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Lietuvos Pranciškonu 
Vienuolyno Iškilmės

Dievulis taip patvarkė, 
kad Lietuvos Pranciškonai 
persikėlė iš Pittsburgho į 
Greene, Me. Čia taip gi į- 
kūrė ir Nekaltai Pradėto
sios Švč. P. Marijos Lietu
vaičių vienuolyną, St. 
Claire’s Vilią, kurio šventi
nimas įvyks ateinantį sek
madienį, rugpiūčio 26 d. 
Šventinimo apeigas atliks 
J. E. Portlando vyskupas 
Juozapas McCarthy.

Tėvai Pranciškonai, y- 
pač jų viršininkas kun. 
Justinas Vaškys nuošir
džiai kviečia visus atvykti 
į tas nepaprastas šventini
mo iškilmes sekmadienį, 
rugpiūčio 26 d., 11 vai. ry
tą įvyks iškilmingos šv. 
mišios. 3 vai. po pietų vie
nuolyno šventinimas. 4 v. 
po pietų Šv. Pranciškaus 
stovylos pašventinimas. 
Pašventinimo išvakarėse, 
rugpiūčio 25 d., 7 vai. va
kare, Šv. Baltramiejaus 
salėje, Lewiston, Me., į- 
vyks šauni vakarienė. At
važiavusius ankščiau kvie
čia dalyvauti ir vakarienė
je-

Į Greene, Me. galima va
žiuoti automobiliais, auto
busais ir trauki n i a i s. 
Greene, Me. yra tik šešios 
mylios nuo Lewiston, Me. 
Atvykę į Lewistoną trau
kiniais šaukite vienuolyną 
telephonu: Greene, Me., 
128R24.
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Rusai Apiplėšė Jung. Valsty
bių Dirbtuves Berlyne

New York Times ir Bos
ton Herald atstovas, Drew 
Middleton praneša iš Vo
kietijos, kad rusai apiplėšė 
11 amerikiečių dirbtuvių 
ir krautuvių tose Berlyno 
dalyse, kurias užėmė A- 
merikos ir Anglijos ka
riuomenės, išveždami ma
šinas, įrengimus, ir paga
mintus produktus. Apiplė
šimą įvykdė pirm Ameri
kos - Anglijos kariuome
nių atvykimo.

International Telephone 
and Telegraph, Co. dirbtu
vės buvo visiškai apiplėš
tos.

Kitos dirbtuvės ir įstai
gos, kurios pilnai ar dali
nai priklauso amerikiečių 
kompanijoms, būtent: F. 
W. Woolworth, The Metais 
Coating Co. of Philadel- 
phia, Anaconda Copper, 
International Business 
Machines Co. ir Ford Mo- 
tor Co. taipgi nukentėjo 
nuo rusų. A.

ALT Iniciatyva Plačiai 
Paminėta

Kaip žinome, prezidentui 
H. S. Truman, besiren
giant vykti į Potsdamą, 
ALT iniciatyva į Baltuo
sius Rūmus buvo išsiųstas 
platokas laiškas nušvie
čiant tragingą Baltijos 
Tautų būklę. Šis laiškas 
buvo pavadintas “A Letter 
to the President of the 
United Statės by United 
Oganizations of Ameri- 
cans of Lithuanian, Lat- 
vian and Estonian Des- 
cent”. Jo tekstas tilpo pas
kutiniame Lithuanian Bul- 
letin. Dabar jį pakartojo ir 
estų — leidžiamas žurna
las “Meie Tee.”

I

The Boston Herald ko
respondentas Europoje, 
Bill Cunningham viename 
savo straipsny aprašo kaip 
Amerikos kareiviai darė, 
fantastišką biznį su rusų 
kareiviais Vokietijoje, par
duodami jiems laikrodė
lius. Už bile kokios rūšies' 
rankinį laikrodėlį (wrisf 
watch) rusų kareiviai mo
kėdavo po $450.00. Ir jie, 
nežinia iš kur, . bet pinigų 
turėję (markių) pilnas 
kišenes. Rusų kareiviai 
mokėdavę brangiai už tuos 
laikrodėlius, kurie tik gar
siau taksėdavo. Amerikos 
kareiviai, sueinantieji ru
sus, ne tik savo laikrodė
lius pardavė, bet šiųsdin- 
davosi iš kitų dalių, bei 
Paryžiuje stovinčių karių, 
nes už $30-$40 vertės laik
rodėlį gaudavę $450. iš ru
sų. Net karinė vyriausybė 
buvus priversta sustabdy
ti šią plačią prekybą.

Ypatingai rusai bran
gindavę “Mickey Mouse” 
laikrodėlius, kuriuos ame
rikiečiai tik vaikams te- 
perka. Tokia “retenybė” 
rusų buvo labai vertinama.

Bet įdomiausia, kaip pa
sakojama, kad vienas A- 
merikos kareivis pardavęs 
rusui “budelninką” (alarm 
clock). šis išdidžiai užsi
kabinęs šį laikrodį sau ant' 
kaklo ir vaikščiojo. Tik A-’ 
merikos kareivis pamiršo valstybes “išlaisvino” Ru-i

!
I

Jung. Valstybių Karo Jėgos Yra
Pasiruošusios Užimti Japoniją

I
Jėzaus Nukyžiuotojo Seselių Lietuvaičių Vienuolyno koplyčios altorius, nau

jame name, Brockton, Mass. Šio naujo Seselių Motiniško namo iškilminga De
dikacija įvyks Pirmadienį, rugsėjo 3 d., š. m. (Labor Day). Dedikacijos iškilmin
gas Pontifikales Šv. Mišias atnašaus Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., 10 vai. ryte. Seselės laukia gausios minios prietelių ir rėmėjų.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ --------------------------------------------------------------------------------------------------

ANGLIJA NEPRIPAŽĮSTA
BULGARIJOS RINKIMŲ

Londonas, rugp. 23 —Jstovautų daugumą to kra- 
Anglijos valdžia pranešė što gyventojų.
Bulgarijos dabartiniail Jung. Valstybių valsty- 
valdžiai, kad ji nepripažins bės sekretorius Byrnes

Atšaukia Dar Daugiau 
Suvaržymų

Manila, rugp. 23 — Gen. 
Douglas MacArthur pra
neša, kad jis su savo vado
vaujamomis karo jėgomis 
įeisiąs į Japonijos žemę 
antradienį, rugpiūčio 28 d., 
jeigu tik bus patogus oras. 
Formalis pasidavimo do
kumentas bus pasirašytas 
trys dienos po to, būtent 
rugpiūčio 31 
tyj.

Vyriausias 
mandierius, 
thur taipgi pranešė, 
pasiuntęs Japonijai visas 
instrukcijas, kaip ir kur 
jie turėtų išsikraustyti iš 
svarbesnių sričių, turi nu
ginkluoti laivyną ir pa
kraščių sargybą ir suteik
ti pagelbą nusileidusiom 
užimti Japoniją jėgom.

Japonijs vadai turi būti 
į pasiruošę sutikti vyriausį 
j alijantų komandierių ant
radienį, 6 vai. rytą ant ka
ro laivo Missouri, Tokio į- 
lankoj, ir išspręsti okupa-

d. Tokio sri-

Alijantų Ko-' 
gen. MacAr- 

kad

VVashington, D. C., rugp. cį jįnes problemas.
23 — Office of Defense 
Transportation atšaukia 
nuo lapkričio 1 d. visus su- 

buvo iš- 
kaslinki 
skalbi- 
kitokių

varžymus, kurie 
tų Bulgarijos rinkimų, ku-Į jau pereitą savaitę pasiun- leisti karo metu 
rie yra paskelbti ir įvyks tė Bulgarijai notą, kurioj pieno išvežiojimo, 
'ateinantį sekmadienį.

Kaip žinoma, Balkanų . ... . . .< ....... ’ . - — skelbtų rinkimų ir nepn-
valdžios, kuri vėl grįšime prie prieškari

nes ji neat- nės tvarkos.
Taipgi laike trisdešimt 

dienų gali būti bus atšauk- 
pirkimui 

: medžio statybai ir odos, 
j Atšaukus suvaržymus, 
' prasidės namų statyba, 
kurių taip trūksta.

laiškiai pasakė kad Jung.įnių, pakelių 
i Valstybes -nep-’Apažįsta pa- daiktų išvežii

mciinua naicivis vaisiv uco , pažins tOS
rusui pasakyti apie šio lai- sijos raudonoji armija. To- isrinu-+ 
krodžio “alermą”. Kareivis se valstybėse pasiskubino 
“budelninką” buvo užsu- sudaryti laikinas valdžias, 
kęs ir nustatęs. Laikus a- kurios daro taip, kaip rau-, 
tėjus laikrodis staiga pra- donieji nori ar reikalauja, 
dėjo “alermuoti” rusui ant 
kaklo. Rusų kariškis nusi- daugiausia kandidatų yra 
gandęs trenkė laikrodį ant komunistai arba jų pake- 
žemės ir išsitraukęs revol- leiviai.
verį, laikrodį sušaudė (lik-jkėtis, kad Bulgarijoj būtų 
vidavo). A.

i ir 
Valstybės nepotpažįsta pa- daiktų išvežiojimo.

Taigi nuo lapkričio 1 d.

gyvenimą ir įvesti daugiau 
demokratinę tvarką, pra
neša iš Tokio. Iš vienos to
talitarinės karo laiku par
tijos sudaryta šešios poli
tinės partijos ir panaikin
tas militaris lavinimas.

Prezidentas Pasiruošęs 
Perorganizuoti Valdžios 

Įstaigas
VVashington. D. C., rugp. 

23 — Jeigu ir kada Prez. 
Truman gaus galią, kurios 
jis reikalavo, tai jis yra 
pasiruošęs perorganizuoti 
federales įstaigas. Dabar 
yra 1,141 skirtingas biu
ras, kuriuose dirba arti 3 
milijonų žmonių. Kaiku- 
riuos tuos biurus reikia 
panaikinti, o kitus pri
jungti prie kitų valdžios 
departamentų. Preziden
tas nori sudaryti dar tris 
naujus departamentus.

Bendras Kongreso De- 
partamentalis (Byrd) ko
mitetas studijuoja ir dis- 
kusuoja naują perorgani
zavimo planą, kad val-

Amerikiečiai atvyks į Ja
poniją pilnai pasiruošę ir 
gerai apsiginklavę, nes ja- džios įstaigos būtų darbin- 

I ponams negalima pasitikė
ti, ypač tiem, kurie grįžo 
iš Mandžiurijos.

Japonijos imperatorius 
Hirohito planuojąs peror
ganizuoti japonų politinį i

t

gesnės ir kad būtų galima 
sutaupyti daugiau pinigų. 
Tokiu būdu būtų galima 
sumažinti mo k e s n i u s. 
Taupumas yra būtinai rei
kalingas.

bus išrinkta, 
stovaus daugumos to kra

pšto gyventojų.
Atrodo, kad Rusija nori, tas suvaržymas 

„ , ... , . pravesti rinkimus visosePaskelbė rinkimus, bet f,.., . . . „ -išlaisvintose salyse, pa
našiai kaip Lietuvoje ir 

Taigi negalima ti- kitose Paba,tiJo valstybė-

Amerika ir Anglija norė
jo, kad visuose išlaisvin
tuose kraštuose, ypač Bal
kanuose būtų sudaryta A- 
lijantų komisija, kuri pri-Į 
žiūrėtų rinkimus, kad jie 

ibūtų laisvi ir kad visi pi
liečiai galėtų laisvai bal
suoti taip, kaip jo sąžinė 
diktuoja. Bet Rusija nesu
tiko. Kaip čia, “išlaisvinto
se šalyse mes diktuosime,) 
kaip jie turi balsuoti,” sa
ko Rusijos komisarai.

Bet kada Rusijos parei
gūnai diktuoja, tai viskas 
OK. Taigi Europos kraš-

BRITAI SAKO BALKANŲ VAL
DŽIOS NEATSTOVAUJA 
DAUGUMOS ŽMONIŲ

Londonas — Šios savai
mės pradžioje ir pereitos 
[savaitės pabaigoje kalbėjo 
j Anglijos parlamente bu
vęs premieras Churchill ir 
užsienių sekretorius Be- 

1 vin.
Ru- Churchill apgailestavo,!
“Iz- kad Potsdamo konferenci- 

rašo, kad svetimų joj daugeliu klausimu ne- 
“observavi- galima buvo susitarti, o ir, 

(stebėjimas) kitos tie dalykai, kuriais buvo 
susitarta, nėra vykdomi 480,000 Žmonių Nukentėjo 

- , r ., Jisi Nuo Atominės Bombosnurodė, kad bolševikų o-_______
kraštuose Japonija — Tokio radio 

baisi tragedija, praneša, kad atominės 
Sovietų Reikalavo, kad išlaisvinto- bombos, numestos ant Hi- 

ir roshima ir Nagasaki mies
tai, kurie yra Rusijos oku- kitas Pabaltijo valstybes slapti balsavimai. ,tų. užmušė,
puoti, dar negreit susi- 1940 m. ir ten pravedė ‘rin- Užsienių reikalų sekreto- paliko be 
lauks laisvės ir nepriklau- kimus’. Rusijos agentai rius Bevin aiškiai ir stip- žmonių, 

'somybės. Dar daug bus buvo ne tik observatoriai,jriai pabrėžė, kad britai y- sužeista 120,000 
Washinp"ton D C tusti pranta kraujo, daug žmo-į bet jie vertė gyventojus ra priešingi bet kokiam be namų 290,000.

23 — J. V. Armijos virši
ninkai praneša, kad laike 
ateinančių metų bus at
leista iš Armijos Oro Jėgų 
1,400,000 vyrų, pagal nau
jos demobilizacijos prog
ramos.—

VI fe J J 't
i išrinkta valdžia, kuri at-

I
I
i

v •

Trys Didieji Ruošiasi Sulaikyti 
Civilinį Karą Kinijoj

VVashington, D. C., rugp. 
23 — Jung. Valstybės, Bri
tanija ir Rusija, kaip pra
neša, ruošiasi bendrai pa
daryti politinę akciją, kad 
sulaikyti Kiniją nuo civi
lio karo.

Mandžiūrija, kuri dabar ( 
yra Rusijos raudonosios 
armijos okupuota, ir Vidu-Į 
jinė Mongolija, kuri dali-i 
nai raudonųjų okupuota, 
galimas dalykas bus pri
jungta prie Kinijos, kaip 
kad buvo sutarta tarp Ki
nijos premiero Soong ir 
Rusijos valdžios Maskvo
je. Rusija gaus 50 nuošim
tį Rytinio geležinkelio sa
vo kontrolėn. Port Arthu- 
ras vėl liks Rusijos laivy
no ir militarė bazė. Korė
ją užims Jung. Valstybių, 
Britanijos, Rusijos ir Ki
nijos karo jėgos. Kaip ži
noma, Korėjai buvo paža
dėta nepriklausomybė. 
Rusija užims Sakhalino ir 
Kurile salas.

•

Rusijos Spauda Smerkia 
Graikijos Rinkimų 

Obzervatorius

rius, praneša, kad pasku
tinis paskolos bonų vajus 
prasidės spalių 29 d. Užsi
mota sukelti 11 bilijonų 
dolerių bonais. Pirmą kar
tą pasirodys $200 E bonai 
su mirusio prez. Roosevel- 
to paveikslu.

Paleis 1,400,000 Armijos 
Oro Jėgų Vyrų

BALF Tarnautoji! Permaina

Bulgarijos, Rumunijos ir 
Vengrijos vyriau s y b e s 
kaipo nedemokratiškas.

Britanija nepripažįsta ir 
nepripažins Bulgarijos, 
Rumunijos ir Vengrijos 
vyriausybių, nes jos neat
stovauja daugumos tų ša
lių žmonių. Jos tik pakeitė 
viena totalitarinę diktatū
rą į kitą.

Maskva. rugp. 23 — 
sijos valdžios organas 
vestia” 
jėgų rinkimų 
mas”
šalies viduje ir lygus ‘kon
trolei’ ir prieštarauja de- taip, kaip susitarta, 
mokratijos principams.

Kas kitas galėtų taip sa- kupuotuose 
kyti, bet tik ne Rusijos vykstą 
valdžios organas.
Rusija okupavo Lietuvą ir se šalyse būtų laisvi

nių bus išvežta į Sibirą, ir eiti balsuoti: Rusijos agen- bandymui vieną totalita- 
tik todėl, kad mažosios tai paruošė rinkimų tvar- rizmo (diktatūros) formą 
tautos siekia laisvės ir ne
priklausomybės.

Prof. Dr. K. Pakštas nuo 
š. m. rugpiūčio 1 d. yra pa
sitraukęs iš Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Fondo į- 

(staigos ir todėl nuo tos 
dienos neturi nieko bendro

Anglija Hesikiš I Ispanijos 
Vidaus Reikalus

Londonas, rugp. 23 —Į kratiškiausi rinkimai”. 
Anglijos užsienių sekreto- --------------------------------
rius Bevin savo kalboje Į tina. Tik komunistams to- 
parlamente tarp kitko pa-1 ji Anglijos valdžia baisiai 
reiškė, kad Anglija nesi-Į nepatinka. “Darbininke”

sužeidė arba 
namų 480.000 

Užmušta 70,000, 
ir paliko

/ — Kas yra karžygis? — 
ką, kandidatų sąrašą. Vie- pakeisti kita išlaisvintoje Tas, kas savo priešą pa
nų žodžiu, Pabaltijo vals- Europoje. Jis pasmerkė daro draugu, 
tybėse ne jų piliečiai buvo 
“rinkimų” tvarkytojai, bet 
Rusijos agentai. Ir štai po 
“rinkimų”, Rusija paskel
bė, kad tai buvo “demo-

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES —SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 25 d., nuo 1:30 vai. po pietų 
2:30 įvyks Lietuvių Darbininkų radio programa. 

Lietuviškos liaudies dainos, muzikos kūriniai, prane
šimai. kalbos ir sveikinimai plauks oro bangomis į Jū-

iki

kiš į Ispanijos vidaus rei- tuojau po rinkimų buvo sų, Gerb. Skaitytojai namus, 
kalus. Jeigu ispanai nori pasakyta, kad su darbie-

Paskutinis Paskolos Vajus su. BALF administracijos džią, tai jų dalykas. 
---------- Veikalais. Iš to salima iausti

Fred M. Vinson, Jung. 
Valstybių Iždo sekreto-

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
ir remia gen. Franco vai- čiais komunistai labai ap- klausykitės lietuviškos radio programos iš WEŠX sto- 

I sivils, ir jau apsivylė. Ko- ties, Salėm, Mass.
------ .------------------ DARBININKAS RADIO

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 
Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

l...................... - - —-
I - -

Iš to galima jausti Angli- munistai jau puola darbie- 
jos darbiečių valdžios po- čius už tai. kad jie netirps-Kun. Dr. J. B. Končius, _______ _ _______ _______ _ __ , ___

BALF Pirmininkas, litiką. Ji yra sveika ir rem-4ta jų “saulėje”.
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■VAIRIOS ŽINIOS
LENKŲ II KORPUSO KARIAI 
PAGEIDAUJA EMIGRUOTI 

J KANADĄt

New York (LAIC) —Ne
norėdami grįžti į komunis
tinę Lenkiją. dauguma 
lenkiško korpuso karių I- 
talijoje išreiškė pageidavi-i 
mą apsigyventi Kanadoje. 
Kaip žinoma, naujuoju 
Kanados gubernatorium 
yra paskirtas britų marša
las Sir Harold Alexander 
ilgą laiką vadovavęs są
jungininkų armijas Itali
joje. Tarp kitko, Sir Ha
rold Alexander, jaunu ka
rininku būdamas, 1919- 
1920 metais aktyviai daly
vavo kovose ir už Pabalčio 
tautų laisvę.

Kaip matome, Prof. F. 
Morley į tarptautinę pa
dėtį žiūri visai pesimisti
niai.

Tas, žinoma, dar nereiš
kia, kad padėtis yra tikrai 
tokia, kokia ją piešia pro
fesorius.

Kad ir kiek būtų nukry
pimų nuo Atlanto Čarte- 
rio, mes tvirtai tikime, kad 
ateis valanda kai ir vėl, 
noroms - nenoroms. prie tų 
principų reikės grįžti.

