietu
vis. visuomet dirbęs dėl Lietu-į 

jos šv. mišios, kurias atnašavo vos laisvės ir nepriklausomybės.
------- i i

o ypač šio karo metu daug dir-, 
bo dėl šios šalies gerovės, pp. Eevc Britain, Conn. — Nuo- riams rūpėjo ne vien lietuvybę 
Kauniečių dukrelė yra Lietuvių monės skiriasi, nuo kada pir-' išlaikyti, bet ir katalikybę. To- 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus miejj lietuviai atvyko į Ameri- dėl, jie susirūpino ir dvasiniais 

ką ir apsigyveno įvairiose šios 
šalies krašto valstybėse.

Turimomis žiniomis galima

HARTFORD. CONN.
k. a. Antanas Jonas

Kaunietis

Įthat the Common Council for 
American Unity wishes to urge 
both you and your readers to 
follow and take an active part 
in the hearings which during 

ithe next Severai months will be
1SS7-1945

J.Liepos 13 d. mirė Antanas 
Kaunietis. Pašarvotas buvo sa
vo namuose. 438 Hillside Avė. 
Prelatas Jonas Ambotas. Švč. 
Trejybės lietuvių par. klebonas, 
atėjo į namus ir atkalbėjo ro
žančių už mirusiojo parapijie
čio veikėjo vėlę, dalyvaujant di
deliam būriui žmonių.

Liepos 16 d.. 9 vai. rytą Švč. 
Trejybės par. bažnyčioje, atve
žus velionio kūną. įvyko iškil
mingos gedulo pamaldos ir tre-

Keturių šalių, keturi Berlyno komendantai, būtent, iš dešinės į kairę: 
Maj. Gen. Flovd L. Parks, Jung. Valstybių representantas; Gen. A. Goba- 
ton, Rusijos; Maj. Gen. L. O. Lyne, Britų; ir Maj. Gen. Geoffrey de 
Beachesne, Prancūzijos, planuoja, kaip bus maitinamas Berlynas.

ISTORINIAI BRUOŽAI

prel. Jonas Ambotas. kun. Vin
cas Ražaitis ir kun. Povilas Sa
balis. Laike šv. mišių giedojo p. 
Ona Vailonienė. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių.

Velionis palaidotas Mt. Be.ne- 
diet kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą žmoną. Oną. duk
relę Valeriją ir jos vyrą Juozą 
Vaitelevičių.

A. a. Antanas Kaunietis gimė 
gruodžio 26, 1887 m. Dauginčių 
kaime, Kavarsko parapijoj. Jo 
tėveliai. Jonas 
čiai ii 
lionis 
voje. 
grade 
(Lenkijoj) ir kitur, daugiausia 
Lietuvoje.

Į Jung. Valstybes atvyko sau
sio mėn. 1913 m. Apsistojo Hoo- 
sick Falls. N. Y. Ten kiek padir
bėjęs nuvyko į Arlington. Vt., 
kur susitiko, susipažino ir ap
sivedė su p. Ona Dovidaite iš 
Kurklių par.. 
kiemio.
ne. suorganizavo

Lietuviai Pionieriai

trys metai kaip yra J. V. Laivy
ne — Pacifike. Dabartiniu lai
ku atostogauja pas tėvelius.

ir Ieva Kaunie- 
dvi seseris Lietuvoj. Ve- 

užbaigė mokyklą Lietu- 
Buvo verslininku Petro- 

(Rusijoj). Varšuvoj

rios susirinkimai Įvykdavo

Lukosiškių vien- 
Gyvendamas Arlingto- 

Lietuvių Ka
talikų Susivienymo kuopą, ku- 

ve-
lionio namuose. Į Hartford. Ct. 
atvyko ir apsigyveno 1918 m. 
Čia dirbo įvairius darbus. Turė
jo soda ir anglių biznį, dirbo 
dirbtuvėje, o pastaruoju laiku 
turėjo įvairių gėrimų biznį.

A. a. Antanas J. Kaunietis 
priklausė prie daug draugijų. 
J:s buvo jų valdybose ir komi
suose. Daug darbavosi šv. Jono 
Ev. draugijoje, buvęs jos finan
sų raštininku. LRKSA 89 kuopa

pirmininkė ir daug nuveikusi į 
labdarybėje.

