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Lietuviai Gražiai Pasi
rodė New Yorke
Parade
VOL. XXVII — No. 45.

šeštadienį, birželio 13 d.,
New Yorke, įvyko Suvie
nytų Tautų paradas. Da
lyvavo ir lietuviai. Visi
buvo pasipuošę tautiniais
rūbais ir nešė Lietuvos
trispalvę vėliavą. Lietuvių
grupei vadovavo Karalie
nės Angelų parapijos benas.
Lietuviai
komunistai,
kaip teko patirti, negalėjo
dalyvauti kartu su kitais
lietuviais “I Am An Ame-Į
rican” grupėje. Jie dalyva
vo su raudonaisiais.
Lietuviai, kurie gina Amerikos laisvę ir nepri
klausomybę ir taip pat rū
pinasi Lietuvos nepriklau
somybės atgavimu, labai
gražiai pasirodė ir visur
sutiko gausius aplodis
mentus. Tai parodo, kad
demokratinės šalies žmo
nės užjaučia pavergtom
tautom. Amerikiečiai dar
daugiau parodė užuojau
tos Lietuvai, kada paste
bėjo, kad tūli bando Lie
tuvą palikti svetimųjų
vergijoje.
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Rooseveltas Ragina Pavergtus
Žmones Sukilti Prieš Pavergėjus
D. C., bir-'teise daryti geriausiai, ne
želio 15 — Prezidentas tik savo šaliai, bet ir viRooseveltas, kalbėdamas sani pasauliui”.
26 tautų atstovams, susi-! šešiolikos tautų ambarinkusiems ir sudariu- sadoriai ir ministeriai,
siems iš savo tautinių vė- kaiKurie pavergtųjų Aliavų “V for Victory” žen- sies, kalbėjo į savo žmones
klą, atsišaukė į Vokietijos, savo prigimtoje kalboje.
VVashington,

zijos pavergtų tautų žmo- Suvienytų Tautų Paranes, kad jie sukiltų prieš,
dqi—Mitingai
Ašies ponus už kalbos iri Sekmadienį, birželio 14
.religijos laisvę .
Bostone įvyko susij Meksikos ir Philipinų rinkimai Boston Common
valstybės taip pat prisidė- ir Boston Garden. Daly
je prie Suvienytų Tautų vavo tūkstančiai žmonių,
kovos prieš Ašį.
Boston Garden susirinkiPrezidentas ir visos tau- me Prezidentą Rooseveltą
tos, kurios kovoja Hitle- atstovavo
Sekretorius
rizmą, pakartojo pasiža- Knox. Per pusę valandos
dėjimą kovoti iki pergalės sudėta $45,000 šelpimui
prieš pavergėjus ir tiro- kaikurių
nukentėjusių
nūs, kurie nori sunaiKinti nuo karo Suvienytų Tauį laisvę.
Į tų.
Prezidentas Rooseveltas Pasakyta turiningos kalPenkiolikta metinė šventė surinko masiniai veteranus su vėliavomis, kad pasimeldus už žu
ceremonijų svarbiausiuo- bos, pakartota pasižadėjivusius Pasauliniame Kare karius. Šios ceremonijos įvyko Wasbingtone katedroj.
ju momentu perskaitė po- mai kovoti iki pergalės,
eco Vincent Benet maldą,. Dalyvavo gubernatorius
kuria jis šaukiasi “į Dievą Saltonstall, mayoras Todėl laisvųjų”
suteikti bin ir kiti įžymūs viršinin
mums “bendrą tikėjimą, kai.
Užmušta 7 Nacių Policininkai
Bostono
priemiestyj
kad žmogus turi pažinei
duoną ir taiką — kad jis Dorchester įvyko gražus
Stockhoim, Švedija, bir- šės. Bet vietinė policija turi pažinti teisingumą ir paradas, kur taip pat daWashington, D. C., bir- kiti sovietų atstovai, atvy- želio 15 — Iš patikimų šal- nenorėjo įsimaišyti. Tik teisėtumą, laisvę ir užtik-1 lyvavo- valstybės ir miesto
gestapo agen- rinimą, ir lygia proga ir į viršininkai,
želio 15 — Kaip jau buvo kę kartu sų Molotovu.
tinių praneša, x kad Ham- atvykus
pranešta, Sovietų Rusijos Vėliai! ne kariniuose pa-' burgo udste kifc riaušės, tams4 prasidėjo areštai ir
*
premieras buvo nuvykęs į sitarimuose dalyvavo ir kur septyni nacių polici- kruvinos riaušės.