Amaldo Barsanti
ii-

Lend-Lease Nutrauktas

Prof. Felix Morley Apie 
Potsdamo Susitarimus

Washington, D. C. 
Prez. Truman patvarky
mu, šiomis dienomis nu
trauktos lend-lease opera
cijos.

Jung. Valstybės, prade
dant nuo 1941 m. kovo 
mėn. yra suteikusios pa
gal lend-lease $41,208,(XX),- 
000, o ji gavusi tik penkis 
bilionus dolerių.

Prez. Truman įsakė baig
ti visus galiojančius lend- 
lease kontraktus “išski
riant tuos, kur alijantų 
vyriausybė sutinka juos 
priimti, ar tuos, kurie bū
tų J. V. naudai baigti.”

Anglija yra gavusi pagal 
lend-lease visokių daiktų 
už 29 bilijonus dolerių, 
Rusija už 10 bilijonų dole
rių, Prancūzija už pusę 
bilijono, Kinija biskį dau
giau kaip už trečdalį bili
jono dolerių. Maždaug tiek 

gavo ir Pietų Ameri- 
kraštai.

While Jean is at the butcher’s. Ann is home with an emoty <cebox. She 
is always Josing red pcints because she doesn't save used household 
fat. She could have those needed extra pomts if she were conscientious 
and pateiotic about her cooking and marketing habits. And she vvould 
be helping herself and the ręst of us if she vvould save her share of the 
250,000,000 pouna used fat goa! sėt for American housevvives this year.

Rumunija Saukiasi Alijantus
Pagalbos

New York (LAIC) — 
Paskutiniame “Human 
Events” numeryje, dary
damas Potstdamo nutari
mo apžvalgą, Prof. Felix 
Morley, be jokių rezervų, 
laiko Baltijos klausimą 
jau išspręstu ir išspręstu 
išimtinai Sovietų Rusijos 
naudai.

Kalbėdamas apie pasida
linimą įtakų sferomis, jis 
laiko, kad būsimoje Euro
poje tiesiogine rusų domi- 
nacija yra jau užtikrinta 
visu Baltijos jūros pakraš
čiu iki pat Danzigo vartų. 
Britai, tęsia profesorius, 
matomai, sutiko su galuti
nu panaikinimu Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos ir su 
įsteigimu daugiaus nei 
juokingos (grotesąue) 
Lenkijos.

Šis sprendimas autoriui 
atrodo bloga pradžia nau
jam britų premierui Att- 
lee, kurio partija nenusto
davo linksniavus tautų ap
sisprendimo ir demokrati
nio proceso principus.

Be to. priduria profeso
rius, Potsdamo sprendi
mai aiškiai prieštarauja ir 
55 straipsniui San Fran- 
cisco Čarterio. kuris kalba 
apie tautų apsisprendimo 
principo gerbimą.

Argentina (LAIC) — 
gus metus Lietuvoje išbu
vęs Argentinos konsulas ir 
vėliau pasiuntinys. Arnal- 
do Barsanti. kaip praneša 

: Argentinos Lietuvių Bal- 
!sas, birželio mėnesyje grį
žo į Buenos Aires. Bolševi
kams Lietuvą 1940 m. o- 
kupavus, A. Barsanti iš 

įKauno likvidavosi ir persi
kėlė į Leipzigą Argentinos 
konsulo pareigoms eiti. p.

I Barsanti visuomet buvo treal leidžiamas dienraštis 
prielankus Lietuvai ir . the Herald rugpiūčio 9 lai- 
daug yra prisidėjęs lietu-jdoje ištisai persispausdino 
vių tremtinių likimui pa-Į paskutinio “Lithuahian 
lengvinti. Ponia Barsanti į Bulletin” tilpusį straipsnį 
iš kilmės yra lietuvaitė. apie “Žalgirio mūšį”.

pat 
j kos

Aidas Iš Lithuanian 
Bulletin

Kanada (LAIC) —Mon-

LIETUVIŲ TREMTINIŲ BAL
SAS IŠ ŠVEICARIJOS

Šiomis dienomis “Dar-jacijos iš Lietuvos ir kitų 
bininko” redakcija gavo iš'Pabaltės valstybių sovietų 
Šveicarijos Lietuvos Gel- kariuomenės, įleistos karo 
bėjimo Komiteto Užsienių laikotarpiu, remiantis su-

■ skyriaus šį pareiškimą:
“APLINKRAŠTIS No. 1 Į?11*11}?- Liet^os ir kitų 

Pabaltes valstybių nuo 
i “Susidariusioms Euro- baimės ir skurdo” ryšium 
po j sąlygom atvira veikla su SOvietų okupacija, re- 

jatstatymui Lietuvos ne- ‘ ........... *■’
■ priklausomybės kol kas 
negalima.

“Amerikoj priešingai y- 
ra plati atvira veikla, da
rant visose lietuvių koloni
jose mitingus, išnešant re
zoliucijas adresu Prezi- 

įdento Truman.
I “Reikalauti: 1. — Evaku-

«• ac- -at- -se -•». -ac- •»> ■»> •» <«•
i

tartim 1939 m. 2. — Išlais-

I
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Rugpiūčio 12 d. Dievo Motinos 
Sopulingos lietuvių par. bažny
čioje laike 8 valandos šv. mišių 
kleb. kun. L. Vaicekauskas pa
sakė labai įspūdingą pamokslą. 
Plačiai kalbėjo apie pavergtą 
Lietuvą ir mūsų tautos kančias. 
Ragino visus darbuotis Lietu
vos gerovei. Priminė susirinki
mus ir kaikurių lietuvių apsilei
dimą. Malda yra galingas gink
las. “Melskimės, kad iš Lietu
vos išsineštų jos okupantai”, 
ragino klebonas.

bai nustebino britus, nes 
tai jų buvusi kolonija. Bri
tų užsienių sekretorius 
Bevin pereitą pirmadienį 
net yra pareiškęs, kad Bri
tai tikisi, jog japonai toje 
kolonijoje pasiduos. Japo
nai pasidavė, bet ne bri
tams, o kiniečiams.)

Washington, D. C., rugp. 
23 — Rumunijos karalius 
atsišaukė per Alijantų 
Kontrolės Komisiją, Bu- 
chareste, į Tris Didžiuo
sius, kad pagelbėtų suda
ryti naują valdžią Rumu
nijai, kurią jie galėtų pri
pažinti ir su kuria jie galė
tų pasirašyti taikos sutar
tį, sako valstybės sekreto
rius James F. Byrnes.

Jung. Valstybių valsty
bės sekretorius Byrnes 
tuojau kreipėsi į Britaniją 
ir Rusiją, pareikšdamas, 
kad Jung. Valstybės yra 
pasiruošusios svarstyti 
Rumunijos karaliaus atsi
šaukimą.

Valstybės sekretorius 
Byrnes taipgi pranešė, kad 
jis prašęs Ministerių Ta
rybos Londone peržiūrėti 
Italijos paliaubų sąlygas, 
kaip įžangą sudarymui 
taikos su Italija.

Gen.de Gaulle Atvyko 
| Wa$hingtoną

Washington, D. C., rugp. 
23 — Vakar atvyko čia 
gen. Charles de Gaulle, 
Prancūzijos vadas, kad su
daryti geresnius draugin
gumo ryšius tarp Prancū
zijos ir Jung. Valstybių. 
Prez. Harry S. Truman la
bai šiltai priėmė gen. 
Charles de Gaulle.

Prancūzijos vadas gen. i 
de Gaulle pareiškė, kad be 
Jung. Valstybių nebūtų 
ateities Europai ir Azijai.

Kiniečiai Ruošiasi Užimti 
Hong Kong

Chungking, Kinija, rugp. j 
23 — Generalisimo Chiang, 
Kai-shek kariuomenės už-i 
ims buvusią Britanijos ko
loniją Hong Kong, priešo' 
tvirtovę Formosa, šiaurinę' 
Indo-Kiniją ir mažą dalį 
Thailando, kaip paaiškėjo 
iš kiniečių pasidavimo są
lygų japonams.

(J. V. valstybės sekreto-j 
rius Byrnes pareiškė, kad; 
Hong Kong klausimas bus 
svarstomas kitame Penkių 
Didžiųjų susirinkime Lon
done. Kiniečių pasiruoši
mas užimti Hong Kong la

Lietuviai Urugvajuje
New York (LAIC) — U- 

rugvajaus Lietuvių Kultū
ros draugija šiais metais 
pradėjo leisti mėnesinį lai
kraštį — žurnalą “Laisvo
ji Lietuva”. Yra tai kultū
ros - mokslo - meno- visuo
menės ir kovos žurnalas. 
Redakcijos adresas — Li- 
tuania Libra, Rio de Janei- 
ro 4001, Cerro, Montevi
deo, Uruguay.

Kaip pavadinimas rodo, 
šis žurnalo stovis už lais
vą, nepriklausomą ir de
mokratinę Lietuvą. Malo
niai krenta į akis kultū
ringa švari žurnalo lietu
vių kalba. Atsakingas re
daktorius J. Jasauskas, 
administratorius — J. Ba
bilius.

Recenzijos
Apie “Ghillebert De Lan- 
noy In Medieval Lithua- 

nia

įsiėmė Sodalicijos draugija. Šv. 
(Vardo draugija tam tikslui au
kojo 825.00 jau balandžio mė
nesyj, bet dar iki šiol nieko ne
simato, kad būtų padaryta. So- 

, daliečių tėvai pranešė susirinki
me, kad jos negali gauti visų 
kareivių‘vardų. Gaila, kad taip 
yra. Kitose kolonijose parapijos 
jau seniai turi kareivių sąrašus. 
Palikta tą darbą vykdyti.

I .
Nutarta sugrįžusiems iš karo 

frontų kariams suruošti šaunų 
bankietą, o prieš bankietą turė
ti iškilmingas pamaldas bažny- 

' čioje.

Plačiai kalbėta apie paverg
tos Lietuvos gelbėjimą, kad ji 
! atgautų laisvę ir nepriklauso
mybę. Tikimąsi, kad Lietuvos 
pasiuntinybė ir Amerikos Lie- 

i tuvių Taryba rūpinasi ir dirba, 
kad Lietuvos bylą laimėjus. Vi- 

įsi lietuviai turėtų susirūpyti, 
į darbuotis ir aukoti Lietuvos 
į gelbėjimo reikalams.j
I Nutarta, atvėsus orui, suruoš
ti visiems nariams vakarėlį.

Sužinota, kad šiomis dieno
mis BALF skyrius išsiuntė la- 

'bai daug drabužių į BALF san
delį, Brooklyn, N. Y. Kviečia 

' visus į pagalbą. Pakeltas klau
simas kaslink Šv. Vardo draugi
jos parado, toliau. Atsilankę se
nieji nariai, buvęs raštininkas, 
muzikas Odelis ir draugijos ra- 
porteris J. Stasilionis ir pasakė 
gražias kalbas. D.P.R.

LAIC susilaukė iš The 
New England Historical 
and Genealogical Register, 
Vol. XCLX, July 1945.

i Šis leidinys periodiniai 
1 leidžiamas plačiai žinomo 
;New England Historic Ge- 
| nealogical Society, Ash- 
burton Place, Boston, 
Mass.

Ghillebert de Lannoy lei
diniu taip pat susidomėjo 
The Western Reserve His
torical Society, Cleveland, 
Ohio. Kaip žinoma, šios 
draugijos biblioteka, A- 
merikos istorijografijos 
turtingumo atžvilgiu, šia
me krašte priskaitoma 
prie “penkių pirmųjų”.

Panašių susidomėjimų 
parodė ir New Yorko Vals
tybės biblioteka.

miantis šeštu (6) Atlanti- 
ko Čarterio punktu. 3. — 
Atstatymo Lietuvoj ir ki
tose Pabaltės valstybėse 
laisvos demokratinės vy
riausybės, remiantis 2 ir 3 
Atlantiko Čarterio punk
tais.

“Lietuva ir kitos Pabal
tės vyriausybės rezervuo
ja sau teisę:

“1. — Reikalauti laike 
taikos konferencijos atly
ginimo visų nuostolių, pa
darytų vokiečių ir sovietų 
okupantų. 2 
sąrašus vokiečių ir sovietų 
karo piktadėjų, reikalau
jant jų nubaudimo.”

Kartu su šiuo aplinkraš
čiu prisiuntė kopiją Pabal
tijo valstybių komiteto 
memorandumą San Fran- 
cisco konferencijai, ku
riame prašoma Jung. Vals
tybių Prezidento Truman 
ginti Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių laisvę ir 
į nepriklausomybę; prašo- 
Įma, kad Jung. Valstybės 
pasiųstų savo karo jėgas į 
Pabaltijo valstybes, kad 
jos užimtų sovietų kariuo- 

. menės vietas ir kad tose 
I į šalyse pravestų laisvus 
| rinkimus, kad tų kraštų 

piliečiai galėtų sudaryti 
vyriausybes, kurios atsto
vautų visus gyventojus.

Iš to mes matome, kad 
kur lietuviai nebūtų, jie y- 
ra vieningai nusiteikę Lie
tuvos laisvės ir nepriklau
somybės klausimu. Nėra

Pristatyti

Šioje kolonijoje veikia Bendro 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do (BALF) skyrius. Dabar ei
na drabužių, avalinės ir medi
kamentų rinkimo' vajus. Visi 
prisidėkime, kad sušelptume 
Lietuvos žmones nuo karo nu
kentėjusius. Kaikurie žmonės! 
sako: “A. kam dabar aukoti. 
Karui pasibaigus ir siuntimo 
keliams atsidarius, patys nusių
sime”. Tai didelė klaida. Mes 
jau dabar šelpiame ir turime 
šelpti savo brolius ir sesutes, 
kurie yra išblaškyti po visą pa
saulį. Šalpos Fondui ir dabar 
siuntimo keliai atdari. Mūsų 
Šalpos Fondas, kaip ir visi kiti 
kitų tautų šalpos fondai yra 
valdžios kontrolėje. Taigi turi
me per savo fondą šelpti savuo
sius. Jeigu nedirbsime bendrai,' 
nešelpsime tų, kuriems pašalpos; 
reikalingos dabar, tai daug mū-Į 
sų brolių ir sesučių žus ir mes 
būsime atsakomingi.

Lengviau nugalėti kito 
stiprumas kaip savo silp
numas.

.Jruyhsta Standi

Rugpiūčio 13 d. įvyko Šv.j 
Vardo draugijos susirinkimas.; 
Nesant pirmininkui, susirinki-! 
mą atidarė vice-pirmininkas V.: 
Peteris su malda už žuvusius į 
karius. Iškeltas klausimas, kad 
būtų sudarytas mūsų karių są-1 
rasas ir jų atminčiai įtaisyta 
tabletė. Tuo reikalu rūpintis ap-

raiLADELPHIA, PA.
MIRĖ SENAS VIENGENTIS

Miestas ir Valstija
•»:

lietuvių, kurie pasitenkin
tų arba kurie nesmerktų 
vokiečių ir sovietų okupa
cijas. Ar galime vadinti 
tuos žmones lietuviais, ku
rie dirba svetimai valsty
bei prieš Lietuvos nepri
klausomybę? Aišku, kad 
ne. Jie yra išdavikai tau
tos. jie yra svetimos vals
tybės agentai.

Rugpiūčio 12 dieną mirė šau
nus viengentis .senas Jonas Ce- 
rankovskis, gyv. 3045 Belgrade 
St. Palaidotas iškilmingai rug
piūčio 18 dieną iš šv. Vaitie
kaus par. bažnyčios Holy Re- 
deemer kapuose.

A. a. Jonas Cerankovskis pa
ėjo iš Vilnijos lietuviškai kal
bančių ūkininkų, o jo žmona 
Joana (Lukievskaitė) Ceran- 
kovskienė (mirus 1930 m.) buvo 
lietuvių bajorų kilmės.

Velionis Amerikoje, sakoma, 
pragyveno 50 metų. Paliko di
deliame nuliūdime iš artimųjų 
keturius sūnus — Antaną, Sta
sį, Joną ir Leoną Cerankovs- 
kius, kurie yra. kaip ir jų tėvas 
buvo, pavyzdingi vyrai. K. V.

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:
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Kodėl Ispanija?

Lietuvos ■ Latvijos Pasiuntinių 
Pareiškimai

yra sutriuškinta. Geogra
fiškai ir topografiškai Bal
tijos valstybės neapsaugos 
Rusijos, kurią ir taip jau

VVashington (LAIC) —
Vietos dienraštis “Star” 
paskelbė pasikalbėjimą su 
Lietuvos Pasiuntiniu p.
Povilu Žadeikių ir Latvijos į saugo veik nepereinamos 

Alfredu balos ir raistai. “Baltijos 
uostų okupacija tegali bū-

J i J

r
i

X r

Katalikų laikraštis “Pilot” negali atsistebėti, ko
dėl dabar įsigalėję pasaulio vadai - didžiūnai tokia pa-' Departmentas tebepripa- 
gieža griežia dantį prieš Ispaniją ir planuoja ne tik iš- žįsta Lietuvos, Latvijos ir 
stumti ją iš tautų šeimynos, bet ir visai sunaikinti. Jie, Estijos Pasiuntinybes, 
žinoma, apsidraudžia, kad nekalba apie ispanų tautą, pulk. Žadeikis pasakė: 
bet apie jos dabartinę vyriausybę, būtent, apie gen. 
Franco. Už ką gi jie tiek ant jo įniršę, ar kad jis dikta
torius? Bet Stalinas šimteriopai didesnis diktatorius, 
o Stalinui jie batus laižo. Ar už tai, kad Franco parda
vinėjo vokiečiams žalią medžiagą? O Stalinas ar nešel
pė Hitlerį angliais ir grūdais kol dar buvo su juo nesu- 
sipešęs? O patys amerikiečiai ar nepardavinėjo japo
nams geležies, prieš pat karą? Ir Švedija karo metu

I

i
I
Pasiuntiniu Dr.
Bilmaniu.

Pulk. Žadeikis pareiškė į ti aiškinama, kaipo Sovie- 
tebetikįs, kad, nepaisant tų noras sukurti ten dide- 
Baltijos valstybių vardų les jūrų ir oro laivynų puo- 
apleidimo Potsdamo ko- lamasias bazes”, 
munikate, patenkinamas' Anot p. Bilmanio, rusai lynas, Clare’s Vilią, Greene, Maine, kurio iškilmingas 
tų kraštų likimo išrišimas 
bus galimas būsimoje tai
kos konferencijoje.

Priminęs, kad Valstybės

Tėvų Pranciškonų Vienuolyno rūmai, Greene, ----
Arti prie šio vienuolyno yra įsisteigęs Nekaltai Pradė- 

: tosios Švenč. Panos Marijos Seserų Lietuvaičių vienuo-

žino, kad jie negali domi- pašventinimas įvyks rugpiūčio 26 d. Ta proga bus tin- 
nuoti Baltijos jūros, ligi karnai paminėta ir šių vienuolyno rūmų metinė su- 
jie nekontroliuos Danijos kaktis nuo jo dedikavimo. Tėvai Pranciškonai ir Sese- 
ir Švedijos siaurumų. Jis rys N. P. Švč. P. Marijos, tikisi mielių svetelių ir vieš- 
citavo Izvestijų editorialą ‘ nių iš plačiosios Amerikos.__________

Tykiai, Tykiai
“Aš negaliu tikėti, kad 

Jung. Valstybių politika 
būtų pasikeitusi Potsda
me. Aš tikiu, kad priimti
nas sprendimas kas dėl 
mano atstovaujamo kraš
to likimo gali būti suras- 

_ _ _ tas būsimoje taikos konfe-
pardavinėjo vokiečiams įvairių metalų medžiagą, ir 
nieks apie tai nė žodeliu neprisimena. Karas pasibaigė, 
ir viskas pamiršta. Tad jeigu žmogų teisti, tai teisin
gai. Kam už tokius pat darbus vieną kelti į padanges, 
o kitą purvais drapstyti? Pagaliau nereikia pamiršti, 
kad karo metu Franco nedavė vokiečių armijai tranzi
to per Ispanijos žemę žygiuoti į Gibraltarą. Pats Chur
chill su dėkingumu pabrėžia tą Franco nuopelną, nes 
jei vokiečiai būtų paėmę Gibraltarą, tą raktą į Vidur
žemio jūrą, tai užėmimas Italijos vargu bebūtų įvyk
dytas.

