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Gerb. Skaitytojų Dėmesiui

Kitą savaitę ir priežas
ties Darbo Dienos šventės 
išeis tik vienas laikraščio 
“Darbininko” numeris, bū
tent, penktadienio.

Visiems “Darbininko” 
bendradarbiams, skaityto
jams ir rėmėjams linkime 
malonių švenčių. Nuošir
džiai patariame visiems, 
kurie tik gali, vykti Darbo 
Dienoje, rugsėjo 3, į Nu
kryžiuoto Jėzaus Seserų 
vienuoly no iškilmes, 
Brockton, Mass.

Tremtinės Laiškas 
Iš Vokietijos

Vienas iš LDS ir “Darbinin
ko” įkūrėjų gavo laišką, rašy
tą liepos 28 d., š. m., kuriame 
tarp kitko rašo:

“Pranešu, kad tėtę, mamą ir 
brolį Praną rusai bolševikai 
žiauriai ištrėmė į Sibirą; abejo
ju, kad jie dar gyvi. Abidvi se
sers Marija ir Kazimiera dingo 
be žinios, likau be savų tik aš 
viena su mažais 2 vaikais (2 iri 
4 metų) ir vyru. Dėdės... ūkis 
sunaikintas ir jie kažin ar gyvi 
liko, nes po jais ėjo baisios kau
tynės. Taip pat ir kitų giminių 
likimas yra liūdnas.

“Mes jau 10 mėnesių kaip gy
vename Vokietijoje, kartu su 
mumis yra vyro tėvai, brolis iri 
seserys su šeimomis. Mūsų Vo- ■ 
kietijos gyvenamą vietą valdo i 
anglų kariuomenė. Visų lietuvių 
Vokietijoje padėtis yra sunki ir 
liūdna: negalima gauti drabu
žių, apsevimo, maisto visai ma
ža. Atbėgdami mažai ką galima 
buvo pasiimti, taip kad kaikurie 
lietuviai sunkiai gyvena. Vokie
čiai jaučiasi geriau tiek maisto 
ir tiek apsirengimo atžvilgiu, 
nes jie turi atsargų.

“Be to, dar labai sunkina lie
tuvių padėtį nežinoma ateitis ir 
visoki gandai, taip kad esame 
dvasiniai ir nerviniai po tų bai
sių pergyvenimų ligoniai. Bet 
tikimės, kad Dievas mus ne
apleis ir po Jo globa atgausime 
savo tėvynę; taip tikimės, kad 
Amerikos lietuviai padės mums 
atgauti Lietuvą.”

Lietuvos tremtiniai labai išsi
ilgę lietuviškų laikraščių. To
dėl jie prašo: “Gal prisiųstumė- 
te lietuviškos spaudos — laik
raščių”.

Nuoširdžiai patariame visiems 
užprenumeruoti Lietuvos trem
tiniams Amerikos lietuvių laik
raščius. Mes siusime laikraštį 
“Darbininką” už tą pačią pre
numeratos kainą, kaip ir Ame
rikoje. Jeigu atsirastų gerašir
džių, tai prašome prisiųsti ke- 
turius dolerius “Darbininko” 
administracijai ir mes siusime 
laikraštį “Darbininką” Lietu
vos tremtiniams.

Vengrija Atideda Rinkimus

i

Motina Bonaventūra, 
Jėzaus Nukryžiuoto Sese
rų Vienuolių Kongregaci

jos Viršininkė.
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Junc. Valstybių Armija Bus 
Sumažinta

VVzshington, D. C., rugp. 
30 — Praneša, kad Jung. 
Valstvbių armijoj dabar 

i yra 8,050,000 vyrų, bet iki 
i liepos 1 d., 1946 m. armija 
bus sumažinta iki 2,500,- 
000 kareivių ir karininkų.

Generalinio štabo virši
ninkai ragino Kongreso 
komisiją užgirti Prez. Tru- 

I mano pasiūlymą palaikyti 
priverstiną ėmimą jaunuo
lių karo tarnybon nuo 18 
iki 25 metų amžiaus dviejų 
metų tarnybai.

LIETUVIS SU PIRMU ORLAI
VIU NUSILEIDO JAPONIJOJ

_
Spauda pranešė, kad su 

pirmu Jungt. Valstybių or
laiviu, kuris nusileido ant 
Japonijos žemės, buvo du 

' kariai iš Massachusetts,' 
būtent, Lt. Alfred E. Koe- 

: nig iš Springfield ir lietu- 
| vis S. Sgt. Stasys J. Oli- 
i šauskas, buvęs Lawrence 
High School atletas, kurio 
tėveliai ir dabar gyvena 
Brooks St., Lawrence.

Reiškia lietuviai jaunuo
liai visur tarp pirmųjų.1 
Valio.

Naciai Nuskandino 10 Laivų 
Naujos Anglijos 

Pakraščiuose
Vokietijos nacių subma- 

rinai karo metu Amerikos 
Atlanto pakraščiuose nu
skandino 10 laivų. Žuvo 
199 vyrai ir 454 vyrai iš
gelbėti.

Japonai Kankino Amerikie
čius Lakūnus

24 Vokiečiai Bus Teisiami
Kaipo Karo Kriminalistai

ĮNINKĄS
PENKTADIENIS (Friday) RUGPICTIS (August)31 D.. 1945 M.

Budapeštas, Vengrija, 
rugp. 30 — Vengrijos lai
kinoji valdžia, sekdama 
Bulgarijos pavyzdį, atide
da rinkimus, kurie turėjo 
įvykti kitą mėnesį.

Sovietu Rusijos Laivynas 
Port Arthure
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Pirmadienį, rugsėjo 3 d. (Labor Day) įvyks iškil
mingas Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vienuolyno viešas 
atidarymas.

10 vai. rytą pontifikales šv. mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys Jo Ekscelencija arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D.

Po iškilmingų pamaldų įvyks pietūs.
1 valandą po pietų prasidės graži ir įvairi progra-

Turiningas kalbas pasakys — Senatorius David I. 
Walsh, Gubernatorius Maurice J. Tobin, Brocktcno 
mayoras Joseph P. Dovvney, Lietuvos Garbės konsu
las adv. Antanas O. Shallna, p. Antanas F. Kneižys ir 
kun. Jonas Švagždys. Įžanginę kalbą pasakys kun. Pr. 
M. Juras, Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vienuolyno pa- 
gelbinės organizacijos pirmininkas.

5 vai. po pietų Palaiminimas Švč. Sakramentu.
Seserys vienuolės, Motinos Bonaventūros vadovy

bėje, ir iškilmių rengimo komitetas, kun. Juozo Pet
rausko vadovybėje, ruošia šaunų svečių ir viešnių pri
ėmimą ir vaišes.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vienuolynas yra gra
žioje vietoje, Thatcher St., Brocktone. Kelrodis telpa 
šiame “Darbininko” numeryj. Iš rytų, pietų, vakarų ir 
šiaurės visi keliai veda į Brockton, Mass. — Nukry
žiuoto Jėzaus Seserų vienuolyną!

Amerikiečiai Užėmė Japonijos

I
30 —

i lakūnai, kurie pateko į ja- 
'ponų nelaisvę, buvo bešir
diškai kankinami Japoni
jos kalėjime. Japonai pri
rišdavo amerikiečius la
kūnus už nykščių ir paka
bindavo, kad išgauti iš jų

Shanghai, Kinija, rugp.
Astuoni Amerikos

Londonas, rugp. 30 — 
Dvidešimt keturi Hitlerio 
gaujos viršininkai, kurie 
sąmokslininkavo užka
riauti pasaulį ir pavergti 
žmones, bus teisiami kai- k'aro pa’sl’aptis. “ 
po karo kriminalistai. ___________

Vokietijos maršalas Her-'
man Goering yra pirmasis Visi Automobiliai Bus Patik- 
karo kriminalistų sąrašed 
Jeigu būtų Hitleris ,tai su
prantama, kad jis užimtų 
pirmąją vietą. Vokietijos 
nacių karo kriminalistų 
sąraše yra ir lenkų guber- je visi automobiliai bus pa- 
natorius Hans Frank. Visi tikrinti, kad turėtų gerus 
vokiečiai karo kriminalis- stabdžius, šviesas, padan- 
tai yra Nuernberg kalė ji- gas ir kitas automobilių 

dalis geroje tvarkoje.
Iki lapkričio 1 dienos vi-

Richard J. Cushing, D. I).,
Bostono arkivyskupijos ganytojas ir LDS organizaci
jos Garbės pirmininkas, pirmadienį, rugsėjo-Septem- 
ber 3 d. (Labor Day), 10 vai. rytą, Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserų vienuolyne atnašaus iškilmingas pontifikales 
šv. mišias ir pasakys pamokslą.

Garbingasis Ganytojas, įšventinęs Joną B. Rus
teiką kunigu rugp. 24 d., Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje labai gražiai atsiliepė apie lietuvius ir ragino vi
sus pirmadienį, rugsėjo 3 d. vykti į Brocktoną ir daly
vauti Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vienuolyno dedikavi
mo iškilmėse.

Karo Laivynas Stovi Netoli 
Pakraščio

rinti Massachusetts 
Valstybėj

Masaachusetts valstybė-

Yokosuka, Japonija, rug- pasidavimas gali būti ap- 
piūčio 30 — Amerikos ka- gaulingas. Todėl amerikie- 
ro jėgos formaliai užėmė čiai yra gerai apsiginklavę 
Yokosuka laivyno baze šį ir pasiruošę kovai, jeigu 
rytą. Japonai ta baze užlei
do be jokio pasipriešinimo. 
Apie 7,500 oro laivyno ka
riuomenė nusileido į Atsu- 
gi. kuris randasi 18 mylių 
į pietvakarus nuo Tokio, ir 
10.000 marinų ir jūreivių 
išsikėlė Tokio įlankoj. Yo
kosuka laivyno bazėje.

Gen. MacArthur’o bliz
gantis sidabro snalva C-54 
transportinis lėktuvas le
kioja virš Japonijos. Šim
tai J

SHANG/1AI DŽIAUGIASI virš Japonijos
.___ ___ . ___ _ Tokio užėmimas atidėtas

NUSIKRATĘS JAPONŲ REŽIMO kol oro ir vandens laivyno 
jėgos įsisitiprins kitose Ja
ponijos bazėse. Amerikie
čiai labai atsargiai eina į 
Japonijos sostinę, nes ne-

RUSAI IŠPLĖŠĖ GELEŽINKE
LIO BĖGIUS VOKIETIJOJ

Berlynas, rugp. 30 — 
Kaip žinoma. Alijantai su
sitarė dėl Berlyno gyven-biLdiu nei ociiynu gvvtii-

■ tojų maitinimo. Bet dabar

i

yra labai apsunkintas mai
sto pristatymas, nes rusai

išplėšė geležinkelių bėgius.
Alijantai reikalauja, kad 

Rusija pataisytų išardy
tus geležinkelius, kitaip — 
jie bus priversti apleisti 
Berlyną.

me.
Karo kriminalistų teis

mas prasidės kito mėnesio si automobiliai turi turėti 
viduryje. “sticker’ius”.

būtų reikalas.
I
I

j

I
I

Specialūs Bušai Į 
Brockton^

I

Londonas, rugp. 30 —So
vietų Rusijos karo vadovy
bė praneša, kad jos karo 
jėgos paėmė 513,000 japo
nų į nelaisvę ir pasiuntė 
savo laivyną į Port Arthu- 
ro uostą.

VVashington, D. C., rugp. 
30 — Jung. Valstybių val
stybės sekretorius James 
F. Byrnes nugina japonų 
teigimą, kad atominė bom
ba privertė japonus pasi
duoti.

Sekretorius James F. 
Byrnes sako, kad dar prieš 
atominės bombos numeti
mą japonai siekė taikos 
per Rusijos vyriausybę. 
Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Molotov infor
mavo amerikiečius ir bri
tus, kad japonai prašė ru
sų tarpininkauti, kad už-

baigti karą. Tai buvo aiš
kus japonų prisipažinimas, 
kad jau tada jie žinojo, jog 
pralaimėjo karą.

Ford Dovanojo Prez. 
Truman Automobilį

Kaip žinote, Labor Day, 
rugsėjo 3 d. įvyk/; Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselių 
naujo vienuolyno pašven
tinimas - atidarymas, 
Brockton. Mass. Norintieji 
važiuoti i iškilmes, prašo- 
...._______  _ __ ryte
Ashmont Station iš kur Iš
eis 6 specialūs busai. Jie 
nuveš iki Crescent ir Pine 
St. Paskui kiti busai nuo 
Crescent St. paims visus 
pasažierius ir nuveš iki pat 
Seselių Vienuolyno. Prašo
me susirinkti punktualiai- 

' nevėluoti.

kitų lėktuvų lekioja mi susirinkti 8 vai.

Shanghai. Kinija, rugp. Truman, pareiškė, kad
30 — Amerikos korespon- privaloma karo tarnyba y-
dentai, atvykę į šį miestą, ra reikalinga krašto ap- gali pasitikėti japonams, 
rado, kad tas miestas ma
žai paliestas karo. Gyven
tojai džiaugiasi nusikratę 
japonų režimo.

Legionieriai Remia Privers 
tina Tarnybą

saugai.

I

VVashington, D. C., rugp. 
30 — Amerikos Legionas

VVashington, D. C., rugp.'pranešė Prez. Truman, 
30 — Henry Ford 2nd do- kad jų organizacija pilnai 

i vanojo Prez. Henry S. Tru- 
Į man’ui 1946 dviejų durų, 
j šviesiai pilkos spalvos For
do sedan’ą.

Prez. Truman, manoma, 
buvo labai patenkintas do
vana.

pritaria jo planui imti vy
rus, 18-25 metų amžiaus, 
dviejų metų terminui.

Pulk. John Taylor, legio
nierių direktorius, pasakė 
korespondentams, jog jis 
kalbėdamas su Prezidentu

Tiesa, jie pasidavė, bet tas

Japonai Prarado 1,187 
Laivus

Lietuviu Radio Programa
1230 KILOCYCLES —SALĖM, MASS.

VVashington. D. C.. —Ap
skaičiuojama. kad Ameri
kos karo laivvnas nuskan
dino anie 1,187 janonų lai
vus. Tame skaičiuje yra 
apie 146 karo laivai, o kiti- 
nrekvbiniai laivai. Nu-} 

1 skandintų laivų svoris yra1 
apie 3 ir pusė milijonų to
nų.

Jung. Valstybės tose o- 
peracijose prarado apie 52 
laivus ir 3,500 vyrų įgulos.

I

I

šeštadienį, rugsėjo 1 d.. 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Kalbės kun. P. 
M. Juras. Lavvrence lietuvių par. klebonas, LDS Cen
tro pirmininkas ir Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vie
nuolyno pagelbinės organizacijos pirmininkas. Meno 
programą išpildys p. Onos IVaškienės vadovaujama 
grupė ir taipgi svečias artistas Juozas Olšauskas iš 
Amsterdam, N. Y.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 
kilocycles ir klausytis gražios radio programos iš 
WESX stoties. Salėm, Mass.

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

Telephonai: SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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Iškilmingas Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Vienuolyno Viešas Atidarymas

Pirmadienį, rugsėjo 3»nizuoja 
dieną (Labor Day) įvyks grįžta į dirbtuves 
iškilmingas Nukryžiuoto 
Jėzaus vienuolyno viešas 
atidarymas. Visi kviečiami 
dalyvauti. Nebus jokios į- 
žangos. Visi turės progą 
pamatyti naujus to vie- 
nuolvno namus, dalyvauti 
jo atidarymo iškilmėse, 
pasiklausyti gražios prog
ramos. o ypač Jo Ekscelen
cijos arkivyskupo Richard 
J. Cushing. D. D., lietuvių 
nuoširdaus globėjo, pa
mokslo.

Darbo Diena yra lietuvių 
tautinė, kultūrinė ir tiky
binė šventė! Visi dalyvau
kime!

ir darbininkai 
dirbti

civilius darbus.

8,000 Japonų Pasidavė

Manila, rugp. 30 — Dau
giau kaip 8,000 japonų Mo- 
rotal ir Halmahera salose 
pasidavė Jung. Valstybių 
93 divizijai. Tos salos yra 
Philippinų pietinėje srity
je.
į 
I

Karas Kaštavo 97 Bilijonus 
Dolerių

Paryžius. rugp. 30 — 
Prancūzijos finansų mi
nisteris paskelbė, kad da
bartinis karas Prancūzijai 
kaštavo 4,897.000.000.000 
frankų, kas sudaro apie 97 
bilijonus dolerių.

Ministeris pažymi, jog 
tai sudaro 45 nuošimčius 
viso Prancūzijos turto.

I

Paskelbė Pearl Harbor Raportą
I

VIENUOLYNO DEDIKACIJOS KOMISIJOS

Garbės Pirmininkas — J. E. Arkivyskupas R. J. Cushing, D. D. 
Rėmėjų Skyriaus Pirmininkas — Kun. P. M. Juras. 

Sąskridžio generalinis Pirmininkas — Kun. J. Petrauskas.

Vice-pirmininkai:
Kun. S. Kneižis, Kun. J. Žuromskis. J. K. Jakavonytė.

Garsinimo ir kvietimų:
Kun. P. Juškaitis. pirmininkas; Adv. J. Grigaitis, sekretorius: A. F. KneiZvs. A. Pel- 
džius. A. Daukantas. A. Ivaška. P. Razvadauskas. J. Romanas. F. M. Grendelytč. O. 

Norkiūte. Dr. P. Luzackas. St. Griganavičius.

Priėmimo:
Julė Jakavonytė. Dr. ir ponia A. F. Budreski. Adv. ir ponia J. Cunys. Dr. ir ponia A J. 
Gornian. Dr. ir ponia J. Casper. Dr. ir ponia J. P. Kvaraceus. Mr. & Mrs. M. Mashid- 
lausky Dr. ir ponia Seymour. Mr. & Mrs. Zaletskas. Adv. ir ponia A. J. Young. Adv. 

ir ponia J. B. Gailius. Mr. & Mrs. V. Yakavonis.

Programo Pirmininkas ir Pranešėjas — Kun. P. Strakauskas 
Kolektorių Pirmininkas — Kun. A. Baltrušiūnas

Kinijos Komunstai Derybose 
Su Chiang Kai-shek

gos mušdamas lazdele, 
mataruoja kojomis, krai
po galvelę ir dairosi aplin
kui. Staiga visa “muzika” 
dar garsiau surinka įvai
riais balsais, ir broliai pra
deda dainuoti naują dainą. 
Pagaliau mažesnysis atsi
stoja, nusitraukia nuo gal
vos kepuraitę ir ja nešinąs 
eina aplinkui, rinkdamas 
skatikus. Bet skurdžiai tie 
skatikai kepurėn plaukia...
— Berniuk, berniuk, — 

girdžiu užpakalyje pažįs
tamos studentės balsą: — 
padainuokite geriau seno
višką dainelę — daugiau 
surinksite!

— O kas padainuoti? — 
klausia mažas muzikan
tas.

— Padainuokite, — atsa
ko ši linksma, — kokią se
novinę dainą... skurdžią...

Broliai dainuoja skur
džią... apie gegutę, žalioj 
girioj kukuojančią, varge
lius rokuojančią, apie mer
gelę, rūtų darželyje ver
kiančią, savo bernelio ne
sulaukiančią... Nors be ši
tokios “muzikos” pievose, 
tarp miškų, toji daina ne
apsakomai gražiau skam
bėtų, bet ir čia visi nutilę, 
gėrėdamiesi jos klausė
mės.