Pirmadienį, birželio 15
d. minėjome Lietuvos ne
laimės dieną. Du metai
atgal Sovietų raudonieji
užgrobė ir pavergė Lietu
vą, Latviją ir Estiją. So
vietai reikalavo, kad Jung.
Valstybės jiems tą grobį
pripažintų. Bet Preziden
tas Rooseveltas ir jo vy
riausybė nepakeitė savo
nusiteikimo link paverg
tųjų tautų laisvės ir nepri Londoną, ir ten su Angli- Jung. Valstybių valstybės ninkai užmušta ir 25 uosDabar nacių viršininkai
klausomybės.
jos valdžia pasirašė 20 me- sekretorius Cordell Hull. , to darbininkai nušauti,
tų savitarpinės pagalbos Associated PreS3 praneJ Riaušės kilo dėl kavos, uždraudė visiems įvažiuo
Sulaikė Japonų
ti ir išvažiuoti iš Hambur
Šimu iš Londono ir taip kuri buvo kraunama is go. Prisibijo, kad vėl ne
Puolimų
ls Londono atvyko lėkt
iš Washing- .sandelių
i
traukimus, kiltų riaušės.
>
Washmgtoną
geguSovietų
Rusija
da
.
siuntimui
į
rytus.
KaikuMaskva, birželio 15 — lyno praneša, kad nacių
Iš Australijos karo cent
ro praneša, kad pereitą «* 29 d. s. m. Washing- rįį didel konceslJ sutik. ne jaunesni darbininkai Pažymėtina, kad laike! Kharkovo ir Sevastopolio jėgos puolė Murmansko
di.numetė
------— kelius pakelius riaušių ir civiliai gyvento- frontuose eina kruviniau- ' uostą.
Kalinino fronte
sekmadienį, japonai antrą tone Viačeslavas Moloto- dama nebedar^j
kavos
per
tvorą
į
gatvę,
vas,
Sovietų
Rusijos
uzmo
reikalaujant
pripažin
.
jai
turėję
ginklų.
Dabar
s
į
mūšiai.
Raudonieji
attaip
pat
ėjo
žiaurūs mukartą lėktuvais bandė pul
kur stovėjo minia žmonių. gestapo agentai šnipinėja mušė du nacių atkaklius šiai.
ti Australijos šiaurinį sienių komisaras pasiva- tj Pabaltijo valstybes,
miestą Darwin, bet buvo dino Mr. Brown (Rūdis)., Sovietų Rusija pasižadė- Žmonės puolėsi rinkti ka kas ir iš kur tuos ginklus į puolimus tuose frontuose,
Konesįekbį svetimų terito- vos grūdelius. Kilo riau- pristatė.
Tačiau naciai sustiprinto Teroristai Bombarda
sulaikyti ir nuvyti. Suvie Kaikune pastebėjo
mis jėgomis smarkiai vo Paryžiaus Miesto
nytų Tautų karo jėgos dėl ne Mr. Red (Raudo rijų — laikytis Atlanto
Namų
puola rusus įvairiuose
nušovė 4 japonų lėktuvus. nas)? —Pats pasivadinimas
.
• . . V—A ALL
nesvarbu. Svarbiausia tai
punktuose visame karo
tas,
kad
Sovietų
komisąTai
yra
didelis
mažųjų
fronte. Tai galima supras Berlynas, birželio 15 —
Jung. Valstybių Armi
ras
atvyko
į
demokratijos
tautų
ir
Amerikos
diploti. kad naciai ruošiasi dar Vokiečių radio praneša,
jos Specialistai
šalį prašyti didesnės pa- matijos laimėjimas,
kad nežinomi piktadariai
didesniems puolimams.
Afrikoje
gaibos Rusijai ir taip pat
Mes, lietuviai esame ir
Iš Sovietų karo fronto padėjo bombas Paryžiaus
atsisakė
nuo
reikalavimo
turime
būti
dėkingi
šios
Darban, Pietinė Afrika,
Londonas, birželio 15 — grįžo po bombardavimo praneša, kad maršalo Ti- miesto name, kur nuo Vobirž. 15 — Praneša, kad pripažinti Rusijai Lietu- šalies Prezidentui Roose- Pranešama, kad pereitos Rumunijos aliejaus šalti- moshenko
vadovaujama kieti jos okupacijos turi
veltui ir jo vyriausybei už savaitės pabaigoje Ameri- nių.
šiomis dienomis čia atvy vą, Latviją ir Estiją.
armija Kharkovo fronte savo ofisus Charles Magko 65 Jung. Valstybių ar Pasitarimuose be Prezi- mažųjų tautų nepriklau- jęOS bomberiai bombarda-’ Praneša, kad labai daug padarė priešui didelius ny, Paryžiaus gubernatoaliejaus lėktuvų lekia link Rusijos nuostolius. Priešas prara- rius. Kilo ekspliozija, kur
mijos specialistai. Jie at dento Roosevelto ir Molo- somybių ir laisvės gyni- vo Rumunijos
Tnncr šaltinius ir dirbtuves,
..-v,----- per Juodąsias jūras.
dęs daug kareivių ir karo du žmones sužeisti. Tavyko su slaptais įsaky tovo dalyvavo Harry Hop- mą. Tikimės, kad Jung.
kins. kariuomenės štabo Valstybių nepajudinamas Tuom aliejų naudojasi na__________
mais ir į slaptą vietą.
masinų.
Sevastopolio čiau nepaduoda kiek pa
viršininkas
gen.
Marshall,
nusiteikimas
link
mažųjų
«;
a
;
į
“Mes negrįšime iki karo
fronte taip pat priešas darė nuostolių,
Amerikos lai- tautų nepriklausomybės, tto’v
a
i-v * Deutsche Zeitung įm turėjo nemažus nuostopabaigos”, vienas iš jų sa vyriausias
j adm.
j
tti
• ilaisves
• - ilabai- daug
j
• • i% Kaikurie
Amerikos
vadas
Earnestx ir
pnsiv
.. lėk- Ostland
o&iuuu ” savo
bavu komentare
numcuuuc
Mainieriai Grįžo
ko, “ir mes būsime na vyno
/
t/
O -X
t
! j—
• , . _..
5
tuvai buvo priversti nusi- Dastebi kad “Ostland kai- liūs.
J.
Kmg
ir
Sovietų
ambasa,
dės
prie
laimėjimo
perga»
.
x
{
p
-7
.
~
.
lwuu
*
muose prieš Kalėdas”.
Darban
Pažymėtina, kad naciai
dorins Litvinovas Be to lės
ileistl TurklJOJ- Jie sula1’ po ūkininkas vienetas atdonus Litvinoyas. Be to, les.__________________ A. Į kyti, pagal tarptautinius rubežiuotas nuo kitų kraš- ir šiauriniame fronte pra- Londonas, birž. 15 —
Sušoudė 258 Žydus
įstatymus.
tų”.
dėjo gyviau veikti. Iš Ber- praneša, kad daugiau kaip
PREZIDENTAS RAGINA
Berlyne
2000 mainierių, kurie buAmerikos
Lėktuvai
vo išėję į streiką, grįžo
Londonas, birželio 15 —
RINKTI SENĄ GUMĄ Bombardavo Odessą
darban į Wooley kasyklas,
Iš Stockholmo praneša,
Darton, Yorkshire. Dery
kad laisvųjų prancūzų lai Washington, D. C., bir- rūsius ir kitas vietas, ir
Londonas, birželio 15 —
bos tebevedamos.
kraštis “France”, leidžia želio 15 — Prezidentas surinkti visą gumą, kad Praneša, kad Amerikos
mas Londone, rašo, kad Rooseveltas ragina Ame būtų galima žinoti, kiek lėktuvai puolė Odessą ir
Japonai Įsibriovė Į Aleutų
Berlyne sušaudė 258 žy rikos žmones rinkti atlie dar yra gumos šioje šaly- Nikolajevą,
VVashington, D. C., bir kėlė ant lėktuvnešio Lex- •
dus, neva už sąmokslą ir kamą ir nebevartojamą
Salų
jeington
gaisrą,
kurio
jokiu
želio
15
—
J.
V.
Laivyno
kesinimąsį susprogdinti gumą ir guminius daiktus
Nacių Bomberis
praneša, būdu negalėjo užgesinti.! Washington, D. C., birprieš-sovietinę
parodą, ir juos parduoti artimiau
Nusileido Turkijoj Departmentas
kad Koralų jūroje ėjo Laivas Lexington nusken- želio 15 — Pereitos savaikur, kaip parneša, gesta siose gasolino stotyse po • J. Keliuotis laikraštyje
“
Į
Laisvę
”
įdėjo
savo
re

Ankara, Turkija, birže- smarkios kautynės su ' do. Bombardavimo ir gaiš-, tės pabaigoje japonai išpo agentai rado 5 nespro 1 centą už kiekvieną gu
cenziją
dėl
poeto
Jurgio
lio
15 — Vokietijos nacių priešu — japonais. Tose ro metu žuvo apie 200 jū- kėlė savo kareivių ant A-‘
gusias bombas.
mos svarą.
Baltrušaičio tik ką pasiro bomberis buvo priverstas kautynėse
nuskandinta reivių. Pavyko išgelbėti a- leutų salos, kuri randasi
Šiandien
prasidėjo
gu

džiusios poezijos knygos nusileisti Turkijoj, .ir bu- arba sužalota 35 japonų pie 92% jūreivių.
• Balandžio 15 dieną Bal
tarp Japonijos ir Alaskos.^
mos
rinkimas
ir
pardavi“
Ašarų
Vainikas
”
.
Kny

,
,
Kol kas Suvienytų Tauvo internuotas taipr 4saip karo laivai.
tijos kraštuose surašytos
Pnpazjstama, kad tose tų
jėgos " dėl" nep^1*
visos kiaules. Ateityje tūs mas.
gos
gale įdėtas Balič ir keturi s Jung. Valstybių j Tose kautynėse, būtent,
turės būti lįoma
kautynėse
priešui
sudpolan&auš
oro jar^įlš tdfIV
Pataria visiemš gyven Sruogos straipnis apieiL bomberiai;'kurie buvo pri- gegužės 8 d. priešo -japų1373?
:ir»3 >itojams apžiūrėti palėpes, Baltrušaičio kūrybą, oi i verstiKbuaileisti.olikada: jie nų lėktuvai bombomis suktas
—
-----1
negmi
įskraps^u.
r
skaudus smūgis.
menesius.