Velionis buvo LRKSA apskri
čio pirmininkas ir raštininkas pasakyti, kad pirmieji lietuviai tadieniais lankė senąją Šv. Ma- 

pionieriai pradėjo vykti į New

sielos reikalais.
Nuo pat atvykimo pradžios, 

lietuviai sekmadieniais ir šven- 
t

per ilgus metus.
Kaip velionis, a. a. Antanas J. Britain. Conn., 

Kaunietis, taip ir jo šeima yra XIX amžiaus pabaigoje, 
nuoširdūs veikėjai ir rėmėjai

rijos airių parapijos bažnyčią, 
ir apsigyventi tuomet vienintelę esančią kata

likų bažnyčią šiame mieste.
Tačiau, jie troško lietuvio ku- 

. Tuo reikalu, Liudvikas 
Kazimieras

Štai, Liudvikas Mandzejaus- <y_ 
lietuvių katalikų visuomenėje. ixas ;r Jurgis Poškus, atvyku- nįg0

Reiškiame gilią užuojautą p. šieji 1889 metais, surado New Mandzejauskas ir _________
Onai Kaunietienei. jos dukrelei Rritaine šiuos lietuvius: Juozą Rochanskis atsilankė pas J. M. 

Lai Babulevičių su žmona, Mykolą monsignorą Mykolą Tiemey, D. 
a. Antano J. žalionį, pavienį, ir dar kitą lie- d., šv. Marijos airių parapijos 
Z.1DJ4 f 54 m v f*-' i m t o i t t 1 • • •* •ir pavardes kleboną, kuris vasario 22 dieną, 

1894 metais, konsekruotas šeš- 
Beje, Juozas Babulevičius čia tuoju Hartfordo diocezijos vys- 

susituokė bene 1886 metais se-' kupu. 
noje šv. Marijos airių parapijos: 
bažnyčioje, kuri radosi Myrtle: metais kun. 
gatvėje.

Valerijai ir žentui Juozui.
Dievas sutiekia a. ;
Kauniečio vėlei amžiną ramybę. tuvį, kurio vardo 

Draugas, nebeatsimenama.

WATERBURY. CONN
Serga Uolus Darbuotojas, 

LDS Garbės Narys
Šiomis dienomis rimtai susir

go vietinių katalikiškų draugijų': Gi 1889 metų rudenį lietuviai 
nepaprastai šaunus veikėjas, iš kitų kolonijų pradėjo skait- 
Petras Jokubauskas. Po sunkios lingai važiuoti į New Britainą 
operacijos dabar ilsėsi šv. Ma- ir apsigyventi. Pirmieji lietuviai 
rijos ligoninėje, kambario nu- ateiviai dirbo įvairiose dirbtu- 

, vėse, bet daugiausia dirbo P? 
and F. Corbin kompanijoje.

meris 225.
Petras Jokubauskas yra LDS 

5-tos kuopos valdybos narys ir 
organizacijos garbės narys. 
Taip pat veiklus valdybos narys 
Federacijos 22-jo skyriaus. Tė
vų Savųjų dr-jos. Lietuvių šal
pos 2-jo skyriaus, šv. 
dr-jos, šv. Juozapo parap. vei
kimo komiteto narys.

Gerajam mūsų lietuviškosios 
veiklos bendradarbiui Petrui 
Jokubauskui linkime, kad Die
vas skubiai grąžintų sveikatą ir 
kad vėl savųjų tarpe baletų sėk
mingai veikti. Petro Bičiulis.

SVARBUS IŠRADIMAS 
VISIEMS

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

Nr. 1. M. J. 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 ši mostis skausmus atima. Motinos pasirūpinki
te ją įsigyti. Kaina SI.00.

Nr. 2. M. J. S. Mostis gelbsti nuo skaudėjimo kojų, rankų, 
pusiau, pečių, sprando, sąnarių ir raumenų, taipgi ir užsišal- 
dymų. Kaina S1.25c.