Tad politiniai Franco “nusižengimai” nieku būdu 
nesudaro ganėtinos priežasties taip ant jo rūstauti. 
Ne. Čia yra kitas kabliukas. Tai civilinis su komunis
tais karas, kurį Franco laimėjo ir sutrukdė Maskvos 
planus padaryti Ispaniją bolševizmo tvirtove Vakarų! raliaučiaus uostas 
Europoj. Už tai Maskva ir visi išsisklaidusieji pasauly 
jos samdininkai negali jam dovanoti. Tai pilnai su
prantama. Niekam nenuostabu, kad komunistų spau
da jau seniai agituoja likviduoti Ispaniją kaipo “fašiz
mo” tvirtovę ir įvesti ten komunizmą (kol kas jie kal
ba tik apie “demokratiją” — žinoma, su marksistiniu 
pamušalu). Nestebėtina taip pat, kad Anglijos vyriau
sybės narys Lasky reikalauja Franco likviduotės, nes 
Lasky plačiai žinomas komunistas. Bet štai kas nesu
prantama, kad Potsdamo konferencijoj išnešta rezo
liucija išskirti Ispaniją iš tautų vienybės, darant ją 
tarsi kokiu beteisiu kriminalistu, kurį bet kam leisti
na ginkluotai pulti. Ir tą rezoliuciją pasirašė Prez. 
Truman. Tegu tai buvo Stalino sumanymas — sako 
“Pilot” — bet, deja, jam pritarta, ir taip viskas supai
niota, kad amerikiečiai — gal ir nejučiomis — stam
biai prisideda prie panaikinimo krikščionybės Euro
poje. K.

rencijoje. Kitaip būtų neį
manoma suderinti Jung. 
Valstybių ir Sovietų Rusi
jos politiką Baltijos Vals
tybių atžvilgiu, nes Rusi
jos politika remiasi niekuo 
kitu, kaip tik savo - didėji
mu (self - aggrandize- 
ment)”.

Latvijos ministeris pa
reiškė, kad Karaliaučiaus 
perleidimas Rusijai turi 
patenkinti Sovietų norą į- 
sigyti stambų prekybinį 
uostą Baltijos jūroje. Ka- 

esąs 
stambesnis, negu bet kuris 
kitas uostas Lietuvoje, 
Latvijoje ar Estijoje. Be 
to, Karaliaučius yra arti
miausias Ukrainai ir Balt- 
gudijai. To turėtų pilnai 
pakakti Rusijai, juo la
biau, kad pastaroji jau se
niai turi laisvą nuo užšąli- 
mo uostą Leningrade.

Dr. Bilmanis pareiškė, 
kad gyventojais ir turtais 
milžiniškai Rusijai Balti
jos valstybių nereikalinga. 
Taigi ekonominis argu
mentas atpuola. Saugumo 
sanprotavimai irgi nėra 
tikslūs, nes Vokietija jau

1919 m. gruodžio 25 d. lai
doje: “Baltijos Jūros už
kariavimas leis Sovietų 
Rusijai sustiprinti akciją 
už socialinę revoliuciją 
Skandinavijoje, taip, kad 
Baltijos jūra tikrai virs 
socijalinės revoliucijos jū
ra”.

Baltijos valstybės nėra 
agresijos šaltinis.

Be to, Dr. Bilmanis pažy
mėjo, kad komunistinė 
santvarka neleidžia Latvi
jos ūkininkui padoriai pra
gyventi. Vidutiniški latvių 
ūkiai siekė 120 akrų. Tokie 
ūkiai gerai aprūpindavo 5 
asmenų šeimyną be pašali
nės pagalbos. Gi šiuo metu 
rusai ūkius suskaldė į 45 
akrų vienetus — ko visai 
nepakanka šeimai pramis
ti.

Latviai tiek bijojo rusų 
okupacijos, kad apie 300,- 
000 žmonių bėgo, viską 
metę. Kaikurie jų plaukė į 
Švediją mažytėmis valti
mis.

Dr. Bilmanis baigė pasi
kalbėjimą žodžiais “Mūsų 
žmonės yra visais atžvil
giais skirtingi nuo rusų. 
Civilizacijos ir psichologi
jos požiūriais latviai yra 
vakariečiai ir jie tokiais 
buvo nuo 13-jo šimtmečio. 
Mes esame labiau realis
tiški ir individualistai. Ru
sų neapykanta mums yra 
svetima, be to, mes norime 
išlaikyti savo savitumą ir 
nepriklausomybę.”

Komentuodamas Pots-

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
O dar tykiau mūs sesutė verkia.

“Sesut, sesut, ko taip gailiai verki ?” 
— Žada mane už našlelio duoti.

“Ar mokėsi našlelį guodoti?”
— Dėl ko, kodėl aš jo nemokėsiu? 

Per tris rytus dūmuose laikysiu, 
O ketvirtą šarmu pagirdysiu.

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
O dar tykiau mūs sesutė verkia.

“Sesut, sesut, ko taip gailiai verki?” 
— Žada mane už bernelio duoti.

“Ar mokėsi bernelį guodoti?”
— Dėl ko, kodėl aš jo nemokėsiu ? 

Per tris rytus klėtelėj laikysiu, 
O ketvirtą vyneliu girdysiu.

SĖJAU RŪTĄ
Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 

Vai ku—ku,
Sėjau žalią levandrėlę. 

Šilagėlė žydi!
Dygo rūta, dygo mėta, 

Vai ku—ku,
Dygo žalia levandrėlė, 

šilagėlė žydi’.
Skyniau rūtą, skyniau mėtą. 

Vai ku—ku,
Skyniau žalią levandrėlę, 

Šilagėlė žydi!
Pyniau rūtų vainikėlį, 

Vai ku—ku,
Iš darželio levandrėlių, 

Šilagėlė žydi!

damo nutarimus, Dr. Bil
manis pasidžiaugė sąjun
gininkų solidarumu. “Bet
gi aš tikiuosi, kad ir visos 
kitos agresijos bus taip 
pat pašalintos”, sako Dr. 
Bilmanis.

Ginčai UNRRA Viršūnėlės 
Tarpe

Londonas (LAIC)—Tre
čioji iš eilės United Na- 
tions Relief and Rehabili- 
tation konferencija šiomis 
dienomis Londone pradėjo

Kaip praneša Londono 
korespondentai sąryšyje 
su minėtu planu, UNRRA 
konferencijoje kilo rimtų 
ginčų.

SSSR ir jos satelitai (Ju- 
; goslavija, Lenkija, Čeko- 
iSlovakija ir t. t.) reikalau
ja, kad UNRRA globos 
praplėtimas i benamius - 
tremtinius būtų priklauso
mas nuo jų gimtojo krašto 

į pritarimo.
i Nesunku suprasti, kuria 

Me. linkme Maskva lenkia: — 
ji šiandien įkandin sten
giasi gauti Europoje atsi
dūrusius politinius emi
grantus, tame skaičiuje ir 
lietuvius. Vadinasi, Mas
kvos tezę priėmus, rusai, 
tuo pačiu, įgytų kaip ir 
faktiną kontrolę ant šimtų 
tūkstančių politinių emi
grantų. Išeitų lyg ir taip— 
jei pasiduosi — globosime, 
jei ne — žinokis!

Aišku savaimi, tokiam 
Maskvos sumanymui ne
galėjo nepasipriešinti a- 
merikiečiai ir anglai, juo
ba, kad ir visi UNRRA iš
tekliai veik išimtinai paei
na iš amerikoniško aruo
do.

Amerikos delegatas, tarp 
kitko, nurodė, kad UNR
RA globa negali būt riša
ma su politine globojamų 
asmenų diskriminacija ar 
su jų gimtojo krašto laiki
nųjų viešpačių malone.

Kompromisinio sprendi
mo pasiekti negalint, visas 
reikalas, atrodo, bus nu
keltas į sekančią UNRRA 
konferenciją. Tuom gi 
tarpu, ir iki susikurs nau
ja politinių tremtinių liki
mui spręsti institutcija 
(inter - governmental Co- 
mmittee on Refugees),

svarstyti planą praplėsti!^™“™1 bus Slob°jami 
UNRRA globą tarp Euro
poje atsidūrusių benamių - 
tremtinių. Kaip žinome, 
Herbert A. Lehman, ben
drai vadovaujant, Ameri
kos interesus UNRRA 
Konferencijoje atstovauja, 
William L. Clayton, (Assi- 
stant Secretary of Statė),, 
Anglijos — Philip J. Noel- 
Baker, SSSR— M. A. Men- 
šikov. Pastarasis yra UN
RRA Deputy Director Ge- 
neral in charge of Bureau 
of Areas.

UNRRA.
! Ši žinia, 
j džiugins 
(tremtinius, bet ir jų gimi
nes ir, apskritai, visus lie
tuvių draugus.

tikriausiai, nu- 
ne tik pačius

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

i

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

X.

Nutrauktos Derybos
— Pons Pomadinai, — pradėjo Tautgėla, — 

aš matau, kad tamsta esi gabus žandaras. 
Tai tamstos įgimtas pašaukimas. Bet ir ga
biesiems tenka kaikada suklupti. Savo gra- 
žiakalbingoje rolėje pamiršai, kad pasiūlei 
man kyšiu išsipirkti iš susidariusios nemalo
nios padėties. Ištikimam caro tarnui nedera 
tai daryti — a? Ką gi į tai pasakysi?

Atrodė, kad triupas staiga perėjo į Taut
gėlos rankas. Jis jau nė neslėpė trijumfuo- 
jančios šypsenos. Bezickas čia neramiai su
kruto, bet Pomadinas nė akim nemirktelėjo.

’ Jis tik nuolankiai šyptelėjo.
— Ponas valdovas buvo geras priminti man 

mano pareigas. Bet aš jas einu visados vieno
dai, net miegodamas ir — kyšius beimdamas, 
kaip ponas valdovas teikėsi išsireikšti. Ky
šio kol kas dar nepaėmiau ir negalima manęs 
kaltinti už prasižengimą, kurio dar neesu 
padaręs. Bet ponas valdovas sakote, kad esu 
jums pasiūlęs kyšiu išsipirkti. Taip, bet ar 
ponas valdovas žino, kad provokacija tai vie
nas iš stambiausių priemonių žandarmerijos 
veikloje? Provokacija ne tik ne draudžiama, 
bet užginama ir patariama mums vartoti, 
nes ji kaip tiktai atidengia visas paslaptis. 
Sakysim, jei ponas valdovas duodate man

4 
kyšiu, tai jau tuomi pačiu prisipažįstate kal
tu.

— Aha! — triukšmingai sušuko Tautgėla,— 
tokiu pat būdu, jei kyšiaus neduodu, tai aš 
nekaltas!
— Visai ne, — atsakė žandaras, — tai tik 

parodo, kad nenorite prisipažinti. Kai dėl 
kaltės, tai ji paaiškės teisme. Bet čia tamstos 
nieks nė nekaltina. Kalta jūsų dukrelė. Neno
rite, kad ji nukentėtų, tai ir duodate kyšių.

—Bet aš kyšiaus neduodu, tik tamsta jo 
prašai! — riktelėjo Tautgėla.
— Aš jo dar nepaėmiau, — šaltai atsakė Po

madinas, — o jei tamstai patariau duoti, tai 
tik dėl provokacijos. Jei tamsta užsispirsi 
skųsti mane už ėmimą kyšių, tai — atviras 
tam kelias. Tada kaltinamųjų suole atsisės 
du kaltininku: tamstos duktė ir aš. Ji bus 
teisiama už revoliucinį veikimą, aš — už pro
vokaciją, kuri kaip tiktai yra eilinė žandaro 
pareiga. Ar tamstai dar neaišku, katras mu
dviejų bus apkaltintas ir katras išteisintas, 
dar gi su pagyrimu?

Ir vėl triupas išslydo iš Tautgėlos rankų, 
kaip šlapias ungurys. Nebuvo ką daugiau da
ryti. Dabar jau ne Pomadinas, bet Tautgėla 
kietu balsu paklausė:
— Kiek?

Bezickas negalėjo atsigerėti savo sėbro 
vikrumu. Jis išsižiojęs klausėsi dviejų opo
nentų ginčo. Dabar tai jau neslepiama šypse
na išgirdo tą magišką žodį: kiek? Pomadinas 
nebuvo toks entuziastingas. Jis net apsimetė 
įsižeidusiu ir nenorinčiu vesti toliau tas de
rybas. Sėdėjo gan piktai susiraukęs ir visai 
nesiskubino su atsakymu. Pagaliau tarė:
— Mūsų derybos nukrypo į tokią nemalonią 

sritį, kad aš nejaučiu nė mažiausio noro jas

tęsti. Jei ponas valdovas yra linkęs tą drau
gišką pasitarimą vadinti kyšių žvejojimu, 
tai aš pasiryžęs šį posėdį palikti be pasekmių 
ir pasitarimus visiškai nutraukti.
— Na, na, pons žandarai, nebūk toks išdi

dus. Ar gi nepažįsti juokų? — mėgino jį nu
raminti visai jau suminkštėjęs Tautgėla.
— Čia ne juokai, tik biaurus įtarimas, — 

purškeno pasipūtęs Pomadinas, ir juo anas 
labiau minkštėjo, juo šis daugiau pūtėsi: — 
žmogus nori nuoširdžiai kam patarnauti, o 
čia tau drebiama į akis kyšių grobimą ir klas
tingai norima tas išnaudoti. Aš nelaukiau iš 
pono valdovo tokio aitraus nepalankumo. 
Tamsta suprantamai įsikarščiavęs ir dėlto 
dovanotinai nesupranti savo padėties. Bet 
tektų jums tik nuošaliai atsistoti ir šaltai vis
ką apsvarstyti, tai tuoj pamatytumėt, kaip 
skaudžiai mane skriaudžiate savo įtarimais. 
Tik pagalvokite: susidarė pavojinga jūsų 
dukrelei padėtis. Aš jai daviau koplačiausių 
galimybių iš to išeiti. Ji tuo nepasinaudojo — 
garbė neatleido — bet jau čia ne mano kaltė. 
Aš vis dėlto jai progą daviau ir ką gi už tai 
gaunu? Ponas valdovas tuoj metėte kietą 
paniekos žodį: “prieš tokius, atsiprašant, po
nus mano dukrelė nemeluos”. Ar malonu bu
vo tai išgirsti ? Dabar vėl pasiūliau kitą būdą 
iš bėdos išsisukti ir štai įtarimas gauti ky
šių. Ir tai vis už gerą širdį. Išspręskite gi da
bar pats, gerbiamas valdove, ar prie tokių 
sąlygų galima vesti kokias nors derybas?

Ir Pomadinas tiek atrodė neteisingai nu
skriaustas, kad ir pats beveik tam įtikėjo. 
Taip kartais žmogus moka sau skriaudą į- 
kalbėti.
— Na, na, pons Pomadinai, — beveik jį gla

monėjo taškendamas per petį Tautgėla, —

juk pats pasakei, kad aš buvau dovanotinai 
įsikarščiavęs. Dabar aš matau savo klaidą ir 
pradedu pastebėti, kad tamsta turi gero 
žmogaus jausmus ir moki įeiti į nelaimingo 
tėvo padėtį. Pats pasakei, kad mano pasikarš
čiavimas suprastinąs ir atleistinas. Dabar jis 
praėjo. Meskime tuos kvailus įtarinėjimus į 
šalį ir toliau dalykus šaltai svarstykime. Tai 
kiek?

Tas magiškas “kiek” vėl pasirodė scenoje. 
Dabar ir Pomadinas jau suminkštėjo. Bet vis 
dar delsė pastatyti kainą. Pagaliau, lyg ne
noromis prabilo:
— Ponas valdovas gerai numanote, kad to

ki dalykai skaičiuojami tūkstančiais.
Čia Pomadinas nutraukė kalbą, lyg lauk

damas pasipriešinimo, bet kadangi Tautgėla 
tylėjo, tai įdrąsintas žandaras tęsė toliau:
— Už tokius nusikaltimus, kiek aš žinau 

įstatymus, gresia Sibiras. Todėl ir likvidavi
mo kaina turi būti atitinkamai stambi. Ką 
pasakytumėt apie 5,000?

Tautgėla kymiai atsiduso. Sunku buvo 
pasakyti, ar tai būta džiaugsmo, ar nusimi
nimo dūslio, taigi, Pomadinas ir Bezickas 
nematomai pasikeitė sparčiais žvilgsniais. 
Valandžiukę tęsėsi nejauki tyla.
— Penki tūkstančiai tai stambūs pinigai, — 

tarė Tautgėla.
Tai buvo neskani pastaba. Pomadinas su

siraukė. Tas išdidus dvarponis visai nesu
pranta garbės. Derėtis už dukters galva ir ne 
dėl per didžios kainos, tai nebajoriška. Bet— 
nieko nepadarysi. Tautgėla. matomai, myli 
pinigus nemažiau už savo dukterį. Teks pa
siderėti.

(Bus daugiau}



Penktadienis, Rugpiūčio 24, ’45 DARBININKAS t

Užbaigus Karą
Antradienis, gegužės 8 d. ir 

antradienis rugpiūčio 14 d., tai 
dvi dienos, kurios liks neišdil
domai įspaustos Amerikos gy
ventojų atmintyse. Abi dienos 
buvo tikrai maldos dienos šv. 
Alfonso bažnyčioje: abi dienos 
buvo padėkos dienos tam ge
ram Dievui, kurs palaimino mū
sų krašto gynėjus ir suteikė 
pergalę mūsų ginklams.

Dėka mūsų klebono kun. dr. 
Mendelio rūpesniui, ;

ir medžiagos pasekmė, bet yra 
regimas ženklas, kad Dievo Ap
vaizdoje Amerika turi svarbią 
misiją, svarbią užduotį pokari
niam pasaulyje. Mūsų krašto 
pergalė, mūsų laimėjimai tuo 
pačiu kartu uždeda ant mūsų 
vadovų sunkią pareigą, nepa
prastą naštą, kurią tik Dievui 
padedant, tik Dievui vadovau
jant, mūsų Prezidentas ir jo pa
dėjėjai galės atlikti. Kun. Men
delis kvietė visus prašyti Dievo

MOTINA — ROŽĖ
Ne sužadėtinė, ne žvaigždės 
užbūrė mano sielą grožiu, 
tik Tu, šventoji Karalienė, 
Tu Motina, Tu rožė!

XXXIII National Convention

ypatingas pagelbos Prezidentui Truman. 
Arkivyskupo pavelinimas buvo'jo Kabineto ~ —

visus lietu- 
sekmadienį, 
d., į Tėvų 
Vienuolyno

Arkivyskupo pavelinimas buvo jo Kabineto nariams ir mūsų 
gautas, kad Švč. Sakramentas ■ Kongresui. Jis pareiškė, kad 
buvo išstatytas pereitą savaitę' Prezidentas Truman nors nėra 
net per keturias dienas, nuo' katalikas, tačiau yra giliai ti- 
pirmadienio iki penktadienio, 'kintis žmogus. Jis pareiškė Ma- 
Kuomet per radio gauta links-' ryland \ alstybės Gubernato- 
ma žinia, kad Japonija pasida-jriui O'Conor. kad jis jaučia ne- 
vė, daugel triukšmo buvo girdė- ■ regimą pagelbą visuose jo svar- * 
ti gatvėse, bet šimtai ir tūks- biuose nutarimuose. Jis jaučia | 
tančiai skubėjo šv. Alfonso Dievo įkvėpimą, be kurio jis ne-, 
šventovėm kad padėkojus Die-, pajėgtų išrišti tuos keblius' 
vui už sėkmingą užbaigimą bai- į klausimus, kurie tenka jam: 
siausios žmonių žudynės pašau- Į kasdieną išspręsti.
lio istorijoj. .