Sovietai Turėjo įsižadėti Savo RIAUSF-s Hamburgo uoste
Reikalavimų

Raudonieji Atmušė Du Naujus
Naciu Puolimus

Amerikos Bomberiai Sprogdino
Rumunijos Aliejaus Šaltinius

Nuskandino Lėktuvežiotoją
Lexingtonę

/
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PARBINTNEAS

EXTRA!

LDS ir “Darbininko” Metinė

LIEPOS-JULY 4
Perkelta iš Romuvos Parko Į

BROCKTON FAIR GROUNDS
Aušrota, Kybartuose; 10) 32) Aleksandrą MarcinkeMureiką Praną, 29 mt. vičių, kurio turto globė- *
amžiaus, kurio turto glo jas — Juozas Butvinskis,
bėja — jo žmona Ona Mu- Petrašiūnuose; 33) Arse
• Kovo 15 d. per Kauno jines, rankšluostį ir šali
reikienė,
gyv. Kriukių nijų Tamariūną ir Oną
radiją buvo transliuoja ką. Be to, ligoniai buvo
miestelyje; 11) Juozą ir Kairiukštienę, kurių tur
mos pamaldos iš Kauno pavaišinti saldainiais.
Marcelę Radžiūnus, kurių to Vievio valsčiuje, globė
arkikatedros. Po “Credo”
Sužeistieji paprašė per
turto
globėjas Pranas ju paskirtas Vytautas
mišrus choras, vietoje lo duoti lietuvių visuomenei
Grybinas, gyv. Meškeliū- Kairiūkštis.
tyniško credo, atliko lietu didžią padėką, kad ji per
inų
km., Paežerėlių vals.;
viškai “Marija, Marija...” Savitarpinę Pagalbą taip
12) Joną Jaruševičių, ku
Po sumos sugiedota Sal- jautriai rūpinasi nukentė
Lietuviai Amerikos Karo
rio turto globėja jo sesuo
vam fac respublican nos- jusiais kovoje su bolševizMarija Bakšienė - JaruseTarnyboje
tram.
Sumą
laikė kanauJ
. ,
iq. loin-v
ano u mu
tautiečiais
vičiūtė, Dangų valse.; 13)
ninkas Juozas Byla.
Joną, Adomo sūnų, Pauk
_________
Kitame to paties laikEmilija Kaubrytė iš
štį, kurio turto globėjas— Rumford, Maine, gavo at.• Von Renteln
c , ,
.,
rašeio
numeryje
randame
išleido , , .
...
.
Vincas Paukštis, Birštono sakomingą vietą, kaipo ty((
tokią žinią: Didžiosiose
paskutini įspėjimą dei ,, , * , r?,,. . TT vals.; 14) Juozą ir Antaną pistė ir stenografistė Ka
. ,,
i-j tt i Vytauto Didžiojo Umverginklų
atidavimo.
Vok.
,
Plauskus, kurių turto glo ro Departamente,
°
■
. .. , , -i siteto klinikose jau kuris
WaKomisaras įspėja, kad rei- . ..
. ...
bėja — jų sesuo Kotrina shington, D. C.
ikia
• atiduoti
v j 4.- ir
• nekarinius
i
laikas guli
23
lietuviai
ka.. .. „ , f
.
Bedorfienė - Plauskaitė,
.
.....
. . riai, grįžę iš Rytų fronto.,
Jūrininkas Ančiukaitis,
(pav.
muziejinius)
ginkr,
,
•
•
xAlytaus
valse.; 15) Pranę
,
.. J
®
Palyginti jie mažai tėra
lūs. Uz neispildymą gręsia
.J .
...
Ukšienę - Zmitraitę ir Do southbostonietis, sugrįžo
. .
v
nukentėję ir visų sveikata
sunkiausios bausmes —
- • V, ,•
micėlę Zmitraitę, kurių iš Meksikos įlankos pra
... ,
_ greitai taisosi. Dalis jų
principe mirties bausme. .
. ,
Panamos ir Jungtinių Valstybių atstovai pasirašo bazių sutartį. Pa
turto globėjos — Marija leisti keletą dienelių pas
r
r_________
jau netrukus galės is ligoZubavičienė - Zmitraitę ir tėvelius.Jis dalyvavo žiaunamos valdžia leido Dėdei Šamui įsteigti karo apsigynimo bazes, kur
_ T
................
, , ninės išeiti.
• Laikraščiai rašo, kad
Ona Navickienė - Zmitrai- rioje kovoje prieš nacių
tik jos bus reikalingos Panamos kanalo apsaugai. Dešinėj Dr. Octavio
prie Vilniaus ligoninės Šiuos karius gausiai ne
tė,
Jėzno valse.; 16) Anas- submarinus. Mūsų jūreiFabrega, Panamos Užsienių Ministras ir kairėj E. C. Wilson, J. V. Amba
baigiamas statyti naujas tuviškomis knygomis, su
taziją Turauskaitę - Kar- v^s pilnas gero ūpo ir pasisadorius Panamai.
pastatas, kuriame tilps 50 gražiais įrašais ir kitomis
puškienę, kurios turto glo- ryžimo tęsti kovą dėl šios
ligonių lovų ir skalbykla, dovanėlėmis, apdovanojo
Kaune, Lukšio 3 ieško bėja — j°s sesuo Turaus- šalies ir viso pasaulio laisAtgaunant Vilniaus sritį, j tose klinikose dirbančios, PAIEŠKO ŽUVUSIŲ AR
Vaclovo Darginavičiaus- kaitė Kazimiera, Alovės ves ir geroves.
šis pastatas buvo perim- gailestingosios seselės lie
17) Albiną Paulaus
IŠVEŽTŲ LIETUVIŲ Dargenio, kuris tarnavo vals.;
tas vos pradėtas statyti. į tuvaitės, kurios ir šiaip la
ulonų pulke, paskum per- kaitę - Šapokienę, kurios
bai nuoširdžiai jais rūpi-i
Aplankė Sužeistuosius naši. Kariai labai joms už; • Lietuvių laikraščiuose želio 15 d.: 11) Skvernėlisi^®1.1^^ PKar?o ^Stasio'ja- turto globėjas — jos vy
ras Juozas Šapokas, Aly
tai
dėkingi
ir
sakosi,
tokio
randame
tokius
paieškoj
Kazys
ieško
12
metų
dukLietuvius Karius
siulevičiaus,
tarnavusio tuje; 18) Borisą Petkevi
jų
nuoširdumo
ir
rūpėsmų
ir
“
nežinia
kur
dingu-i
terš
Onos
Skvernėlytės,
Kaune
kariuomenėje, ieško bro čių, kurio turto globėjai—
tingumo niekuomet neuž- šių” skelbimus: 1) Vladas buv. Druskininkuose, pio- lis Kaune; 24) Anelė Bri Apolionija Sargelienė ir
tučio 41, ieško jaun. pus- nierių stovykloje; 12) MiAntano Nikodemas Sargelis ir Ja• Kauno laikraštis “Į miršią.
GALITE PADĖTI
kuris buvo pir- nina Sadūnienė, Gelvonų
Laisvę” rašo: Savitarpi Pagaliau “Į Laisvę” ap- karininkio Juozo Zinkevi-, kaliūnaitė Elzbieta ieško
Bronio, tarnavu-i
’
r
nės Pagalbos atstovai: vy- rašinėja, kaip visuomenės Zinkevičius ,Kaunas, Kęs- sūnaus
„ , , .XI •
i •
'mųjų okupantų laikomas valse.; 19) Rapolą Bobiną,
SUTAUPYTI
ka.me,jka^me/ p
, Kaune kurio turto globėja —Ma
riausiojo komiteto narys' atstovai lankė sužeistuo- čiaus; 2) VI. Raugala, s.o Pakaln.sk,ų
J
vidaus reikalų genera- sius
partizanus: Daug Kaunas, Vytauto prosp. Sakių apskr.; 13) Juozas kalėjimo
dokumentus iš- rė Bobinaitė - Uleckienė,
Telefono aptarnavimą
Jacevičius
Kaune,
Gardilinio tarėjo pavaduotojas kauniečių
organizuotai
ieško Černio Antano iš
vežtas pernai balandžio 9i Sangrūdos valse.; 20) Vepik. Narakas, vyr. komi- bei pavieniai aplankė Sa- Panevėžio apskr., Urna- no 57, ieško Viktoro Ru- _
_ ______
_ Kry- roniką Obolevičienę - Klid., pagal
Raudon.
KARO reikalams.
teto reikalų vedėjas Vyt. viUrpinės Pagalbos ligo- yusioKaune, gusarų pul-,cinsko ir jošeimos,
kun
|inias birželio 22d'maitę, kurios turto globė
Stanevičius, Kauno mies- ninėje besigydančius lie- ke’ 3) Piotrovicius, Kau- buvoįsvezU 1941m. birK fortQ
jas — Jurgis
Klimas,
to komiteto pirmininkas tuvius partizanus. Daugu- ne Duonelaičio 53, ieško želio 14-15 d., 14) MokyRumšiškyje; 21) Igną Pakpt. St. Jasiunskas ir vyr. mas lankytojų atvyko su Lilijos Piotrovičiutės, 8 tojai Ad. Kuosa, Pasvaly“Nežinia kur dingusiais” kenį, kurio turto globėja,
komiteto
propagandos dovanomis. Organizuotai
amžiaus, kurią pir- je, ir Vyt.
Kuosa,
Vilniuv.
x j x
paskelbti šie asmenys: 1) — jo žmona Marija Pakė
je,
ieško
studento
techmskyriaus viršininkas M. lankė ir įteikė dovanas iš- mieji okupantai išsivežė iš , *i • j -rr
iIznr’io
• '» Joniškio teismas — Vacį nienė, Kaune, Daukšos 10;,
A ImrHn Kuosos,
lt įmano
ko
Algirdo
kuris
Palangos
stovyklos;
4)
Ilgūnas aplankė Vytauto vežtųjų karininkų žmoBeniušą, kurio turto glo-; 22) Stasį Tomkevičių, ku
1941
m.
birželio
14
d.
Kau