Nr. 3. M. J. Svilpa’s Miracle Salve For Skin Irritation 
gelbst. Pajels. Athletic Feet. “Rash Bojels”, išbėrimus, Si
mus. ausiu gėlimą, nudegimą nušutimą. odos trūkimą, žaiz- 
d ms. saulės nudegimui ir įvairioms odos ligoms. Kaina šių 
mosčių tik SI.25c.

Nr. 4. M. J. S. Salve Mostis gelbsti nuo Poison Ivy ir kitų 
nežė’imų. Kaina SI.25.

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

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

JSTEIGĖ ŠV. JUOZAPO 
DRAUGIJĄ

Tie lietuviai pionieriai 1889 
metais, lapkričio mėnesį, įstei- 

Vardo gė šaką Šv. Kazimiero draugi- 
. jos, kuri nuo pirmiau gyvavo 
' Waterbury, Conn. ir į ten turė
jo siųsti duokles. New Britaino. 

Į lietuviai priklausė prie tos! 
draugijos iki 1890 metų lapkri-j 
čio mėnesio ir skaitė 48 narius, 
vėliau kasą atskirai laikydami 
pas save.

Lietuviams gausėjant, vieti
niai sumanė nuo Šv. Kazimiero! 
Draugijos atsiskirti, ir gruo
džio 20 dieną. 1891 metais, į- 
steigė pašalpinę draugiją šv. 
Juozapo vardu, į kurios draugi
jos pirmąją valdybą įėjo šie as
menys: Motiejus Ufas, pirmi
ninkas: Petras Žemaitis, vice 
pirmininkas: Jonas Čižauskas, 
raštininkas; Antanas Šopis, fi
nansų raštininkas; Tarnas Stai- 
gis, iždininkas.

Ta šv. Juozapo draugija daug 
naudinga nuveikė, ir gyvavo 

j tuo vardu iki 1943 metų, ku- 
, riais, dėl karo sumažėjus na
riams, susijungė su Šv. Andrie
jaus draugija. Nūngi, vadinasi 
bendruoju vardu, būtent: ŠŠ. 
Juozapo - Andriejaus draugija.

I

RŪPINASI DVASINIAIS 
REIKALAIS

Ryšku, kad anais laikais pir
miesiems lietuviams pionie-

CIVE NOi¥- 
GIVE MORE

These hearings will supp'.y 
the basis for recommendatiors 
which mušt be made to Con- 
gress on s ach questions as: 
Should immigration, as some 
urge, be prohibited altogether, 
or should America keep its 
doors open to the stimulus of 
new blood? Should our present 
quota system be maintained or 
altered? Has the time come to 
eliminate račiai discriminations 
from our immigration and na- 
turalization laws ? What res- 

, ponsibility, if any, has the Uni- 
ted Statės to give refuge to 
some of the many thousands of 

“ displaced and homeless peoples 
abroad? What can be done to 
remove the obstacles which štili 

j prevent many law-abiding and 
į loyal aliens in the United Statės 

, , „ _ , , ' from becoming citizens ?Pas kleboną kun. E. Gradecką;
praeitą savaitę buvo atvykus' If you or your readers have

Šią vasarą dar pirmą kartą 
teko man nuvykti į gražią va
sarvietę Sea Cliff Inn, kurią už
laiko geras lietuvis, Jonas Nor- 
kin. Tikrai gėrėjausi, nes viskas 
tvarkiai 
Viešbutis 
valgykla švari, 
mandagus, kambariai dėl išnuo
mavimo patogūs, svetainė šo
kiams prie vandenio. Viskas la
bai paranku praleisti atostogas 
ir pasigerėti vasaros gamta. 
Linksma, kad mūsų lietuviai į- 
sigyjo tokią gražią vietą. Svei
kinam savininką Joną Norkin 
ir jojo žmoną ir linkime svei
kiems užlaikyti šią vietą, kur 
lietuviai galėtų laikas nuo lai-1 
ko susirinkti.

ir švariai užlaikoma, 
gražiai ištaisytas, 

patarnavimas

Serga pp. Bedarbienė, Kašė- 
tienė ir K. Eubenaitė. Bet dabar 
Po operacijų sveiksta. Raport. i

C. BROOKLYN, N. Y

Parapijos Piknikas
Metinis parapijos piknikas į- 

vyks šį sekmadienį, rugpiučio 5 
d., Klaščiaus parke, Maspeth, 
N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Bus jaunamečių sporto dalis ir 
karaliaus - karalienės rinkimai.! 
Laukiama visų skaitlingai atsi-į 
lankant ir bendrai praleist sma-j 
giai laiką grįname ore. šokiams' 
gros geras orkestras.