Bažnyčia Atdara Iki 
Vidurnakties

Padėkos šv. Valanda užsibai-
Šventoji Valanda

Vakare 8 vai. buvo paskutinės 
savaitės Stebuklingo Medalikė- kelios minutės po devynių, 
lio No venos pamaldas. Nors Klausyklos bux*o apstotos žmo- 
kun. dr. Mendelis turėjo būti nįų Kunigai klausė išpažinčių 
išvažiavęs atostogoms, tačiau, p0 vaj o įmonės nenu- 
jis pasirodė sakykloje, kad va- stojo ėję į bažnyčią iki po vie- 
dovauti tūkstantinei miniai, ku-! nuoliktos. Ypač’daug jaunimo 
r: buvo pripildžiusi Šv. Alfonso matėsi. Pasipuošę parados ke- 
bažnvčią. Išreiškęs kelias tinka- ’ puraitėmis mergaitės dievobai- 
mas mintis kas link svarbos 
šios valandos, jis pakvietė visus 
susirinkusius, kalbant Marijos 
rožančių, pakviesti Taikos Ka-, ------------
ralienę, kad ji sudėtų tinkamą Žolinė—Marijos Pergalės 
padėką Dievui už tą laimę, ku
ria mes visi džiaugiamės. Daly-' 
viai visaširdžiai ne tik kalbėjo buvo gan daug žmonių, bet 12 v. 
rožančių, bet giedojo giesmes: vidurdienį netilpo. Kai kurie 

stovėjo ant bažnyčios laiptų 
lauke. Vėl kun. Mendelis vado
vavo giedojime per mišias, o po 
mišiių Švč. Sakramentas buvo i 
adoruojamas iki vakarui. Mūsų 
abu kunigai kaip klebonas, taip 
kun. Antanas Dubinskas ragino 
žmones nepailsti dėkingume. 
Jei mes daugiau negu 4 metus 
prašėme Dievo pergalės, tai tu
rėtume dvigubai taip ilgai Die-Į 
vui dėkoti už Jo suteiktą malo
nę. Kuomet mes Dievo prašėme 
taikos, mes tai darėme iš savi
meilės. mes rūpinomės savo ge
rove. Dievui tačiau dėkodami, 
mes įrodinėsim, kad Jį mylime,; 
kaip Jis yra vertas mūsų meilės.1 
Iki kol mišios 12 vai. kasdieną* 
bus atnašaujamos už mūsų jau-! 
nuolius ir mergaites karėje. 
Ketvirtadieniais 
mentas bus viešai 
ir šv. valanda bus 
5:30 iki 6:30 v.,

I

Dievui padėką už karo užbaigą 
jo

Tėvas Justinas Vaškys,
O.F.M.,

Tėvų Pranciškonų Ameri
koje provincijolas, nuošir
džiai kviečia 
vius atvykti 
rugpiūčio 26 
Pranciškonų
rezidenciją, kur bus pami
nėta metinės to vienuolyno 
šventinimo ir čia pat neto
liese įvyks Nek. Prad. Švč. 
P. Marijos Seserų Lietu- 

i vaičių vienuolyno šventini
mas. ,

■■ __________________________
: krikštino du būsiančius krašto 
gynėjus, sūnūs Čaplinskų ir 
Pazneikų. Čaplinskų sūnus gavo 
vardą Juozo Vinco. Jo krikšto 
tėvai buvo Kazimieras Jurkšta 
ir Pranė Kadlac. Pazneikų vy
ras buvo krikštytas Jonas Juo
zas. Jo krikšto tėvai buvo Juo
zas Stein ir Teofilia Kisielienė. 
Sveikiname naujagimių tėve
lius. Linkime jiems sulaukti 
daug džiaugsmo iš savo sūnelių.

mirgai meldėsi, Dievui dėkojo 
už tą didį džiaugsmą, kurį išgir
do ankščiau vakare.
I____________________

Nuotrupos
Ką tik sužinojau, kad kun. 

dr. Mendelis turi sudaręs pla
nus atnašauti 1,000 (vieną tūk
stantį ) šv. mišių, kad tinkamai

iš visų veidų ir krūtinių veržėsi 
karščiausi padėkos jausmai.

Amerikos Laimėjimo 
Reikšmė

Kun. dr. Mendelis savo pamo
kinime priminė visiems, kad 
mūsų krašto laimėjimas nebuvo 
tai tik didesnių gabumų, turtų

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS” i
"VYTJ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia^ 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pa3au- ; 
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

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

“VYTJ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 
“VYCfVI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska’tvtų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS” •

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

Diena
Visose šešeriose mišiose rytą

ir

I

laimėjimą.

south streets are numerically named Courts and 
Avenues, and east and west they are Streets; 
conseąuently, the Hali is located at fifteen hund
red (1500) South and forty-nine hundred (4900) 
West. Convention sessions will be held at the 
Hali, also, and Convention Masses wiH be held in 
St. Anthony’s Church, located at 1500 South 
50th Avenue.

To those of you in distant sections of the 
country planning to take your vacation and 
spend it at the Convention, may we offer the sug- 
gestion that you try to obtain your vacation 
starting in the middle of the week — for ex- 
ample, if you are allowed one week have it start 
vvith Wednesday, on which day you will leave 
from your home town and arrive in Chicago on 
Thursday; then, you can leave from Chicago 
after the Convention whenever necessary in 
order to arrive home to return to work on the 
following Wednesday. In so doing you will avoid 
crowded week-end travelling and you wiil not 
have to rush from the Banųuet in order to make 
a train to get home. Of course, we understand 
this suggestion depends on your individual em- 
ployers, būt we offer it because many of our 
members have found this plan acceptable in the 
past few years when it was necessary to make 
train trips.

Should you find the necessity for more detail- 
ed information regarding the Convention write 
or contact any of the follovving members of the 
Convention Committee:

Mr. Ignatius Sakalas 
2334 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, Hlinois 

Miss Agnės Saucunas 
6320 So. Francisco Avė. 
Chicago, Hlinois

Miss M. Daunis 
1231 So. 49th Ct 
Cicero 50, III.

Miss Emily Wa i tekus 
1339 So. 49th Avenue 
Cicero 50, Hlinois 

Miss Aldona Sleinis 
1300 So. 49th Court 
Cicero 50, Hlinois

However, do not send your Registration Fees 
to any other būt the person designated in a prev- 
ious paragraph.

And so, the Convention Committee ertends 
the invitation to everyone who can possibly 
attend the Convention, to do so. We wiil be 
anticipating a large attendance — you won’t 
disappoint us, will you?

XXXIII NATIONAL CONVENTION 
COMMITTEE

HOSTS: Knights of Lithuania, District of Chi
cago, Illinois.

TIME: Friday, Sep. 21st, Saturday, Sep. 22nd, 
Sunday, Sep. 23rd.

CREDENTIALS: Council and District delegates 
mušt present their mandate to the Conven
tion, dūly executed by the Spiritual Advisor, 
officers, and sealed.
Council delegates participating in the Con
vention will have būt one vote for every ten 
fully paid-up members at the Center. Dis- 
triets may delegate only two representatives 
to the Convention.

REGISTRATION: The fee is $10.00 per person 
which will include lodging, luncheons, even- 
ing entertainments. Send your registration 
fees to:

Miss Aldona Sleinis 
1300 So. 49th Court 
Cicero 50, Hlinois

YOUR FEE SHOULD BE RECETVED NO 
LATER THAN SEPTEMBER 8th. Registra
tion of delegates and guests will start on 
Thursday, September 20th, at St. Anthony’s 
Parish Hali, location aforementioned. 

SOCIAL ACTIYTTIES:
Thursday evening — a chummy ‘get-ac- 
ąuainted and glad to see you again’ party at 
the Parish Hali.
Friday evening — “do what you want” nite. 
The Committee has left this evening un- 
planned in order to give each delegate and 
guest the opportunity to see and do what he 
chooses in and around Chicago and vicinity. 
Saturday evening — Convention Dance at 
the Parish Hali. Dress, of course, is infor- 
mal; and congeniality and sociability will be 
prime reąuisites.
Sunday evening — Convention Banųuet at 
the Graemare Hotel, located at 114 North 
Homan Avenue, Chicago, III. Informal. 

GENERAL INFORMATION:
Council 14 of Cicero is acting in the capacity 

of sub-host. The Council members are proud of 
the privilege bestovved upon them and together 
with the District will endeavor to provide each 
delegate and guest with a memorable Convention 
time.

Guests and delegates coming from out-of- 
town will arrive at stations in Chicago from 
where you will ūse Chicago transportation facili- 
ties to reach Cicero, which is the immediate 
suburb west of Chicago. Elevated trains and 
street-cars are conveniently accessible to reach 

; Cicero. One point we wish to especially stress is 
(that you remember that the Hali is situated on 

B. Rutkauskas. “Ž.”| lf9th COURT — you see, Cicero’s north and

Gimdei kančioj iš meilės, 
ilgas naktis nemigus.
Tu liūliavai mane mažutį 
palangėj klevo vvgėj.

Atidavei man širdį, viską, 
ir paskutinį kąsni — 
Vai nieko nėra, nieko 
užu Tave brangesnio.

Kiekvieną mano žingsnį 
kaip angelas Tu saugai, 
nors išklydau senai pasaulin, 
nors didelis užaugau!

Ir palikau Tave bakūžėj 
išvargti juodą vargą — 
vai. tai dėlto dabar, motuše, 
Tava krūtinė serga! —

•

Nei auksas, nei gražuolės 
manęs dar nepapirko — 
sugrįšiu ir iš žemės krašto 
į samanotą pirkią!

Sugrįšiu pas Tave, motule, 
pasiviešėt svečiuose — 
aš drebančias rankas ir veidą 
karštai Tau išbučiuosiu.

Tave ant rankų panešiosiu, 
kaip Tu mane kadaise — 
Mamyte, Saule, Karaliene — 
Tu vėl džiaugsmu užkaisi.

O jei tėvynės gint išjosiu, 
ir pervers priešo kardas — 
aš mirdamas šventai kuždėsiu, 
motule. Tavo vardą.

Aš pas Tave pasiųsiu žirgą, 
Motule — saulė!... — 
Užlaužusi rankas ateisi 
apverkti sūnaus kaulų.

Ne sužadėtinė, ne žvaigždės 
užbūrė žemės veidą grožin — 
Tik Tu, Madona, Karalienė.

padėkojus Dievui už karo tokį|’^u Motina, Tu rožė’.
, sėkmingą užbaigimą. Mišios 
' bus atnašautos spalių, lapkri- 
Į čio ir gruodžio mėnesiais. Kas 
i nori, tai gali prisidėti prie tų 
: mišių rašant Rev. Louis J. Men
delis, 114 W. Saratoga St.. Bal- 
timore, Maryland.

Visos mūsų Sesutės mokyto- 
: jos šią savaitę randasi New

ŠIENPIO VIO DAINA

Švč. Sakra- 
garbinamas 

laikoma nuo* 
kad išreiškus1

i

j iečiai
rugpiūčio 19 d. j
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i
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Krikštai — Nauji 
Parapijiečiai 

Sekmadienį, i 
kun. Antanas Dubirskas

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos. 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. N anty Tel. Dedham Mi-R

e

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis. 
Linksmina paukšteliai 
Mano kietą dalį.

Jau aušrelė šypso.
Užtekės saulelė!
Pasiėmęs dalgį.
Eisiu į gojelį!

Nors galvužė svirsta.
Ieško pasilsėlio.
Bet aš šienpiovėlis.
Reikia prakaituoti!

Pasipustęs savo
Aštrią skudrunėlę,
Nuverčiau, kaip rūtas, —
Šimtą pradalgėlių.

Man plati krūtinė
Palengvėl alsuoja.
Dieve, duok sveikatą. 
Žolelės priskinsiu!

Ai. žibo sužibo
Už žalios girelės.
Skaisčioji saulutė
Žemai užtekėjo.

Čiulbo. ei, sučiulbo 
Margieji paukšteliai.
Ir rasa sužvilgo 
Skaisčiuos žolynėliuos.

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis. 
Linksmina paukšteliai 
Mano kietą dalį...

M. Dagilėlis.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvią 
Direktorius 

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

Llmoslnal <MI visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt]

Yorke, Fordham Universitete. 
Jos ten lanko kun. Lord vado
vaujamos Katalikiškos Akcijos 
kursus. Mūsų klebonas kasmet 
prašo Kazimieriečių Motinos 
Generalės, kad būtų leista mū
sų misijos Sesutėms dalyvauti 
tuose kursuose. Žinoma, jis ap
moka visas Sesučių mokslo iš
laidas.

Kun. dr. Mendelis apturėjo 
pagalbos prašančius laiškus 
nuo dviejų kunigų pabėgėlių iš 
Lietuvos. Vienas randasi Lux- 
emburge, o kitas Bavarijoj, Vo
kietijoj. Deja iki kol kas nėra 
galimybių jiems jokios pagal
bos suteikti.

Nuo karo užbaigos Baltimorė- 
je, kaip ir kituose miestuose, 
tūkstančiai darbininkų atlei
džiami iš darbo. Mūsų zakristi
jonų duktė Marijona Ivoškaitė 
ir buvo atleista su kitais.

Ponia Elžbieta Mendelienė 
reiškia padėką mūsų kunigams 
ir parapijos žmonėms už jų 
maldas, ypač už šv. mišių au
kas, kurios yra užprašomos jos 
intencija. Ligonė nėra daug 
blogesnė, bet nėra nei geresnė. 
Kantriai kenčia savo ligą su vi
sišku atsidavimu Dievo valiai: 
Dievo kančia yra jos didžiau
sias suraminimas ir sustiprini
mas.

Juozas Kašinskas. pirminin
kas pagerbimo, kurs yra ren
giamas paminėti kun. Dubinsko 
15 metų darbuotę mūsų parapi
joj. džiaugiasi. ’ kad visi Balti- 
morės lietuviai pilnai pritaria 
parapijos draugijų šiam gra
žiam sumanymui. Pagerbimas į- 
vyks rugsėjo 23 d. Bilietai jau 
beveik visi išparduoti. Kurie ne
apsirūpino, apgailestaus.

Nepaprastas jubiliejus bus 
apvaikščiojamas sekmadienį, 
rugsėjo 2 d. Tą rytą 11 vai. po
nas Vincas Grajauckas su savo 
žmona per iškilmingas mišias 
dėkos Dievui už visas malones 
jiems suteiktas per 50 metų jų

i

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA.

MIRĖ DR. MARIJA 
ROSINSKIENĖ

Rugpiūčio 12 dieną mirė Tole
do, Ohio, gyvenusi Dr. Marija 
Paryskaitė - Rosinkienė. Ji mi
rė iš priežasties tragiškos ne
laimės kelionėje. Buvo tik 38 
metų amžiaus. A. a. Marija Ro- 
sinskienė buvo viena iš lenkų 
didžiulio laikraščio “Amerika 
Echo” savininkė ir redakcijos 
narė. Tame laikraštyj, velionės 
pageidavimu, Lietuvos ir abel- 
nai lietuvių reikalai visuomet 
buvo ginami. Tat ir nuo lietu
vių jai reiškiame — Ilsėkis ra
mybėje!

Kazys Vidikauska,s.

KUN. VINCO SLAVI 
NO PAREIŠKIMAS

Philadelphia, Pa. — ‘Garse” 
ir kituose mūsų laikraščiuose 
tilpo žinutė, kad pas K. Žemaitį, 
1201 Green St., galima įsigyti 
knygą, parašytą pulkininko Pet
raičio. Tuo susidomėjo ne tik 
vietiniai, bet ir iš toliau atsi
šaukė ir užsisakė tą knygą.

Kun. Jurgelaitis Paskir
tas Philadelphžjon

Šiomis dienomis kun. A. M.
-- ' Jurgelaitis, Domininkonas, pa

skirtas r»PT vasa-ra HarKuntis Žtv, 
(Vardo parapijoj, Philadelphia, 
Pa.

1

kad' Pereitą savaitę kun. A. M.

štai ką rašo kun. Vincas Sla-(
vinas iš Ware, West Virginia, p. skirtas per vasarą darbuotis Šv.
Krmistopui Žemaičiui:

“Brangus Prieteliau:
“Sužinojau iš “Draugo”,

pas Tamstą galima gauti plunk- Jurgelaitis lankėsi Naujoje An- 
snos pulkininko Petraičio kny- glijoje- Tėvas Jurgelaitis iš pat 
gą: ‘Kaip Jie Mus Sušaudė’, į jaunų studentavimo metų ben- 
anglų kalbą išverstą, antgalviu: dradarbiavo laikraščiui Darbi- 
‘Lithuania Under The Sickle cinkui”. Jis labai gerai vartoja 
and Hammpr ” Rietuvių kalbą ir turi gerą

“Kaip jie mus sušaudė” skai-' P^un^sn^-
čįau spaudoje labai atydžiai.l Tėv“ J“-'gelaitis yra pasiža- 
Begaliniai džiaugiuos kad na-dejęs’ kaip tlk studijas,Begalimai. džiaugiuos, kad pa rašyti «Darbininkur Laukia- 
darytas jos vertimas. Malonė- mei r 
kitę man prisiųsti tuo tarpu tik-----------------------------
vieną egzempliorių.
ba bus ‘classicaT, 
tos knygos daugiau 
rių, kad praplatinti 
rikos įtakingų žmonių, čekį su
moje dolerio siunčiu. Ačiū iš 
anksto.

“Aukštai Tamstą gerbiąs,
“Kun. V. Slavinai”.

XX.

Jei tik kai-! 
paprašysiuI 
egzemplio- 
tarp Ame-j 

i

i
I
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FOUR LITHUANIAN 
DANCES

Op. 35 
For Piano

By
Vytautas Bacevičius

'Price $2.00
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay,
South Boston 27, Mass.

i

vedybinio gyvenimo metus. Ju
biliejinė puota įvyks Lietuvių 
svetainėje, Hollins St. Girdėjau, 
kad arti 500 svečių jau sukvies
ta. Advokato sūnaus Tomo Gra
jausko žmona rūpinasi šio gar
bingo jubiliejaus eiga ir tvarka. 
Sveikiname.

AMERICAN 
REDCROSS

I

*•

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

uDARBININKĄ" H

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

“Darbininko” kaina metams........
Pusei metų ......................................
Imant tik vieną numerį į savaitę,
metams kaina........................................$2.00
Pusei metų........................................... 1.00

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 
siųskite:—

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

$4.00 
2.00



Penktadienis, Rugpiūčio 24, ’45 darbtntnkas 6

KUN. DR. JUOZAS B. KONČIUS, 
BALF Prezidentas, Bostone

Trečiadienį, rugp. 22 d., š. m., : 
į Bostoną atvyko BALF Centro i 
prezidentas Kun. Dr. Juozas B. 
Končius. (Su juomi vyko ir ke
lionės draugas kun. Lukšys, 
Shenandoah, Pa., lietuvių par. 
asistentas). Ta proga vietinis 
So. Bostono BALF skyrius tu
rėjo ant greitųjų sušauktą savo 
egzekutyvio štabo narių susi
rinkimą ir dar nemažą būrį in
teresuotų, kurie buvo patyrę iš 
pranešimo apie atvykimą aukš
to svečio į Bostoną ir malonų 
pasidalinimą bėgančiomis min
timis apie šelpimą lietuvių pa
bėgusių ar ištremtų į svetimus 
kraštus.

Formaliai susirinkimą atidarė 
vietinio skyriaus pirmininkas 
Dr. P. Jakmauh, vėliausio susi
rinkimo protokolą perskaitė se
kretorius adv. K. Kalinauskas.

Šalpos darbą labai nuoširdžiai 
parėmė ir vietinis klebonas kun. 
Pr. Virmauskis. Jis gražiais pa
vyzdžiais nurodė, kad mes Lie
tuvos žmones privalome remti 
ir tai yra visų reikalas. Priminė 
pereitą sekmadienį Monsignoro 
Wright, D. D., padarytą pareiš
kimą šventinant parapijinę mo
kyklą, kad pasaulio turtai yra 
visų turtai ir jais visi turi da
lytis ir naudotis. Taipgi pažy
mėjo neigiamus apsireiškimus, 
tai yra daromus vaikėzų, dau
žant ir ardant tvoras, namus ir 
t. t. Labai palankiai atsiliepė a- 
pie kilnų kun. Dr. J. B. Kon
čiaus darbą ir linkėjo pasiseki
mo.

Susipažinus su šio susirinki
mo sušaukimo reikalu Kviesta 
svečias, BALF Centro prezi- 

£ dentas tarti savo žodį. Kun. Dr. 
J. B. Končius, kaipo Centro vi
sų reikalų širdis ir plačiai žinan
tis, o prie to visa širdimi atsi
davęs mielaširdystės darbui, 
kad tik būtų suteikta Lietuvos 
pabėgusiems nuo teroro žmo
nėms pagalba, kalbėjo aiškia 
šalpos reikalingumo tema.