Pagaliau, nemaža šiuo 
kartu pasipelnę, linksmi ir 
patenkinti vargšai 
kantai”, sustojus 
viui, išlipa.

O mes plaukiame 
Nemunu toliau...

Jau artinas vakaras. At
sibosta man stovėti, taigi 
atsisėdu ir pradedu snaus
ti...

Jau sutemus pasirodo 
pagaliau Aleksotas ir Kau
no žiburiai. Garlaivis į- 
plaukia į uostą ir sustoja. 
Visi pradeda lipti.

Biliūnas.

VVashington. D. C., rugp. 
30 — Prezidentas Harry 
S. Truman leido viešai pa
skelbti Armijos ir Laivyno 
raportą apie Pearl Harbor. 
Amerikos nepasiruošimas 
apginti Pearl Harbor, 
gruodžio 7 d., 1941, buvo 
pakartotas.

J. V. Laivynas nerado 
pavojingo nusikaltimo. 
Armija savo raporte kriti
kavo buvusį valstybės se
kretorių Hull ir štabo vir- 

jšininką gen. Marshall. Ta
čiau nei Laivynas, nei Ar
mija nesiūlė karo teismo 
ir greičiausia, kad jo ne-

I

bus.
Prez. Truman ir karo se

kretorius Stimson apgynė 
gen. Marshall.

«•Sviestui Punktai Sumažinti
Chungking. Kinija, rugp. 

30 — Iš Yekan atvyko Ki
nijos komunistų vadas' 
Mao Tse-tung ir kiti du j 
komunistai tartis su 
Chiang Kai-shek dėl suda
rymo vienybės. Čia randa
si ir Amerikos ambasado
rius gen. Patrick Hurley.

Komunistai du kartu at
metė gen. Chiang Kai- 
shek’o kvietimą pasitari
mams, bet po paskelbimo 
Rusijos - Kinijos sutarties 
komunistai sutiko tartis.

OPA praneša, kad nuo a- 
teinančio sekmadienio, 
rugsėjo 2 d., už sviesto 
svarą bus reikalaujama tik 
12 punktų.

Sviesto punktai sumaži
nami, nes kariuomenės 
užsakymai dėl sviesto su
mažėjo ir todėl yra dau-! 
giau sviesto civilių žmonių 
vartojimui.

Jung. Valstybės Gruzino Bažny
Du Milijonai Bedarbių 
Japonijai Pasidavus

i

sų pulkai, kokius ir aš ka
daise Šventosios pakran
tėmis ganydavau...

Ir vėl kreipiu savo akis į 
platų galingą Nemuną.

Štai prieš mus ateina 
sieliai: garlaivis greitai su 
jais susilygina. Eina jie 
taip palengva, jog tik tik 
galima pastebėti. Jų vidu
ryje stovi padirbdintos iš 
šiaudų palapinės, netoli jų 
liepsnoja mažos sukurtos 
ugnelės; ant jų kabo kati
lėliai. Iš abiejų galų sielių 

■ stovi po vieną ar du vyrus. 
Žiūrint į paveikslą iš kairės į dešinę — antroji Se-J Nusitvėrę abiem rankom 

ilgą vairą sunkiai sunkiai 
jie suka. Lyg nenoromis 
sielių pryšakys palengva 
sukasi nuo garlaivio upės 
vidurin, ir sieliai, vandens 
nešami, slenka pro šalį. O 
vyrai dirba ir dirba. Ir taip 
dirba ištisas dienas, nak
vodami šaltyje ir lietuje, 
šildydamies tik prie savo 
mažų ugnelių ir katilėlių. 
O, gal būt, labai iš tolo 
Šventąja ar Nerimi atvarė 
jie sielius į Nemuną; gal 
būt, tat mano matyti ar 
pažįstami žmonės net kai
mynai...

Ir atsidėjęs pradedu žiū
rėti į aukštą, saulės nu
degtą žmogų,kuris sustojo 
yręsis, žiūri į garlaivį ir 
kartu, rodosi, stebis į ma
ne. Nežinau, kodėl man a- 
teina mintis, kad tai turi 
būti kampininkas Vidžiū
nas, kuris gale mūsų so
džiaus su didele šeimyna 
gyvena. Kaip tik jo stovy- 
la, aukšta ir tvirta, kaip 
tik toki pat gelsvi plaukai 
ir ūsai, ir ant pečių kaip 
tik toks pat pilkas, apdris
kęs švarkelis, kurį jis visa
dos nešiodavo. Noriu su
rikti jam, kad mane pa
matytų ir pažintų, bet sie
liai jau lieka toli garlaivio 
užpakalyje...

Pasirodo ant aukšto kal
no miestelis , ir garlaivis 
apsistoja. Prieina naujų 
žmonių: būrys darbininkų 
su piūklais ir kirviais, ke
letas merginų ir moterų ir 
senas žydelis krepšiu o- 
buolių nešinas; galiausiai 
ateina “muzikantai”: vie
nas aklas su smuiką, kitas 
su armonika, trečias—ko
kios dešimties metų ber
niukas — su būgnu. Visi 
jie, matyt, broliai.

Garlaivis eina toliau. Vi
si laukia “muzikos”. Štai 
aklasis paima „muiką ir 
pradeda, mėginti ir taisyti 
stygas. Pagaliau pradeda 
griežti, — čypia ir rėkia 
armonika, dudena ir čerš
ka būgnas. Abudu vyres
nieji atrodo labai nuvar
gę, tik mažiukas, be atvan-

šuo Ligorija, Motinos Bonaventūros asistentė; vidury, 
Jo Eksc. Arkiv. Richard J. Cushing, D. D., prie jo sto
vi Generalė Motina Bonaventūra ir kitos Seselės.

“muzi- 
garlai-

plačiu

Kun. Pr. M. Juras,

; ginkluotų jėgų vyrų ir moterų 
j .oerkelta į kitas vietas, bus daug 
I sunkiau pristatyti jiems Kalėdi- 
I nius siuntinius.

Pereitais metais daugiau kaip 
82.000.000 Kalėdinių pakelių 
pasiųsta į užjūrį.

Pašto viršininkas p. Connelly 
-pataria visiems, kad nesiųstų

Frankfurt. Vokietija — 
Jung. Valstybių karo tary
ba. kuri kontroliuoja Vo
kietiją. grąžino Bažnyčiai 
visas nuosavybes ir teises.

Dabar Bažnyčios vado
vybė turi pilniausias tei-

VVashington, D. C., rugp.
30 — War Manpower Co- 
mmission praneša, kad Ja
ponijai pasidavus visoje; 
šalyje atleista nuo karo 
darbų du milijonai darbi-, 
ninku. i

Tai tik laikinis nedar-,ses veikti, įimant ir tiky
bas. Jung. Valstybių in- ' bos pamokų dėstimą baž-,- .............. -
dustrija skubiai persiorga- ■ nyčiose ir mokyklose, leis- dovanų 1 uz^rl. jeigu neturi ka

iti laikraščius ir taipgi rl° tlkro adreso arba karys 
-dirbti įvairų jaunimo ir ?rižta i namus arba tikisi bile 
i labdarybės darbą.
i
!
i
I
1
i

FOUR LITHUANIAN 
DANCES

Op. 35 
For Piano

By
Vytautas Bacevičius 

Price $2.00
DARBININKAS

366 W. Broadway, 
South Boston 27. Mass.

Kalėdiniai Siuntiniai Mūsų 
Kariams Į Užjūrį

Bostono pašto viršininkas Pa- 
■ trick J. Connelly sako, kad šiais 
; metais, kada milijonai mūsų

Surinko ir išleido

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

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli 
bet vi 
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

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

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

X

I 
•’aauksuota. išoriniai puiKi, patraukli, B; 
iduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa- įf 
lėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

ii

kada gauti leidimą grįžti, 
į Tačiau, mes visi galime su
prasti, kad milijonai mūsų vy
rų dar bus Europoje ir Pacifike. 
Todėl Kalėdinės dovanos tiems 
vyrams į užjūrį turi būti pasiųs
tos tarp rugsėjo 15 d. ir spalių 
15 d. Vėliau pasiųsti pakeliai 
nepasieks gavėjo prieš Kalėdas. 

Pakeliai turi būti gerai su
rišti ir aiškiai užadresuoti. Ne
siųskite daiktų, kurie sugenda. 
Dėl užsitikrinimo, kad pakelis 
nežūtų. įdėk parašęs adresą ir į 
pakelį.

Už IŪRELIU

Kun. Jonas Švagždys, 
Brocktono lietuvių para
pijos klebonas, Nukryžiuo
to Jėzaus Seserų vienuoly
no kapelionas ir buvęs il
gametis LDS Centro pir
mininkas, pirmadienį, rug-

Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas, LDS Centro 
pirmininkas ir Nukryžiuo
to Jėzaus Seserų vienuoly
no pagelbinės organizaci
jos pirmininkas, pirmadie-;sėjo 3 d. vienuolyno dedi- 
nį, rugsėjo 3 d., 1 vai. po kavimo iškilmėse pasakys 
pietų, vienuolyno iškilmė-kalbą ir taipgi suteiks pa
se, Brockton, Mass., paša- j laiminimą Švč. Sakramen- 
kys įžanginę kalbą. Jtu.

•9

NEMUNU
nuobodžiai 
plaukia 

nedidelis

Kiekvienas naujas geis
mas yra pradas naujo var
go, naujo sielvarto.

Voltair.

LITHUANIAN 
NATIONAL ANTHEM

Lietuvos Himnas
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.
* DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

Už jūrelių, už marelių
Nulijo, nusnigo
Su jaunuoju bernužėliu 
Bekalbant, bešnekant.

Mergužėle, lelijėle. 
Nesiduok perkalbėt. 
Neduok širdies, nei vainiko. 
Nei .meilių žodelių.

ir Pavardė

ir Valstiia

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $.............. ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas
Gatvė

Miestas

knyga(s)

1

Duok alučio, duok midučio— 
Tegul jos. nenakvos.
Per du lauku, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk.

Šalia kelio, prie berželio
Nestovėk, nerymok.
Matei: švinta, rasa krinta —
Nekalbėk, namo bėk.

Motinėlė sengalvėlė
Tave bars, neužtars.
Daug nuobodžių, piktų žodžių
Prikalbės, prišnekės.

Vienodai ir 
čiuksėdamas, 
prieš vandenį 
garlaivis... Nuo ilgos kelio
nės nuvargęs, nuo nemie
gojimo apsiblausęs, stoviu 
garlaivyje ir žiūriu aplin
kui. Nuo garlaivio čiuksė
jimo miegas ima, bet pla
tus Nemunas ir jo krantui 
gražumas traukte traukia; 
į save mano akis ir širdį. 
Žiūriu ir negaliu atsižiūrė
ti...

Štai ant kalno, iš anapus 
miškų, pasirodo varpinės 
viršūnė, paskum rausvas 
bažnyčios stogas, pagaliau 
staiga išlenda ir visas mie
stelis su išmėtytais klony 
ir pakalnėse pilkais ir 
margais nameliais. Bažny
čia baltuoja pačioje aukš
toje vietoje, tartum visa ir 
visus laikydama po savo 
kojų.

“Kieno tas miestelis? 
Kaip jis vadinas?” ateina 
man į galvą mintis, ir ilgai 
dar žiūriu į jį, jau pasiliku
sį užpakalyje, vakaruose.

Tai vėl išlenda iš tarpu
miškės dvaras ar senas, 
apgriuvęs jau bokštas, sa
vo dantyta viršūne prime
nąs senovės tvirtapilę.

Ir nuo šitų dvarų ir bok
štų, kurie mainosi po vie
nas kito, kreipiu savo akis 
į žaliuojančias pievas ir 
laukus, į išmėtytus Nemu
no pakrantėmis sodžius. 
Traukia jie į save mano 
širdį ir mintis. Štai tas ant 
kalnelio sodžius taip pri
mena man mano tėviškę. 
Juk ir čia tie patys žmo
nės su savo rūpesčiais, 
vargais ir papročiais gyve
na. Šitai tokia pat banda 
po krūmais lando; pau
piais rėkauja tokie pat žą-

AMERICAN 
RED CROSS

RELES BAYREUTH — Maj.,
Gen. John W. Leonard, fa- 
mous for his decision to scize 
and hold Ludendorfl Bridge 
at Remagen, commands U. S. 
Forccs occupying Bayrcuth.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publlshed every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH'8 LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
■tatered m second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for ln Section 1103 į 

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

Amerikoje metams __________ !
Vieną kart savaitėje metams... 
Užsieny metams ..............._.....  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

APIE LIETUVOS UNIJAS

BUBSCRIPTION RA TĘS:
Domeetlc yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

DARBININKAS
B66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Kam Turime Tylėti?

“Lietuvos Unijos” straip
snis (‘Darbininkas’ Nr. 
46) tapo patėmytas ir pa
gerbtas pastabomis (‘Dar
bininkas Nr. 59), po kurio 

i pasirašė K. A. M. Pats 
! straipsnis buvo populia- 
irus, liečiąs tik paprastai 

$4 oo žinomu Lietuvos istorijos■ kad
- $2 00 i faktus, ir tik tuom ypa- nes tas žodis tik lietuviš- 

tingas, kad įvairių amžių koj kalboj yra vartojamas, j 
įvykius, turinčius bendrą Prie to nei vienas iš tų šal-‘ 
žymę: vienijimasį su kai- tinių nėra iš XIII šimtme- 
imynais, sugretino. Iš loty- čio. Tokiu būdu faktas pa
nų kalbos paeinantis žodis silieka, kad žodis “Litua- 

| “Unija”

ja, paduoda juos ne moks
liškai, ne taip, kaip jie 
skamba originale, bet lie
tuviškame vertime, taipgi 
ir nežinia, kaip tie lenkiš
kas, rusiškas, vokiškas ir 
itališkas šaltiniai vadina 
mūsų tėvynę — tik aišku, 

nevadina “Lietuva”,

kad žodis “Litua-
— paprastai tai- nia” kilo nuo “lituanų”, o 

“lituanus” nuo “Litua”, 
“Litva”. Galimas daiktas,

. . VdILUld> vlblį nitų A-.1C- Adu I ūsų

Kai kurie laikraščiai daro priekaištų katalikų -tuvos susivienimo aktų — vokiškas 
izlni 1 -r zd i 11 o i m t v» . ... . . .....spaudai, kad ji nuolatos kritikuoja Rusiją ir net kurs

to prieš ją kariauti. Bet — sako katalikų laikraštis 
“Pilot” — kam daryti tokią keistą išvadą, kad komu
nizmo kritikavimas būtinai turi reikšti kažkokius ka
ringus prieš Rusiją užsimojimus? Tokia išvada visai 
netiksli. Mes sau, Rusija sau. Jeigu jai komunizmas

ir tai buvo vienintelė, taip 
sakant “naujiena” visame 
straipsnyje.

K. A. M. susidomėjo Lie
tuvos Unija su Jotvingiais 

- .w. . „. ir ypatingą dėmesį atkrei-
tinka, tai jos dalykas. Tesižino ir tesidžiaugia. Mes si- pg j straipsnio išsireiški- 
taip klausimą statome. Arba komunizmas yra mirti- Gardino kraštas:
nai pavojingas, arba ne. Jei ne, tai kovodami prieš jį Litvos vardą turėjo, slavų 
užsitrauktume sunkią atsakomybę. Bet jei mes esame ka]bą vartojo ir krikščio- 
sąžiningai įsitikinę, kad komunizmas yra pragaištinga nių tikėjimą jau buvo pri- 
apgavystė, tai kodėl neturėtume ----_ .. ...
kam mus apkaltina karinguose užsimojimuose, kuo
met mes vien siekiame apginti žmones nuo klastingo 
suvedžiojimo?

Nuodugniai perkratinėdamas savo sąžinę, tarsi 
stovįs prieš visažinantį Aukščiausiąjį Teisėją, katali
kų rašytojas turi pripažinti, kad komunizmas visų 
pirma yra bedieviškas. To nieks neginčyja. Viena vy
riausiųjų marksizmo taisyklių byloja, kad religija tai 
tušti monai bei žmonijos svaigalai. Kai kuriose aplin
kybėse religija gali būt laikinai toleruojama. Bet vi
suose savo oficijaliniuose raštuose komunistai ko aiš
kiausiai pasisako, kad proletarų diktatūroje nėra vie- kaįp įr keistas būtų straip

snio autoriaus koks nors 
ypatingas “geras noras” 
kas link tokių senų, labai 
senų įvykių. Nuo taip senų 
dalykų, ar jie vienaip ar 
kitaip vystėsi, sveikiems 
žmonėms nei šalta nei šil
ta.

Bet kaip ten bebūtų su 
rašėjų “gerais norais”, K. 
A. M. pateisinimui savo a- 
bejonių ir įtarimo paduoda 
neva istoriškų šaltinių: dė-

nisterial Association of Mt. 
Carmel; Gerald .4. Beiersch- 
mitt, Public School Superinten- 
dent; Mrs. Ida Morse, Public 
School Directress; William 
Penu Kamble, dienraščio Jfount 
Carmel ltem’ redaktorius ir lei
dėjas : A n t h f j n y Dambra uskas, 
apdraudos atstovas: Jos< ph Pa
truk, mokyklos direktorius: 

, Šyląs Nayfield. banko preziden
tas: Adolis Guzeviėius, Anglia
kasių unijos veikėjas.

Tokių žmonių komitetas api
ma visas miesto gyventojų sri
tis. Šie žmonės suka M t. Carme- 
lio gyvenimo ratą. Nestebėtina, 
kad maža kolonija, bet daug lie
tuviams gelbsti. Kiekvienoje 
lietuvių apgyventoje kolonijoje 
yra įžymių lietuvių, kurie gali 
suorganizuoti būrį veiklių ir į- 
takingų lietuviams draugingų ir 
lietuvių šalpai pritariančių ki
tataučių vadų ir darbuotojų.

I Turint ir spaudos žmonių ko
mitete, dažnai miesto spaudos

I puslapiai išmarginti antgalviais 
“Lithuanian Relief”, “Clothing 
Collection for the Lithuanians”, 
“Lithuanians Need Clothing“ ir 
tp. Anglų kalba pranešimai ran
da vietos pirmuosiuose miesto 
spaudos puslapiuose.

Tokių veiklių kolonijų yra ir 
daugiau. Tik, gaila, negalime 
pasigirti, kad jų būtų perdaug. 
Šio pranešimo tikslas ir yra pa
raginti visus mūs veikėjus ka

iriems rūpi jų broliams Europo- 
: je varge pagelbėti, kuriems pa
tiems daug maloniau gyventi 
tarp šalpa įvertinančių žmonių, 
kurie laukia tik gero žodžio, tik 
noro gauti jų pagalbos, tik jų 
pastangų lietuviams pagelbėti į- 
vertinimo.

Tad, lietuviai, įtraukime visus 
Lietuvos draugus į darbą, gau
sim jų talkos mūsų darbui pa
gelbėti dirbti. Jie įvertins mūs 
kultūringumą ir jausis, kad 
mes. būdami geri šios šalies pi
liečiai, nenutolome nuo šventos 
pareigos nelaimėj pagelbėti sa
vo artimuosius.