Barščius
Kazys
ieško
jau

Didžiojo Universiteto kli- nos, ligoninės tarnautojai,
bėja paskirta jo žmona rio turto globėja — Ona
Barš- ne, studentų bendrabūty- Eugenija Beniušienė; 2) Grigaliūnienė, Šiauliuose;
nikose gydomus lietuvius lietuvių gailestingųjų se- nesnio - seržanto
karius, sužeistus kovose serų,
“Valgio”, “Staty- čiaus Jurgio Ūmavusio je, buvo suimtas ir nuo to Joniškio teismas — Kazi 23) Kostą Dulksnį, kurio
su bolševikais. Atstovai į- bos” bendrovės, Lietuvos Paladėje; 5) Pranė Čal-į laiko dingo be žinios; 15) mierą Liaudanską;
3) turto globėja — Adelė
Viktoro
Zarskio,
tamavukauskienė
ieško
Adomo
JfaZonėfcife atsakyti te~
teikė sužeistiesiems lietu-1 Banko, Žemės Banko, KoKauno teismas — Stefani Dulksnienė, Kaune, Tul
Vilniaus
pėstininkų
sio
Čalkausko,
kuris
buvo
lai

vių visuomenės suaukotų • munalinio Banko, ‘Dailės’
lefoną greitai, kaip ga
ją - Kazimierą Korlienę- pių 17; 24) Viktorą Prokokomas
kaipo
politinis
ka

mokykloje,
ieško
tėvai
dovanų: po pirštines, ko- kooperatyvo, Vytauto Dilima.
Ingelevičiūtę, kurios tur pą, kurio turto globėja —
džiojo Universiteto stu- i knys Vilniuje, Lūkiškio Kaune, Staklių 3; 16) Fe- to Kaune, Seinų g. 28, glo- motina Elena Prokopienė,
Penkios ar šešios sekundos
kirtas
brolis Onuškyje; 25) Povilą Kri★
★ 1 dentų ir ‘Maisto’ atstovai. kalėjime; 6) Vladas Gri- licija Gruzdienč ieško Petsuvėluoti
atsakyti telefo
garas, Kaune, Mateikos ro Grūzdo, tarnavusio kaIi/kai rLįoul^iUf,fUJiik i
kurio turto
Ingelevičius; a,
4) stapavičių,
nu, rodosi, kad tai smulk
Pabradėje; Stasę
mena... Paprastai, nedaug
Pirk Karo Bonus šian 15a, ieško jūrininko Igno riuomenėje,
Skalandžiūnaitę- globėja — jo žmona Bronė ■
ką ir reikštų. Dabar daug
WAH BONOS dien. Jie tave ryt išlaikys. Dziko, tarnavusio “Kre 17) Šeduikis Nikodemas, Masevičienę
Garlia-i
- Masėnienę, Kristapavičienė,
ką reiškia. Naujoji Angli
paštas, ieško kurios turto globėja pas vos valse.; 26) Šutą Justą:
tingos” laive; 7) J. Pet Balninkų
ja turi apsivertus
karo
The giant four-motored Navy Parauskas Kaune, Rotušės jaun. seržanto Jono Naru- kirta sesuo Liuda - Jadvy- ir Šutienę
Vencelaviją, Į
darbais. Reikia žinoti, kad
trol Bombers are the world’s most
Phone 1181
aikštėje 4, ieško sūnaus šio, tarnavusio Pabradėje; ga Garkauskienė, Kaune; kurių turto globėjas —
powerful planes. They cost approxiTelefonų kompanija kiek
mately $700,000 each. The Navy also
vieną dieną aptarnauja ne
18)
Jonas
Simokaitis
pra