Kun. Dr. J. B. Končius, dary
damas įžangą savo kalbos prisi
minė, kad Lietuvos žmonės yra 
nešę vergiją, baudžiavą, perse
kiojimus ir trėmimus nuo se
niau. Tą mums pasako Lietu
vos istorija. Toji priespauda ir 
privertė lietuvį keltis į svetimą 
kraštą ieškoti ramesnio ir lais
vesnio gyvenimo. Ir buvo tai 
laimė, kad lietuviai’ atvyko į 
Jung. Valstybių Ameriką. Toje 
šalyje, kur pilnai žydi keturios 
laisvės. Ir štai dar atmenami tie 
laikai, kada pirmam pasauliniui 
karui praūžus Amerikos lietu
viai stojo į talką atstatyti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Šiam gi antrajam karui Euro
poje nurimus randame tūkstan
čius lietuvių pabėgusių iš savo 
tėvynės, jau patyrus diktatorių 
— juodojo ir raudonojo — tero
rą, į svetimus kraštus, į vaka
rus, iš kur buvo tikėtasi patirti

BŪBBE* DIRECTOR—Rob- 
ert S. Wilson has been 
named to succeed John L. 
Collyer as the nation’s rub- 
ber director. Announcement 
was made from Vashington, 
D. C., by War Production 

Chief J. A. Krug.

žmoniškumo ir pagelbos. Ir to
kių pabėgėlių ir tremtinių bei 
prievarta išvežtų sunkiems dar
bams į Vokietiją ir jos buvusius , 
okupuotus kraštus priskaitoma 
apie 350,000 ligi 400,000 žmo
nių. Tie žmonės be tėvynės, be 
pastogės, kenčia badą, šaltį ir 
ligas. Jiems reikalinga būtina 
pagelba.

Tuos be tėvynės atsiradusius 
Vokietijoje ir kitur žmones da
linai šelpia, ten kur pasiekia, A- 
merikos armija. Jie duoda 
jiems tik maisto tiek, kad jie 
apsigintų nuo bado. Bet tie žmo
nės reikalingi drabužių. Jie, su
lig Amerikos valdininkų prane
šimų, yra taip apdriskę, kad lo
pas ant lopo nesilaiko. Ten yra 
ir mažamečių vaikų, kuriems y- 
ra verkiantis reikalingumas pa
siųsti drapanėlių. Ypač dabar, 
kai žiema artinasi ir jų likimas 
nepagerėjęs. Europoj butų sto
ka ir jie gyvena arba koncen
tracijos kempėse po 1000 ar 
daugiau žmonių, kur, aišku, bus 
ir šalčio ir vargo.

Buvo manyta, kad tuos visus 
pabėgėlius ir ištremtuosius bei 
išvežtuosius į Europos vakarus 
grąžins prievartos keliu į savo 

, kraštus. Bet Amerikos ir Britų 
. Karo vadovybės sutiko nedaryti 

prievartos sugrįžimui į okupuo- 
. tą Lietuvą. Tas faktas nusisto

vėjo ir manoma jis nepasikeis.
Kas daroma, kad padėjus ne

laimėje tiems mūsų broliams ir 
sesėms?

Kadangi BALF yra narys Na
tional War Fund, todėl iš to 
fondo gauna jai numatytas 
sumas sulig nurodyto biudžeto, 
kiek kur ir kam reikia ir jas iš
siuntinėja. Taip pereitais me
tais BALF gavo $356,500. Yra 
suorganizuoti bešalių žymių as
menybių komitetai — Švedijoj, 
Danijoj, Prancūzijoj, Šveicari
joj, Italijoj, Ispanijoj, Portuga
lijoj ir kitur ir per tuos komite
tus šelpiama ten esančius pabė
gusius Lietuvos studentus ir 
šiaip Lietuvos žmones. Studen
tai gauna stipendijas, kad ga
lėtų tęsti mokslus. Į Vokietiją ir 
Austriją pagelba teikiama per 
Amerikos karinę valdžią. Nu
siųsta ir į Lietuvą per Sovietų 
Rusiją 80,000 svarų drabužių ir 
daug medikamentų. Tos visos 
tranzakcijos padaryta su Fe- 
deralės Amerikos valdžios leidi
mais ir užgyrimu National War 
Fund vadovybės. Siunčiant į 
Lietuvą per Rusiją minėtus 
siuntinius buvo reikalauta, kad 
Rusija įsileistų mūsų BALF į- 
galiotinį prižiūrėti šalpos darbą 
ir patirti kaip daug reikalinga 
šalpos visai Lietuvai. Bet ligi 
šiol to sutikimo negauta ir jo
kio pranešimo apie gavimą ir 
išdalinimą • drabužių. Vis tik 
manoma, kad dalykai pasikeis 
ir mūsų įgaliotinis galės nu
vykti, ir į Lietuvą daugiau ga
lima bus nusiųsti reikalingos 
pagelbos.

Pramatant didelį reikalingu
mą šalpos nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams sekantiems me
tams National War Fund sky
rė 600.000 dolerių. Bet už tuos 
pinigus negalima pirkti drabu
žių nei avalinės. Iš tų pinigų ga
lima skirti persiuntimui bei pa- 
samdymui sandėlio lėšas. Dra
bužius patariama rinkti po visą 
plačią Ameriką ir tam valdžia 
duoda leidimus.

Kaip padaryti sėkmingas dra
bužių vajus? Kas darytina Bos
toniečiams tokiame didmiestyj? 
Visu pirma reikia suorganizuo
ti didelis Clothing Campaign 
komitetas. Pavyzdžiui reikia 
Garbės komitetą pakviesti — 
Miesto Mayorą, Mokyklų virši
ninkus. atsikreipti į didelį lietu
vių prietelių Arkivyskupą, pa-

K EUROPIS
Į Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolynų,

(Our Lady of Sorrows Convent) Thatcher St., Brockton, Mass.

BROCKTON, MASS. 5HOWIHG
OUR LADY OF SORROWS CONVENT. 

from city EHGiNeeits office aug-mas.
HAROLO 5.CROCRER, CITV tNG'R.
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AUTOBUSU — Iš Bostono važiuoti elevatorių ligi Ashmont Station ir iš ten paimti 

Autobusą (Autobusai išeina kas pusė valandos) su užrašu Brockton arba Fall River. Rei
kia važiuoti ligi pat centro Brocktone — School St. Ten išlipus paimti trumpai kelionei 
autobusą su užrašu Crescent arba Whitman ir važiuoti ligi Crescent Avenue. Ten išlipus 
bus nurodyta kaip nueiti į Thatcher St., kur randasi vienuolynas.

ATTTOMORn .TAIS — Iš Bostono važiuoti į Brocktoną Route 28, ir atvažiavus Brock
tone sukti j kairę Crescent gatve ir važiuoti ligi Siimmer gatvės ir sukti po dešine ir va
žiuoti Summer ligi Pine St. ir vėl po dešinėj Pine gatve ligi Thatcher ir ligi vienuolyno.

Springfield, Mass., Vyskupijos

DEIMANTINIS JUBILIEJUS
1870-1945 m.

(Tęsinys)
1845 met. jam į pagalbą atvy

ko du ypatingo darbštumo ir 
tikrai neišsemiamo pasišventi
mo kunigu: Jonas Brady, vėliau 
savo darbuotę išvystęs Chico-

kviesti CIO ir AFL unijų va
dus, stambų biznierių, žurnalis
tą, žymų pryčerį ir svetimtautį 
kunigą, žymų žydą rabiną, ir 
tam panašiai. Prie to garbės ko
miteto jūs patys esate darbo 
egzekutyvis komitetas, visam 
vajaus aparatui sukti sudaryti 
planą ir galima pasamdyti tam 
laikui vedėją. Skirti tris dienas 
ar savaitę rinkimui drabužių 
po visą miestą per visas mokyk
las nukentėjusiems lietuviams.

Tokio planingo veikimo pa
sekmės turi būti milžiniškos.

Taip tai painformavo BALF 
prezidentas Bostoniečius, kaip 
jie gali išjudinti koloniją ir 
gauti iš svetimtaučių užuojau
tą ir drabužių.

Formaliam susirinkimui užsi
baigus prasidėjo nuoširdūs as
meniški susipažinimai. Štai 
“Darbininko” redaktorius p. A. 
F. Kneižys perstato BALF pre
zidentui eilę arčiau sėdinčių as
menybių, būtent: Praną Razva- 
dauską, L. Vyčių Centro pirm, 
ir BALF sk. vice-pirm., Feliciją 
Grendelytę, L. Garbės konsulo 
sekr, L. Vyčių Centro fin. sekr. 
ir BALF sk. fin. sekr., L. Švel
ni, L. Vyčių N. Angį, apskr. pir
mininką. p. Oną Ivaškienę, tau
tiškų šokių mokytoją ir BALF 
sk. Rūbų rinkimo komiteto se
kretorę, p. Tumavičienę, BALF 
sk. vice-pirm., ir daug k. Kmp.

pee apylinkėje ir Bernardas 
O'Cavanaugh — Pittsfieldo, 
Berkshire, apylinkėj. Ir nuo to 
paties Dievo palaiminto laiko 
katalikybės pražydėjimas išsi
vystė visoje dabartinėje vysku
pijoje, kurioje tapo pastatyta 
daug puošnių bažnyčių, įsteigta 
mokyklų ir misijų stočių, neat
sižvelgiant, kad ši visa teritori
ja vis dar priklausė prie Bosto
no vyskupijos. —

I

I 
Conray, konsekruotas šios nau- 

!jos diecezijos vyskupu rugsėjo i 
Jmėn. 25 d., 1870 m., Springfield.' 
Mass.

Užėmęs naujai įsteigtos vys-j 
kūpi jos garbingą sostą, jo val
džioje tebuvo vos 38 parap. baž
nyčios, 43 kunigai, 2 parapiji
nės mokyklos su 12 seserų mo
kytojų. viena kolegija ir viena 
vaikų - našlaičių prieglauda 
Worcesterio mieste.

Per savo 21 metų ganytojavi- 
mo laikotarpį, jis padarė nuos- f 
taniai didelius ir gausius dar
bus Kristaus vy’nuogyne. Budri 

'jo akis ir darbšti, nenuilstanti 
ranka pasiekė kiekvieną vysku- 

j pi jos kampelį ir visuomenės 
;sluoksnių asmenis: turtingus ir 
{vargšus, mokytus ir prasčiokus, 
didžius ir mažus. Jis pastatydi- 

;no daug bažnyčių, koplyčių, vie
nuolių namų: įšventino daug 
kunigų ir per tuos visus metus 

{suteikė Sutvirtinimo 
mentą 77.000 sielų.

Asmeniškai — buvo 
švelnaus būdo, geležinės svei- 

' katos, neišsemiamos energijos 
1 ir uolus savo vyskupiškose pa- 
i reigose. Pragyvenęs tik 59T4 
metų, numirė gegužės mėn. 28 
d., 1892 m. ir palaidotas Spring
fieldo katedroje.

Antrasis Vyskupas
Po pirmojo ir uolaus Spring

fieldo vyskupo mirties, išmin- 
, tingoji Dievo Apvaizda parūpi

no kitą uolų Kristaus tarną. Jo 
Ekscelencijos vyskupo Dr. Tho
mas Daniel Beaven’o, D. D., as-

Darbininko" Jubiliejinio
KONCERTO

i Kuris įvyks Sekmadienį,
■ SPALIŲ-OCTOBER 21,1945

SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE. 
So. Boston. Mass.
GARBĖS RĖMĖJAI:

Antanina Majauskaitė, So. Boston, Mass. $25.00 
Lietuvos Piliečių Franklin Club, Brockton. Mass. 10.00 
Feliksas Simanavičius, So. Boston, Mass.......... 10.00
Kun. Antanas Dubinskas, Baltimore, Md. .......... 10.00
Adv. Juozas ir Marijona Gailius, S. Boston, Mass. 10.00

RĖMĖJAI:
Kun. Alb. J. Zanavičius, Bridgeport, Conn. 

j Kun. P. Virmauskis, So. Boston, Mass...........
; Mrs. A. Loh, Brighton, Mass..........................
Larry Švelnis, So. Boston, Mass...................
St. Mickevičius, So. Boston, Mass.................

Prisidėjusieji Mažesnėmis Aukomis:
Mrs. Pavilionis, So. Boston, Mass.................
K. J. Jutkevičius, Westfield, Mass................

j Mrs. C. Aukštikalnis, Gardner, Mass............
Emilija Tuskienė, Bridgeport, Conn..............
Kun. Pr. Strakauskas, Lowell, Mass..............
Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y................
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass. .........

iMr. C. Malulunas, Waterbury, Conn.......
V. Sadauskas, Donorą, Pa..............................

I K. Jakutis, Bridgeport, Conn........................
Kun. A. Ezerskis, Wilkes-Barre, Pa.........
Kun. L. Praspalius, Dayton, Ohio.................
Petras Kiburis, Dorchester, Mass..................
Kun. J. Kudeckas, Luzerne, Pa......................

Į Kun. B. Gurinskas, N. Y. C.............................
{Kun. vJ. Klimas, York, Pa..............................
į Teresė Zaretskaitė, Dorchester, Mass.........
Zofija Žičkus, Dorchester, Mass. .................
Adv. K. Kalinauskas, So. Boston, Mass. ......
Mrs. M. Stankevičienė, VVaterbury, Conn.....
Petras Galinauskas, So. Boston, Mass..........
Kun. J. Albavičius, Cicero, III.........................
V. Patrick, Hartford, Conn............................
J. Braizis, Gardner, Mass...............................
B. Mitenis, Brooklyn, N. Y............................
N. N., Montello, Mass....................................
B. Mikaliunas, Brooklyn, N. Y......................
John Urbin, Phila., Pa...................................
Ona Zalinauskas, N. Cambridge, Mass........

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo
širdumą laikraščiui “Darbininkui”.

Administracija.

6.00
6.00
5.00
5.00
5.00

3.00
2.00
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Pirmasis Springfieldo 
Vyskupas

Paaugėjus katalikų skaičiui 
keliolika tūkstančių ir įsistei
gus kelioms dešimtims parapijų 
su vietinėmis katalikiškomis 
mokyklomis, popiežius Pius IX 
savo iškilmingu laišku — bula, 
birželio mėn. 14 d., 1870 metais, 
atskirdamas nuo Bostono arki
vyskupijos. įsteigė Springfield, 
Mass.. vyskupiją. į kurios sie
nas įėjo 5 virš minėti pietvaka
rinės Mass. valstybės apskri
čiai.

Pirmuoju jos vyskupu pasky
rė ypatingo uolumo, pasišventu
sį Šv. Jono. Worcester, Mass., 
parapijos kleboną, kun. Patri- 
cką Thomą O'Reilly, D. D.

Garbingas ganytojas gimė! 
gruodžio mėn. 24 d., 1833 m..;menyje. Šis Ganytojas gimė ko 
Boylan mieste. Cavan • apskr. J vo mėn. 1 d.. 1851 m. pačiame 
Airijoje. Kunigu įšventintas Į Springfieldo mieste, kuriame 
Bostono vyskupo J. Bacan’o Šv.ituo laiku tebuvo vos viena ma- 
Kryžiaus katedroje rugp. 15 d., jža medinė katalikų bažnytėlė ir 
1857 m. Pagaliau Apaštališkam! tik 35 katal. šeimos. Užbaigęs 
Sostui paskyrus jį vyskupu bir- tinkamus filosofijos ir teologi- 
želio 12 d.. New Yorko kardino- jos mokslus St. Mary’s Semina- 
las J. McCloskey. asistuojant rijoje. Baltimore. M. D.. 
Bostono vyskupui J. J. Williams džio mėn. 18 d. 1875 m. tapo į- 

'ir Albany, N. Y. — vysk. J. J. šventintas kunigu ir ilgą laiką

Sakra-i

begalo

i
darbavosi klebonu Šv. Rožan- gimtame mieste, toliau jis juok
čiaus parap., Holyoke, Mass. Įslinosi tėvų jėzuitų vedamoje 

Popiežius Leonas XIII jį išrin- Mungret kolegijoje, Lemerick’e, 
kęs iš daugelio kitų vyskupijos Airijoje. Ją sėkmingai ir su di- 

j kunigų, paskyrė antruoju džiais pagyrimais užbaigė 1892 
: Springfieldo vyskupu, kuris ir m., įsigydamas Bachėlor of 
> buvo konsekruotas antrojo Bos- Arts mokslo laipsnį, 
i tono vyskupo Bened. Fenwyck’o 
'spalių mėn. 18 d., 1892 metais. 
I Įspūdingose iškilmėse dalyvavo 
i popiežiaus Legatas prelatas 
. Tonti, daugelis vyskupų, 500 
kunigų ir minios tikinčiųjų pa
čioje Springfieldo katedroje.

Per 28 savo garbingo vysku
pavimo metus, be tiesioginių sa
vo pareigų, jis ypatingai rūpi
nosi naujų parapijų įsteigimu, 
puikių bažnyčių statymu, įvai
rios rūšies katal. mokyklų, ligo
ninių ir prieglaudų statymu, y- 
patingai labdarybės įstaigomis. 
Jis taipgi įsteigė ir pirmąją lie
tuvių Šv. Kazimiero karalaičio 
parapiją, VVorcester, Mass., spa
lių mėn. 22 d. 1891 metais. 
Daug įšventino kunigų ir sese
lių - vienuolių. Jo vyskupiškos 
antspaudos ženklas buvo: — 
Michael Salotis Signifer” — šv. ■ 
Mykolas yra išganymo nešėjas. 
Pragyvenęs 69 metus, 8 mėn. ir 
4 dienas, mirė spalių mėn. 5 d.. 
1920 met. ir palaidotas Spring
fieldo katedroje.

Sugrįžęs 
Amerikon įstojo į tėvų Sulpici- 
jonų vedamą Montrealio kuni
gų seminariją. Kanadoje, kurią 
užbaigęs tapo įšventintas kuni
gu gruodžio mėn. 18 d., 1897 
metais.

Padanges Aras —
Kun. S. J. Vembrė.

(Bus daugiau)

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

gruo-

Dabartinis Vyskupas
Jo Ekscelencija dabartinis 

vyskupas Thomas Maria O’Lea- 
ry, D. D., yra didelio šventumo, 
gilaus proto ir milžiniškos e- 
nergijos asmenybė. Jis 
rugp. mėn. 16 d., 1875 m. 
ver. N. H., iš turtingų ir 
dievobaimingų Mykolo ir
garėtos O’I^ary tėvelių. Užbai
gęs parapijinę mokyklą savo

gim?
Do- 

labai 
Mar-;

STILL DF31OCRATIC—Mrs.
Clement R. Atlee, wife of 
new Prime Minister of Er.g- 
land, shown drving tca ir.ug 
after servlng home troops at 
gun posts while a YMCA 

ts'erker,
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HASHUA, H. H.
PARAPIJOS SKOLŲ 
NAIKINIMO VAJUS

Pereitą sekmadienį klebonas 
pranešė, kad šv. Kazimiero pa
rapijos skolų naikinimo vajus

zburg. Vokietijoj. Jo pareigos 
buvo ir yra daryti operacijas 
karių ligoninėse. Jis yra užsitar
navęs penkias kovos žvaigždes 
ir citaciją. Pasibaigus karui 
Europoje, kap. Dr. Judickas 
kartu su kitais buvo pasiųstas į 
koncentracijos stovyklas Vo
kietijoj. Jis apie vieną stovyk- 

I lą rašo, kad "ten buvo 16.000 
politinių kalinių įvairių tauty
bių”. kurių stovis buvo pasi
baisėtinas. Daugiau kaip 300 
kalinių mirdavo kasdien iš ba
do ir nuo įvairių ligų. Naciai 
kasdien galėdavo sudeginti tik 
po 90 lavonų, nes tik tokio di-i 
durno buvo pečius. Taigi kiti 
lavonai buvo sukrauti į krūvą, 
kaip malkos. Kada Amerikos 
kariuomenė užėmė tą koncen
tracijos stovyklą, tai sužinojo, 
kad savaitė prieš atvykimą bu
vo masiniai palaidota į dvi vie-l 
tas. Vienoje duobėje sumesta 
1.500 lavonų, o į kitą 750.