Iš Mt. Carmel, Pa., kuriame 
tėra apie 15.000 gyventojų, jau 
gauta virš 13.000 svarų rūbų, 
be intensyvaus vajaus. Rugsėjo 
12, 13 ir 14 dienomis vajuj dirbs 
visų mokyklų mokytojai ir mo
kiniai, pasiryžę surinkti dar 
10,000 svarų rūbų.

Rūbus rinkite ir siųskite: 
UNITED LITHUANIAN

RELIEF WAREHOUSE 
101 Grand St.

Brooklyn 11.N. Y.
Tel. EV. 8-6203

komas tik prie susivieny
mo su Lenkija, buvo pa
vartotas dėl visų kitų Lie- kad rusų žodis “litovec” ir

> “litauer”, “lito- 
ver” kilo nuo Lietuva. Lie
tuva, Latvija. Livonija, 
Lituania. Litva, Lattonia 
— panašiai skamba, bet ne 
tą patį reiškia. Taip kaip: 
Frankonija, ir Francūzija,! 
Galia ir Galicija, Slovakija 
ir Slovenia, Bretanija ir 
Britanija. Kad slavų kalba' 
buvo vartojama Gardinijoj 
jau XII ir XIII a. priparo- 
dymui gali būti senoviški> 
slaviški vardai vietovių,' 
kurie nuo anų laikų užsili-' 
ko, pav. Grodno, DrohičinJ

. _ A 1 * * lz Į w “ j ■ 1 , — . • DARBŠTŪS KOMITETAI LIE-kad niskas stačiatikių tikėji
mas ten viešpatavo anais' 

(laikais priparodymui gali 
būti visa eilė senų cerkve
lių, pav. Gardine nuo XI

:amž. ir vienuolynų, pav. i -
T u* • i nr-j ~ - ‘lietuviams. Vienur dirba vienLubcoj, kur Mindaugo su- , ,- t lietuviai, kitur mišrūs komite-nus užsidarė. ...

taip pasisakyti? Ir ėmęS> šio sakinio trys tei- 
gjmaį apie krašto Litvos 
vardą, slavų kalbą ir krikš
čioniškumą sukėlė K. A. 
M. ne tik abejones apie jų 
vertę, bet ir įtarimą, 1 
straipsnio autorius vado
vavosi kažin kokiais “ge
rais norais”. Net savo pas
tabas K. A. M. užvardino: 
“gerų norų negana”. Keis
tas yra tas įtarimas, taip

Ši jaunutė, lietuviškai pintais plaukais ka
somis, mergytė, kaip tik nugirdo, kad Japonai 
pasidavė ir užsibaigė karas, ji atbėgo St. Pat- 
rick’o Katedrą New York’e ir nuoširdžiai sukal
bėjo padėkos poterėlį...

TUVIAMS RŪBUS RINKTI

tos nė bažnyčioms, nė sinagogom^, nė bet kokiems pa
maldų namams. Tokį principą komunistai turi besąly- 
gingai priimti. Ir ne tik priimti, bet ir būti tos ideologi
jos aktyviais propagandistais - misijonieriais. Kasdie
niam gyvenime prancūzas nesikėsina paversti belgą 
prancūzu, nė gi anglas nemano amerikietį anglu pa
daryti. Gi komunistai primygtinai nori priversti visą 
pasaulį eiti Markso nurodytais takais. Ir kyla visų ma
žesnių “išlaisvintų” tautų vienbalsis skaudus šauks
mas: “gelbėkit mus nuo “išlaisvintojų”.

Bet apie išlaisvinimą nevalia nė mąstyti, ne tai 
kad kalbėti ar planuoti. Net Anglijos Darbiečių parti
jai tai uždrausta. Kuomet Atlee vyriausybė pareikala
vo, kad Alijantų komisija prižiūrėtų laisvus rinkimus 
bolševikų okupuotuose kraštuose, Maskva griežtai at
sakė: ne!

Nereikia pamiršti, kad ir Amerikoj ryžtingai vei
kia gerai organizuota ir gudriai planuojanti komunis- 
tija. Staigus japonų karo pasibaigimas netikėtai už
klupo neprisirengusią prie to mūsų pramoniją. Kol 
dirbtuvės pereis iš karo gamybos į taikos veiklą, gali 
kilti laikinis nedarbas. Komunistai to nepražiopsos.

visoje Amerikoje renkami rū- tikro nuoširdumo didžiojo dar-j 
j bai nuo karo nukentėjusiems bo talkai.

Štai. BALF pirmojo skyriaus! 
___ ___ Mt. Carmel. Pa. rūpesčiu, suor ' 

Lenkų kronika iŠ 1597 ta1’ kuriuose kitataučiai par<xlo | ganjzuotas komitetas šiam va- 
metų arba italų iŠ 1581 m.l . . „ _ . ., j juj jau kelintą kartą pasiunčia į
ne užstos paprasto Lietu- aiskl_ai raso: Er^vlJa®x?Vj BALF sandėlį, 101 Grand St., 

j vos istorijos 
kad ir “Prano”

lie kokio kito. Nėra ko ieš- 
' koti neaiškumų dalykuo
se, kurie yra ir turi būti , i—•
aiškūs — net mokyklų vai-'aba( >?™ntingą ir dorą takinį_ 
kams žinomi. |tYark4 jvede. Nors daugy-jbės pirmininko parejgoms pa.

“Pranas” savo Lietuvos čionykščių gyventojų kviestas, mielai sutiko nukentė- 
istorijos vadovėly apie jšPaain0 . >5. stačiatikių , 
priešmindauginius laikus'bct Erdvilas nors

_ _________ 2__________ i pats stabmeldys, uz tai jų 
Jau dabar pradeda koneveikti kapitalistų neapdairumą Į nespaudė, bažnyčias, vie- 

. ir piršti savo kromelį. Ar mes turime į tai užsimerkti?,nuolynus ir kitas krikscio-. 
Žinoma, mūsų balso Stalinas nepaisys. Bet jam reikia!™1* vietas gerbę... Kaiku- 

j pinigų. Prieš juos duosiant, ar gi negalima išreikalau-' r^e kunigaikščiai...
ti, kad Maskva sudraustų savo samdininkus liautis daT mėgino... kariauti, bet 
griovusius mūsų įstaigas ir kad įvykdytų Atlanto Čar-I —Erdvilas greit su jais su- 
terio principus tose šalyse, kurios patyrė, kad Kūjis irjsitarė”. štai ir pirmoji U- 
Piautuvas smarkiau smaugia negu Svastika. K.jnija!

i 
I vadovėlio Įman^ pirmiaus atgriebti iš Erooklyn 11, N. Y. rūbų, avaly-i 

— arba bi-'rusų valdži°s getviU kraš- ngg jr patalynės gana dideliais! 
į tą... Tuose iš rusų atgrieb- kiekiais. Tie rūbai surinkti ne 
ituose ir naujai užkariau- vjen lietuvių, bet ir iš visų 

tautų. Komitetas sudarytas iš į- 
igų ir veiklių žmonių. Gar-

tą... Tuose iš rusų atgrieb- kiekiais, 
tuose ir naujai užkariau
tuose kraštuose Erdvilas'

i K. M. U.

jusiems lietuviams gelbėti, 
Monsinjoras James Clark, apy
linkės dekanas. Pirmininkė yra 
Mrs. Luey Urban, socialinė dar
buotoja. Publicity - skelbimo se
kretorium yra Harold Gross- 
man, biznierius, Grand Master 
of Boy Scouts. Iždininko parei
gose yra Joseph Bleu'is, įžymus 
biznierius. Komiteto nariai: 
Rev. F. Flurer, President of Mi-

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XI.
Andrius Vyrauja

Pomadinas jau visiškai atsipeikėjo. Įtemp
ta jo veido išraiška atslūgo, ant lūpų pasiro
dė tikra, nedirbtina šypsena. Jis tuoj susivo
kė, kad randasi ne taip jau pavojingoj ne
laisvėj. Jis ramiu mandagumu taip prabilo:
— Tenka tik pasveikinti poną revoliucijo- 

nierių, kad taip gabiai pastatė mums spąs
tus. Tai, rodos, ištrauka iš kokio gerai sugal
voto romano. Kritingoj valandoj pasirodo 
didvyris su revolveriu ir visus suima savo 
saujon. Bet, kas svarbiausia, tai ne koks stor
žievis kraugerys - banditas, bet tikras ritie- 
ris. Tamsta, kaip matau, gerokai išmokslin
tas klasinis. Daug skaitęs romanų — eh?

Pašiepiantis žandaro tonas čia buvo ne 
vietoje. Andriaus skruostai pradėjo rauktis. 
Pomadinas žaibo greitumu tai pastebėjo ir 
skubotai pridūrė:
— Aš leidau sau pajuokauti tik tam, kad 

parodyčiau, jog mes imame tamstą kaipo ly
gų sau inteligentą ir numanome, kad mokate 
įvertinti linksmą draugišką nuotaiką. Be to, 
kam gi čia tas revolveris? Galime tamstą 
garbės žodžiu užtikrinti, kad nė vienas mūsų 
čia ginklo neturi.

Andrius teoretiniai gal to nė nežinojo, bet 
instinktu nujautė, kad lietuvį labai lengva 
nuginkluoti — mandagumu. Jis taip ir jautė, 
kad gudrus žandaras kaip tiktai prie to ir ei

na. Taigi, pasiryžo būti atsargus ir kietas, 
ir šaltu, kiek pašiepiančiu tonu atsiliepė:
— Žinau, kad kai kuriuose atvejuose žanda

ro žodis ne šiaudai, bet...
— Bet šiuo atveju aš tikrai nemeluoju, — 

greitai užtikrino Pomadinas, — pagaliau, 
tamsta gali mane ir kitus iškrėsti ir pats įsi
tikinti.
— Tikiu tamstos žodžiais, — atsakė And

rius, — bet šits plieninis argumentas tepasi
lieka mano rankoje, kad man ir jums pri
mintų, jog esame neprieteliai.
— Neprieteliai! — sušuko Pomadinas, — 

kam tas kietas žodis? Kam turime būti ne
prieteliai? Bloga taika geresnė už gerą barnį, 
— sako rusų patarlė. Tiesa, mes čia nesame 
mylinčiosios šeimos nariai, bet vis dėlto kol 
kas nesipešam. tik tariamės. Taigi, eikime 
prie šiokios tokios sutarties, nors blogos, tai
kos keliu. Todėl, trumpai kalbant, koki tams
tos reikalavimai?
— Mano reikalavimai ir tai griežčiausi yra 

tie, kad tamsta paliktumei ramybėje p. Taut- 
gėlą ir jo dukterį ir niekad jam neprisimin- 
tumei apie tas niekšiškas ir klastingas dery
bas.

Pomadinas ir Bezickas greitai susižvelgė. 
Kas gi čia? Naujas ritieris, užtariąs įnelais- 
vintą karalaitę? Ta bendra mintis kaip tiktai 
nušvito jų galvose, bet jie nedrįso garsiai jos 
pareikšti.
— Tai viskas? — trumpai paklausė Pomadi

nas.
—Viskas, — atsakė Andrius.

— Ir mes galime jau eiti? — pasiįdomavo 
žandaras.
— Dar ne. Aš turiu išgirsti jūsų atsakymą. 

Valandėlę visi tylėjo. Tuo tarpu Pomadi

nas gamino atsakymą. Skubotai rankiojo 
mintis. Pagaliau tarė: —
— Pono revoliucijonieriaus reikalavimai, 

jei imti juos kaip skamba, labai lengvi išpil
dyti. Mes paliekame p. Tautgėlą pilnoj ra
mybėj.
— Ir jo dukterį ?
— Taip pat.
— Tai jau daugiau nebus tų begėdiškų užsi

puldinėjimų?
— Begėdiškų užsipuldinėjimų nebus, nes jų 

nė nėra buvę.
— Kaip tai nėra buvę! — piktai suriko Stuo

brys. — Ar aš, manot, negirdėjau, kaip reika
lavote 5,000 rublių, paskui pradėjote derėtis, 
ir už ką? Jūs žinote, kad jūsų užsipuolimas 
neteisingas.

Pomadinas gūžtelėjo pečiais ir tarė:
— Ponas revoliucijonierius pradeda rūstau

ti, kas, turint jam ginklą rankose, labai varžo 
mūsų kalbos laisvę. Bet aš manau, kad jis 
suras savyje tiek šalto susivaldymo, jog ra
miai išklausys keletos faktų, kuriuos aš jam 
čia patieksiu. Iš to jis matys, kad mūsų ta
riamasis ant p. Tautgėlos užsipuolimas visai 
pamatuotas. Tamsta, nors čia diktatorius su 
ginklu rankose, bet malonėk man šaltai atsa
kyti į šituos klausimus: tamstos pavardė An
drius Stuobrys?
— Taip.
—Tamsta dalyvavai 1905 metų revoliuci

joje?
— Taip. Visas mokslo jaunimas jame daly

vavo.
— Tamsta dalyvavai mano tėvo, žandaro 

Petro Pomadino, nužudyme?
— Aš ten buvau, bet šoviau į orą ir tikrai 

žinau, kad ne mano kulka jį nukovė.

— Žmogus šaudo, Dievas kulkas nešioja. 
Tiek to. Gal jūsų kulka ir prašovė pro taikinį, 
ne mums tai spręsti, bet spręsti nė nereikia, 
nes visi šaudymo dalyviai atsakingi, kad ir 
99 iš šimto būtų šovę į orą. Tamsta, kaipo 
klasinis, žinai, kad toki valstybės įstatymai. 
Ir mes žandarai, nors ir visa širdimi tikėtu
me, kad tamsta šovei į orą, ir prieš Dievą ir 
savo sąžinę esi nekaltas, bet, eidami įstatymų 
raide, mes turime tamstą areštuoti. Tai vie
na. Antra gi vertus, daug gerbiamojo valdo
vo dukrelė, vadovaudamasi, žinoma, vien gai- 
liaširdingumo ir karštais jaunos galvos ide
alais, perspėjo tamstą pabūgti nuo teisybės 
rankų. Už tai, žinoma, mes turime pareigos 
ir ją areštuoti. To aš kol kas dar nebuvau pa
daręs, nes, vadovaudamasis nedovanotinu, 
kaip dabar matau, gailestingumu, norėjau 
palengvinti jos likimą. Iš to ir kilo tos, kaip 
tamstai atrodo, begėdiškos derybos.

— Tai netiesa! — karštai užginčyjo And
rius.
— Kas netiesa? — paklausė Pomadinas.
— Trys netiesos, — atsakė Stuobrys. — 

Viena, apie p. Tautgėlos dukrelės perspėji
mą. Perspėti tai ji mane perspėjo, bet eida
ma tai padaryti, ji visai nežinojo, kad aš bu
vęs revoliucijonierius. Ji manė perspėjanti 
nekaltą žmogų, prieš kurį sudaryta biaurus 
sąmokslas. Tik aš pats jai pasakiau, kad da
lyvavau revoliucijoj, bet užtikrinau, kad nee
su nieko nukovęs. Ji pilnai man patikėjo. Tad 
ji čia neįpainiota. Antra netiesa tai ta, kad 
tamsta vedei su jos tėvu derybas ne tam. kad 
palengvintum jos likimą, bet tiesiog norėjai 
išvilioti pinigų. Be to, tamsta pamelavai, kad 
turi mane savo rankose. Išėjo kaip tik prie
šingai. Juk aš turiu jus savo rankose. B. d.
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Kun. M. J. Kazėno Klebonavimo, 
Pittsburghe, Pa., Sidabrinė Sukaktis

Sunkiosios plieno industrijos 
ir anglių kasyklų centre. Pitts
burghe, nuo senų laikų gyvena 
didokas būrys lietuvių.

Jau prieš 50 metų Pittsbur
gho lietuviai pradėjo kurti savo 
tautos įstaigas. Pirmiausiai bu
vo įsteigta šv. Kazimiero para
pija. kuri jau pereitais metais 
atšventė savo auksinį jubiliejų. 
Šiuo laiku Pittsburghe ir apy
linkėje gyvuoja astuonios lietu
viškos parapijos.

Jų tarpe skaitlingiausia žmo
nėmis ir įstaigomis buvo ir te
bėra šv. Kazimiero parapija.

Šiandien šv. Kazimiero para
pija. be gražios bažnyčios, rui
mingas klebonijos, savo nuosa
vybėje turi dar dvi mokyklas, 
pradžios ir aukštesnę, su bemaž 
300 mokinių: erdvų sesučių na
mą. pavyzdingai sutvarkytas 
lietuviškas kapines ir pikni
kams daržą. Šv. Kazimiero pa
rapijos nuosavybių vertė siekia 
netoli $200.000. o skolas beliko 
vos $30.000. kuri per porą metų 
bus išmoktėa.

Dėl didelio lietuvių išsisklai
dymo Pittsburghe lietuviškos 
parapijos nėra gausios savo na-! 
riais.

Šv. Kazimiero parapijai šiuo 
tarpu priklauso apie 350 lietu- ‘ -
viškų šeimų. Dėka parapijiečių j “ aP- hnkės įmestų.

I J- - ------ 1 — * - - ’---- —
sutarimui ir klebono rūpestin-’ 
gurnui, palyginant ne taip skai
tlinga šv. Kazimiero 
pati gerai verčiasi ir 
giamos įtakos į 
lietuvių dvasinį 
gyvenimą.

Šv. Kazimiero 
se prieš trejis 
pirmasis Pittsburghe lietuviš
kas laikraštis “Lietuvių Žinios", 
kurio palaikymu 
pinasi parapijos 
M. J. Kazėnas, 
kun. J. Girdis ir 
rapijiečių.

Šv. Kazimiero
kykla taipgi teikia gerą progą 
lietuvių vaikams, labai prieina
momis sąlygomis, siekti aukš
tesnio mokslo.

Čia suminėtų dviejų įstaigų, 
laikraščio ir aukštesnės moky
klos. įsikūrimas šv. Kazimiero 
parapijoje jau parodo, kad pa
rapijos klebonas ir jo parapi
jiečiai yra nuoširdūs apšvietos] apskrity (Lietuvoje),

visos

šv. Kazimiero parapija pasiekė 
vadovaujant klebonui kun. Mag- 
nui J. Kazėnui, kuris šioje para-* 
pi joje darbuojasi jau 25 metai. 
Pirmieji jo žingsniai, prieš 25 
metus. Šv. Kazimiero parapijo
je tikrai buvo erškėčiais nuklo
ti. Tais laikais veikę Pittsbur 

Įghe taip vadinami “nezaležnin- 
kai" visaip trukdė naujo klebo
no veikimą. Kun. M. J. Kazėnas 
savo kantrybe, švelniu būdu ir 
atsidavimu savo pareigoms tą 
atskalą nugalėjo ir šiandien vie- 

, nybė grįžo į lietuvių tarpą.
Dėkingi šv. Kazimiero para

pijos parapijiečiai, minėdami 
savo klebono 25 metų sėkmingo 
klebonavimo sidabrinę sukaktį, 
ateinančią savaitę. rugsėjo 
(September) 3 dieną (Labor 

iDav). rengia dideles kun. M. J. i 
' Kazėno pagerbimo iškilmes, 
į Jubiliejus prasidės 11 vai. ry- 
■ tą iškilmingomis šv. Mišiomis, ■ 
i kurias atnašaus pats jubiliatas: 
112:30 vai.. Šv. Kazimiero para- 
pi jos svetainėje. įvyks iškilmin
gas bankietas ir visos iškilmės i ®

i baigsis draugišku pasilinksmi- 
I nimu ir šokiais.