Viktoro Petrausko, pas
5) Antaną Kvaševičių, ku-1 Grigonis Ignas, Rokiškio
has a lighter Bomber called the
A. P. KARLONAS
toli septynių milijonų šau
kutiniu laiku
buvusio šo atsiliepti tą pilietį, ku rio turto globėja — jo valse; 27) Praną Indriūną,!
Scout Bomber which costs about
kimų... ir šaukimai daugė
$143,000 apiece.
Lietuvis Graborius
Švenčionėlių poligone; 8) ris sakęs, kad leitenantas žmona Emilija Petruševi- kurio turto globėjas—An
ja. Pavėluotų keletą se
Petkevičienė, Ukmergėje, Simokaitis esąs gyvas; čiūtė - Kvaševičienė, Kau tanas Indriūnas Kamajų
kundų padaugink tūkstanNOTARY PUBLIC
" šiais kartų, tai sudarys
Vilniaus 26, ieško sūnaus 19) Kostas Černiauskas ne, Laisvės ai. 5; 6) Anta valse.; 28) Juozą Seibutį,
valandų - valandas, kurio
Juozo, Juozo sūnaus Pet ieško Alfonso Černiausko, ną Gustaitį, kurio turto kurio turto globėjai —
280 Chestnut St.
se bereikalingai sutrukdo
kuris pirmomis karo die globėja — žmona Bronis- Juozas Seibutis ir Seibukevičiaus,
Ukmergės
ama

mi telefonų aparatai, šian
New Britain, Conn.
dien
padidinti
aparatų
nomis
iš
Švenčionių
raud.
tų mokyklos mokinio, din
i/-, :•
lava Gūstaitienė, Kaune, tytė - Ališauskienė Aldo
skaičių
yra
sunku
dėlei
gusio Ukmergėje 1941 m. armijos dalinio pasišali Duonelaičio 9; 7) Viktorą na, Rokiškio vals.; 29);
trūkumo žaliosios medžia
birželio 23 d.; 9) Zuzana nęs ir sustojęs pas kurį a- Savicką, kurio turto glo Juozą Levulį, kurio turto
gos... vario, švino, zinko,
The battle for Britain was almost
pylinkės
ūkininką;
20)
Šilauskienė,
Tirkeliškių
aluminum ir tt_. šie daly
Juozas Kasinskas
bėjas — Albinas Savic globėja — Anelė Vaikšnološt because England had none of
kai yra retenybė. Dabarti
Ieškomas
Jonas
Dryžas
iš
'
kaime,
ieško
Miko
šilausthese giant four-motored planes with
Ine.
kas, Būdviečių km., Paje rienė, Kapčiamiesčio vals
niai telefono įrengimai rei
svhich to fight back. We need thoukio, buv. “Maisto” šoferio, Joniškio, kuris dingęs dar vonio vals.; 8) Česlovą Bu- čiaus; 30) Kostą ir Magdę
Laidotuvių Direktorius
kia išplėsti tiek, kiek ga
sands of them and they are Corning
prieš
karą;
21)
Ign.
Luk

dingusio
1941
ra.
birželio
lima.
Jūs galite padėti...
off the assembly lines in our proPatarnavimas Dieną ir Naktį
kurių turto
drevičių ir Jadvygą Ilen Šimaičius,
duetion plants at a high rate of
tik
atsakykite
skubiai te
šas
ieško
sūnaus
vyr.
Įeit.
22 d.; 10) Marija Vaičiū
daitę - Budrevičienę, ku globėjas — Jonas Eidu-į
speed today. You can help bjy
lefono skambutį.
602 ytehington Blvd. nienė ieško Antano Vai Igno Lukšo, kuris tarnavo rių turto globėjas — Al kaitis, Kaune; 31) Mariją
these for your N’avy by purchgs..-.g
War Bonds and Stamps evenfpay
uiniTBJloę jJjmii
^gALTIMORĘ, im,
čiūno, paskutiniu laikų Karo Mokykloje Vilniuje brnas Ilendaš, Kybartuo Karvelytę, kurio tūrto glo M IL
dgy. PutMtįTfrffi ten peręgy int>
Ji —
Js or St'kOs and hįfcyoif
Gna StahkėVičieTefopfrone Piaza 8595
buvusio Ukfl&ergės milici iš kur c išvežtas Rtlšijon; s^ 9) Joną Aušrotą, kurto bėja
ty go of»crjių( Quot>.’
Llmosinal dėl visokių reikalų.
S?'6, Darginavičius, tūrtio globėjas — Pijus nė, Aukšt. Panemunėje,
IEW ER6LII0 TEIEPROIE & TELE6RIPM CA
joje, dingusio 1941 m.’bir- 22)
t/, i. Irtanri J

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
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DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
TeĮephone SOUth Boston 2680

Pagerbkime Amerikos Vėliavą

S

Mes kariaujame trejuo darbai jiems galimi, jeigu
se frontuose, kovų fronte, gauna sutikimą Armijos
fabrikų fronte ir ūkių arba Laivyno. Beveik vi
fronte.
Sumušti
Ašį, sada sutikimas duotas,
mums reikalinga armija kada prašoma. Piliečiai
iš mažiausia 8,000,000 vy sveturgimę, negrai ir ki
rų. Kita armija iš 20,000,- tos minorinės grupės ran000 turi gaminti ginklus da duris atidarytas, kur
mūsų kariaujantiems vy- pirmiau negalima buvo
rams. Mums irgi reikalin- prieiti. Prezidento Komi, ga dar trečia armija iš 12,- tetas dėl “Fair Employ000,000 ūkininkų, kurie ment Practice” dirba dieaugins maistą kovojan- ną ir naktį, kad sunaikiintiems ir darbininkams, ti nusistatymą prieš samKiekviena iš šių armijų dymą žmonių dėl jų rasės,
reikalinga išlaimėjimui, ir tikybos, spalvos arba auknei viena negali egzistuoti Įėjimo, šie buvusieji nesuįbe kitos.
sipratimai neturėtų sulaiKur gausime šiuos dar- kyti jūsų nuo kariško dar
bininkus - kareivius, ku- bo.
rie mums taip reikalingi?*, TT.
, •
,