“Mes greitu laiku sumažino
me mirimų skaičių, aprūpinda
mi kalinius maistu ir sveikatos 
priežiūra.” rašo kapitonas Dr. 
Judickas.

Laimingi yra tie žmonės, ku-, 
rie yra Amerikos kariuomenės 
zonoje. Ne tik vokiečiai, bet ir 
visi kiti, ypač lietuviai, 

į randasi Jung. Valstybių 
•zonoje, džiaugiasi ir žino, kad 
jų gyvybei nebegręsia pavojus. 
Nelaimė tiems, kurie pateko į! 

į sovietų Rusijos vergiją. Visi!
bėga, kurie tik gali, iš Rusijos 
“rojaus”. Dzūkelis.

, rus jų mylimai dukrelei Rožei. 
Lai a. a. Rožės Atkinaitės vėlei 
Dievas suteikia amžiną ramvbę 

I

p. Juozas Staniulis,
kp. narys, jau kelinta 
kaip serga ir yra Dr. 

jau prasidėjo ir keletas parapi- pos priežiūroj. Linkime
jiečių atnešė į kleboniją po 50 čiausia pasveikti, 
dolerių. Kitą mėnesį pradės lan
kyti parapijiečius namuose. 
Darbas sunkus, bet klebonas 
tikisi gerų sėkmių, nes parapi
jiečiai tikrai nori nusikratyti 
skolų.

NAUJŲ VARGONŲ FONDAS
Merginų ir moterų klubas 

ketvirtadienių vakarais ruošia 
kortavimo vakarėlius to fondo 
naudai. Pasekmės geros.

šv. Onos draugija yra vienin
telė. kuri suruošia šaunius pik
nikus. Dabar žada suruošti var
gonų fondui. Jau viena poniutė 
dovanojo dovaną laimėjimui.

Pikniko rengimo komisijoje 
visuomet dirba pp. Antanina 
Tamulionienė. Alena Januškevi
čienė ir Uršulė Grauslienė.

MŪSŲ KAREIVĖLIAI
Dabar jau daug sutinkame 

mūsų kareivėlių namuose. Vieni 
atostogauja, o kiti visai atleisti 
iš karo tarnybos. Teko sutikti 
Įeit. Joną Latvį, pp. Aleksandro 
ir Agotos Latvių 
Juozą Blekaitį ir 
Bolį Degesį.

Šiomis dienomis

sūnų, karį 
Įeit, teisėją

gavo laišką 
nuo savo sūnaus kario Jono Na- 
dzeikos. kad jis buvęs arti Lie
tuvos. Jis norėjo važiuoti į Lie
tuvą. bet Rusijos pareigūnai ne
davė leidimo. Karys Nadzeika 
rašo, kad Prancūzijoj iš bažny
čios išėjęs sutiko daug lietuvių. 
Jie visi prašo lietuviškų laikraš
čių. Dzūkelis jau pasiuntė svarą 
laikraščių, nes daugiau į vieną 
pundą paštas nepriima.

LDS 65 kuopos valdyba ir na
riai reiškia gilią užuojautą pp. 
Antanui ir Rožei Atkinam, mi-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas PatamavlmaM“

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

I

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
507 Main St.

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

i

ŠIRDINGAI DĖKUI

I
LDS 65 
savaitė

K. Um-!
kogrei-

A. t A.
Po trumpos ligos mirė 

Rožė Atkinaitė. 23 metų 
amžiaus, pp. Antano ir Ro
žės Atkinų. LDS 65 kp. na
rių. duktė. Velionė buvo 
ramaus būdo ir kuri laiką 
vargonininkavo Šv. Kazi
miero lietuvių par. bažny
čioje.

Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Kazimiero par. bažny
čios Šv. Kryžiaus kapuose. 
Gedulo šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. Dr. M. Cibuls
kis. asistavo kun. J. J. Va- 
lantiejus iš Waterbury, 
Conn. ir kun. Jonas Ska- 
landis iš Stoughton; kun. 
Dr. A. Bružas buvo cere
monijų vedėju: kun. Henry 
Sampson. M.S., iš Altmont. 
N. Y., ir kun. Juozas Buce- 
vičius. M.S.. buvo akoly- 
tais. ir kun. I. Abromaitis. 
M.S.. iš Hartfordo.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Garbės karstnešės bu
vo Sodalietės — pp. Juo- 
zapina Utkaitė, Marė Sta- 
niulytė, Paulina Zapenaitė 
ir Alena Januškevičiūtė. 
Karstnešiais — pp. Vincas 
Mitchell, Jokūbas ir Pra
nas Leonai iš Lewiston. 
Me.. Kazys Bartkus, Juo
zas Juknevičius ir Julius 
Aroska.

Laidotuvėse patarnavo p. 
Kazys Kazlauskas, laidotu
vių direktorius.

pp. Atkinai, velionės tė
veliai yra 65 kuopos nariai, 
“Darbininko” skaitytojai 
ir rėmėjai. LDS Centras ir 
“Darbininko” vadovybė 

I reiškia pp. Atkinam gilią 
I užuojautą.

NORWOOD, MASS

kurie *i karo

Šiomis dienomis pas gimines 
i lankosi p. Vaclovas Sereika iš 
New Jersey. Jis su žmona atos
togauja. p. Sereika yra buvęs

jvaitės atostogas gražiame York 
iBeach maudynių rezorte. Maine.
P-lė G. Jakutytė savaitės atos
togas Hampton rezorte, N. H. 
Pp. Jakučiai irgi praleido porą 

' dienų besimaudydami Hampton 
; maudynėse. ■■

Mūsų parapijos N. J. Seselės, 
praleidusius vasarinį poilsį, grį
žo į namučius ir jau rengiasi 

, prie sunkiųjų mokslo metų pra
džios. Seselė Cecilija, kuri per
gyveno sunkią operaciją, jau y- 
įra pasveikusi ir grįžo vienuoly- 
nan. Sekmadienį, rugpiūčio 26 
d. bažnyčioje įvyksta pirma ko- 
lekta dėl grįžusių Seselių. Pa
remkime.

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju

siems?

A. a. Jonas Jeskelevičius
aprūpintas Paskutiniais Šventais Sakramen

tais mirė Broektono miesto ligoninėje, rugpiū
čio 8 d., 1945, o rugp. 11 d. po gedulingų pamal
dų, palaidotas Kalvarijos kapinėse.

Aš nuoširdžiausiai noriu padėkoti gerb. kun. 
Jonui Švagždžiui, kun. Juozui Petrauskui ir kun. 
Feliksui Kenstavičiui už Šv. Mišias ir palydėji
mą į kapines. Dėkoju visiems savo giminėms ir 
draugams už Šv. Mišių bukietus ir gėles. Ačiū 
Sesutėms ir visiems už karštas maldas ir man 
suteiktą suraminimą liūdesio valandoje. Dėkoju 
laidotuvių direktoriui p. Warabow už nuoširdų 
patarnavimą. Ačiū, ačiū visiems ir visoms, kurie 
tik kokiu nors būdu prisidėjo prie a. a. Jono lai
dotuvių.

Nuliūdusi,
Marijona Jeskelevičienė, žmona.

nė (Volungevičiūtė) Osipavičie- nyčios prižiūrėtojas p. J. Kont- 
nė, 30 metų amžiaus, gyv. Tre- 
mont St. Palaidota trečiadienio 
rytą, rugp. 22 d. iš Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčios High- 
land kapuose. Velionė buvo pa-

Trečiadienį, rugpiūčio 15 d., 
P. Šv. į Dangų Ėmimo šventėje 
mūsų bažnyčioje vakarinėse pa
maldose ,naujos Sodalicijos na
rės priėmė įžadus, kuriuos joms 
suteikė kun. A. Baltrušiūnas, 
Sodalicijos apskr. Dvasios Va
das. Mūsų Sodalicija padidėjo 
gražiu būreliu. A.

WORCESTER, MASS.

D.

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 

Warehouse, 
101 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.

Sodai ietės
Taigi, 
laiką 

ežero,

su savo 
jeigu norite 

praleisti prie 
kur karštyje 
susipažinti su 

tai

filė Aukštikalnytė, Pranė Užda- 
vinytė, Adelė Kondrotaitės, 
Winfred Sereičekiūtė, Teresė 
Jurgelionytė, Darata Puišytė, 
Elena Puišytė, Genovaitė Žva
liauskaitė, Marijona Žvaliaus
kaitė, Angelą Žvaliauskaitė, Al
bina Matulytė, Augenija Matu
lytė, Jonė Rutelionytė, Rita Ro- 
manaitė, Ieva Jurgelionytė, Al
freda Sarapaitė. Garbės pirmi
ninkas yra dvasios vadas, kun. 
Jonas J. Bakanas. Raštininkė.rimas su žmona praleido links

mai laiką besisvečiuodamas pas 
savo dukrelę ir žentą, p.p. S. A.

. Railus. Stoughtone. Ta proga 
;p.p. Kontrimai svečiavosi pas

šarvota Warabow Laidotuvių' draugus ir gimines ir Brockto- 
name, 1156 Washington St. ne. p. Kontrimui neesant na- 

Paliko dideliame nuliūdime muose, bažnyčią prižiūrėjo p. 
vargonininku”'Sv? Juįio lietu- .Vyra Mykol!l Osipaeičių, kuris' M. Norbutas.

taipgi buvo >a J. V. karo tarnyboje, moti- —----------- _
1 Medveskienę,j seKmaaieni, rugpiucio a.
jyv. Tremont St., ir vieną bro-'mūsų bažnyčioje, 11:30 vai., iš- 
lį Bronių, kuris yra J. V. Laivy-; kilmingas šv. mišias su asista 
no tarnyboje. • atnašavo Tretininkų vizitato-

A. a. Bronė (Volungevičiūtė) rius Tėvas T. Grassmann, O. C. 
turėjo ©Sipavičienė gūnus Newton Up- ’ ProSa jo sidabrinio kunigyS-Į 

• 1 ----- -- -

vių parapijoj ir taipgi buvo K<1I J ‘-dinyuoje, muu- ...I-Darbininko” admfnistratCH Medveskienę, | Sekmad^. rugpmao 19 d.

įrium. Atvykęs atostogoms jis;®'
Į visuomet aplanko Norwoodą.
IĮ

Pereitą sekmadienį Šv. Jurgio 
lietuvių par. Sodalietės 

Į išvažiavimą į Blue Hills.
I
I
iI šeštadienį pas savo mamytę, 
sesutę ir švogerį pp. Kay (Ka
valiauskus) atvyko poilsiui ka
rys Vincas Jakas.

Sv. Kazimiero Parapija
Sekmadienį, rugpiūčio 26 d., 2 

vai. po pietų, Maironio parke, 
Shrewsbury, įvyks Šv. Kazimie
ro par. Sodaliečių metinė GE
GUŽINĖ. Pasižadėjo atvykti ir 
iš kitų Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijų 
draugais, 
linksmai 
gražaus
galėsite atvėsti, 
jaunomis Sodalietėmis, 
kviečiame visus atvykti.

Toje metinėje GEGUŽINĖJE 
bus ne tik graži programa, bet 
ir skanių valgių ir įvairių gėri- 

|mų. Komisiją sudaro sekančios 
i panelės: Darata Galevičiūtė, 
[Rita Delionytė, Irena Uždaviny- 
i tė, Genovaitė Kondrotaitė, Teo-

LITHUANIAN 
NAHONAL ANTHEM 

Lietuvos Himnas
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

per Falls, Mass. Norwoode pra- tės jubiliejaus. Po pietų, pirmą; 
_ • nn ____ valanda naraniinc o i n o l-‘gyveno apie 20 metų.

CAMBRIDGE. MASS.

Bg

M Augustvalandą, parapijos svetainėje į- 
vyko bankietas pagerbimui Tė
vo Grassmann ir taipgi Treti
ninkų “Reunion” ir visos apy
linkės Tretininkų suvažiavimas.Penktadienį, rugpiūčio 17

p. S. Vaitekienė New England Bankiete dalyvavo vietiniai ku- 
ligoninėje pergyveno nigai ir svečiai kunigai: Kun.i Womens

užbaigęs dviejų metų mokslus i 
į St. Clement Hali, J 
: buvo sugrįžęs keliom dienom 
poilsiui. Antradienį išvyko į šv. 

Kapitonas Judickas Rašo Jono Seminarijos vasarvietę,
Meredith, N. H., kartu su kitais ' 

~ kito mėnesio'
! pradžioje, būtent, 7 d.

i f
Stasys V. Judickas, kuris yra: 
J. V. armijos chirurgas Europo- 
je. rašo apie baisų Vokietijos 
nacių terorą koncentracijos sto
vyklose. Jis matęs vienoje vo
kiečių koncentracijos stovyklo
je sumestus žmonių kūnus į 
krūvą, kaip malkas. Tai buvęs 
baisus vaizdas.

i
I

-

1

Apie Nacių Terorą
Šiomis dienomis kapitonas. studentais. Grįš

Į

d.. SALE....... _ . , Į "UUK1U UįįVUlUVJv Uitai 11 3VCV1O.1 n.uuiga.1. liuli. Į
Pp. Kneizių sūnūs Antanas,; .. „ .. * „ , ... , _ :&.__ _____ sunkią operaciją. Po operacijos, Dr. K. Urbonavičius, kun. Sau-i?g? 

* “U'“’1“"* i kuri pavyko laimingai — Dr. P.! lėnas ir kiti. Muzikalę progra- j Brightone, I „ , . _ ____ . ... .. .. ..~ išpildė muzikas p. M. Kar- W
bauskas, solistai — p. K. Sama-1^ 

■ lis, p. V. Samalis ir dainininkė' & 
p-lė M. Grybaitė. Publikos daly-Į 
vavo labai gražus būrelis. Para- į 
pi jos klebonas kun. Juškaitis, 
pagerbdamas Tėvą jubiliatą, i- @ 
teikė jam piniginę dovaną su- @ 
moję S100.00, ir taipgi įteikta. ?K? 
jam dovanėlė Tretininkų vardu, i w 
Dalyviams širdingą asmenišką 
padėką išreiškė sujaudintas! 
pats jubiliatas; taipgi širdingai i 
dėkojo ir parapijos klebonas 
kun.
kurie
mann

iLuzeckaitės priežiūroje, p. Vai
tekienė sveiksta, pp. Vaitiekai 
yra vietinės Cambridge LDS 8 
kps. nariai ir ilgamečiai “Dar- 

. bininko” skaitytojai. Linkime p. 
, S. Vaitekienei laimingai ir greit 
pasveikti.

Šv.Antradienį, rugp. 21 d.
Jurgio lietuvių par. altoristai- i damas pirmą kartą kovos lauke 
berniukai buvo išvykę praleisti Luzono saloje, arti Santa Fe 
dieną į Nantasket pajūrį. Kleb.; miškuose, kautynėse prieš japo- 
kun. S. P. Kneižis berniukus nu- nūs, gražiai drąsa pasižymėjo, 
vežė ir jiems davė progą pasi- Už drąsą pirmą kartą kovos 
linksminti.

Karys J. Baranauskas, kovo-

Kapitonas Stasys V. Judic
kas prieš įstojant į karo tarny
bą praktikavo kaipo gydytojas'; 

: Manchester, N. H. Jis dabar yra 
Į ketvirtas chirurgų grupės narys 
į ir konsultantas ligoninėje Wur-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS i 

PO GLOBA MOTINOS ftVC.
Pirmininkė — Eva Markslenė.

625 E 8th St.. So Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298 

Vlce-Plrmininkė — B GailiūnienA.
8 Winfield St.. So. B»ston. Mass. 

Prot. Ra*t — Ona IvaSkienė.
440 E Sixth St.. So Boston, Mass 

Fin. RaSt. — B. Cunlenė.
29 Gould St., W. Roxbury. Masa. 

Tel. Parkvay—1864-W 
Iždininkė — Ona StantullOtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Btasa 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė.

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

110 H St.. So Boston. Masa
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrų antradienj mėnesio, 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St.. So Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rafttminKę.

*V JONO EV. BL PAftALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Plrmlnlnkas — Pranas TulelkU
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Paranljoe saM; 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

lauke, jis liko apdovanotas 
“Combat Infantry Badge”. Jis 

p. Keršienė, gyv. 25 St. Geor- tarnauja 32 Red Arrow divizi- 
ge Avė., serga. Linkime greito joje, 126 grandyje. Pirmą ka- 
pasveikimo. irišką apmokymą gavo Camp

------------- Wheeler, Virginia, ir po to 4 
Pereitą sekmadienį keletas mėnesius mokėsi kalnuose prie 

Tretininkių dalyvavo Tėvą Vila Verde Trail. Karys J. Ba- 
Grassman’o kunigavimo jubilie- ranauskas namuose turi palikęs 
jaus iškilmėse, Cambridge. Į jauną žmonelę ir dukterį Mary-I 

------------- • tę. Sveikiname.
Pereitos savaitės pabaigoje' Rugpiūčio 14 d. mirė Ona Ta

poma Akvila Lyons išvyko į mulynienė, gyv. 57 Bristol St., 
Moterų Sąjungos seimą, Grand Cambridžiuje. Velionė rugpiū- 
Rapids, Mich. Ji South Station čio 17 d. iš N. P. bažnyčios pa- 
susitiko su p. Tekle Mitchell iš laidota Mt. Benedict kapuose. 
Nashua, N. H. ir kartu vyko į 
seimą.

I _______
Ateinantį sekmadienį, rugpiū- 

I čio 26 d., Federacijos skyriaus 
' susirinkimas neįvyks. Sekantis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 30 
d. Jeigu atsirastų svarbių reU Velionei paskutinį patarnavimą 
kalų, tai valdyba sušauks spe- suteikė graboriai A. Owirka ir 
cialų susirinkimą.

Velionė paliko didžiame nuliūdi
me vyrą — Juozą, tris sūnus — 
Vincą. Joną ir Aleksandrą, du 
iš jų yra karo tarnyboje, ir 
taipgi dvi marčias ir kitas gimi
nes. Palikusiai nuliūdime velio- 

mės šeimai reiškiame užuojautą.

I
i sūnus.

Rugpiūčio 20 dieną mirė Bro-

P. J. Juškaitis, visiems, 
tik dalyvavo Tėvo Grass- 
pagerbimo bankiete.

savaitę mus atlankė šieŠią
kariai: aviacijos viršyla J. Gra
žulis, aviac. viršyla Marcinke
vičius. viršyla Rameika, jūrei
viai, W. Tocionis, J. Tamulynas 

I ir kiti. Karys V. Santackas šiuo! 
tarpu ilsisi namuose, bet greit: 
vyksta atgal į tarnybą, kur jis; 
pergyvenęs operaciją nuo karo; 
žaizdų bus garbingai iš tarny
bos atleistas. Aviacijos viršyla 
A. Bartkus irgi linksmai leidžia 
atostogų

LDS 8
Radaitis, 
tostogas, 
darban. Jis pareiškė, kad kuo
pos susirinkimai, atėjus šaltes-į 
niam orui, bus laikomi regulia-; 
riai, t. y. kas mėnesį, antrą 
sekmadienį.

1F*p. Jakučių dukrelės p. E. Sa-1 
bienė, p. O. Ogelvie, praleido sa- <

laiką pas tėvelius, 

kps. pirmininkas p. P. 
praleidęs 3 savaičių a- 

rugpiūčio 20 d. grįžo

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

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

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

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

411 WASHINGTON STREET f?
BOSTON, MASS. g



Penktadienis, Rugpiūčio 24, ’45 DARBININKAS ?

ŽINUTES
Aukoja Lietuvybės ir Ka 

talikybės Palaikymui

Prasidėjo vajus Šv. Petro 
Parapijos Mokykloms. 

Jis tęsis iki lapkričiomėn.
KAS TUOJ DUODA, TAS 

DVIGUBAI DUODA.
Šv. Kazimiero L. R. K. drau

gija aukavo $12.00 Seserų Jė
zaus Nukryžiuoto namui Brock- 
tone.

Viktoras ir Zofija Žičkai au
kavo Šv. Petro parapijos vie
nuolyno taisai $10.00.

Parapijos mokykloms auka-

vo sekantieji — Kunigas Pra
nas Virmauskis $500., adv. Juo
zas Gailius ir jo žmona Marijo
na — veikėja $25., Juozas ir, 
Julė Petrauskai $25., Ieva Jan
kauskienė užsakė brangų kry
žių.