Rengėjai kviečia į šias iškil
mes ne tik šv. Kazimiero para
pijos parapijiečius, bet ir visus 

I lietuvius iš plataus Pittsburgho 
. Taipgi la

bai maloniai bus priimti atvy
kusieji svečiai lietuviai ir iš to- 

.. i limesnių kolonijų.parapija: J
daro tei-Į Bai»iant dar tenka pažymėti. 
, , .. į kad kun. M. J. Kazėnas savo’kolonijos i

I

ensuing National Convention of 
the American Legion for adop- 
tion.

AND BE IT ŠTILL FUR- 
THER RESOLVED that these 
resolutions, when adopted by 
the National Convention of the 
American Ijegion, that copies 
there-of be forwarded to the 
heads of the governments of the 
countries which are members of 
the United Nations, to the Con- 
gress of the United Statės, to 
the ensuing Council of Foreign 

1 Ministers, scheduled to convene 
, in London, England, where the 
■ cause of many lands and count
ries will be dėliberated; and to 
the press.

j Šią rezoliuciją prirengė Ame- 
jrikos Legiono Lietuvių Posto, 
154, Marylando Departamento 
nariai, adv. Nadas Rastenis ir 
dr. Adei bertas Zelvis. Ši rezoliu
cija bus svarstoma Legiono Na- 
cionalėje Konvencijoje, lapkri
čio 18, 19 ir 20, Chicagoje.

Lietuvių Posto delegatais į 
konvenciją buvo: Charles Ozel, 
dabartinis vadas; Vincas Kve- 
deras, adjutantas, ir dr. A. 2el- 
vis, buvęs Posto vadas.

Amerikos vietiniai laikraščiai 
gražiai atsiliepė apie šią rezo
liuciją. Karys.

kurios buvo 
Misijos prasi- atnašautos sekmadienį. Kun. dr. 

kurie 
vakarą, jį sveikino kortomis, . bet ypač;

i

!lėtų tinkamiau atsakyti į įvai- tais ir suramino ją jos skaus- 
rius priekaištus, kuriuos jie gir- muose.
di santykiuose su nekatalikais Rugpiūčio 25 d. šv. Liudviko, 
ir kad geros valios nekatalikai mūsų klebono vardinės. Mokyk- 

' žinotų Katalikų Bažnyčios atsa- los vaikučiai užprašė mišias už 
kymus į įvairius klausimus, ku- klebono intenciją.
rie juos vargina,
dės sekmadienį, rugsėjo 16 d. ir Mendelis dėkojo visiems, 
baigsis penktadienio
Kun. Mendelis tikisi, kad mūsų tiems, kurie jį atsiminė maldose.

Kitą savaitę pirmadienį esant 
darbininkų šventei, Stebuklingo 
Medalikėlio Novenos pamaldos 
Įsikeltos į antradienį ir trečia-

i dienį.
i Magdalena Claytonienė, buvu
si baltimorietė ir daug darbavo-l 

Antanas Dubinskas suteikė jai si Tretininkių. Altoriaus ir Ro-‘ 
paskutinius Sakramentus. žančiaus dr-joms, atrašė mūsų

Serga jau septinta savaitė O- klebonui, kad jos sveikata daug 
na Kačinskienė, gyv. VVashing- pagerėjo gyvenant pas Tėvus 
ton Bvld. Kun. dr. Mendelis ap-: Pranciškonus, Greene, Maine.!

i

I
iII
lietuviškas jaunimas atsilankys
i šias nepaprastas pamokas.

I
Nuotrupos.

Senukė Juršienė buvo smar
kiai susirgusi vieną naktį. Kun.

O .

I

KUN. MAGNUS J. KAZĖNAS,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Pittsburgh, Pa., kle
bonas, šįmet mini dvidešimt penkių metų klebonavimo 
sukaktį toje parapijoje. Sveikiname garbingąjį vadą 
ir linkime ilgiausių metų!!

I

lankė ją su šventais Sakramen- Džiugu tai žinoti.

LEGIONIERIAI UŽTARIA
MAŽESNIUS KRAŠTUS

Išnešė Svarbią Rezoliuciją

the Fascists and 
the annexations

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.

II
the Atlantic Įi

Grižo gydytojo priežiūroj. Savo per-
šeštadienį, rugpiūčio 25 d. dėtinių yra priverstas taupyti 

grįžo iš New Yorko mūsų Sesu- savo sveikatą, tad ir negalėjo 
tės mokytojos, kur jos per visą dalyvauti nei viename mieste, 
savaitę lankė Katalikiškos Ak- kur Katalikiškos Akcijos kursai 
cijos kursus Fordham Universi- buvo vedami. Ta: buvo skaudus 
tete. Kalbant su jomis teko su- apsimarinimas kun. Lord, nes į 
žinoti, kad šįmetą buvo daug jis myli jaunimą, jis yra. prisi-l 
trukumų, sulyginant su kitomis rišęs prie tų. kurie rūpinasi jau- 

Mokykloje truko nimo auklėjimu.
dviejų labai svarbių asmenų, troškimas kuo toliausiai prapia-

Lord, mokyklos į-

bei kultūrinį !veikIa >Ta Pačiai žinomas Ame-
'rikos lietuvių išeivijoje. Jis ke- 
' lėtą metų yra buvęs Lietuvių 
: Katalikų Federacijos centro iž
dininku ir daug pasidarbavęs, 
kad ta organizacija būtų Ameri
kos vyskupų legalizuota.

Kun. M. J. Kazėnas taipgi la
bai daug yra dirbęs prie įsteigi- žaidimus. Šių 
mo ir palaikymo Šv. Pranciš-' vedėju buvo ____ ______ _,
kaus Vienuolyno Pittsburghe ir kun. Lyons. Mokykla, tiesa. tu-jLord* 
savo gausiomis aukomis parė
męs visokias katalikiškas įstai- 

jgas. ne tik Amerikoje, bet ir to-* I 
ilimojoje Afrikoje.
1 kelp:tas biografinių

BRUOŽŲ
Kun. M. J. Kazėnas gimė lie

pos 2 d. (senuoju kaleiųdoriu-
• mi\ 1885 metais, Parvalkų kai- 

■1 me. Pasvalio parapijoje. Biržų
, vidutinio

ir mūsų tautos kultūros platin-( ūkininko šeimoje. Išėjęs Pasva-Į 
tojai. ■ lio pradžios mokyklą ir pasimo-

Draugijinis šv. Kazimiero pa- kinęs Panevėžio aukštesnėje 
rapijos gyvenimas taipgi yra mokykloje, rugsėjo 2 d.. 1904
gana gyvas. Čia veikia su vir-, metais, atvyko ; Ameriką. Gelb- 
šum 10 lietuvių draugijų, kurios , stint broliui Petrui ir kitiems 
padeda išlaikyti parapiją aukš- geriems žmonėms, stojo kolegi- 
tesniame tobulumo laipsnyje. ! jon prie lenkų seminarijos Or- 

Kiekviena draugija turi sau chard Lake. Mich.. ir po devynių 
pasiskyrusi sekmadienį, kada metų mokslo, birželio 7 d., 1913 
jos nariai priima mėnesinę šv. metais, įšventintas kunigu. Li- 
Komuniją. i . „

Teisingumas reikalauja pažy-’klebonu į Donorą. Pa.,
mėti, kad aukščiau minėto dva-Į1917 metais.
sinio

i

parapijos ribo- 
metus įsikūrė

nuoširdžiai rū- 
klebonas kun. 
jo asistentas 
žymi dalis pa-

aukštesnė mo-

vasaromis. jo nuolatinis

tinti Kristaus karaliją jaunųjųbūtent, kun.
kūrėjo, ir kun. Nell, kurs vado-, širdyse. Neklysiu sakydamas,

! vaudavo ir mokydavo įvairius kad visų dalyvių malda ir troš-į 
Šių metų mokyklos kimas yra, kad ateinančiais me-. 

Pranciš-' vedėju buvo tėvas Jėzuitas, tais Dievas duotų sveikatą kun. j 
jei ne mokyti, tai nors 

rėjo daug įdomių ir įvairių kur- viešai pasirodyti dalyvių tarpe, 
sų. tačiau truko to gyvumo, tru- *en tik kun. Lord pamatymas, 
ko to entuziazmo, truko tos šyp- nors lr trumpas pamokinimas | 
senos, kuriuos kun. Lord pajėgė persunkia klausančius grožiu 
įkvėpti. Kiek galima sužinoti. Kristaus mokslo ir Jo dvasios, 
kun. Lord yra apkrautas dar-J 
bais, ir artėjant senatvei, yra:
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VVHEREAS
Charter proclaimed and the pro- 
visions of the Charter of the 
United Nations “reaffirm faith 
in fundamentai human rights, 
in the dignity and vvorth of the 
human person, in the eąual 
rights of men and women, and į 
of the nations, large and! 
small”;

BE IT RESOLVED. that the 
American Legion, Department 
of Marvland. in convention as- 
sembled, hereby voices its op- 
position against the forceful; 
annexation of small countries 
by large countries, which small' 
countries were helpful and sym-l 
pathetic with the United Na-! 
tions’ cause, and which small; 
countries are able and willing 

the United Na- jojn United Nations in
upholding the principles of

Na-
I to 
this

many

I

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCe.
MOVERS— 
Issured and

Bonded 
Local < Lon0 

Diatance 
Moving

326.328 W. Broadw«y
So. Boston, Mass.

Juozas Kasiąsias
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMOPJE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Lialtimorc, Md. — Rugpiūčio: VVHEREAS a lasting peace 
23, 24 ir 25, Amerikos Legijono in this world can not prevail, 
Marylando Departmentas čia' unless it is based on true justice 
laikė savo 27-tą metinę* konven- and restoration of freedom 
ei ją. Bėgyje trijų dienų svarstė and independence to all lands 
bėgančius’ reikalus, ir priėmė ei- and jieoples who were self-gov- 
lę rezoliucijų, kurių tarpe vien- erning before 
balsiai priėmė ir sekamą rezo- Nazi started 
liuciją mažesnių šalių klausime: rolling; and

RESOLUTIONS
At the Convention of the 

American Legion, Department 
of Maryland, held on the 23rd, 
24th & 25th days of August, 
1945, at Emcrson Hotel, Balti- 
more, Maryland, the following 
resolutions were adopted:

VVHEREAS the Allied 
tions fought World War 
preserve democracy in 
world, in which war
members of the American Le
gion alongside the sons of other 
nations, devoted their energy, 
their health and wealth, to save 
the United Statės of America 
and other lands and fieoples of 
the world from enslavement by 
and tyranny of the undemoera- 
tic and imperialistic forces;

VVHEREAS
tions fought World War II to 
liberale subjugated peoples, oc- freedom, justice and democracy, 
eupied lands and invaded coun-jand to adhere tQ thg cauge of 

Aries from aggressor nations. in lasting peace 
wnich W3.r, likcwisc, mcmfcjcrs BE IT EURTHER 
of the Amencan Legion, along- SOLVBD that these Resolu. 
side the sons of other nations,. I. devoted their energy. 
health and vvealth, to save 

. United Statės of America 
other lands and peoples of 
world from ravishing by 
cruelty of the totalitarian 
inhuman dietators.

WHEREAS the warmaking! 
forces of the reactionary coun-j 
tries were successfully defeatedį 

| in this the most excruciating: 
war. and the United Nations] 
are about to meet at the Peace! 
Confercnce Table. to establish' 
once and for all times a just,: 
lasting and durable peace; 

! VVHEREAS at the elose of ♦ 
this war many lands were liber-i 

. ated and the peoples of these] 
lands were given opportunity to* 
establish governments of their; 
own choosing, while at the šame! 
time there are lands, peoples 

jand countries, to whose soil the; 
' war came not because of any 
fa uit of theirs, yet such lands,] 

; countries and peoples are stilli 
under a foreign rule, influencei 

(and domination. and are not 
permitted to be free and inde- 
pendent. and to establish demo- 
eratie governments:

VVHEREAS it is unjust and 
; inhuman to appease any power, 

be it even a member of the 
1 United Nations. at the expense 
i and sacrifice of smaller unculp- 
• able nations; and

i Mokyklą
Sekmadienį per visas mišias 

i kunigai garsino, kad parapijinė 
Pittsbur-į moį<y}<]a prasidės ketvirtadieni, 

•rugsėjo 6 d. Tą rytą 8 vai. pat
osai klebonas atnašaus šv. mi- 

sidabrimo klebonavimo j j gv Dvasią kaip vaikučių,
taip Sesučių intencijoms. Rug
piūčio mėn. mokykla buvo išva
lyta ir kur reikia atnaujinta. 
Teko atsilankyti mokyklos 
me, kur vaikučiai žaidžia, 
viskas balta, švyta. Šįmetą 
kyklos štabas 
nai. Sesutė vyresnioji yra Sesu 
tė Annuncijata. Jos padėjėjos, 
Sesutės Aurelija, Assumpta, 

jMarijoneta, Leoneta ir Edvar- 
!da. Visom- mokytojom-: įdomu 
žinoti kokiu;- nauju.; įsakymus 
išleis kun. dr. McCormick, nau
jas mokyklų vedėjas.

metais, paskirtas klebonu šv. ■ 
Kazimiero parapijon 
ghe. kur iki šiai dienai sėkmin-] 
gai tebeklebonauja.

Šio 
jubiliejaus proga visi gausingi 
kun. M. J. Kazėno draugai ir 
pažįstami linki jam gausių Die
vo malonių jo tolimesnėje dar
buotėje ir sveikam bei gyvam 
sulaukti ne tik savo kunigystės, 
bet ir klebonavimo Šv. Kazimie
ro parapijoje. Auksinio Jubilie
jaus. Prietelius.

’ ____ _ — —_____ ___ __ ____ ___ ——   
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i

bus kaip ir

kie
tai 

rno- 
per-

their 
the 
and 
the 
and 
and

tions, when adopted by this 
Convention, be offered to the

Draugijų Valdybų Adresai

.kęs kunigu tuoj buvo paskirtas 
iš ten. 

iškeltas į Bridge- 
ir materialinio tobulumo ville. Pa., ir gegužės 10 d.. 1920

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitini laikraštį

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra viena;, rimčiau

sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje, 
ir

H

Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams ... 51.00
Pusei metų .......................................  2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina .. 
Pusei metų .....
Užsiprenumeruodami money orderį ai čekį 

siųskite:—

$2.00 
. 1.00

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

♦

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju 

siems?

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Galllūnlenft,

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
i'rot. Rašt — Ona I Vaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass I

I

U

SV JONO EV. BL. PASALPINCS
DRAUGIJO8 VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St. So. Boston, Majus. 

Vlce-Pirminlnkas — Pranas Tulei ki.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Ra£L — Jonas GUneclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rast. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mase. 

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

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

I

Fin. Rašt. — B. Cunienė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway—1864-W. 
............ ’s — Ona StaniuliOtO.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

Veikimo Kalendorius 
Užbaigtas

Kalbant su kun. dr. Mendeliu 
aną dieną, sužinojau, kad para-; 

! pi jos veikimo kalendorius atei
nančiam s-zonui jau priruoštas, j 
Parapijiečiai turėtų jį gauti ku
rią dieną po rugsėjo 15 d. Šeš-j 
tadienį. rugsėjo 15 d. atvyksta 
iš Ne.v Yorko misijonieriai Tė
vą: Pauiistai, kurie |>er šešias 
dienas ypatingu būdu dėstys 
Katalikų tikėjimą mūsų bažny
čioje nekatalikams. Keturi me
tai atgal kun. dr. Mendelis bu
vo pakvietę tuos misijonierius 
if kas vakarą per šešis vakarus 
susirinko virš 500 žmonių. Tiks
las tų misijų yra ne tam. kad 
visus atsilankančius padaryti 
katalikais, bet kad katalikai ga-

I

i

Kiekvieno šėpoje yra

P
♦
V r

a drabužių, kurių niekad ne-
► vilkėsime, nors manoma,i 
i kad dar juos reikės nau-
* dot. Jais minta kandys..

Į
I

i kad dar juos reikės 
. dot. Jais minta k

Geriau tuos drabužius pa- 
/ siųskime į
L United Lithuanian Relief 

VVarehouse, 
101 Grand Street, 

J* Brooklyn 11, New York.

Draugija laiko susirinkimus kas irs 
čia sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salė*
402 E 7th St.. Sn. Roston. M»«w

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį tonikq 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave„ Islington Mass. j

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

ton ton ton girt ttw>ton*mtotton ŪMU
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Springfield, Mass., Vyskupijos

DEIMANTINIS JUBILIEJUS KELRODIS
B

Lietuviai Karininkai
Surinko IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ

1870-1945 m

gražiais 
tikėjimo.

BRINĮ VYSKUPAVIMO JUBI
LIEJUS

Į Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolynų,
(Our Lady of Sorrows Convent) Thatcher St., Brockton, Mass.

Springfieldo Vyskupijos 
Antspauda

Nuo neatmenamų laikų, iš gi
liosios senovės aukštos kilmės 
žmonės vartojo asmeniškai sa-

Tęsinys
Nepasitenkindamas 

ir puikiai žydinčiais 
doros ir mokslo darbais, ypač
jų gausiais, našiais vaisiais savo 
vyskupijos rybose, jam uoliai 
parūpo ir tolimesnieji kataliky
bės kraštai. Tuo tikslu geguž. 5 
d., 1927 metais jis įsteigia vys- vo, arba valdomosios teritorijos 
kupijoje “Pontifikalės Šv. Tikė- geneologijas — gentkarčių ei- 
jimo Praplatinimo Draugijos”1 les, vėliavas ir antspaudas. To- 
skyrių, priešakyje kurio pasky- dėl ir jų pėdsakus randame net 
rė visa siela ir širdimi tam dar
bui atsidavusį kun. George J. 
Hurley, gyv. 73 Chestnut St., 
Springfield, Mass. ši draugija 
per ištisus 17 metų kaip dvasi
ne, taip ir milžiniška finansine 
parama pagelbėjo netik sveti
mų kraštų misijoms, bet ir pa-

senovės egiptiečių, graikų ir ro
mėnų civilizacijos laikotarpiuo
se. Mokslas gi apie tas 3 rūšis 
kultūrinės liekanos ir vadinasi 
heraldika. Vėlesniais civilizaci
jos laikais jas pradėjo vartoti 
atskiros tautos, karaliai, kuni- 

• gaikščiai, vienuolynai, brolijas, 
čioje Amerikoje negrų - indi jo- j organizacijos, kolegijos ir pri- 
nų sukatalikinimui. Kasmet vi- į vatus asmenys. Tas paprotys 
sose parapijose yra rengiama! tapo priimtas ir visuotinėje 
“Misijų Sekmadieniai” su spe- • bažnyčioje, bei jos provincijose, 
cijalėmis kolektomis ir kiekvie-1 vyskupijose, parapijose. Kiek- 
na parapija turi tos draugijos viena heraldika turi savyje ko- 
skyrių.