Vėliava tai tautos ideologijos žymė bei simbolis.
Amerikos vėliava turi 48 žvaigždes, kurios reprezen
tuoja tokį pat skaičių paskirų valstybių, sujungtų į
vieną didžiulę valstybę, turinčią milžinišką žemės plo
Moterys laivų statybos darbuose. Jos paliuosavo jaunus vyrus, kurie
Paul V. McNutt, pirmi-! Visa problema mobilizatą ir 130 milijonų gyventojų. Pradžioje Amerikos vals
~...............
— darbotinkami karo veiksmuose. Daug tokių vietų yra vakariniame pakraštyj,
ninkas naujosios Karinės į C1
JOS musl..........
I vyrų
tybė buvo kur kas mažesnė, nes susidarė tik iš 13 pir
Vyrų - spėkų Komisijos i spekų yra pamoka demokur moterys pavaduoja vyrus.
mykščių valstybių, prisiglaudusių prie Atlantiko ar
pareiškė, kad 7—8 milijo kratijos. Mes žinome, kad
kiek tolėliau nuo vandenyno. Laikui bėgant prie jų pri
Vytauto Didžiojo Mu nai iš jų bus paimti iš ci laisvieji vyrai ir moterys
Poeta
Jung. Valstybėse gali dausijungė dar 35 valstybės ir dabartinis Jungt. Valsty
ziejus — Gen. Naęius vilinių industrijų, kurios
bus sustabdytos ligi karo «lau Samint‘ "L Pragammbių sąstatas pernelyg greitai išaugo ir susiorganizavo.
(Maironį sekant)
• Kovo 13 d. per Kauno pabaigos, 400,000 ligi 600,- * verSus T darbininkus
Tačiau neapseita be griežtų susikirtimų. Tarp šiaurių
Sudiev tik vieną kartą girdėjau
radijo stotį kalbėjo Vy 000 su mechaniškais ga- Europoje ir Japonijoje,
ir pietų kilo kruvinas naminis karas, kurs tęsėsi ketu
-*ie yra išmokinti ir
Gal
iš
krūtinės
taip
šaltos
tauto Didžiojo Muziejaus bumais bus paimti iš ūkių
ris metus (1861—65). Pietinės valstybės sudarė Kon
Ir tik suprasti negalėjau
S viršininkas generolas Na- ir 400,000 iš profesionalų, Išlavinti, kaip tuos darfederaciją ir norėjo visiškai nuo šiaurinių atsiskirti.
Kam reikia dirbtinės raudos.
Igius. Jis trumpai papasa 1,500.000 iš tų, kurie laiki- bus atllktl- ,Bet tas turl
Galų gale Konfederacija buvo nugalėta ir likviduota.
Daug buvo žodžių ir dejonės,
kojo apie Muziejaus padė nai randasi be darbo ir butl Sreltai lodinta.
Pasiliko vieninga Federalinė Amerikos valstybė. Ko
Tu kelis kartus apalpai,
tį bolševikų okupacijos 2,000,000 iš namų - ište-’ Mes riėm*m kainų kon.
Sakei nelinksmin tavęs žmonės
voti daugiau nebereikia, nes šiauriai su pietumis su
laiku.
Tuomet Muziejų kėjusių moterų be jaunų trol nes anome kad tai
Ir mane vieną tematai.
tinka ir ryžtingai palaiko Amerikos konstituciją, pa
buvo
uždrausta
vadinti arba mažučių vaikų, is
bruožas
saugumo
Bet juk į šalį nusisukus,
grįstą laisvės, lygybės ir brolybės principais.
Vytauto
Didžiojo
vardu.
mergaičių, jaunų vyrų, prįe§ nesuvaldomas aukšIš manęs mulkio tu juokeis
Nėra pasauly kitos šalies, išskyrus gal Angliją,
Iš darželio ir iš Muziejaus kune per jauni stoti armi- tag kaįnas Ofisas Kainų
Ir dar jaunystei nenublukus,
kuri būtų taip grynai demokratinga, kaip mūsiškė A- i
vidaus buvo pašalinti visi jon, ir is senesnių vyrų. , Administracijos praneša,
Kitus jaunuolius greit vaikeis.
merika. Viskas čia sava, jauku, broliška. Nemaža yra
Ir nuo to laiko man ant veido
tautai brangūs paminklai Jeigu jus priklausote kaj kaįnos moterų, merTevėši karti šypsena;
pavyduolių ,kurie žiūrėdami į Amerikos gerbūvį, lai
ir eksponatai, kurie liudi prie vienos is šių klasifi- gaičių ir vaikų drabužių
Tave
jaunystė
gi
apleido
žosi ir pavydi. Pavydas gimdo neapykantą, kuri bejė
jo apie Lietuvos kovas kacijų ir norite padėti lai- jįks ^okįos pat kaįp praeiIr
palikai
pana
sena.
prieš bolševikus. Pašalin mėti sį karą, nueikite į ar- t rudenį.
gė, bent šmeižtais savo nepasitenkinimą pareiškia.
Paėmęs plunksną nudėvėtą,
tųjų eksponatų vieton bu čiausią U. S. Employment
e
Pavyduoliai šūkauja, kad Amerika tai beširdžio kapi
Kurią šiukšlyne suradau,
vo pastatyti bolševikiniai Service, ir tenai galėsite I “Valgis laimės šį karą”,
talo vergė, tunkanti darbininkų prakaitu ir krauju.
Su ja dabar aš visą svietą
šlamštai. Generolas Na- sužinoti ar jums yra tin- Karo Produkcijos Taryba
Bet Amerikos darbininkai geriau žino. Jie nepaiso
Prajuokinti tiktai bandau.
gius .buvęs atleistas iš ka karnas darbas. Neatsisa- įsakė
konservatoriams
Patsai daug juoko nepažbtęs
tuščių nesąmoningų pasakų ir žiūri į faktus. O faktai
ro
tarnybos
ir
iš
Muzie