Po $10. .— Viktoras-Zofija 
Žičkai, Vladas Jakštas, Vincas, 
Baliukonis, Julė Ambrožiūtė, 
Andover, Mass., Konstantinas

Širdingiausiai ačiū visiems už' — 
aukas mokyklai bei lietuvybės 
ir katalikybės ugdymui bei pla
tinimui. Prašome visų kiek tik 
išgalite, aukoti taip kilniam rei
kalui, net iš kelių ir keliolikos 
atvejų. t i

Aukas galima perduoti kuni
gams, seselėms, mokytojoms, 
bei įdėti jas, sekmadieniais, I 
rinkliavom

Dar sykį ačiū. Teužmoka 
jums Dievas šimteriopai už taip 
reikalingą paramą.

DAKTARAI

■— ■ ■ \1 ■■

Tel TROvvbridge 6330

Rapolas, A. P. Neviera ir šei
ma, Adelė Gudienė, P. Bush- 
manas, Barbora Kas, ji pasiža
dėjo sumokėti dalimis visą šim
tinę.

Po $5. — J. Džervienė, N. N., 
Natalija Valentas, Uršulė Svi- 
rinavičienė, Pranas - Ona Tulei- 
kiai, D. Jonušaitė, Andrius Zu- 
romskis, A. Majauskaitė, Ona 
Rusteikienė, Amelija Pavilio
nienė, Teresė Zareckaitė, Vin
cas Jurgelaitis, M. Ukeviičūtė, 
Juozas Meškauskas, Feliksas 
Pažasis, ponia Zaleckienė, S. 
Šmigelskienė, Anna Brown, A. 
Apolis.

Po $3. — S. Strazdauskienė, 
Antanina Kanevičienė, Šležų 
šeima.

Po $2. — Anna Petružis. J. 
Šidlauskas, Petras Kazlauskas, 
Mr. and Mrs. J. Mažeika, Juo
zas Plekavičius, Mr. and Mrs. 
P. Jazukevich, Parapijonukas. 
F. Gaide, N. N., Ona Martinai
tienė, Juozas Trinka, Mr. and 
Mrs. Kasper, Stanley Gaidimo- 
vicz.

I

I

i

DAR GALITE GAUTI 
TIKIETŲ

Ruošiama Ekskursija Traukiniu
IŠ BOSTONO Į

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyną
GREENE, MAINE

J.Repshi$,KD. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

lį

Kaip jau buvo “Darbininke” 
rašyta, kad naujai įšvęsto kun. 
J. B. Rusteikos primicijų progai 
įvyks bankietas rugp. 26 dieną, 
Šv. Petro par. pobažnytinėje sa
lėje, 1:30 vai. po pietų. Kviečia
mi visi dalyvauti ir pagerbti! 
naują Kristaus darbininką — 
kun. J. B. Rusteiką.

Tikietų galima gauti “Darbi
ninko” administracijoje, pas V. 
Valatką, klebonijoje, Medonį 
E. Kuderauskienę, Tarutienę, j 
M. Alčiahskienę, M. Karčiaus
kienę, Pečiulienė, Ramanaus-i 
kienę ir Antanėlienę.

Patirta, kad šeimininkės va
dovybėje ponios Kotrynos Vo- 
sylienės gamina skanius pietus.

Kviečiami visi <

Kun. Jonas Bronius 
Rusteika,

South Bostonietis jaunuolis, 
; penktadienį, rugpiūčio 24 d., š.
m., Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioj įšventinamas kunigu. 
Šventimus suteiks Jo Ekscelen
cija Bostono Arkivyskupas R.
J. Cushing, D. D.

Kun. Jonas
nūs Kazimiero ir Onos (Gendvi- 
laitės) Rusteikų, gimė ir pir
muosius ir vidurinius mokslus 

’ ■ išėjo So. Bostone. Mokinosi Ma
rianapolio Kolegijoj, Hinsdalę, 

: Ulinois ir galutinai baigė gar- 
; siąją St. Meinrad Seminariją,
St. Meinrad. Ind. Kadangi jau
nas kunigas darbuosis Wichita 
diecezijoje, Kansas, tai gavęs to

I

B. Rusteika, sū-

, , ; „ į vyskupo leidimą priimti sventi-dalyvauti. Rap.\ J F . . ...................mus savo gimtoje diecezijoje ir

LANKĖSI

Po $1. — O. Tylenienė, T. Ta-j 
mošiūnas, Petronėlė, Svilienė,1 
Amelija Plekavich, J. Bakunas.i 
Bronė Tilėnaitė, N. N., M. Ba-' 
kunaitė, Anastazija Floyd, N. Į 
N„ Adelė Varža, N. N., M. Kil- 
moniūtė, N. N., J. Šapalis, A. 
Venckienė, Jurgis Razvadaus- 
kas, M. Žilinskienė, J. Baltru- 
šiūnas. Petras Kiburis, N. N.,| 
N. N.„ N. N., N. N., Petras Ka-! 
roblis, O. Masionienė, N. N., A.l 
Rapaitė, Elzbieta Grodienė, Rū
ta Averkaitė, Brooklyn, N. Y., 
Ignas Grubinskas, S. Grigana- 
vičius, S. Razvadauskas.

Smulkpinigiais suaukota $40.

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite: 
BORIS BEVERAGE CO.

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

pa-

štai sulaukta toji didžiai trokš
tama diena.

Tėveliai jaučiasi laimingi su
laukę tokios didingos dienos sa
vo šeimyniniame gyvenime. Tė-

Savininkas

258 Vest Broadvvay,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

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 framed in the 

soft appealing 
Permanė irt Wave.

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

Other permanents from $5. to $50.
Ltucurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

i

Ten įvyks Nekaltai Pradėtosios švenč. Panos Ma
rijos Seserų Lietuvaičiu Vienuolyno, St. Clare’s Vilią, 
Greene, Maine, PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS rugpiū
čio 26 d. sekmadieni.

Geriausia proga praleisti atostogas ir pasigrožėti 
gražia lietuviška gamta MAINE VALSTYBĖJE.

Visi, kurie važiuoja į Maine rugpiūčio 25 d. šešta
dienį, 11 vai. A. M. (ryte) susirenka prie “Darbininko”, 
366 W. Broadvvay, So. Boston ar North Station’e.

Traukinys iš North Station į Levviston, Me. išeina 
12 vai.

Ekskursija grįš į Bostoną pirmadienį 1 P. M. 
Kurie norės, galės grįšti anksčiau.
Nakvynė bus visiems paruošta. RENGĖJAI.

Antradienį lankėsi p. Kurti
naitienė iš Hartford, Conn., ly
dima p. Plutienės. Atsilankymo 
proga, Mrs. Kurtinaitienė pasi-'velis Kazimieras Rusteika yra 
pirko “Vai Lėkite Dainos” ir, atvykęs iš Lietuvos, Vilnijos, gi 
kalendoriaus fondan aukojo $1. i motinėlė Kaunijos, Ukmergės

Lankėsi iš Dorchester Mrs. M.'apskr., Veprių par., Mankūnų; 
Alčiauskienė. Atsilankymo pro- kaimo. Abu priklauso ir darbuo- 
ga atnaujino metams “Darbi-jjasi šv. Petro parapijoje. Pri- 
ninką ir pasižadėjo pasipirkti klauso prie skaitlingų pašalpi- 
“Darbininko” koncerto tikietų. nių ir parapijinių draugijų. Pri-

Trečiadienį lankėsi’ adv. J. B. klausė ir jaunas Jonukas prie’ 
Gailius. Atsilankymo proga į- ; Altoriaus berniukų, 
stojo į “Darbininko” 
nio Koncerto Garbės Rėmėjus,! jėlių. Nuo pat mažens Jonukas 
aukodamas koncerto fondan turėjo noro būti kunigu. Jis ir 
$10.00. dėjo visas pastangas, kaip gali-

Tą dieną lankėsi kun. Pr. Vir- ma pasiekti to kilnaus pašauki- 
mauskis. Atsilankymo proga į- mo tikslą. Štai jis ir atsiekė ir 
stojo į Jubiliejinio Koncerto Rė-; netgi savo ir tėvelių parapijos 
mėjus. aukodamas 
ko” palaikymui $6.00.

Lankėsi Mrs. P. Pavilonis. At
silankymo proga nupirko 3 lai-; ra labai gražūs ir įspūdingi, o 

aukodama; jie yra šiuo kartu atliekami pa-
| rapijos bažnyčioje pravartu pri- 

“Darbinin-į siminti kai kurie posmai. Visų 
rėmėja Ona j pirma jaunas deakonas apsi- 
Cambridge, i velka balta alba

Mass. Atsilankymo proga, kon- petį ant dešiniojo šono persiriša 
certo reikalams aukojo $1.00.

Lankėsi p-lė Anelė šilaliūtė iš j lai ir tų retežių, kurie rišo Vieš- 
Du Bois .Pa. ir Mrs. Elena Mar- 
galienė iš Cleveland, Ohio. Jas 
atlydėjo p-lė Klara Čekanaus
kaitė.

Rugp. 22 d. lankėsi Chicagie- 
tės: Mrs. Frances Ivanauskienė, 
18-tos kolonijos biznierka ir

nių ir parapijinių draugijų. Pri-

I
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Jubilieji-i Vaikelių, Vyčių ir kitų draugi-

“Darbiniu-! bažnyčioje pakeliamas į kuni- 
gystes luomą.

Kadangi kunigo šventimai y-

mėjimo knygutes, 
$3.00.

Lankėsi ilgametė 
ko” skaitytoja ir 
Galinauskienė iš

I

Tėvų Pranciškonu Misijos 
1945 m.

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

Plymouth, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. atlai
dai, rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Ju
venalis Liauba.

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
parapijoje, Šv. Pranciškaus no
vena, rugsėjo 26 d. — spalių 4 
d. — Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers
Mount St. Francis, Greene, M e.

ĮVAIROS SKELBIMAI
THE BROTHERS OF MERCY

Priimame jaunus vyrus nuo 16 iki 
40 metų amžiaus ir specialiai išlavi
name juos prižiūrėti ligonius. Jie už
siima specialiai gailestingais darbais 
Kristaus meilėje.

Dėl platesnių informacijų kreipki
tės — Rev. Brother Novice-Master, 
49 Cottage St., Buffalo 1. N. Y.

IŠSIRENDAVOJA 3 kamba
riai apačioje — ant pirmo flo- 
ro, sinka, elektra, gasas ir visi 
parankumai.

Taipgi išsirenduoja ant trečių 
lubų 4 kambariai. Yra sinka, 
elektra ir visi parankumai. At
sišaukite: 87 W. 7th St., So. 
Boston, Mass. Savininkai gyve
na ant antro floro. (2Jf-28-31)

patį Jėzų Jo Kančioje. Artinasi 
prie altoriaus ir laiko rankoje 
žvakę ir patepimo drobinį kas
pinėlį. Taipgi ant kairės rankos 
turi sulankstytą Kristaus Kry
žiaus arnotą.

Tyliai jis žengia pirmyn pasi
duoti Jo tarnybai... amžinai. Iš 
kitos pusės ateina mėlynai apsi
rėdęs Vyskupas su savo paly
dovais.

Vyskupas pradeda skaityti 
mišias, 
maldų 

| iššaukia 
j aiškiai, tvirtu balsu atsiliepia į 
'savo vardą — ESU. Tuomet 
' kandidatas puola ant veido. 
Prasideda Visų Šventų Litanija.’ 
Litanija atkelia tūkstančius liu
dininkų ano iškilmingo akto, 
kuris čia pat įvyksta. Čia pa
kviesta pats Dievas Jėzus Kris
tus. Marija ir Visi šventieji. Čia 
pat klūpi jo tėvelis ir motinėlė, 
jo artimieji giminės, kaimynai, 
pažįstamieji ir geradėjai...

Litanija baigta. Kandidatas 
Marijos atsikelia. Vaizdas keičiasi. Vys

kupas pirmas uždeda abi rajikas 
ant būsimo kunigo; po jo tą pat 
daro apeigose dalyvaują kuni
gai. Štai jauni kunigai, stiprūs 
kunigai, draugai kunigai, seni, 
kunigai, kurie prisimena savo. sagalio Dievo, Tėvo, Sūnaus ir 
senai gautus šventimus, ir ku-’ šventosios Dvasios palaima nu- 
rie visad patyrė, jog yra saldu įžengia ant jūsų ir pasilieka vi- 
Dievui tarnauti. Kaip meiliai vi
si laimina.

Kandidatas prieina prie vys
kupo. Jis kryžiuoja jo stulą ant 
krūtinės ir uždeda jam ant pe
čių arnotą, bet kryžius užpaka
lyje pasilieka neatlenktas. Cho
ras gieda “Veni Creator”. Jau
nuolis klaupia prieš Vyskupą. 
Šventu Aliejumi jis patepa jo 
pirmus pirštus ir delnus, kalbė
damas maldą: “Teikies, Vieš
patie, šiuo patepimu pašvęsti ir 
pašventinti šias rankas, kad ką 
jos laimins, būtų palaiminta; 
kad ką jos pašvęs būtų pašvęs
ta. Vardan mūsų Viešpaties”, 

j Pateptos rankos yra drobiniu 
į kaspinėliu apvyniotos ir suriš- 
. tos, bet taip surištos, kad jomis 
|vis gali paliesti kieliką, pateną. 
ir nekonsekruotą ostiją. Kai tas' 
yra atlikta. Vyskupas tęsia:' 

(“Imk galią aukoti Dievui auką! 
ir laikyti mišias už gyvus ir mi-į 
rusius. Vardan mūsų Viešpa- 

, ties”. 
, Dabar šventinamas eina į za- nė, gyv. Arlingtone, ištekėjo už 
Įkristi ją, kur rankos yra atris-Į Augustino Kubiliaus, gyv. Wil- 
tos, nuplautos ir drobiniu 
pinėliu nušluostytos. O tas 
pinėlis nuo to laiko stojas

> lės relikvija.
Sugrįžęs prie altoriaus.

; dedant nuo atnašavimo, jis kar
tu su Vyskupu kalba mišių mal-! 
das. tardami net ir tuos galin-' 
gus žodžius, kuriais pakeičiama 

; duona ir vynas. Taip, pirmą sy- ■
> kį. jie įvykdo “tą Tikėjimo pa- 

■ slaptį. Aukavimą. kuris yra tei
kiamas nuo saulės užtekėjimo 
iki nusileidimo”.’ — dėl sielos 
reikalų.

J Naujas kunigas prisimena sa-
• . ...

vuosius — gyvus ir mirusius.

Netrukus, po pirmųjų 
atkalbėjimo kunigas 
vardą ir kandidatas ’

Ramybės ženklas yra suteiktas. 
Iš Vyskupo rankų priima Ko- 

jmuniją. Pasigirsta Dovydo mal- 
da: “Kuo atsiteisiu Viešpačiui 
už visa, ką Jis man yra sutei
kęs? Imsiu išganymo kieliką ir 
šauksiuos Viešpaties vardo”.

Choras gieda:' “Aš jau nebe- 
; vadinsiu jūsų tarnais, bet mano 
. prieteliais.” Jaunas kunigas at- 
Įsistoja ir kalba “Credo”. Taip 
, kalbėjo Petras ir Apaštalai 
' prieš išeidami skelbti Nukry
žiuotą Kristų visoms tautoms.

Dabar naujai įšventintas ku
nigas atsiklaupia prieš Vysku
pą. Jam ant galvos uždeda ran- 

■ ką sakydamas: “Imk Šventąją 
Dvasią. Kam atleisi nuodėmės, 
bus atleistos; ir kam sulaikysi, 
bus sulaikytos”. Iškilmingai jis 

’ prisiekia gerbti savo vyskupą 
ir jo klausyti. Pagaliau, Vys
kupas sako: “Tegul 
ramybė visad būna

Naujas kunigas 
pilna galia. — ne 
žmonių sielas gydyti ir šventin
ti. nuo Krikšto rūbu apvilkimo 
iki paskutinio patepimo, teikia
mo prieš pat Teismą. Galop, 
Vyskupas trumpai taria keletą 
patarimo žodžių, ir tada pakė
lęs rankas laimina: “Tegu Vi-

l

ir per kairįjį

stula. Tai yra nekaltybes ženk-

Mrs. M. Navickienė. Abi vieš
nios išvyko į Brocktoną aplan-, 
kyti Sesučių naują vienuolyną.. 
o penktadienį išvyks pas TT. 
Pranciškonus į Sesučių vienuo
lyno šventinimus.

KARO VETERANU
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, Rugpiūčio-Aug. 26-tą d.
NATIONAL PARKE, MONTELLO, MASS.

Rengia Amerikos Legijono Stepono Dariaus Postas No. 317

Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atvažiuoti ir kartu su 
pirmojo ir dabartinio karo veteranais pasisvečiuoti, atnau
jinti pažintis ir maloniai laiką praleisti. Bus žaidimų, kon- 
testų, dainų, muzikos, užkandžių ir gaivinančių gėrimų.

LIETUVAI .REMTI
PIKNIKAS

----------  Rengia -----------

LIETUVAI REMTI DRAUGIIA 
Chauncy Lake Parke. Westboro, Mass. 
Rugpiūčio-August 26 d., 1945

Gros Dirvelio Orkestras ir dainuos Gabijos Choras 
Kalbės adv. Kalinauskas. Januškis. Michelsonas ir kiti.

BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ.
Visus broliškai kviečia

LIETUVAI REMTI DRAUGIJA.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

Viešpaties 
su jumis.” 
atsikelia su 
sau — bet

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

• suomet".
Po ilgų metų kruopštaus dar-

■ bo iškilmingiausia ir laimin-
■ giausia valanda išmušė. Jis yra
■ Jėzaus Kristaus kunigas — per 
amžius. Visų akyse sužiba aša
ros — džiaugsmo ašaros. Nau
jas kunigas dalinasi savo laime 
— kai pirmą kartą laimina savo

. tėvus, brolius, seseris, gimines, 
' draugus...

Primicijos kun. Jono B. Rus- 
, teikos įvyks sekmadienį, rugp.
26, š. m.. 11 vai., Šv. Petro liet.

■ par., bažnyčioje, W. 5th St., So.
Bostone. Primicijanto pagerbi

amo bankietas įvyks tą pačią 
dieną 1:30 vai. p p., bažnytinė
je svetainėje. W. 5th St.

Tikimasi, kad parapijiečiai ir 
apylinkių lietuviai ims gausų 
dalyvumą tose visose iškilmė
se.

I

APSIVEDĖ

Kmp.

Rugp. 11 d., Paulina Juškie-

kas-, mingtone. Šliūbą suteikė šv. 
kas- Agnieškos bažnyčioje, Arlingto- 
mei- ne. Jaunavedžiai po vedybiniai 

kelionei buvo išvykę į Kanadą, 
pra- ------------------------------------------

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Factory to you
Monuments $85.00 up
Markers 32.00 up

All lettering and delivery 
anywhere in New Engianti

TiVrite for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

GRABORIAI

S.ScraseričiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HCME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2609



Penktadienis. Rugpiū’io 24. '45

&

RYTINIU ~~— 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

GILIAI PRASMINGOS IŠKILMES
Marianapolio parke kryžiaus 
kelius už žuvusius šiame kare 
kareivius. Džiugu, kad moterys 
taip giliai ir gražiai atsimena 
tuos, kurie buvo šio baisaus ka
ro aukos... Jų tarpe buvo moti
nų. kurių sūnūs nesenai žuvo.

NEW BRITAIN. CONN.
PADĖKONĖS PAMALDOS
Karas su japonais baigėsi rug

piūčio 14 dieną. Prezidentas 
Truman septintą valandą vaka
re paskelbė tokį istorinį įvykį. 
Žmonės miniomis plūdo į Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčią padėkoti Dievui už ka
ro laimėjimą. Tuo metu kunigai 
bažnyčioje klausė išpažinčių.- 
Gi žmonių daugybė ėjo prie iš
pažinties. kaip prieš Velykas. 
Kitą dieną buvo švč. Panelės 
Marijos į Dangų Ėmimo šventė. 
Per visas keturias mišias žmo
nių bažnyčioje prisirinko kaip 
sekmadienį ir gausiai artėjo 
prie Viešpaties Stalo. Pamaldų 
metu buvo pagarsinta, kad Pa- 
dėkonės mišios bus atnašauja
mos sekantį sekmadienį.