Vyskupas Th. M.
1924 met. jisai pasikviečia Tė
vus Pasijonistus ir apgyvendina 
juos Dievo Motinos Sopulingo
sios vienuolyne, West Spring- 
fielde, Mass. Jie duoda kiekvie
ną savaitę po 60 vai. per ištisus 
metus rekolekcijas pasaulie
čiams savo vienuolyne, šiandie
ną čionai jų yra 30 kunigų-mi- 
sijonierių, 12 klierikų ir 4 bro
liukai.

Įamžinti gyvenime karštą, 
gyvą ir nepaliaujančią meilę, 
tikėjimą ir pagarbą V. Jėzui 
Švč. Sakramente, tuo tikslu jis 
parsikviečia 1925 pu yyskupi- 
jon “Dominikones Amžinojo šv. 
Rožančiaus Seserys”, kurios per 
24 vai. paroje nuolat budi ir 
meldžiasi pasikeičiant prie Dan
gaus ir Žemės Sutvėrėjo ir ka-1 
ralių Karaliaus, užsislėpusio 
Šv. Sakramente cimborijoj, že
miškame soste.

Daug dar butų galima pasaky
ti apie garbingąjį mūsų Ganyto
ją, vienok kuklumo dėliai pasi
tenkinsiu vien šiais pasaky
mais, kad per 24 vyskupavimo 
metus jis įšventino apie 300 ku
nigų, jb tarpe net 7 lietuvius; 
konsekravo daug bažnyčių, ku
rių tarpe net 2 lietuvių: šv. 
Pranciškaus, Atholy ir Aušros 
Vartų, So. Worcestery; kad 
rugsėjo 8 d., 1946 metais ap
vaikščios savo garbingą SIDA-

kį nors paslėptą, bei reikšmingą 
O’Leary simbolį arba ženklą.

Springfieldo vyskupijos ant
spauda irgi talpina savyje gi
lios minties dvejopą simbolą, 
kuriame išreiškiama “Spring
field” — šaltinių laukas ir “Šv. 
Mykolas Arkangelas” ženklas. 
Šv. Mykolas antspaudoje išreiš
kiamas raudonos spalvos šv. 
kryžiaus ženklu, kuris viduram
žiais meno srityje buvo žinomas 
ir plačiai gerbiamas, kaipo šv. 
Mykolo Arkangelo kryžius. Jis 
yra parinktas šiai vyskupijai 
dėl tos priežasties, kad šv. My
kolas yra jos patronu - globėju. 
Kryžiaus tarpuose randasi 4 ap
skriti rutuliai, kuriais išreiškia
ma keturi šaltiniai, banguojan
čios upės išvaizdoje, reiškia 4 
šv. Evangelijas, arba gyvos tie- 

!sos, teisybės šaltinius. Jie taip- 
I gi reiškia ir 4 mistines upes te- 
I kėjusias iš rojaus. Todėl ir pats 
vardas “Spring-field” liętuviš- 
kai reiškia — šaltinių (dvasi
nių) laukas, arba šaltinlaukis.

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.

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

Antspaudos dugnas turi sida
brinę spalvą. Viršuje jos randa
si graži, brangakmeniais pa
puošta vyskupo Mitra, tai yra 
ženklas vyskupiškos valdžios 
dvasinėje srityje. Ši antspauda 
yra vartojama oficijaliuose baž
nyčios, vyskupijos dokumentuo
se ir labai svarbiuose viešojo 
pobūdžio reikaluose. —

VyskupoTh. M. O’Leary 
Antspauda

Prisilaikant keleto šimtmečių 
gražios tradicijos senumo, kiek
vienas Katalikų Bažnyčios vys
kupas turi savo nuosavią ant
spaudą. Joje išreiškiama ir pa
čios jo valdomos vyskupijos ir 
jo tradicijinė šeimos, bei asme
ninė heraldika, sykiu su atski
rais asmeniniais garbės ženklo 
— coat of arms — požymiais.

Vyskupijos antspauda labai 
retai tepasikeičia, bet prade
dant ją valdyti naujam vysku
pui, tuojau pasikeičia vyskupo 
antspauda, kurioje vaizduojama 
gana sudėtinė abiejų heraldikų 
kombinacija. Ši antspauda var
tojama mažesnės svarbos ofici
jaliuose dokumentuose ir vys
kupo, jo kanceliarijos laiškuose.

Vyskupo Th. M. O’Leary, D. 
D., antspauda yra labai graži ir 
gana sudėtinga. Kairėje jos pu
sėje — vyskupijos pusėje — y- 
ra atvaizduota pačios vyskupi
jos antspauda su raudonu kry
žiumi ir keturiais šaltiniais tar
pe jo skersinių. Dešinėje gi pu
sėje — vyskupo pusėje — ran
dasi sidabrinis su 3 burėmis lai
vas. Tai yra dalis senosios 
O’Leary giminės tradicijinė 
heraldika. Šis laivas randasi 
antspaudos mėlyname dugne. O 
sidabrinė ir mėlyna spalva yra 
Nekaltai Pradėtosios 
lės Marijos heraldika, 
garbingas Ganytojas 
tingą pamaldumą.

Virš minėto laivo randasi 
penkiakampė auksinė žvaigždė, 
tai yra Marijos “Jūrių Žvaigž
dės” titulas. Aukščiau jos ran
dasi 3 ieties viršugalviai, reiš
kia šv. Tomo kankinystės įran
kius. o skaitlinė “3" simboli
zuoja šv. Trejybės paslaptį. To
dėl ir ši antspaudos dalis misti
niais žodžiais išreikšta yra 
skaitytina šiaip: “Thomas Ma
ria O’Leary”, kas tikrenybėje

I 
i
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Šv. Pane-
Prie Jos 

turi ypa-

Atbudau...
Atbudau, Viešpatie, iš sapnų į kruviną žemę.
Atėjau į kryžių kalnus, į rožes erškėčiuotas.
Paklydau, mano Dieve, brendu... vakarai sutemę... 
Nė garso, nė žmogaus; pats žmoniškumas nukryžiuotas.

O. Dieve! Dievuli! — šaukiu krūtinę surakinus. 
Kam išmirė tos rožės be šalnų, be gruodo, ledo?! 
Ir saulė tėvynės išbalo, audroj, nusiminus. 
Kam tėviškė miela tais juodais šydrais užsileido?-!

Skambėkite žemės tyrai nuo mano riksmo kieto. 
Lai dūzgia visi kryžiai ir aidi nuo kartaus skundo! 
Čia tiek ašarų, sopulių ir kraujo pralieta. 
Ir tik retas, retas sąžinės kapas vos pabunda.

Ūžkit, žemės tyrai tarp išpiautų lavonų ploto. 
Čia tiek motinų j marmurą virtę ir išbalę!
Šaukiu visos mano tautos sopuliu neribotu.
Ak už ką?! Ir dėl ko?! Čia tiek jaunų rožių iššalę.

Atbudau, Viešpatie, ir taip išsigandau be galo... 
Atleisk, jei rėkiu tuščiais tyrais kaip paklydęs vaikas. 
Gaila tų. kurie sąžinę j metalą sukaię. 
Prikelk juos. Viešpatie, pagailėk... įamžink jau taiką.

M arija Aukštaitė.

I

Majoras Lewis E. Hollard, kairėj, iš Denver, 
Colo., komandierius 47-to Signal Batalijono ir 
S/Sgt. Vern L. Lamkins iš New Yorko grįžta 
linksmi iš Europos ir parsiveža dovanų mažytį 
šuniuką.

ir yra Jo Ekscelencijos vardas' 
ir pavardė.

Viršutinėje skydo dalyje yra 
auksinės spalvos vyskupo mit
ra, pastoralas — iazda ir didelis 
procesijos sidabrinis kryžius. 
Virš to visko randas i Romos 
styliaus vyskupiška skrybėlė— 
brylius su plačiais krantais, o 
pačioje skydo apačioje įrašyti 
šio vyskupo asmeniškas pras- 
mežodis — motto: VIAM VERT- 
TATIS ELEGI, reiškia — išsi
rinkau teisybės kelią. Visą gi 
skydą apjuosia iš skrybėlės išei
nantieji kaspinai dvejopu - tri- 
gubumu suraityti kurių apačio
je randasi gražioje eilėje po 1. 
2, 3 kutosėlius. iš viso jų yra še
ši. Sulyg labai senos bažnytinės 
heraldikos tradicijos šie 6 kuto- 
sėliai išreiškia kiekvieno vysku
po valdžios laipsnį, arba rangą; 
kiekvieno arkivyskupo ir apaš
tališko Delegato — 10 kutosė-

nauja Pietų Pacifike.
Lt. Peter P. Masonis, A. A. F., 

iš New Britain, Conn., B-24 Li- 
berator bombonešio bombardie- 
rius, yra gavęs Air Medai.

Capt. A. Matusevičius. U. S. 
A., iš Cambridge, Mass., dalyva
vo karo veiksmuose Europos 
frontuose.

Major Edgar D. Mažaitis, U. 
S. A., iš Pittston. Pa., 1944 m. 
buvo Minneapolis. Minn.

Lt. Joseph Mekšraitis, U. S. 
A., iš Minersville, Pa., inžinie
rius.

Lt. Daniel Mėžlaiškis. U. S. 
N., iš Chicago. III., dalyvauja 
Pacifiko frontuose.

Lt. Alfonse Miknis, U. S. N., 
iš Detroit, Mich., inžinierius, 
1945 m. prad. grįžo iš Philippi- 
nų salų, paskirtas į Los Ange
les, Cal.

Ensign John Mikutavičius. U. 
S. N., iš Minersville, Pa., opto- 
metristas.

Ensign Francis A. Miscavage, 
U. S. N., iš Wilkes - Barre, Pa., 
yra baigęs prekybinio laivo 
karininkų kursus.

Lt. Walter Morkūnas, U. S. 
i A., iš New York, N. Y., 1945 m. 
j buvo J. A. V.

Lt. Vincas A. Morkus, U. S. 
A., iš Hartford, Conn., po pus
antrų metų vokiečių nelaisvėje 
jis pabėgo į Prancūziją.

Lt. George F. Nevedomskis, 
U. S. A., iš Chicago, III.

Ensign Kazimer Neverdaus- 
kas, U. S. N., iš Worcester, 
Mass., lakūnas kartu su kitu la
kūnu nuskandino du ir padegė 
du japonų laivus, jis vienas y- 

įra nušovęs 2, su kitais nušovęs
1

kitus du japonų lėktuvus, 194a 
m. prad. grįžo į J. A. V.

Major Nevulis, U.S.A., iš New 
Britain, Conn., gydytojas, 1945 
m. prad. buvo kur nors Prancū
zijoje.

Lt Anton P. Nikas (lietu
vis ?), U.S.A., iš Chicago, III., 
1944 m. paskelbtas dingęs be ži
nios karo veiksmuose.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Lt. Jean F. Kristunas, Army 

Nurse Corps, iš Duryea, Pa., 
slaugė.

Lt. Margaret V. Kuczinskas, 
Army Nurse Corps, iš VVorces- 
ter, Mass.. slaugė, |x> 32 mėne
sių Europos bei Azijos kovos 
frontuose 1945 m. prad. grįžo į 
J. A. V.

Lt. Kupris, U. S. A., iš Bingh- 
ampton, N. Y., žuvo karo veiks
muose Vokietijoje.

Lt. Anthony Kupris, U. S. N., 
iš Chicago, III.

Lt. Gediminas Kupris, A. A. 
F., B-29 bombonešio navigato
rius.

Lt. Benjamin Kupstas, U. S. 
A., iš Lee Park, Pa., 1945 m. 
bal. mėn. buvo sužeistas Vokie
tijoje, vėliau gydėsi ligoninėje 
Anglijoje.

Lt. VVilliam Kuslikis, U. S. A., 
iš Minersville, Pa., lakūnas.

Lt. Kvietkauskas, iš Bingh- 
ammpton, N. Y., gydytojas.

Lt. Albina E. Labutis, Army 
Nurse Corps, iš Yonkers, N. Y., 
slaugė, 1944 m. buvo Anglijoje.

Capt. Constantine Labutis, U. 
S. A., iš Yonkers, N. Y., 1944 
m. dalyvavo karo veiksmuose j 
Europoje.

Lt. Anthony E. Ladas, U. S.
., iš Chicago, III., 1944 m. pa 

skelbtas dingęs be žinios karo 
veiksmuose.

Capt. John Laurušonis, U. S. 
A., iš Gibbstown, N. J., gydyto
jas.

Lt. Walter Lėkis, A. A. F., iš 
Chicago, III., bombonešio pilo
tas, yra atlikęs 36 oro misijas 
Europoje.

Lt. Joseph J. Lelevich, U. S. 
A., iš Kulpmont, Pa., 1945 m. 
vasario mėn. 23 d. buvo sunkiai 
sužeistas karo veiksmuose Vo
kietijoje.

Lt. George J. Levinkas, U. S. 
A., iš Hartford, Conn., 1945 m. Į 
prad. baigė karininkų kursus j 
Europoje.

Lt. C. McLelan (Gašilionis), 
Army Nurse Corps. iš Chicago, 
III., slaugė.

Lt. VVilliam
A., iš Marlin,

Lt. Joseph
U. S. A., iš Wilkes-Barre, Pa.

Lt. Ig. Mainionis, A. A. F., iš 
Johnson City, N. Y., bombone
šio pilotas.

Lt. Albert A. Marcinkus. U. S. 
A., iš Chicago, III., 1945 m. 
prad. buvo sužeistas karo veiks
muose Europoje.

Lt. Edward Markevičius, U. 
S. A., iš Elizabeth, N. J., 1944
m. invazijos laiku buvo sužeis
tas.

Lt. Sylvester Markus, U. S. 
A., iš Aurora. Ilk, 1945 m. žuvo 
Pacifiko karo lauke.

Capt. Edward S. Masloski. U. 
S. M. C., iš Sheatovvn, Pa., tar-

Mačionis, U. S. 
Pa., inžinierius. 
C. Magdelinskas,

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

Tėvų Pranciškonu Misijos 
1945 m.

i

lių; Jo Eminencijos kardinolo 
15 kutosėlių ir pagaliau Joj 
Šventenybės Popiežiaus — 
triaukštė tijara su Šv. Petro ir 
Povilo raktais, kryžmai sudė
tais. kurių viduryje randasi 
taikos ir ramybės ženklas — 
balandėlis su alyvų šakele.

Tai taip atrodo Jo Ekscelenci-' 
jos vyskupo Th. M. O’Leary. 
D. D., heraldika ir antspauda. 
savo išvaizdoje begalo graži. į-; 
spūdinga ir pilna gilios pras-i 
mes. bei reikšmės.

Padangės Aras —
Kun. S. J. Vembrė. J 

(Bus daugiau)
—

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

Kinų patarlė.

Materbury, 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.

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

Kapelionas žydas rabinas įtaisė žydiškoms a- 
peigoms šią koplyčią ir prie jos atlieka savo re
ligijos pamaldas. Ši žydiška šventykla pastatyta 
kur nors Pacifike.
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Rugpiūčio 31. '45

KOLONIJOSE
ramą. Nuoširdžiai dėkojame ir 
linkime, kad ji sulauktų savo 
sūnelio Bronio namuose.

WORCESTER, MASS.
DRABUŽIŲ RINKIMO VAJUS

Jūreivio Laiškas Motinėlei
—

“Rugpiūčio 15-tą dieną
"Sveika Mamyte.
“Karas su japonais užbaigtas. 

Ačiū Dievui už tą malonę. Die
ve duok mums ramybę ir taiką 
pasauliui.

“Septintą valandą šį rytą mes 
gavome tikrą žinią, kad karas 
tikrai užsibaigė. Ot. buvo links
ma diena. Tos dienos mes lau
kėme per penkius metus. Taip 
ilgus penkius metus. Visi vyrai 
buvo linksmus, bet nebuvo jo
kių demonstracijų. Aš turi būti 
buvau linksmiausias iš visų. 
Mamyte, aš esu taip linksmas, 
kad nežinau kaip tą džiaugsmą 
išreikšti. Dabar laukiu dar vie
nos dienos, kuri man daugiau 
reiškia negu ši diena. Bet ir to
ji diena netoli. Aš daugiausia 
laukiu tos dienos, kada sugrį
šiu atgal į namus pas Tamstą... 
Dieve duok, kad tas neužilgo į- 
vyktų... Tada aš galėsiu valgyti 
savo mamytės pagamintus ska
nius valgius, su mamyte eiti į 
bažnyčią, aplankyti savo drau
gus. žaisti golfą. “Beano" žais
ti su savo mamyte. Galėsiu vėl . 
valgyti kūgelį, blynų, dešrų, ir 
vėl pradėti civilį gyvenimą.

išklausė mano maldų 
aš esu tikras, kad Jis 
ir mano dabartinių

“Dievas 
iki šiol ir 
išklausys 
prašymų.

6
dvasįškijos užtarti pavergtą 
Lietuvą. Į profesoriaus K. Pakš
to kalbą atsakė J. E. vyskupas 
Joseph E. McCarthy, pažadėda
mas kiek galima už nelaimingą
ją. bolševikų smaugiamą Lietu
vą užtarti. Rap.

Pagalba Karo Nukentėju 
siems Lietuviams

«ORWOOD, MASS.
Šią savaitę kleb. kun. S. 

yra išvykęs ir atlieka 
rekolekcijas. Grįš šeš- 
rytą.

Kneižis 
metines 
tadienio

Nuo karo nukentėjusiems be
namiams lietuviams reikia vis
ko.. Jie neteko namų, neteko 
turto, neteko rūbų, neteko ava
lynės, pusbadžiai šaukiasi pa
galbos į mus, amerikiečius. Jie 
turi — kiek galėjo išsinešti,

BALF skyriai kviečia visus 
Worcesteriečius dėtis prie vie
ningo darbo — rinkimo ir auka- 
vimo drabužių dėl lietuvių nuo 
karo nukentėjusių.

Antradienį. 21 d. rugp.. šv. 
Kazimiero parapijos bažnytinė
je svetainėje įvyko viešas susi
rinkimas visų NVorcester’io. 
BALF skyrių, kuriame dalyva
vo centro pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius. Plačiai ir įspūdingai 
apibriežė BALF veikimą ir su
teikė visokius paaiškinimus į- 
vairiais klausimais. Garbė ir di
delė padėka priklauso kun. Dr.
J. B. Končiui už tokį nepapras
tą pasišventimą darbuotis dėl 
išblaškytų. suvargusių lietuvių 
ir pačios Lietuvos gerovės. Gra-1 
žias kalbas pasakė ir kiti kal
bėtojai: klebonas kun. A. Pet
raitis. adv. Ant. Mileris, ir adv.
K. Tamulonis. centralinio sky
riaus pirm, ir susirinkimo vedė
jas.

Po prakalbų suorganizuota 
būrys darbuotojų dėl siuvimo ir 
mezgimo jaunamečiams vaiku
čiams. Organizatorė p. O. Sida
brienė pranešė, kad lankėsi šių 
dr-jų susirinkimuose: Šv. Onos 
dr-ja. Moterų Są-gos 5-ta kp.. 
Šv. Petronėlės dr-ja. šv. Vardo 
Marijos dr-ja. Socijalio klubo 
ir Moterų klubo. Visur buvo nėlės. 
daug pritarimo dėtis prie orga
nizuojamo darbo.