Pasėkos buvo geros, nes 1890 
M. Juodyšius iš 

Brooklyn, N. Y. 
vietos lietuviams, išklausant jų! 
velykinės išpažinties. Taip pat 
1891 metais, bet jau ne be kun. Į 
M. Juodyšius, tik kun. A. Bur-! 
ba iš Plymouth, Pa. pribuvo 
dvasinius lietuvių reikalus ap
rūpinti. Gi 1892 metais atsilan-j 
kė kun. A. Servetka. 
metais kun. Juozas 
VVaterbury. Conn.

KEEP YOUR 
RED CROSS 
KTHISS/DE

atostogas praleisti jo mamytė, suggestions on these or similar
• Z—’ i » c* z-v'' -4 ♦ zx rv/-) ♦“savo questions, you are urged to get 

Radzevičiene iš in touch with the Committee on 
i Immigration and Naturaliza
tion, House of Representatives, 
VVashington, D. C., or to send 
your suggestions to the Com- 

Imon Council for American 
! ty, 222 Fourth Avenue,
York 3, N. Y.

p-nia Gradeckienė su 
drauge p-nia
New Britain, Conn. Abidvi vieš
nios dalyvavo Steigiamojo 
mo paminėjime ir maloniai 
leido laiką atostogų metu.

Sei-
pra-

M.
Kunigų Vienybės Seimas
Šiais metais Kunigų Vienybės 

Seimas įvyks Brooklyne, rugp. 
8 d., trečiadienį. Seimas prasi
dės iškilmingomis šv. mišiomis 

pasitarnavo iŠV’ JurSio Par- bažnyčioj, 207 
i York St. 9 :30 vai. iš ryto. Po 
i mišių bus teikiamas palaimini- 
■ mas Šv. Sakramentu. Laike mi- 
j šių bus gražus giedojimas, ku
riuo rūpinasi vietos vargon. J. 

i Brundza. Posėdžiai įvyks Ko- 
lumbos Vyčių patalpose, prie 
Prospect Parko, Brooklyne.

Apylinkės lietuviai katalikai 
neturėtų praleist šios progos, 
kuriems tik laikas ir aplinkybės 
leidžia.

ir 1893i
Žebris iš,
Samata. •

H ARRISON-KE ARN Y, N. J.
Liepos 1 < d. Dievo Motinos 

; Sopulingos lietuvių par. bažny- 
; čioje prasidėjo Novena prie Šv. 
į Onos. Novenos vedėju buvo kun. 
I Pr. Aukštikalnis, S. J. Novena 
baigėsi liepos 26 d. Kas vakarą 
daug žmonių dalyvavo ir klau
sėsi kun. Aukštikalnio, S. J., 

i turiningų pamokslų. Kun. Aukš- j 
tikalnis, S. J., tiems, kurie ma
žai arba visai nesupranta lietu- 

I viškai, pasakė trumpus pamok
slus anglų kalba.

• Daugiausia maldų buvo auko
jama už mūsų kareivius, gyvus 

į ir žuvusius, ir taip pat už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Aušros Vartai neapleis mū
sų senosios tėvynės Lietuvos, 
6akė misijonierius. Žmonės su
sijaudino ir karštai meldėsi už 

1 Lietuvą.
' Altoriai buvo gražiai papuoš

ti. Papuošimui altorių daug 
prisidėjo Šv. Onos draugija ir 
jos narės p. Ašakunienė ir p. 
Kašėtienė. Paskutinį vakarą 
kun. Aukštikalnis, S. J., dėkojo 
draugijai ir jos narėms, para
pijiečiams ir chorui už gražų 
giedojimą, ypač jo vadui.