Rugpiūčio 19. sekmadienį, 11 
valandą ryte. Suma buvo atna
šauta padėkoti Dievui už karo 
su japonais laimėjimą.

Po Sumos, išstačius švenčiau
siąjį žmonės su choru bendraf 
giedojo Suplikacijas, garbinant 
Dievą visų dangaus ir žemės 
galybių Valdovą, ir maldaujant, 
kad Gerasai Dievas apsaugotų 
pasaulį nuo bado, karo ir ug
nies. ir kad suteiktų pastovią 
taiką ir nesibaigiamą ramybę 
gerosios valios žmonėms pašau-; 
lyje.

Rugpjūčio 15 dieną Nekalto; 
Prasidėjimo Vienuolyne. Put
liam. Ct. įvyko giliai prasmin
gos iškilmės — dvi seselės pa
aukojo Dievui savo gyvenimą— 
padarė amžinus Įžadus. Į iškil
mes suvažiavo daug svečių, se
selių giminių ir Kongregacijos 
prietelių.

9:30 prasidėjo iškilmės. Baž
nyčios vardu Įžadus priėmė 
kun. J. Kuprevičius. MIC.. —• 
Marianapolio Namo Vyresnysis, 
ir pasakė turiningą pamokslą 
apie tos aukos gilią prasmę. 
Amžinus Įžadus padarė Sės. 
Marija Benigna (Birutė Rač
kauskaitė) iš So. Boston. Mass.. 
kuri jau treti treti metai lanko' 
kolegiją ir Sės. Marija Celina 
(Bronė Kriaučiūnaitė) iš Law- 
rence. Mass. šiuo laiku Sės. M. 
Celina gyvena Greene. Maine ir 
dirba Šv. Pranciškaus Varpelio 
raštinėje, šios abi seserys yra 
pirmosios seserys prieš tris me
tus atlikusios novicijatą Ameri
koje.

Iškilmingas šv. mišias laikė 
kun. J. Kuprevičius. MIC.. asi-' 
stentai buvo kun. J. Šaulys. 
MIC. ir kun. J. Petrauskas, j 
MIC. Ceremonijų vedėjas buvo 
kun. Dr. V. Andriuška. Į iškil
mes buvo atsilankęs ir Mariana
polio Kolegijos rektorius kun. į 
Dr. J. Vaškas. MIC. Seselių1 
choras labai gražiai giedojo. 
Iškilmėms pridavė daug puoš
numo ir didingumo nauji gotiš
ko stiliaus bažnytiniai rūbai, 
kuriuos šiai šventei padovanojo 
didelės Kongregacijos gerada
rės iš Chicago. III. — K. Alijo- 
šienė. A. Pukelienė. J. Ragaus
kienė ir Balsių šeima. Taip pat 
ir dvi gražios megstos albos 
gautos dovanų. Seselės tomis 
dovanomis labai džiaugiasi.

Po pamaldų sekė iškilmingi 
pietūs. Vaišės praėjo labai jau
kioje. lietuviškoje nuotaikoje.

Svarbus Lietuvių Kareivių 
Motinų Klubo susirinkimas į- 
vvksta Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos svetainėje rugpiūčio 
26. sekmadienį. 3 valandą po 
pietų.

Visos narės kviečiamos daly
vauti. A. T.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne šiuo laiku vieši dvi žymios 
veikėjos iš Chicago. III. — P. 
Ivanauskienė iš Dievo Apvaiz
dos parapijos ir M. Navickienė 
iš Brighton Park.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne. Putnam. Conn. rugpiūčio 
14 dieną reiškiant Dievui padė
ką už Amerikos su Japonais ka
ro pabaigą buvo atlaikuos pa
maldos ir atgiedota Te Deum 
laudamus. Koplyčia buvo pilna 
žmonių iš vakaro atvykusių į 
seserų Įžadų iškilmes.

STACIJOS UŽ KARIUS
Rugpiūčio 16 dieną viešnios at
vykusios Į seserų įžadų iškilmes 
ir vasarotojos bendrai apėjo

BROOKLYN.N.Y.
Rugpiūčio 8 dieną mirė Roza

lija Vanagienė. 74 metų am
žiaus. gyv. Brooklyne.

Palaidota rugpiūčio 11 dieną 
iš Karalienės Angelų parapijos 
bažnyčios Šv. Kryžiaus kapuose 
su trejomis šv. mišiomis. Ka
puose paskutinį palaiminimą 
suteikė kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteri — Julią Terebeizie- 
nę ir Verą Svilainienę. du sūnų 
— Benediktą ir Joną, du žentu, 
dvi marčias, šešius anūkus.

l MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIU 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnauji-nti 
dabar turimą mortgyčiu, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Mt Wa C M IKI f* TOKI

430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON

Points-plus: Point-less

DARBININKAS

Lietuviai Karininkai

P’ Hk
AM ||gį

Any job Jei n does che does well. She K having «tew for dmner (ctew 
meat ic low in red pcints, and there is nothing more nourishmg than a 

good stew) and has alloned it to cool so the can ckim otf the fat. She 
will then reheat the stew just at dinner time. At for Ann. she has been 
frittering the afternoon away as usual. She had a tunafish salad for 

lur.ch and pcured the oil from the can dcnn the dra.n.

pusbrolį C. Budrį, gyv. Water- 
bury. Conn., ir kitas gimines.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje! 
Velionės šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. Rap.

PADĖKA

jautą Stanulių šeimom.
Velionis buvo labai veiklus 

Lietuvos klausimu ir nuoširdus 
katalikiškos spaudos rėmėjas.

Rugpiūčio 5 dieną įvyko Lie
tuvos Vyčių 61 kp. piknikas. 
Dalyvavo gražus būrys svečių, 
bet jaunimas turėjo viršų šį 
kartą. Mažai matėsi senesnės 
kartos. Dalyvavo daug vyčių iš 
apylinkės kuopų.

Šv. Kazimiero draugija rengė 
piknfką dėl Lietuvos Nukentė-

ra pavyzdys kitom draugijom.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
ir visoms už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse mūsų myli
mos motinėlės, a. a. Rozalijos 
Vanagienės, kuri palaidota rug
piūčio 11 d. Dėkojame parapijos 
klebonui kun. J. Aleksiūnui už 
dvasinį patarnavimą, o ypač; jusiu žmonių. Valio, vyrai. Lai- 
dėko jame visiems už šv. mišias į ^as bus vėliau paskelbta. Tai y- 
ir gėles.

Taipgi dėkojame šv. Rožan
čiaus draugijoms, Tretininkėms 
ir geradariams — C. Damašie- 
nei ir Pr. Benzuvienei, ir laido
tuvių direktoriui J. Garšvai, ku- 

Didysis naujos svetainės fon- 
i do komisijos piknikas įvyks 
rugpiūčio 25 d., Parmellis Pa- 
vilione, 5th Avė., arti River St., 
visi yra kviečiami dalyvauti. 

vlAMUa. 
Įžanga 45 centai, priskaitant 
valdžios taksas.

J. E. Jokubavičius.

rio įstaigoje velionė buvo pa- Gros lietuviska orkestrai
šarvota, už malonų patarnavi-! 
mą.

Nuliūdę dukteris — 
Julia Terebeizienė ir Vera 

Svilainienė, sūnus, žentai ir 
anūkai. NEW HAVEN, CONN.

Ą

PATERSON, N. J. TREMTINIAI PRAŠO MŪSŲ 
PAGALBOS

Liepos 31 d.. Šv. Juozapo ligo
ninėje, mirė Marcijonas Stanu
lis. Velionis jau kurį laiką sir
go. Paliko didžiame nuliūdime 
savo žmoną Oną Stanulienę, dvi 
dukteris — Elenorą ir Ereną, 
ir sūnelį Joną. Taip pat paliko 
didžiame nuliūdime brolį Alek
sandrą su šeima ir brolį Bene
diktą su šeima iš Centrai Falls. 
Rhode Island.

A. a. Marcijonas Stanulis pa
laidotas iš Šv. Kazimiero Lietu
vių parapijos bažnyčios su tre
jomis šventomis mišiomis. Prie 
didžiojo altoriaus laikė mišias 
kun. Juozas Stašaitis; prie šoni
nių altorių šv. mišias atnašavo 
svečiai kunigai. Palaidotas Kal
varijos kapuose.

Velionis Marcijonas iš Lietu
vos paeina Klangių kaimo, Kau
no apskričio. Jis buvo ilgametis 
Šv. Kazimiero draugijos rašti
ninkas, kurio pareigas ėjo labai 
atsakingai. Stanulių šeimos ap
gailestauja, kad laidotuvėse ne
galėjo dalyvauti kapitonas Ed- laikui bėgant. Taigi dabar mes 
vardas Stanulis, kuris ilgą lai- visi šios kolonijos lietuviai tu- 
ką buvo vokiečių nelaisvėje, o' retume su didesniu pasiaukavi- 
dabar randas Ręst Camp. Ponia *mu ir energija stoti į darbą, 
Ona Stanulienė ir šeima dėkoja rinkti rūbus, vitaminus, muilą 
kunigam už šv. mišias, šv. Ka- ir konservuotą maistą, kad pa- 
zimiero draugijai už grabne-1 gelbėjus mūsų nelaimingiems 
sius; dėkoja graboriui Bujaus- broliams - sesutėms ir mažiems 
kui ir sūnui už jų patarnavimą vaikeliams. Rūbus ir maistą bei 
nuliūdimo valandoje. Taipgi dė-,kitus reikmenis renka ir tvarko 
koja visiems už šventas mišias BALF skyrius, kurio sandelis 
ir gėles. Reiškiame gilią užuo-J randasi parapijos svetainėje.

Mūsų veikėja ponia J. D. gavo 
laišką nuo savo brolio, kuris 
šiuom tarpu yra Vokietijoj su 
savo šeima, ir rašo, kad labai 
daug lietuvių ten randasi. Kiti 
šeimos nariai, kaip tai broliai, 
motina ir kiti yra kituose ištrė
mimo kraštuose, kur nėra nei 
žinios nuo jų gaunama. Prane
ša, kad Wurttenburge lietuviai 
yra jau įsteigę šalpos skyrių, ir 
prašo savo sesutes ir visų Ame
rikos lietuvių pagal savo išga
lės suteikti pagalbą, siunčiant 
rūbus, vitaminus ir vaikučiams 
maisto.

Taipgi antras laiškas yra gau
tas nuo M. C., kuris su savo 
žmona randasi Bavarijoj, Vo
kietijoj, prašo savo dėdės, kad 
kaip nors gelbėtų jį ir kitus 
tremtinius, kurių Vokietijoj 
randasi apie 350,000.

Graudu darosi skaitant trem
tinių laiškus ir prašant suteik
ti pagalbą. Tikiu, kad ir dau- 
giaus mes tokių laiškų gausim
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Lt. George Cheponis, U. S. A., 
iš Plymouth, Pa., 1945 m. prad. 
buvo Buckingham Army Air 
Field.

Lt. Ida Chernis, iš Manches- 
ter, N .H., slaugė.

Lt. Bernard Chubet, AAF., iš 
1945 m. prad. buvo Military Re- Norwood. Mass., yra atlikęs su- 
serbation Bureau, Oklahoma virš 30 bombardavimo misijų 
City, Okla. įvirs Vokietijos, 1945 m. buvo

į Lt. Cebatorius, U. S. A., iš Prancūzijoje.
New Britain, Conn., kapelionas, | Capt. Cižauskas, U.S.A., iš 
1945 m. buvo kur nors Prancū- Binghampton, N. Y., dalyvauja 
zijoje. ■ karo veiksmuose Italijoje.

Lt. M. Ceponiutė, iš Bingh-j Capt. Albert P. Cunys, A. A. 
ampton, N. Y., slaugė. jF.f So. Boston, Mass., lakū-

Lt. Robert E. Cessna, U. S. A., nas, laimingai padaręs 66 oro 
iš Chicago, III., 1945 m. prad. misijas virš Vokietijos, 1945 m. 
buvo sužeistas per karo veiks- kovo mėn. grįžo į J.A.V. 
mus Europoje.

Lt. Cevinskas, U. S. N., laku- iš Wilkes-Barre, Pa., 
nas, dalyvavo kovose prieš ja-'prad. buvo Army Redistribution 
ponus Iwo Jimo ir Okinavva sa- Center, Miami, Fla.
lose. j Lt. John Daunis, U.S.N., iš

Capt. Algirdas Chase (Češka- So. Boston, Mass., kapelionas.
vičius), U. S. A., iš New Bri-j Lt. Albert Daunis, U.S.A., iš 
tain, Conn., inžinierius, 1945 m J philadelphia, Pa. 
liepos mėn. buvo Fort TrebleJ
Maine.

Surinko IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ
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(Tęsinys! [S. A., iš New Kensington, Pa.,
Tite ______J i________ ’

Lt. Francis Algerd Baldauski, 
U .S. N., iš Wyoming, Pa., 1945 
m. prad. buvo Groton Navai Air 
Station.

Lt. Bernard Balsis, U. S. A., 
iš Minersville, Pa., gydytojas.

Lt. John Baltrušis, U. S. A., 
iš New Haven, Conn., po 27 mė
nesių kovose Italijoje ir kituo
se Europos frontuose 1945 m. 
birž. mėn. grįžo į J. A. V.

Lt. Helen P. Banaitis, Army 
Nurse Corps, iš Brooklyn, N. 
Y., 1945 m. birželio mėn. išvyko 
į Pacifiko salas.

Lt. F. Barzilauskas, U. S. A., 
iš Waterbury, Conn., 1945 m. 
prad. buvo paliuosuotas iš vo
kiečių belaisvės.

Capt. B. Bataitis, U. S. A., iš 
Cambridge, Mass., 1945 m. 
prad. žuvo Europoje per karo 
veiksmus.

Lt. Peter Beinarauskas, U.
S. A., iš Chicago, III. gydytojas, 
1945 m. prad. buvo Califomijo
je.

Lt. J. Bekeris, iš Philadelphia,
Pa.

Lt. Anna Bekeriutė, iš Bingh
ampton, N. Y., slaugė.

Lt. Leo Belskis, U. S. A., iš 
Chicago, III., žuvo 1945 m. prad.

Capt. Joseph Bendinskas, U.
S. A., iš Minersville, Pa., dantų 
gydytojas.

Lt. Elmer T. Beniaris, U. S.
A., iš Chicago, III., 1945 m. 
prad. pateko į vokiečių nelais
vę.

Capt. Alexander Blaziavičius, 
U. S. A., iš Hartford, Conn., 
1945 m. prad. kariavo kur nors 
Vokietijoje.

Lt. John Bleka, U. S. A., 
Maspeth, L. I., N. Y., 1945 
prad. buvo Prancūzijoje.

Lt. Al Bložis, U. S. A., iš Jer- 
sey City, N. J., žymus sporti
ninkas. 1945 m. sausio mėn. 21 
d. žuvo Prancūzijoje.

Lt. Roy Bocunas, U. S. A., iš 
Cicero, III., 1944 m. buvo su
žeistas vakariniame karo fron
te.

Lt. A. Bučinskas, A. A. F., iš 
Binghampton, N. Y., lakūnas, 
1945 m. buvo Vokietijoje.

Capt. Frank Bučinskas, A. A.
F., iš Binghampton, N. Y., daly
vauja karo veiksmuose Pacifike.

Lt. Joseph Burdulis, A. A. F., 
iš Keamey, N. J., bombonešio 
navigatorius, už pasižymėjimus 
oro misijose virš Europos apdo
vanotas Air Medai su 4 Oak 
Leaf Clusters.

Lt. Edward Burtsavage, A. A. 
F„ iš Wilkes-Barre, Pa., bombo
nešio navigatorius, yra atlikęs 
23 oro misijas virš Vokietijos, 
apdovantotas Air Medai.

Lt. Alfonse W. Caralliunas, U.

Lt. Paul A. Daugert, U. S. A.,
1945 m.

(Bus daugiau)

Malonūs Lietuviai!

iš
m.

bus iškilmingos Mišios su pamokslu

I<

Taigi prašo priduoti savo atlie
kamus rūbus, kad būtų galima 
žiemai atėjus pridengti suvar
gintą kūną mūsų tautiečių.

Šv. Kazimiero parapijos sve
tainė šiuom tarpu yra maliavo- 
jama, ir tikrai atrodys gražiai 
kaip bus darbas užbaigtas. Kle
bonas kun. E. Gradeckas rūpi
nasi, kad parapijos nuosavybė 
būtų švari ir tvarkoje.

Jei norite praleisti geras atostogas ir pasigrožėti 
gražia lietuviška gamta, važiuokite į Maine valstybę. 
Lietuvos Pranciškon,ai turi Maine valstybėje labai gra
žioje vietoje, prie didelio pušynų miško, savo vienuo
lyną ir koplyčią. Tėvai Pranciškonai mielai priims vi
sus lietuvius, atkeliavusius į Maine pasilsėti, pasimau
dyti ir pažvejoti gausiuose Maine ežeruose.

Visus malonius lietuvius Tėvai Pranciškonai taip 
pat kviečia dalyvauti rugpiūčio 26 dieną, sekmadienį, 
savo Šv. Antano vienuolyno, Mount St. Francis, 
Greene, Maine pašventinimo metinėse sukaktuvėse ir 
Maine valstybėje pirmojo Nekaltai Pradėtosios Švenč. 
Panos Marijos Seserų Lietuvaičių vienuolyno, St. 
Clare’s Vilią, Greene, Maine pašventinime. Pašventini
mo apeigas atliks Jo Ekscelencija Portlando vyskupas 
Juozapas McCarthy. Naujasis Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolynas Greene, Maine įkurtas Lietuvos Pran- 
siškonų rūpesčiu. Jame gyvena lietuvaitės seserys, 
kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo Šv. Pranciš
kaus Varpelio” administracijoje ir kartu rūpinasi 
Lewistono lietuvių jaunimo religiniu ir tautiniu auklė
jimu bei lavinimu.

Pašventinimo Dienoje
11 valandą

Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje.
3 P. M. — Jo Ekscelencijos Vyskupo sutikimas ir 

seselių vienuolyno pašventinimas.
4 vai. — Šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas 

Tėvų Pranciškonų vienuolyno sodnelyje.
Po pašventinimo iškilmių vienuolyno miške bus 

didelis Naujosios Anglijos Lietuvių
PIKNIKAS

VISUS MALONIUS LIETUVIUS 
kviečiame dalyvauti pašventinimo iškilmėse ir pikni
ke. Pašventinimo išvakarėse rugpiūčio 25 dieną, 7 P.M. 
Šv. Baltramiejaus salėje, Lewiston, Me. bus didelė va
karienė. Kas atvažiuos anksčiau, kviečiame dalyvauti 
ir vakarienėje.

Geriausi keliai važiuojant į Greene, Maine:
Automobiliu —Nuo Bostono iki Portlando kelias No. 1.

Nuo Portlando iki Greene reikia važiuoti per Lew- 
istoną keliais — Nr. 3, 4, 100, 202. Šie visi keliai 
praeina pro Pranciškonų vienuolyną, kuris yra 6 
miles nuo Levvistono, prie pat Highway’o.

Autobusu — Autobusai iš New Yorko, Bostono ir Port
lando į miestus Bangor ir Waterville, Maine praei
na pro pat vienuolyną.

Traukiniais — Yra tiesioginis susisiekimas tarp New 
Yorko ir Lewistono. Iš Bostono North Station iš
eina į Lewistoną 12 valandą dienos labai geras 
greitasis traukinys. Atvykę į Lewistoną, skambin
kite į vienuolyną telefonu — Greene, Maine — 
128R24. Vienuolynas tuoj prisius karus.
Tat, laukiame atvykstant malonių svetelių.

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Mūsų kolonijos lietuviai 
džiaugiasi sulaukę karo pabai
gos. ir savo dėkingumo maldas 
siunčia pas gerąjį Pasaulio Kū
rėją už suteiktą pasauliui tai
ką. Bet dar vis širdį kiekvienam 
geram tėvynainiui skauda pri
siminus mūsų tėvynės Lietuvos 
likimą, bet nereikia nustoti vil
ties ir nuleisti rankų, reikia su 
didesniu pasiryžimu dirbti dėl 
atgavimo Lietuvai nepriklauso
mybės. M.

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsl-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. A!gonquin 2400