Nutarta susirinkti 30 dieną 
. šio mėnesio, parapijos mokyk
lon. trečiam aukšte siuvimo 
kambarin ir pradėti darbą.

Valdyba susideda sekančiai: 
pirm. M. Šlarienė: rašt. M. Čer
niauskienė; pagelb. M. Vaitekū- 

I nienė: ižd. Agota Lukoševičie
nė. Aukojančius drabužius gali
ma sunešti į sekančias vietas:

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklon : Aušros Vartų parapijos 
salėje: Ckesų klubas, 12 Ver- 

Inon St.: pas lietuvius krautuvi-j

I

“Sūnus Bronius"
Jūreivis Bronius Bartkevičius 

yra Pacifike. Jis yra sūnus p. 
Marijonos Bartkevičienės. gyv. 
42 Vine St., Brocktone. p. Bart- 
kevičienė yra ilgametė laikraš
čio “Darbininko” skaitytoja ir 
rėmėja. Taipgi nuoširdžiai re
mia ir Darbininkų Radio prog-

e?

!

I Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jurr.s reikalingi akiniai leis
kite 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.

Būrys linksmaveidžių pasirengusių plaukti valtele Red Cedar upe, Mi- 
chigan valstybėje. Tai sakoma, vasaros karščių išdaigos.

ninkus — J. Bačinskas Market. ‘ 
344 Millbury St.: Levinskas 
Market. 233 Millbury St.; ir 
Donnelly krautuvė. 23 Sigour- 
ney St.; į ugniagesių stotis ir į j 
namus P. Sidabras. 6 CommonŲ 
wealth Avė. ir A. Salasevičius, i 

Enfield St.27 Su-ja.

LOWELL, MASS.
| Brocktoną

IŠKILMINGAI PAŠVENTINTAS 
SESELIŲ VIENUOLYNAS

LEWISTON. ME. — Tėvai chias iš New Yorko, 
Pranciškonai. — Prieš antrąjį' 
pasaulinį 'karą, birželio 15, 1940 
m. rusai bolševikai okupavo mū
sų tėvynę Lietuvą ir neužilgo 

; pradėjo gabenti į šaltąjį Sibirą 
• mūsų brolius lietuvius, o ypač

Daugelis Lowelliečių rengiasi kunigus ir vienuolius. Tėvui 
vykti į naują Seselių vienuolyno Justinui X aškiui, buvusiam 
pašventinimą. Linksma išgirsti. Pranciškonų gimnazijos direk- 
kad Lowellio vilniečiai lietuviai toriui, pavyko pasprukti iš bol- 
remia ir brangina mūsų išeivi- ševikų nagų ir atvykti į Jungti-
jos kultūringas įstaigas.

Sugrįžo Į Namus

nes Valstybes. Atvykęs į šią ša
lį tuojau atsikvietė iš Italijos 
kitą pranciškoną — Tėvą Juve- I

!
Stanislovas Kašėta, ilgametis • nalį. Buvo laikinai apsigyvenę 

Lowellio gyventojas, sugrįžo į Pittsburgh, Pa., paskui gavę 
namus. išbuvęs Tewksbury(pakvietimą nuo Portlando vys- 
State ligoninėje per tris metus.' kupo joseph E. McCarthy, ap- 

Tė- 
sau 
prie

Šiek-tiek atgavęs sveikatą ilsisi I sigyventi jojo vyskupijoje, 
savo namuose prie savo šeimy- vaj Pranciškonai pasirinko 

gražią vietą ant kalnelio. 
Statė kelio. Greene. Me. ir ten 
Dievo pagalba ir geraširdžių 

Katarina Galubeckienė nese-.2monįų parama įsikūrė sau me
iliausiai Šv. Juozapo ligoninėje dinj. bet kuklų vienuolyną, iš 
susilaukė sūnaus. Linkime vai- kur leidžia į pasaulį “Šv. Pran- 
keliui ir motinai stiprios svei-Į 
katos ir laimės.

Susilaukė Sūnaus

ciškaus Varpelį”, kuris plačiai 
skamba po visą plačiąją Ameri
ką ir Kanadą.

Susižeidė
Aleksandras Jerusevičius. 

dirbtuvėje dirbdamas, susižeidė) 
koją. Jau kelinta savaitė kaip)m€nes_ini žurnalą
ilisi namuose ir gydo koją.

Pirmadienį grįžo iš Moterų 
Sąjungos seimo, kuris įvyko 
Grand Rapids, Mich., p. A. Ly- 
ons. Pakelyj aplankė drauges 
Maryland valstybėje.

šiomis dienomis p. A. Dale- yį^įas kitas prarytas karo bai-
lienei, gyv. 9 Lenox St.,
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Nuvyko Į Ligoninę
Joanna Bujaitė šiomis dieno

mis randasi Šv. Jono ligoninėje. 
Skaudžiai ir pavojingai įspirta 
į dešinę koją, turėjo pasiduoti 
operacijai.

VAIKŠČIOJA ORU
Suaugę žmonės, nešiodami gerus, su 
Arch Įrengimu čeverykus, vaikščioja 

taip lengvai, kaip oru.
AEROTRED SHOES

Galite užsisakyti prisiųsdami mierą, ilgį ir
plotį (size) ir Ration Štampą ir tuojaus gausite čevery

kus C. O. D.
Taipgi parduodu ant 'užsakymo pritaikytus gerus Arch 

Plask: i-veryk us. padirbtus su daktaro užtvirtinimu, kurie 
yra labai geri ir kaina žema.

W. Y urkeviczius
A. VURKEVICZIUS

P O. BOX 63 MONTELLO, MASS.
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

S L .MAŽINIMO PLANAS
„"až rita kaina namams

r mo planas.
Je. ; . - , t..: s.'.. namą ar atnaujinti

dabar t-.-.-.a ."-,-tgyeimes su malonumu ir be 
joki j J." lAaižzmsime visas smulk
menas. Pa > . <.V: SOUth Boston 0379.

y,:

*

A-* > -

g nrjMMhSHINGTON
COOF‘ERATIVE BANK
430 BBOADWAT • SOUTH BOSTON

N°r‘ sūno! Nelaimingųjų lietuvių 
woodo ligoninėje padaryta o-. vienintelė viltis — mes. Prieš 
peracija. Linkime geriausios žiemos šalčius mūsų parei- 
sveikatos. ■ ga neiaiminguosius aprengti ir

Pereitą sekmadienį p. Angelą apauti. Kuogreičiausiai siųskite 
Kneižytė su savo draugėmis drabužius, avalynę ir patalynę į 
lankėsi Šv. Jono Seminarijoj, i 
Brighton, Mass. CSN.:
-------------------------------------------- i

United Lithuanian Relief Fund 
o f America, Ine. Warehou.se 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-6203

Prof. Ka
zys Pakštas. Paskui Pranas ir 
Onutė Kalveliai puikiai išpildė 
keletą dainų. Publika buvo labai 
patenkinta jaunųjų artistų pa
sirodymu scenoje. Paskui laik
raščio “Darbininko” ir So. Bos
toniečių vardu sveikino Pran
ciškonus ir Lewistoniečius p. A. 
Peldžius. “Darbininko” admi
nistratorius. Po tam kalbėjo 
Chicagietė p-nia Ivanauskienė, 
T. Juvenalis ir baigiant kalbą 
pasakė Tėvų Pranciškonų A- 
merikoje vyresnysis Tėvas Jus
tinas Vaškys.

PAŠVENTINIMAS St. Clare’s 
Vilios įvyko sekmadienį, rugp. 
26 d. Nors ir oras buvo nepa
lankus — lijo, bet jau iš anksto 
ryto automobiliai pradėjo 
zvimbti iš visų kraštų ir traukti 
TT. Pranciškonų vienuolyno lin
kui. Kadangi buvo suvažiavę ne
mažai kunigų, tai pirmosios šv. 
mišios prasidėjo 7 vai. Kitos ė- 
jo iš eilės. Per visas mišias 
žmonių buvo prisigrūdusi kukli 
Pranciškonų koplytėlė. Iškil
mingą sumą giedojo kun. Mag- 

1 nūs Kazėnas, per kurią puikiai 
Grigorijoniškas mišias giedojo 
Seselių choras. Pritaikintą pa
mokslą pasakė celebrantas kun. 
M. Kazėnas.

Po mišių įvyko pietūs. Po pie
tų. lietui apstojus lyti, svečiai 
ir viešnios pasivaikščiojo Tėvų 
Pranciškonų nuosavybėje — 
gražiame miškelyje.

Lygiai 3 vai. po pietų atvyko
J. E. vyskupas Juozapas E. Mc
Carthy ir apie 16 svetimtaučių 
apylinkės kunigų. Vyskupui ap
sirengus bažnytiniais drabu
žiais. kunigai ir pasauliečiai iš 
TT. Pranciškonų vienuolyno J. 
E. vyskupą nulydėjo iki Šv. 
Klaros Vilios. Vyskupui ją pa
šventinus Seselių vienuolyną, 
vyskupas ir visi susirinkusieji 
procesijoje vėl grįžo prie Tėvų 
Pranciškonų vienuolyno, prie 
kurio buvo naujai pastatyta 
graži Šv. Pranciškaus Asižie- 
čįo stovyla. kurią J. E. vysku
pas Joseph E. McCarthy pa
šventino ir pasakė gražią kalbą. 
Į vyskupo kalbą atsakė kun. J. 
Vaitekūnas. Taipgi 
Pranciškonų Generolo 
rius Tėvas Malachias 
Justinas Vaškys.

Po pašventinimo Seselių vie
nuolyno ir šv. Pranciškaus sta
tulos, svečiai ir viešnios buvo 
pavaišinti Pranciškonų patal
pose, o vyskupui ir kunigams 
puikią vakarienę paruošė Sese
lės. Dalyvavo 20 kunigų, prof.
K. Pakštas ir “Darbininko” ad
ministratorius A. Peldžius.

Skaniai pavakarieniavus, kal
bėjo Tėvas Malachias, TT. Pran
ciškonų Generolo sekretorius ir 
ugningą kalbą pasakė prof. K. 
Pakštas, prašydamas Amerikos

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ“ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos , 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gTažiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips-

■ nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.
"VYTY” rasi žinių iš viso pašau-, 

lio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos He- , 

tuvių jaunimo judėjimų.
“VYTY” rasite įdomių pasiskaity- : 

mų tinkamų seniems ir jauniems.
“VYTĮ’’ redaguoja įžymus ir paty

ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
sviesti įžymiausi literatai.

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

"VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

i

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Da rbininka”.

Į

»

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patamavlma<’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

August

SALEI
SESELIŲ VIENUOLYNAS— 

I TT. Pranciškonams leidžiant 
'......................... Į “Varpelį” ir
važinėjant su misijomis nebuvo 
galimybės vieniems visą darbą 
atlikti, prisėjo į pagalbą kviesti 
Vargdienes Sesutes iš Putnam. 
Conn. Sesutėms sutikus pakvie
timą priimti, TT. Pranciškonai 
taipgi su geraširdžių žmonių pa
rama. įsteigė Seselėms vienuo
lyną. vardu — St. Clare’s Vilią.

PAŠVENTINIMO IŠVAKA
RĖSE— Rugp. 25 d. St. Claire’s 
Vilios pašventinimo išvakarėse. 
TT. Pranciškonų rėmėjai-rėmė- 
jos, šv. Baltramiejaus salėje, 
Lewistone. vadovaujant p-niai 
Valerijai Čiužienei, surengė 
šaunią vakarienę į kurią su
plaukė žmonių nevien iš Lewis- 

ir.tono apylinkės, bet ir iš toli
miausių J. V. valstybių, kaip 
tai: Illinois, New Yorko. New 
Jersey, Kanados, Conn., R. I.,, 
Mass., ir kitų.

Stalai buvo papuošti baltomis 
staltiesėmis, apkrauti skaniau
siais valgiais ir papuošti gyvo
mis gėlėmis.

Vakarienę atidarė gražia kal
ba Lewistono veikėja p-nia Va
lerija Čiužienė ir pakvietė prog
ramos vedėju kun. Magnų Ka
zėną. šv. Kazimiero parapijos 
kleboną iš Pittsburgh, Pa. Ve
dėjas, pasakęs įžangos žodį, pa
kvietė vietinį chorą, kuriam va
dovauja Ig. Čiuža s. sudainuoti 
Lietuvos himną ir God Bless A- 
merica. Solo puikiai dainavo A. 
Banaitis.

Po dainų ir skanios vakarie
nės pirmutinis kalbėjo kun. Jo
nas Vaitekūnas, Providence pa-; 
rapijos klebonas. Pranciškonų 
Generolo atstovas, Tėvas Mala-

t į

Sveiksta
Uršulė Baniuškevičienė 

lios savaitės atgal sunkiai su
sirgo. Kiek teko girdėti, tai pra
deda grįšti atgal į normalią 
sveikatą.

ke-
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.

•r 
-TA

Apsilankė Pas Kleboną
Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC., 

mūsų klebono giminaitis, 
kun. Kazimieras Vengras, MIC.,
abu iš pietų Amerikos, apsilan
kė Lowelly, ir praleido keletą 
dienų poilsio. Daug papasakojo 
apie Pietų Amerikos lietuvių 
vargus ir kovas.

Prašė Pasveikinti
Stanislovas Blažonis ir Juozas i 

Sasnauskas, abu kariuomenės 
nariai, prašė Lowellio korespon
dento perduoti jų sveikinimus 
ir linkėjimus visiems Lowellio 
lietuviams.

Apsilankė
Kiek laiko atgal mūsų 

boną aplankė kun. Ignas Alba- 
vičius iš Cicero, Illinois; kun. 
Dr. Jonas Starkus iš Elizabeth. 
N. J.; kun. Dr. Kazimieras Rė
klaitis, MIC., ir Marijonų Pro
vincijolas, kun. Dr. Jonas Jan- 
čius. MIC., iš Chicago, Ulinois. 

Žąslių Zigmas.

kle-

kalbėjo 
sekreto- 
ir Tėvas

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!

•i

• -■**’'**■

<11 washington street
BOSTON, MASS.

Warehou.se


9 t

Penktadienis, Rugpiūčio 31, ’45 ?
9

VIETINĖS ŽINIOS &
I

A

ŽINUTES
Aukos plaukte plaukia ge
riems tikslams. Visi remia 
parapijos mokyklų fondą 

ir Seserų naują namą 
Brocktone.

Labdaringa ponia Barbora

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

_________________________________

Kas (Kasmauskienė) yra paau
kavusi $100.00 Seselių namui. 
Dabar dapildė $100.00 par. mo
kyklų fonde. Šie geradariai au
kavo mokyklai, po $5. — Anta
nas Janušonis, Jonas Palaima. 
W. Janauskas. P-nas Preskinis 
$2., Antanas Lenauskas $2., ir 
Mary Svelis $1. Seselių namui 
Brocktone aukavo Vladas Balu-; 
tis $10., Marė Tamulaitienė 
$10., Petras - Skolastika Gelži-i 
niai $5.

Seselių namui esame sudėję 
$11,097.17.

Ačiū širdingiausiai visiems 
geradariams už aukas. Be jų ne
būtų labdaringų įstaigų. Ačiū.

Knights of Lithuania

PICNIC
Sponsored by Councils17 and 18, S. Boston-Cambridge

— at —

Keistutis Pat

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

PAVYZDŽIAI. Dabar kuomet' 
yra visi Bostono lietuviai mal-Į 
daujami ir raginami ruošti savo1 
vaikučius į lietuvių mokyklą,! 
girdisi išsikalbinėjimų. Pirmas' 
tų išsikalbinėjimų yra — toli i 
mokykla. Yra posakis: “žodžiai 
moko, pavyzdžiai gi traukia”/ 
Stengsiuos pateikti pavyzdžių,! 
kad geros valios lietuvius pa-; 
trauktų leisti jų brangius vai-j 
kelius į lietuvišką mokyklą.

Kaip arti mes buvome prie 
mokyklos, Lietuvoje? Savos vi
sai mes ten neturėjome. Rusų' 
mokyklaitė buvo miestely bei 
dideliame sodžiuje. Lietuviukai! 
bėgo iš vienkiemių ir kaimų1 
per neišbrendamus pusnis į sve-1 
timą mokyklą dėl rusiškos ap- 
švietos. i visos apygardos, štai, eik anks-

Amerikoje — Taunton, Massjtį rytą per platų Dorchesterį ir 
aš patyriau Whittenton daly, pamatysi mergaites ir bernai- 
esančią vieną viešą mokyklą.! čius bėgant, su knygomis ir ri- 
Vaikučiai uoliai ją lanko už tri-i šulėliais. Paklausk jų, knr jie

Oakland Grove 
East Dedham, 

Mass.

Games-Contest 
Singing-Drawings

Music-Dancing 
Refreshments

Sunday, September 9, 1945

4'

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

gomis rengia milžinišką PIKNIKĄ, kuris įvyks Sek
madienį, Rugsėjo-Sept. 9, 1945, Keistučio darže, Oak
land Grove, East Dedham, Mass.

Vyčiai rengia plačią ir gražią programą: žaidi
mus, kontestus, dainavimą, dovanų laimėjimus, mu
zikos — polkas, valcus, suktynius... Jaunimas C-17 
žais su Vyčių (Old Timers). Bus valgių ir gėrimų...

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

—-........................-■-----------------------------------------------

KETVIRTOS 
PRIMICIJOS
,--------------

Rugpiūčio 26 d., bostoniečiai 
turėjo džiaugsmo dalyvauti ket-

{VAIRŪS SKELBIMAI
jų ir 4 mylių gyvendami. Brock- taip anksti eina. O jie tau ^-1^^ šįą vasarą Šv. Petro lie- 
tsr.2 — Montello, iki paties žiai atsakys einu į lenkų mokyk- ^uvįų par bažnyčioje įvykusiose 
miesto centro tėra trys mokyk- lą. So. Bostonan . Lenkai kito- primicijas Rūkė, šioje pat

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

tone -
miesto centro tėra trys mokyk
los. Tik dvi mokykli pradiniams 
skyriams. Sakysi reikia pasiau
kojimo. Žinoma, kad jo reikia. ir Marijonos Juškų vaikučiai taug pasiuntjnys prje altoriaus 
Be pasiaukojimo nebus nieko buvo važinėjami iš Dorchesteno buvo atlydėtas mažų mergaičių

kio kraujo?} L - - - —
Ar Tamsta žinai, kad Rapolo nag g Rusteika. Naujasai Kris-

tų kunigų dalyvavusių bažny
čioj, dalyvavo kun. A. Baltru- 
šiūnas iš Cambridge, Mass. ir 
vienas klierikas iš Thompson, 
Conn. Primicijanto giminių, ku
rie dalyvavo bažnyčioje ir ban
kiete buvo: iš Cleveland, O. pp. 
Mickevičiai: iš Waterbury, Ct.: 
pp. Valančiai, Vitkauskai ir Ge- 
sevičiai; iš Nashua, N. H.: pp. 
Gurskai, Augunai ir p. Mitchell: 

■ iš Brocktono pp. Šarkai; iš Ar- 
! lington, Mass. pp. Gendvilai.
Buvo iš Lawrence, Worcester, 
Lowell, ir kitų miestų.