kykite dabartinio darbo valgių, kad atidėtų visus
Štai juokdariu aš pavirtau
labai įdomūs.
jaus
viršininko
pareigų.
ligi
gausite pašaukimą 1942 m. žuvių konservus
Ir tave seną atsiminęs,
Kada sovietai buvo pasiryžę žūt būt likviduoti
Jo vieton buvęs paskirtas stoti į naują vietą. Turite lašišų (salmon), sardinkų,
Šią dainą paaukosiu tau.
neįmanomą savo skurdą ir paskelbė pirmąją “piatiAlg. Vargas, komunistas. Iš invalidų būti įsitikinę, kad turite silkių ir makrelių (malietką”, t. y. penkių metų atsistatymo darbą, „jie pasii buvusios atimtos pensi- gabumų tiems darbams, ckerel) mūsų karo jėgoms
statė prieš akis šūkį: pasivyti Ameriką. , “t
LIETUVOS KOMUNISTAI
jos. Vytauto Didžiojo krip- nes negalima karo metu įr mūsų talkininkams. Gal
munizmas stato kapitalizmą savo pavyzdžiu. Ar
tai
ir gi
or, to,
~ »-r
-r » ta norėta atitverti nuo ki- eikvoti jėgų niekais. Karo jįems bus reikalinga tik
ne keista? Bet čia svarba ne tame, kad gerbūvis vadi
p7OKIEČIŲ TARNAI tų patalpų ir į Vytauto Di- inėtu viskas turi būti su- tai 50% šių konservų, bet
nama “kapitalizmu”, o skurdas komunizmu, bet tame,
džiojo statulos vietą buvo naudojama.
nenorima rizikuoti pritrūkad nejučiomis pasisakoma, jog ekonominis Ameri Kadangi Lietuva neturė tas darbininkų ir kaimo manyta atgabenti milži Jeigu neturite užtekti- kimo.
•
kos gyvenimas yra sektinas idealas. Kitas faktas. Ka jo tiesioginių susisiekipių biednuomenės jaunimui. nišką Josifo Visarionovi- nai išsilavinimo jūs galite
pasimokinti
mokyklose,
1
Karvės
irgi
randa sau
čio
paminklą.
da diktatorių gauja su panieka juodino demokratiją, su Sovietų Rusija, nes Šis laikraštis ėjo iki 1932
kurios mokina įvairių a- vietos karo pastangose,
kad būk tai ji supuvusi ir visiškai netinkanti naujojo Latvijos ir Lenkijos valdo- m. Po sutarties 1926 m.
Dabar viskas esą atsta matų, kurie reikalingi ka- WPB Bureau of Industrial
gyvenimo tvarkai, tai viens iš tų diktatorių, buvusių mos žemės skyrė Lietuvą pasirodė Tilžėje sekanti tyta, kas pavyko išgelbėti.
savo draugų užpultas, įsikibo į demokratijos skver- nuo Sovietų Rusijos, tai komunistų laikraščiai: — Po trumpos apžvalgos ge ro industrijoje. Yra 2,400 Conservation surado, kad
nūs ir šaukėsi pagalbos. Ir toji demokratija ne kas nebuvo lengva slaptai at- “Komunistas”, “Balsas”, nerolas paskelbė, kad tuo amatų mokyklų, 10,000 piene randasi “casein”, iš
kita, tik “kapitalistinė” Amerika’
gabenti Lietuvon komu- ir “Partijos Darbas”. Šie jau bus transliuojamos dirbtuvių mokyklų karo kurio galima gaminti draindustrijoj. Jeigu dabar bužių, baldus, dažus, plasBet mums nesvarbu, kaip demokratijos priešai nistiškus spausdinius iš laikraščiai išėjo iki 1933 vėliavos nuleidimo įprasdirbate viename iš 3,195 tiką ir daugelį kitų dalypakaitomis Ameriką šmeižia ir išnaudoja. Mums svar- Sovietų Rusijos. O pačioje m., kuomet atšalo vokie- įOS apeigos. Vėl išgirdome fabrikų, kurie siūlo “in kų. Amerikiečiai gal dėvės
, invalidų
žingsnius, kobu iš prityrimo žinoti, kad ši šalis nuoširdžiai ir ne- Lietuvoje po
sukilimo čių - rusų santykiai.
plant” lavinimo kursus, ir drabužius pagamintus iš
Kaip uoliai Lietuvos ko- mandos žodžius, tarp jų kurie jau išmokino 3,750,- “casein” kompozicijos, ir
veidmainingai demokratiška.Jos vėliava skelbia visų gruodžio 17, 1926 m., kotautų laisvę. Malonu po tokia vėliava gyventi ir už jos
partija buvo vi- munistai . rėmė_ vokiečių “Ginklu gerbk!”, tradicinį 000 per mažiau kaip dve- miegos po užklodais iš
laimėjimą kovoti. Tad pagerbti Amerikos vėliavą ir siškai uždrausta. Tuomet interesus Klaipėdos kraš- trimitą ir dūdų orkestrą, jus metus. Pagal šią siste- “casein” gamintus,
pareikšti jai nuoširdžią, darbais ir pasišventimu pa- Lietuvos komunistai su te matome sekančioje iš- Generolas aiškino, kad da- mą darbininkai mokosi
.
•
žymėtą ištikimybę, yra kiekvieno čia gyvenančio pi- ^^čia^slaptą^uter! traukoje “Balse ’ (1932 m. t)ar Muziejaus bokšte vėl dirbdami — mokosi atlikKainų aukštis dėl ledo
5 num. 75 pusi.), kuris ta- plevėsuojanti mūsų tris- ti darbą, kuris reikalauja yra _truputį_ atleistas. Parhecio ir ne piliečio pareiga.__________________________ IC tį tarnautl Vokietijai remda buvo
spausdinamas palvė vėliava su Vyties išlavintų gabumų. Taip davėjai galės parduoti te
darni Vokietijos pastan Tilžėje, Prūsuose.
ženklu kampe. Ceremoni- darydami jie vis daugiau d« PaSaI 1941 m- kainu
gas atgauti iš Lietuvos
“Mes, kaip seniau, taip jos pabaigoje orkestras prisideda prie kovos dėl v'eton šių metu kovo mėKlaipėdos kraštą. O Vo ir dabar sakom, kad mes sugrojo Lietuvių Tautos laisvės
nėšio kainų... WPB pakeikietija iš savo pusės davė kovojom ir kovosim dėl Himną.
Kadangi vis daugiau vytaisykles pagal kurias
Klaipėdos apsi- (
komunistams pilnos
Pereitame sekmadienį, Jungtinių Tautų (United 1 Lietuvos
Asmuo, klausęsis šių iš rų reikalinga karo pastan- sirapas (molasses) gali
birželio 14 d., tilpo ilgas Nations), vistiek viltis at- laisvai leisti Tilžėje lietu- sprendimo teisės. Mes rei- kilmių per radiją, rašo: — gomis, mums reikės kreip- būti pardavinėta ukmrnstraipsnis
New
York: steigti nepriklausomą, lai- vių kalboje komunistiškus, kalaujam, kad Lietuvos
“Įspūdis buvo tikrai jau tis prie ’ “moterų-spėkų” kams... jiems bus reikaTimes laikraštyje apie At- ’ svą, ir demokratišką Lie- laikraščius ir juos išpla- Į valdininkai, žvalgyba ir
(womanpower). Vienas ir:bn&as Pietuose tam tiks
lanto Čarterį, kuriame ra- tuvą dabar yra tokia aiški, | tinti laisvojoje Lietuvoje, kariuomenė tuč tuojau dinantis ir generolas Nagius gal neįsivaizdavo, ko pusė milijono moterų jau lui... Federal Security Ad
būtų
išvesti
iš
Klaipėdos
bet
ne
Prūsų
Lietuvoje,
šoma, kad Anglija buvo kaip šiaurinė žvaigždė.
T
+i
McNutt
kias malonias minutes dabar dirba prie karo dar ministratorius
krašto.
Mes
prieš
Klaipė