Karys B. Petraitis, kuris į- 
stojo karo tarnybon 1941 m., 
buvo sužeistas Prancūzijoj. Da
bar grįžta iš Paryžiaus į Walter 
Reed ligoninę, Washington, D. 
C. Jis praneša savo tėveliams ir 
sesutėms, kad jis neteko kairio
sios kojos iki kulkšnio. Turįs 
dirbtinę koją, kuri veikia gerai. 
Jis turi brolį Joną, kuris jau

i

Laiškas Redakcijai

i

NEW HAVEN. CONN
Sėkmingai Pavyko Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Sukakties 

Minėjimas
Liepos 22 d. geros širdies lie

tuviai ir lietuvaitės iš vietinės 
kolonijos ir iš visų apylinkių 
kolonijų susirinko bendrai pa
minėti 25 metų sukaktį nuo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo susi
rinkimo.

Pastangomis Amerikos Lietu
vių Tarybos vietinio skyriaus, 
pasamdyta graži vasarinė vieta 
Sea Cliff Inn, pakviesti geri 
kalbėtojai ir pasamdyta orkes
tras, kad visiems būtų malonu 
ir jauku laiką praleisti. Tik ga
lėjo būti daugiau iš vietinių lie
tuvių šiame parengime. Kame 
yra priežastis sunku atspėti.

Vietinio ALT skyriaus pirmi
ninkas p. M. Vokietaitis pasakė 
įžanginę kalbą, paaiškindamas 
šio parengimo tikslą, ir pristatė 
kalbėti vietos kleboną kun. E. 
Gradecką, kaip visuomet, taip 
ir šiame parengime klebonas 
kalbėjo patriotingai. Apie Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą įdomią 
kalbą pasakė visuomenininkas 
p. Kazys Vilniškis. Principaliu 
kalbėtoju buvo advokatas-teisė- 
jas Wm. Laukaitis iš Baltimo
re, Md. Savo turiningoje kalbo
je palietė Lietuvos tremtinių 
padėtį svetimuose kraštuose, 
ir nurodė svarbą dėl, kurios mes 
šioj laisvoj šalyje turime dėti 
pastangas ir šelpti savo tremti
nius. Taipgi atpasakojo svar-

Uni-
New

for
at

The Common Council 
American Unity testified 
the hearings held in June by the 
Sub-Committee on Naturaliza-

ter and loyalty chould be ex- 
empted from educational tests, 
and that the requirement for a 
certificate of arrival should be 
eliminated in the case of aliens 

prior to July 1,

July 20, 1945,
Dear Mr. Editor:

Lašt spring the House of Re-' 
presentatives adopted a resolu-
tion directing its Committee on tion and Citizenship. It urged, 
Immigration and Naturalization for example, that in order to 
to study, inVestigate and report facilitate American citizenship, 
on what the post-war immigra-| olderly aliens of proved charac- 
tion and naturalization policy 
of the United Statės should be. 
Public hearings for this pur-. 
pose are now under way. Hear-' 
ings to commence in New York
on August 6 will consider parti- who entered 
cularly two questions: (1) 1924. The Common Council will 
vvhether the existing German also testify at the hearings on 
immigration quota should be ai- August 6. 
tered or its ūse reserved for 
certain groups; and (2) in what 
cases deportation should conti- 
nue to be mandatory, regard- 
less of hardship or lapse of 
time.

These and other questions re- 
garding post war immigration 
and naturalization policy are of 
the utmost importance to the 
welfare both of the United i 
Statės and other peoples. They( 
deserve wide attention and dis-j 
cussion. Probably there is no1 
part of our American public 
which has a more immediate, 
and direct interest in such! 
questions than the groups re-j 
presented by your readers. Cer-;

It will vvelcome now 
or later suggestions regarding 
points which you or your read
ers believe should be brought 
to the attention of the Commit
tee.

RE A D LE1VIS
E.recutive Director, Common 
Council for American Unity.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvią 
Direktorius 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Izexington 8595 

Llmoslnai dėl visokiu relka'u 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

MŪSŲ \
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ \ 

SUMAŽINIMO PLANAS t
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

Į A kSHINGTON
c * R
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