ŠEIMININKIŲ ŠTABAS
Šio didžiulio, puikiai pavyku

sio bankieto vyriausiu šeiminin- į nuveš arti prie vienuolyno. Kai- 
į ku buvo p. Vincas Valatka, o; na. tiktai 50c. Taip gi busai va-

Gedamavičienė, Kališienė, Valu- 
nienė. Po $1.00 — Gruodienė, 
Varžinskaitė, Virbickienė, Gurs- 
kienė, Gervidienė.

Širdingai ačiū visiems.
Daug žmonių prižadėjo atneš

ti įvairių dalykų šeštadienį į 
bažnytinę svetainę iš ryto arba 
iki pirmos valandos.

Kaip matome So. Bostonas 
smarkiai ruošiasi vykti į iškil
mes rugsėjo 3 dieną. Tie. kurie 
nevažiuos automobiliais,
padarėme sutartį ir bus “Spe- 
cial” Bušai nuo Ashmont Sta- 
tion. Bušai pradės važiuoti nuo 
Ashmont 8-tą valandą rytą ir

mes

j šeimininkė Katrė Vosilienė. Jų 
pagelbininkų ir pagelbininkių 
štabą sudarė šie: Vincas Staku- 
tis, Viktoras Medonis, Karolis 
Barolis, V. Brazauskas, Juozas 
Slaninas, Vladas Jakštas ir kiti. 
Ieva Brazauskienė. Ona Staniu- 
liūtė, O. Šmigelskienė, M. Vo- 
lungevičienė, A. Jocienė. J. Vir- 

I bickienė, K. Stakutienė, Kalend- 
, rienė, Kazmauskienėr ir Paša- 
I karnienė. Prie stalų patarnavo: 
! Antanina Grabijoliūtė, 
iverkienė, O.
i kanauskaitė, 
Žibutytė, M.

: tinavičiūtės,

žiuos atgal į Ashmont apie 6-tą 
valandą vakare.

LANKĖSI

S. A 
Petrušytė, K. Če- 

Treinavičiūtė, P. 
Kleponytė, Augus- 
Marcelionytė, Nev-

ronytė, Ilkevičiūtė ir k.
Visi sumaniai ir nuoširdžiai 

! darbavosi, todėl tvarka ir aptar
navimas svečių buvo pavyzdin
gas. Rap._____________
Jureivis Sykes Svečia' 

vosi So. Bostone
pp. 
E.

Pereitą savaitę lankėsi kun. 
Pr. Juras, LDS Centro pirminin
kas, kun. J. Švagždys ir kun. J. 
'Vaitekūnas, ' Providence par. 
klebonas. Kun. J. Vaitekūnas 
atsilankymo proga įstojo į Ju
biliejinio koncerto Rėmėjus, au
kodamas $5.00 koncerto fondan.

Lankėsi p-lė Mikalina Ilkevi- 
čiūtė, nuolatinė “Darbininko” 
rėmėja, 
stojo į 
Garbės 
koncerto

Antradienį lankėsi muzikas 
Juozas Olšauskas iš Amster- 
dam, N. Y. Atsilankymo proga 
pasipirko Anglų - Lietuvių kal
bos žodyną ir “Vai Lėkite Dai
nos”.

“Darbininko1 
Atsilankymo proga į- 
Jubikejinio koncerto 
Rėmėjus, aukodama 
fondan $10.00.

ĮVAIRUS skelbimai

Pereitą antradienį pas 
Sinkevičius - Sykes, gyv. 
Fourth St., So. Bostone, buvo 
atvykęs jūreivis Juozas F. Sy
kes, Jr. ir adv. Benjaminas 
Sykes iš Norwoodo. Jūreivis 
Juozas F. Sykes, Jr., yra lst
Class Yeoman ir dirba Wash-

PARSIDUODA namas su 9 
I kambariai ir maudyne, frontinis 
piazas, ir furnace apšildymu. 
Arti Edward Everett Square, 

| Dorchester, Mass. Kaina $35.00. 
Šaukite Herbert Stafford, GEN- 
eva 3013 po 7 vai. vak. (7)

du įspūdingą kalbą pasakė 
kun. J. Dambrauskas. Džiaugė
si, kad Tėvai Marijonai savo 
auklėjimu, galėjo prisidėti kun. 
Rusteikai pasiekti savo tikslą. 
Artimas primicijanto ir pp. 
Rusteikų draugas kun. J. Mc- 
Murray, kuriam Bostono arki
vyskupas yra pavedęs, suorga-’ ington, D. C. Adv. B. Sykes pa- 
nizuoti ir įrengti katalikų ber
niukams auklėjimo centrą, svei-

— -----------------------------------------Duvo auyaetas mažų mergaicnjkino primicijantą ir džiaugėsi jo
gero. Mokyklos niekur taip nėra I Cambridge lietuvių parapijinę klierikų ir kunigų procesijos. I mamytės pamaldumu, ką jis pat 
susikimšusios, kaip So. Bostone, mokyklą per daugelį metų? Į tą Jam šiose pirmose mišiose asi-' stebėjęs būdamas Dangaus Var- 

pavyzdžiais pačią lietuvių mokyklą Dr. Lan- gtavo: arkikunigu J. McMurray,'^ parapijoje. Klierikų ir jaunu
mes galime imti lenkus ir pran- džius siuntinėjo savo dukrelę. įjeakonu kun. - - • - i hi knni<ni vard.. iralhs^ i™ t

cūzus. Kur tik jų tautybės ran
dasi mokykla, ten pamatysi vai
kučius su rišuliais bėgančius iš

bažnyčioje įšventintas kun. Jo-

' stebėjęs būdamas Dangaus Var-

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

Pasiaukojimo

Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
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 Si.. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

pa-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH

J. jū kunigų vardu kalbėjo kun. J.
Prie to mes turime gražų pa-; sub.deakonu kun. A. Janušonis,1 Bernatonis- Nors Pareiškė, kad° * i suo-aeaKonu nūn. t

vyzdį. Jono Palaimos asmeny. ceremonijų vedėju, kun. Al. A-'“Prieš stovi 5^^ savai- 
Jis nuolat atvežė savo dukterį iŠ bračinskas. Patarnavo klierikai čių k™igas”, bet kalbėjo bei, 
Dorchesterio į pamokas, So. Kontautas ir Naudžiūnas. Be linkėjimus reiškė, kaip įgudęs 
Bostonan. Aš ne sykį mačiau sanktUariume buvo dar ir mėgiamas kalbėtojas,
adv. J. Gailių atvežant savo_ kun j. Mačiulionis, MIC., kun J Klebonas, kun. P. Virmauskis, 
jauną seimą į vasarinę mokyk-'j Dambrauskas. MIC., kun. K. (kuriam šį metą tenka vadovau- 
lą iš Bridgewater, Mass. * Vengras, MIC., kun. F. Kensta- ti ir tvarkyti eilę nepaprastų

Yra proga visiems šios apy-( Vlin q Pamnir. šioi naraniioi istoriniu iškilmių.!
gardas lietuviams 1 ’ 
džiu. Surikiuoti vaikučius savo 
artimųjų. Atvesti juos į mokyk
lą, I ir E. 6th St., rūgs. 6 d., 9.Rusteiką pasveikinti kaipo ku-j

)
I

VINCAS BALUKONIS,

258 West Broadway,

Savininkas

Pągamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- | 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- !j 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. |

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanant Wave.

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

i šaukė šios žinutės rašėją tele-
i phonu ir pasižadėjo parvežti į parankumai.
namus. Nujęs pas pp. Sykes ra-į Taipgi išsirenduoja ant trečių 
dau minėtus asmenys. ■ lubų 4 kambariai. Yra sinka,

pp. Sinkevičiai - Sykes ir jų!elektra ir visi parankumai. At- 
dukrelės pp. Ona ir Mari joną sišaukite: 87 W. 7th St., So.
pavaišino skania vakariene. Vė- ! Boston, Mass. Savininkai gyve- 
liau atėjo pp. Norinkevičiūtės. na ant antro floro. (2^-28-31) 
Adv. B. Sykes savo automobiliu 
visus nuvežė į Statler viešbutį 
pas p. Marijoną Chubetaitę, ku-' 
ri tame viešbutyj yra dieticianl 
(mitimo tvarkos nustatytoja). 
Iš ten adv. Sykes nuvežė visus į

I South Station, kur palikę jūrei- 
' vį Juozą Sykes, Jr. su panelėmisI
Alena ir Vera Norinkevičiūtėm, 
Marijona Chubet, Ona ir Mari- 

I joną Sykes, automobiliu patrau
kėme namų link. Pakelyj susto
jome dar pas pp. Juškus, kur 
radome atostogaujančią p. Juo- 

: zapiną Labeckaitę iš Hartford, 
Conn.. p. M. Juškienės sesutę. 
Čia taip pat patyrėme ir pp. Juš
kų vaišingumą. Laikas greit 
prabėgo, ir nors adv. Sykes 
“arkliukas" greitas, bet namus 
pasiekėme gana vėlokai.

Faciory to you
Monuments 
Markers

Ali lettering and delivery 
anywhere in New England 

Write for catalog

Manorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

$85.00 up 
32.00 up

_ši°s apy-:vičiuSi kun s Saulėnas. Pamok- šioj parapijoj istorinių iškilmių, 
būti pavyz-;Slą gakč kun Dr K Urbonavi- pasakė įspūdingą .gilių minčių 

kalbą, kurioj pradžioje pacitavo 
vieno šios parapijos kareivio į- 
domaus turinio laišką.

Imponuojančiai pasipuošusi 
mergaičių grupė, O. Ivaškienės 
paruošta, primicijantui pasakė 

Krikšto Sa- eiles choru, o 5 metų Rūtelė 
pirmąją šv.! Prakapaitė įspūdingai pasakė

!
čius. Pamokslininkas reiškė 
džiaugsmo, galėdamas jaunąjį

vai. ryte ir 2 vai. p.p. jregistruo-’ nigą atnašaujantį
ti į mokinių eiles, o rūgs. 13 d.,;šių auką kuriam _ ___
mokytis. Paklausk lietuvių pat-jtus prie tQ patieg altoriaus jis

pirmąją mi- 
prieš 26 me-

GRABORIAI

rijotų pabėgėlių ar nevertėtų 
visiems tam taip pasišvęsti?

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuviu Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava. 
Tel. COLumbia 2537

pats suteikęs Šv. 
kramentą, vėliau
Komuniją, o prieš dvi dienas sveikinimo eilėraštį. (Abu eilė

raščiai Jono Kmito). Vanda 
Griganavičiūtė įteikė primici- 
jantui rengėjų ir kaikurių drau
gijų dovanas, o Alvytė Averkai- 
tė jo mamytei gėlių bukietą. Po

Naujas kunigas J. B. Rustei-
i ka tapo paskirtas vikaru Šv.
I Andriejaus parapijos klebonui
. kun. M. J. Casey, Independence.
Kansas. Mūsų primicijantas už
ims vyskupo skiriamą vietą 
rūgs. 8 d. Minimas klebonas yra i doj0. vadovybėje seselės. j dainelę,
iš Grafton, Mass., baigęs Holyj po mjšių primicijantas šutei-> dalyvavo: 

\ A/ 4- A IT n f*Cross College, Worcester. Mass.k- vjsįems

buvo liudininku, kaip priėmė iš 
arkivyskupo Richard J. Cu- 

ishing rankų ir kunigystės Sa
kramentą.

j Kaip choras, taip ir solistas
Dr. J. Antanėlis įspūdingai gie-'to visos padainavo pritaikintą 

i dainelę. Be paminėtų grupėje 
'ziaivTrovrt; Danutė Averkaitė, 
Marytė Prakapaitė, Milda Mar- 
tinkaitė, Marytė Plevokaitė ir 
Rūta Averkaitė (iš Brooklyn. 
N. Y.).

Galop žodį tarė pats primici- 
jantas. Gražioj lietuvių kalboj.

So. Bostonas Ruošiasi 
Vykti į Brocktone?

| Trečiadienio vakare įvyko Jė
zaus Nukryžiuoto Seselių Rėmė
jų skyriaus susirinkimas, kur 
buvo svarstoma apie važiavimą 

' į Brocktoną dalyvauti Vienuo
lyno iškilmėse. Nutarė turėtu 
“So. Bostono Stalą” — parda- 

j vinės užkandžius, laimėjimus ir 
i I
(minkštus gėrimus. Stalas bus. 
vadovybėje — Mrs. VosilienėsJ 
Jocienės. Stakutienės, Jurgelai-1 
tienės ir Gedimavičienės.

Dramatikos Ratelis vadovy-'

L

savo palaiminimą.
Žmonių buvo pilnutėlė bažnyčia, 

i Jų tarpe primicijanto laimingi 
' tėveliai, skaitlingi ir linksmi 
I giminės iš įvairių miestų ir visi 
1 pažįstamieji. Dalyvavo vietinės
seselės ir penkios seselės Kaži- reiškė savo padėkos žodį savo 

imierietės iš Worcesterio ir Chi- tėveliams, giminėms, klebonui.
cagos. kunigams. Seselėms, bankieto

T,AxTr-Tt-T ' rengėjams ir visiems dalyviams.
Nors jam neteksią darbuotis lie-!

j tuvių parapijoj, nes išvyksta į į>eje Seselių, daug prisidės savo 
Wichita. (Kansas). vyskupiją,'

I bet kur visgi esą išsimėčiusių
Jam teksią, sulig 

šventraščio, sekti Gerąjį Gany
toją. Kuris palikęs 99 aveles ei
na ieškoti vienos paklydusios.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Kur Galima įsigyti 
"Darbininko" Jubilieji- 
nio Koncerto Tikietų?
Kaip žinote. “Darbininko” 30- 

ties metų Juibiliejinis koncertas 
įvyks spalių (Oct) 21 d., So. 
Boston High School Auditori
joje, kuri išpildys San Carlo O-

| peros artistė Birutė Ramoškaitė, Tuoj po pamaldų bažnytinėj 
' ir vietiniai talentai. Prašome vi- - -------v.- •
sų šį Jubiliejinį Koncertą pa- 

i remti. įsigyjant tikietus iš ank
sto. Tikietų galima gauti: — 
“Darbininko" Administracijoje, 
pas — Evą Kuderauskienę, M. 
Bematonienę, M. Bartkevičienę. 
Brocktone: EI. Liuolienę. Mon- 
telloje.

salėj, primicijantui pagerbti į- 
vyko šaunus bankietas. Žmonių 
dalyvavo rekordinis skaičius. 
visi kampai ir estrada buvo ,__ __ .
perpildyta. Jų buvo per 500. 
Bankietą pradėjo klebonas kun. 
Pr. Virmauskis malda. Progra
mą sumaniai vedė kun. Al. Ab- 
račinąkas. Tėvų Marijonų var-

DAUG SVEČIŲ
Bankiete. be aukščiau paminė-

darbu.
Choro narės is Sodalietės tar

naus prie stalų kartu su Cam
bridge grupe.

Prie progos aukavo pinigiš- 
kai — Mykolas Valentukevi- 
čius $6.00; Antanina Majaus- 
kaitė $5.00. Po $2.00 — Slenina.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patam* virna* dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2809



Į

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS

S t

SUSKAMBĖJO VESTU v IŲ 
VARPAI

Rugpiūčio 26 d., 5 vai. po pie
tų liks giliai atmintyje 1-mo Lt. 
Stasio Budrio ir p-lės Albinos 
Kruvelaitės, kurie tą dieną 
viens kitam prižadėjo savo mei
lę ir ištikimybę prie altoriaus, o 
jų tą pasižadėjimą priėmė ir pa
tvirtino vietos šv. Jurgio par. 

r klebonas kur.. K. Paulionis. asi
stuojant kun. A. Pazareckui. 
Laike tų iškilmių buvo įspūdin
gas giedojimas. Kadangi jiedu

NEW BRITAIN, CONN.
KAREIVIŲ MOTINŲ KLUBAS

Kieb. kun. Mato A. Pankaus 
rūpesčiu, kovo dvyliktąją 1944 
metais, po įspūdingų Lietuvių 
Kareivių Sąrašo dedikacijos iš
kilmių. suorganizuotas Lietuvių 
Kareivių Motinų Klubas, į kurį 
dabar priklauso su viršum 100 
motinų narių, kurios rūpinasi i: 
dovanomis ir maldomis paguos 
ti visus lietuvius kareivius, ku 
rie iš šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos tarnauja Dedei Samu: ;ijjU yra choro nariai, tai choras1 
ir kovoja už visų pavergtųjų giedojo 
tautų laisvę ir demokratiją.

Rugpiūčio 26. sekmadienį. 3 v. 
po pietų Lietuvių Kareivių Mo
tinų Klubas turėjo svarbų susi
rinkimą Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos svetainėje.

Tame susirinkime paaiškėjo, 
kad Lietuvių Kareivių Motinų 
Klubas liepos mėnesį dovanomis 
po 85.00 suteikė šešiems karei
viams. sugrįžusiems iš užjūrio, 
gi rugpiūčio mėnesį 10 karei
viams. Ligi šiol dovanomis po 
$5.00 suteikta 45 kareiviams. Iš 
viso dovanomis kareiviams iš
dalinta $225.00. neįskaitant ki
tų siųstų dovanų per Kalėdas 
bei kitais sumetimais. Neabejo
jama. kad sugrįžusieji lietuviai 
kareiviai džiaugiasi tomis su
teiktomis dovanomis. Nors ma
žos. bet kareiviai supranta, kad 
Klūbo narės įvertina herojin- 
gus jų žygius laisvei ir demo
kratijai pelnyti pasaulio tau
toms.

Žymėtina, nors Lietuvių Ka
reivių Motinų Klūbas dar nese
niai suorganizuotas, bet gerai 
laikosi. Nūngi. kasoje turi 8250. 
Gi šiame susirinkime nutarta 
rugsėjo 23. sekmadienį, turėti 
didelę pramogą sugrįžusių lietu
vių kareivių naudai.

Be to. Lietuvių Kareivių Moti
nų Klūbo narės užprašo šv. mi
šias už visus gyvuosius ir tuos 
kareivius iš mūsų parapijos, ku
rie žūna karo laukuose. Jei lie
tuvio kareivio tėvas bei motina 
mirtų, iš Klūbo kasos taip pat 
užprašo šv. mišias už velionių 
s’elas. Visos narės dalpmauja 
užprašytose šv. mišiose ir prii
ma šventąią Komuniją visų na
rių intencija dvasiškai ir me
džiaginei narsuolių mūsų karei
vių gerovei.

Veni Creator. Operos 
artistas p. p. Stonkūnas gražiai 
išpildė Shuberto Avė Maria, jo 
galingas ir išlavintas balsas pri
pildė bažnyčią. "Prieš Tavo al
torių" giedojo p. B. Brundzienė. 

' o Panis Angelicus švelniai išpil
dė pp. Brundzienė ir Pakinkie- 
nū. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta.

Vestuvių pokilis įvyko puoš
nioje ir gražiai išdekoruotoj 
parapijos svetainėj. Sutiktuvių 
maršui sumaniai vadovavo p. 
B. Brundzienė. Vakarienė buvo 
pirmos rūšies. Viskas buvo ska
niai ir puikiai pagaminta, šei
mininkės buvo: Pranciška Zuze- 
vičienė. Ona Vilimavičienė ir 
Ieva Piškinienė. Prie stalų ma
loniai patarnavo: 
liauskaitė, Ona 
Teresė Srehon.

8

LIETUVOS GEN. KONSULATO 
NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS

a

Japonų besąlyginio pasidavimo delegacija atvykus Maniloj, kurią veda 
Amerikos Maj. Gen. Charles A. \Villoughby į belaukiančius automobi
lius. Buvo atvykę 16 japonų.

HARTFORD, CONN. CAMBRIDGE, MASS
Šv. Jono Evg. draugijos susi

rinkimas įvyks antradienio va- . « • • . z- •z. . , „*. i P-nas J. Puzmas, vietinis Šiomis dienomis pas savo jau- kare. rugs.-Sept. 4. 194a. Šis .... I . . _ . .. . ., , • , • ;Cambridge Dizmenus, atosto- ną žmonelę (E. Puginaitę) irpaskutinis bus susirinkimas an-; . . .... i _ x . .r Igauja per visą rugpiucio mene-:sūnų Richardą atvyko poilsiui
sį, prie gražaus Dudley ežero, ■ Kpt. J. R. Crocker. Kapitonas 

Plekavičiaus vasarnamyje, j Crocker išbuvo -Europoje 29

. - ...

Pranė Vasi- 
Zuzevičaitė ir 
Atsilankusieji 

svečiai tikrai buvo smagiai nu
siteikę.

Vėliau susidarė geras sutarti
nis choras. Pastebėtina, kad į- 
vairių gėrimų buvo apsčiai, bet 
"perdaug” paėmusio nė vieno 
nebuvo matyt, kas retenybė lie
tuvių suėjimuose.

Leitenantas Stasys Budris y- 
ra gražiai išauklėtas katalikiš
koj šeimoj. Jis ilgą laiką giedo
jo parapijos chore ir dabar dar 
su juo neatsiskiria. Į kariuome
nę įstojo savanoriu 1939 m. Jo 
galva, kaip sako, buvo pramuš
ta lėktuvų srityje, tai ir prie jos 
dasigavo. Baigęs mokyklą, kai
po lėktuvų mechanikas, vėliau 
gavo piloto teises ir lėktuvu ap
sukęs įvairias pasaulio šalis, šių 
metų liepos 16 d. 1945 garbingai 
tapo atleistas iš karo tarnybos. 
Turėdamas didelį prityrimą la
kiojome — dabar jis yra priim
tas į Transcontinental and Wes- 
tern Air Ine. kaipo transporti
nių lėktuvų pilotas. Jis yra su
sipratęs lietuvis ir nepakeitęs 
savo pavardės ne viena raide. 
Jis yra gan jaunas, tik 25 metų, 

j Jaunųjų palydovais buvo: Lt. 
; E. Borden su Rūta Krūvelaite, 

. karys D. Kazlauskas su Adele 
į Bartkaite ir svotas su svočia 

Jonas ir Bronė (jaunojo sesu- 
. tė) Petrauskai. Jaunieji tuoj 

iedojo išskrido minėtos įstaigos lėktu
vu, apie 1000 mylių, kur jauna- 

kas darė gražų įspūdį. s^s pilotas turi atlikti tam tik
rus pratimus įvairiais tolimų Jie bus labai dėkingi, kurie kuo- 
kelionių lėktuvais. Geriausio mi nors prisidės prie šio darbo.

-e.nv

S-ta.

C. BRCO w II. Y
SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Rugpjūčio 22 d., 5 vai. po pie

tų karys Pranas šeštokas ir Rū
ta Donilaitė pasižadėjo viens ki
tam meilę ligi grabo lentos. Jų 
tą pasižadėjimą patvirtino kun. 
A. Pažereckas. Laike sutuoktu
vių p. B. Brundzienė g: 
tam momentui atitinkamas tris 
giesme 
Ypatingai buvo gražiai išpuošta 
bažnvčia.

: tradienį. Po to bus sekmadie
niais.

i ---------- p-Dabar eina drabužių vajus Wayland, Mass. Kartu su tėve-' mėnesius, kovodamas su vokie- 
dėl lietuvių nuo karo nukentėju- liu atostogauja ir jo dukrelės,! čiais. Tarnaudamas 7 armijoje, 

.šių. Nors Tamstos paaukosite Onytė, p. E. Crocker ir taipgi 36 divizijoje, dalyvavo Afrikos, 
atliekamus drabužius, bet kas giminaitė p. P. Brazdžiūnienė. Italijos, Prancūzijos ir Vokieti- 
juos gaus bus labai dėkingi au- Su p. Puzinu taipgi praleidžia a- 
kotojams. Taigi pas ką randasi tostogas ir p.p. Malinauskai su 
atliekamų drabužių malonėkite savo šeima.

i atvesti į mokyklos kambarius,1 ------------
kampas Broad ir Capitol avė. i Liepos mėnesio pabaigoje iš •

Arba praneškite telephonu karo tarnybos atleistas karys E.1 
komisijos nariams:

Mrs. Julia Kavaliauskas
62 Lincoln St. Tel. 5-5824

Mrs. Joseph Petraitis
550 Broad St. Tel. 2-0744

Tęsinys
RATKAITĖ, Elzbieta, kilusi 

Manikūnų km., Saločių v..
Biržų apskr.

RIMKAI, Antanas ir Adėlė, 
prieš ištekant Abelkytė.

RINDEIKIENĖ, Magdalena, 
prieš karą gyvenusi New Yor
ke.

SAKALAUSKAITĖ, Ona. gy- 
L venusi Klaipėdoje ir į Ameriką 
išvykusi 1938 m.

i SAPIEGIENĖ- Lukšytė, Mor
ta. duktė Prano, kilusi iš Ramy-

»; galos vaisė.
SAVICKAI, Dominikas ir 

Vincas.
SIMUČIAI, Liudvikas ir Ona 

ir taip pat Amerikoje gimę jų 
vaikai Justinas, Anicetas ir Ju- 

Įzefa. Jie visą laiką gyveno Či- 
j kagoje.
t SINKEVIČIENĖ, Elena, prieš 
i ištekant Kazlauskaitė, suameri- 
konintai žinoma dar kaip Helen 
Sinkewo, gyvenusi Brooklyn, 
N. Y.

SINUŠIENĖ - Baktytė, Roza- 
! lija, kilusi iš Žironų km., Radvi-

jos mūšiuose. Už pasižymėjimą 
apdovanotas su “Bronze” Star 
Medai” ir “Infantry Combat 
Badge”. Karo pradžioje buvo 
vyresniu leitenantu, bet 1944 

į metais prieš Kalėdas paaukštin
tas kapitono laipsniu, karo tar- 

virš metų ir . nyboje jau išbuvo 7 metus. Ka-
įPuzinas. Jaunas Edvardas karo
tarnyboje išbuvo *_ .
pusę, visą tarnybos laiką išbuvo' pitonas R. J. Crocker paviešė- 

;N. Carolina valstybėje. Edwar-jjęs p. J. Puzino namuose, likusį 
do brolis technikos viršyla Al- 

Report. bertas, kuris tarnauja prie a-
viacijos Indijoje, rašo, kad kitą

! mėnesį atvyksiąs atostogų pas 
j tėvelius. Karys Albertas per 29 
; mėnesius kovose su japonais 

SU- 'Į dalyvavo Indijos. Kinijos ir 
_____________  ____j_____ __iš-

jaunimo kareivių iš karo lauko. , . . . „ . « .J * įbuvo tris ir pusę metų. Sveiki-
Kai kurie tikrai gražiai išrodo. „ . - D .® name karius Puzmus.
Vėliau bus pranešta jų vardai.
Sveikinam grįžusius kariūnus.

BRIDGEPORT, CONN

atostogų laiką su žmonele ir sū
neliu vyksta praleisti pas savo 
tėvelius į Californiją. Sveikina
me.i

I

Road. Tarnyboje jau i

Praeitą sekmadienį teko

Parapijos choras po vakacijų 
pradės pamokas ir rengsis prie; 
40 vai. atlaidų, kurie įvyks atei-į 

| nantį mėnesį.
gaitės. kurie turi balsus, yra 
kviečiami įsirašyti į chorą ir sa
vo gražiais balsais puošti lietu
vių bažnyčios giedojimą, taipgi 
koncertais linksminti savo tėve
lius ir mamytes.- --------

Rugsėjo 1 d., 7 vai. rytį, N. P. 
I bažnyčioje atnašaujamos šv. 
'mišios už a. a. Uršulės Puzinie- 
jnės vėlę, vienų metų mirimo 
atminties proga. Liūdinti Puzi- 

'.nų šeima kviečia gimines ir 
: draugus dalyvauti mišiose ir 
i pasimelsti už a. a. U. Puzinienės

Sekmadienį, rugp. 19 d. įvyko
. . į A.L.T. skyriaus piknikas, kuris

Vaikinai ir mer- buvo sėkmingas.
I

!
i 
I 
I 
i

WATERBURY, CONN

liškio v., Šiaulių apskr., gyve
nusi ir gal tebegyvenanti Balti
more, Md.

SKYRIUS, Antanas, prieš pat 
šį karą išvykęs į Jung. Amer. 
Valstybes.

SNARTUSEVIČIENĖ, Salo
mėja, Amerikoje žinoma dar ir 
pavarde Smith, o taipgi ir jos 
dukterys Marija ir Elena.

STANKEVIČIAI, Antanas, 
Julius ir Mykolas, Adomo sū
nus, kilę iš Vilkijos vaisė., Kau
no apskr.

SVILIENĖ, ir jos duktė Biru
tė, kuri baigė Telšiuose gimna
ziją ir 1932 metais išsikėlė į A- 
meriką pas vyrą.

ŠELVYTES, Elzbieta ir Vero
nika, kurių pirmosios pavardė 
po vyru yra Elizabeth Walsh, o 
antrosios V. Kiesil, kuri iki 
1935 m. gyveno San Francisco, 
California.

ŽILINSKAS, Antanas, gyve
nęs ir gal tebegyvenąs Brook
lyn, N. Y.

ŠIMKUS, Kazys, išvykęs A- 
merikon apie 1927 m. ir gyvenęs 
Čikagoje ar Bostone.

ŠIRVINSKAS, Petras, kilęs iš 
Kikonių km., Kupiškio v., Pa
nevėžio apskr., visą laiką gy
venęs Čikagoje.

ŠVERECKIS, 
Sabliauskų km., 
Mažeikių apskr.

TAMULENAS, 
venęs 303 Lovvell 
City, California.

URBONIENĖ
Marcelė, kilusi iš
ir gyvenusi Brooklyn, N. Y.

! TAMOŠAUSKAS, Alfonsas, 
prieš šį karą gyvenęs Montrea- 

: ly, Kanadoje.
1 TAUČKELIENĖ - Ranonaitė, 
į Ciprijona, kilusi iš Rubonių 
km., Krinčino v., Rubonių km.

USORIS, Jonas, gyvenęs ir 
gal tebegyvenantis Detroit, 

| Mich.
VAITKUS, Juozas.
WALSH - želvytė, Elzbieta, 

iki 1936 m. gyvenusi Čikagoje.
ZAKARAUSKAI, Ignas ir 

I Konstantas.
I ŽEBRIENĖ, Juzefą, duktė 
Mato, kilusi iš Žiliškių km., Su
bačiaus apyl., Panevėžio apskr.

ŽEBRYS, Mateušas, gyvenęs 
Sibire, iš kur atvyko į Jungt. 
Amer. Valstybes.

ZEROMSKAI, Feliksas. Jur
gis ir Viktorija.

ZUBRICKAS, Antanas, gyve
nęs 611 Pine St., nežinomam 
mieste Pennsylvania valstybėj.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

!

kienė su sūnumi buvo išvykę į 
Greene, Maine, kur įvyko N. P. 
Šv. P. Marijos Seserų Vienuoly
no šventinimo iškilmės. Grįžda
mi parsivežė gražių prisimini
mų iš iškilmių ir linksmai pra
leisto laiko St. Clare’s Viloje.

Rugpiūčio 24 d. mirė Juozas 
Palaima. Velionis rugpiūčio 27 
d. iš N. P. bažnyčios palaidotas 
Šv. Mykolo kapuose. Velionis 
paliko didžiame nuliūdime žmo
ną, tris sūnus ir vieną dukterį. 
Vienas iš sūnų yra leitenantu 
aviacijoje, būtent, Benediktas ir 
kitas sūnus yra iš karo tarny- 

l bos išlaisvintas nuo sužeidimo. 
I Reiškiame Palaimų šeimai gi- 
į liausią užuojautą netekime 
brangaus tėvelio. Velioniui pas
kutinį patarnavimą suteikė gra
boriai A. Ovvirka ir sūnus.

I

Jonas, kilęs iš
Akmenės v.,

Jokūbas, gy-
St., Redwood

žindžiūtė,
Veliuonos vis.

Rugpiūčio 24 d. įvyko svar
bus susirinkimas drabužių rin
kimo reikalu. Nutarta kviesti 
ne tik lietuvius profesionalus,! 
bet ir kitataučius. Apsiėmė 
kviesti kleb. kun. J. J. Valantie- 
jus, p. A. Devenienė ir p. LasJ 
kienė.

Drabužių rinkimo vajus prasi
dės rugsėjo 9 d. ir tęsis visą sa
vaitę. Kitas susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 31 d., 8 vai. vakare, 
Šv. Juozapo par. svetainėje. 

. Kviečiame visus dalyvauti, pp. 
Antanas šambarys ir Antanas

Trijų savaičių linksmas atos
togas praleidžia LDS 8 kps. val
dybos narys p. A. H. Plekavi- 
čius. Neteko patirti kur p. Ple- 
kavičius atostogas leidžia, bet 
visgi linkime, kad jos būtų 
linksmos.

Cambridgiečiai nepamirškite, 
kad rugsėjo 3 d., Brocktone, į- 
vyksta N. J. Seselių Vienuolyno 
šventinimo iškilmės. Tą dieną į 
Brocktoną suplauks lietuviai iš 
visos Naujos Anglijos apylinkių 
atžymėti tą istorišką ir brangią 
mums dieną ir kartu pasi
džiaugti tuo didžiu mūsų darbu 
ir laimėjimu. Iš ryto įvyksta 
šventinimo iškilmės, o po pietų 
įvyksta graži programa ir gali
ma sakyti milžiniškas piknikas. 
Susisiekimas autobusais labai 
lengvas iš visų kolonijų. Taigi 
ir mes Cambridžiaus lietuviai 
pasirodykime kuo skaitlingiau
siai. | Consulate General o f Lithuania

tfl West 82nd Street 
Neic York 2’,. N. Y.

arba

Bendrojo Šalpos fondo vajus 
eina rinkimo drabužių nukentė-' 
jusiems nuo karo Lietuvos žmo-: 
nėms. Kviečiame Bridgeporto 

i lietuvius dar kartą patikrinti 
savo glazetus ir atliekamus dra
bužius atnešti į parapijos sve
tainę. Jau kelios šeimos atnešė 
labai gražių drabužių, o ypač 
viena šeima atnešė tokių gražių ’ Orentas pasižadėjo automobi- 
drabužių dėl mažučių Lietuvos liais surinkti drabužius, 
nuo karo nukentėjusių vaikučių, i .. _ -------------  .Sį menes} atostogauja pas sa- 

I vo tėvelius seminaristai Edmun- 
! das Šambarys ir Pranas Karve
lis.

_________
! ,
I Karui užsibaigus, daug žmo- ces, išleisti New Yorke Paragon 
nių dalyvavo pamaldose. Iš šios Music Publishers ir Lithuanian 

Bacevičiaus 
New Yorko

Sekmadienį, rugpiūčio 26 d. 
p. p. Smilgiai ir p. A. Bačins-

I
Vytauto Bacevičiaus 

Kuriniai

New Yorko, Clevelando ir 
Du Bois Public Library

• o. 4. u , -• t . . iaas samnarys ir tranas Karve-:Vestuvių pokilis įvyko Tawers pasisėsimo tau, Stasy, tarnybo- Drabužiai bus išsiųsti apie pa- .
—ly. ’ je- kuri yra gan pavojinga, o baigą ateinančio mėnesio. Jau į 1S"

šeimyniškame gyvenime turime surinkę kelias dideles! . , .
didžiausios laimūs. J. Pabaliais. -,--- u ■ _>-> j — -r"- ---g ,dezias. bet vietos yra ir dėl dau-! . , , ,, v. I------------------------------------------ ' i _ _ _ giau drabužių. Pajudinkite iri, ’ ”7/ , “ r. . ... . kolonijos žuvo 21 karys. Kiekkitus, paraginkite, ypač tuos,1 , . „ , ,. . ,, . , . . , sužeistų neteko sužinoti. Is visokurie dar nėra pirmiau davę ,yra 800 jaunuolių lietuvių karo siuntinių. Bukite mielasirdingi , .- . . . .tarnyboje.Lietuvos vargstantiesiems. j

Pabaiga karo kaip visur taip! Rugpiūčio 26 d. įvyko Šv. Juo- 
| ir pas mus žmonės Ubai lUko-
minosi net dvi dienas, kiti taip ris buvo sėkmingas.
šventė linksmai, kad nežinojo 
kur jie buvo ir ką darę. Taip 
buvo įsilinksminę, kad kai ku
rie vidur gatvės gražioje Park! 
Avė., net sarmatą sau darė 
prieš svetimtaučius. Kaip vadi-, 
na save inteligentais, tai tikrai j 
buvo nusmukę nuo inteligentiš- kaip sako, bus grąžinami dar- 
kumo. O.jban. Korespondentas.

Ilotely
Linkėtina daug laimės jaunai 

porai. •

New York Public Library įsi
gijo Vytauto Bacevičiaus sekan
čius kurinius pianui: Pirmas 
Žodis ir Dvi Groteskos — išleis
ti Europoje, Vienoje, Universal 
Edition; Four Lithuanian Dan-

i 
Penktadienį, rugsėjo 1 d., 7:30 

vai. vakare, parapijos svetainė-’ 
je įvyksta svarbus klubiečių su- J 
sirinkimas. Reikalai labai svar
būs, visi nariai raginami būtinai 
dalyvauti. A. D.

Consulate of Lithuania 
30 N. La Ša lie Street 

Chicago 2, III.

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

Imkite 6 butelius, Šiandien!
*

<«

Library di

Authorized Bottler Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 
1380 SoiOiers Field Rd., Tel. Algonųuin 2400

labai links- zapo lietuvių par. piknikas, ku- 
Parapijos 

vakarienė įvyks rugsėjo 9 d. 
Ruošia Gyvojo Rožančiaus ir 
Tretininkų draugijos.

Karui pasibaigus, atleista a- 
pie 70.000 darbininkų. Bet pa
keitus mašinas darbininkai,

National Anthem, 
versijoj, tos pačios 
leidyklos išleistos.

New York Public
rektorius Mr. Franklin F. Hop- 
per atsiuntė prof. Bacevičiui o- 
ficiališką padėkos laišką.

Cleveland Public Library ir 
Du Bois, Pa, Public Library įsi
gijo Bacevičiaus Four Lithua
nian Dances ir Lithuanian Na- 
tional Anthem, clevelandiečio p. 
Markalonio pastangomis.

Minėtos institucijos taip pat 
atsiuntė prof. Vytautui Bacevi
čiui oficiališkus padėkos doku
mentus. Koresp.

h K - -f * s

1 T

Laivyno Daktaras kapitonas Corydon M. Wa- 
ssell, herojus Laivyno daktaras, giria merginas, 
kurios nuoširdžiai darbuojasi, kad nukariavus 
malariją.