Šio
laikraščio
redaktokur
dar
daug
gyventojų
prispirta prie sienos Stali
ir per kitus dvejus me- praneša, kad 2,500 iš 3,070
dos krašto priskyrimą ir pergyveno užsienyje klau bų,
no reikalavimu pripažinti riaus straipsnių (editoria- lietuvių kalbą mokėjo.
sė tą tradicinę ceremoni tus tikimasi, kad jų bus 4 kaunčių šalyje susiorganilaikymą
prie
Lietuvos
jam Lietuvą, Latviją, ir lų) skyriuje yra pirmutiJau 1923 metais buvo
milijonai daugiau. Mote zavo į maitinimo komite
ją
”
.
smurto
keliu,
jėga
”
.
Estiją strategijos sumeti- nis straipsnis, kuris užva- pradėtas leisti Tilžėje
rys parodė gabumą atlikti tus praeitais metais. 6 mimais. Bet sunkią Anglijos dintas “After The War” “Darbininkų Jaunimas”, Kodėl lietuviai komunis
industrijos darbus taip “j°nai vaik,l 93 000 mokVGyvoio Rožančiaus
poziciją išgelbėjo tvirta; (Po Karo), šie žodžiai yra mėnesinis laikraštis, skir- tai nepasmerkia Stalino,
gerai kaip ir vyrai — kaiį klc?« &auna Piatas dykaiprezidento Roosevelt’o po- vartojami
apie dvyliką
Paslaptys
Tai yra rezultatas sios
kuris kaip tik smurto kekuriuos dar geriau.
zicija ir pastangos State kartą Britų valdiškame Rusija, turėdami 20 metų liu ir jėga priskyrė Lietu“federalės maitinimo pro
•
Darbininkas
išleido
“
GYVO
Department vedėjo Hull, Baltame Popieryje (White apsigy nimo sutartį vą prie Sovietų Rusijos ir
W.P.B.
Daug nesusipratimų ky gramos
TO ROŽANČIAUS PASLAP
jokiu būdu neišsižadėti Paper) ir vieną kartą raš- su Anglija, neieškos sau ją laikė pakol ten atvyko TYS
” knvsrutės formoje. Kiek la dėl ateivių ir kokią ro
garantijų mažosioms tau-,te, kurį pagamino Baltieji strateginių rubežių Šuo-’ rudžiai iš Vokietijos birže- viena paslaptis iliustruota pa lę jie galės vaidinti karo
For Victory..,
toms. Nors straipsnio au- , Rūmai, Washingtone ap- mijoje, Estijoje, Latvijoje lio pabaigoje, 1941 m.? O veikslais. Šioje knygutėje taip pastangose. Ateiviai gali
torius Arthur Krock riu- rašant Rųsų - Amerikos ir Lietuvoje, nes Vokietija. gal mūsų komunistų pa gi yra ir narystės mokesčių la būti samdomi prie bile
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mato pokarinius Baltijos su tartį,, šiame strąipsnyje jau bus sumušta ir nugin-, protys kitiems, bet tik ne peliai. Knygutės kaina 20c. Už kokių karo darbų, išsky
BONDS
sakymus siuskite: “Darbinin
kraštuose
balsavimus redaktorius pareiškia vil- klupta įr Sovįetų Rusiją savo tautai tarnauti ? •.
rus
slaptų
darbų
Armijoje
kas”, 366 W. Broadvvay, So
STAMPS
(plebiscitus) po priežiūra tį, kad po karo Sovietų nebus pavojuje;,
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2831. Gediminas, Vytautas
2732. Gaputienė - Selenytė,
(Juozas), 11, mokinys.
Marija (Stasys), 36, šeiminin
UNITED
2832. Gediminas, Algirdas
kė, g. v. Kaišedorys.
STATES
(Juozas),
7,
mokinys.
2733. Gaputis, Vytautas (Juo
WAR
2833. Gediminienė, Halina
zas), 11.
i
(Feliksas), 38, samdinys, g. v.
2734. Gaputytė, Vida (Juo
>ž
AND
Vilnius.
zas), 9.
2834. Gediminas, Algirdas, 9
STAMPS
■.
2735. Gaputytė, Regina (Juo
metų
amžiaus.
N
zas), 6.
2835. Gediminas, Andrius, 5
2736. Garalevičius, Vincas
metų amžiaus.
(Nikodemas), gimęs 1901, ūki
2836. Gedlovas, Jonas (Jo
ninkas, g. v. Žirnainiai, Skaud
2861. Geištoras, Jonas (Stenas), 32, darbininkas, g. v. Pa
vilė.
ipas),
23, studentas, g. v. Vil
svalys.
Pirmiausia paduoda išvež-' iys.
2737. Garbačiauskienė - Ski2837. Gedmantas,
Antanas nius.
tojo pavardę, vardą, o
2705. Galinienė,
Veronika pitytė, Marija (Rapolas), gi
2862. Gelažius, Pranas (Jo
(Mykolas), 42, mokytojas, g.
skliauteliuose tėvo vardą, (Kazys), gimusi 1909, mokyto musi 1915, g. v. Pakruojus.
nas), gimęs 1900, gydytojas, g.
v. Kaunas.
išvežtojo amžius ir gyve ja, g. v. Pasvalys.
2738. Garbačiauskas, Ramū
2838. Gedraitis, Juozas (Juo-,v- Biržai.
namoji vieta Lietuvoje.
2706. Galinis, Vitalius (An nas-Jurgis (Leonas), 2 metų
zas), gimęs 1908, darbininkas,!1 2863. Geležinis - Geležauskas,
amžiaus.
tanas), 6.
(Tąsa)
Antanas (Tomas), gimęs 1913, |
g. v. Vilnius.
2739. Garbauskienė, Marija
2707. Galinytė, Iliuminata
2677. Gaidžius, Zigmas (Ka
2839. Gedvigas, Jurgis, 40, leitenantas, g. v. Vilnius.
(Juozas), 80, ūkininkas, g. v.
(Antanas),
metų
amžiaus.
rolis), 366, g. v. Mažeikiai.
2864. Geležiūnas, Albinas (Jo
samdinys, g. v. Tauragė.
2708. Gaigalienė, Genė (Vin Žeimiai, Paežerėliai.
2840.
Gedvigienė, Elena nas), 36, direktorius, g. v. Šiau
2678. Gaidžiumienė - Karve cas), 42, ūkininkė, Cijonai,
2740. Garbauskytė, Marija,
liai.
(Vincas), 40 m., šeimininkė.
lytė, Leokadija (Ignas), 39.
45, g. v. Žeimiai, Paežerėliai.
t
Kaltinėnai, Švenčionėliai.
2865. Geležiūnienė, Ona, 25,
2841.
Gedvigaitė, Janina
2679. Gaigalas, Jonas (Pet
2709. Gaigalas, Kazys (Ka 2741. Garbauskytė, Agota, 17
Šiauliai.
(Jurgis), 11, mokinė.
2742. Garbauskis, Raimun
ras), 29, samdinys, g. v. Mies- zys) , 12, mokinys.
2866. Geležiūnaitė
2842. Gedvilą, Vincas, 50, g.
teliškiai, Daujenai.
2710. Galinska, Jadvyga (Le das, 4.
(
Albinas
), 6.
v. Šiauliai.
2743. Garbštus, Jurgis (Jur
2680. Gaigalas, (Kazys), 62, onas), 33, g. v. Vilnius.
2843. Gedvilienė, Kazė (Ig-' 2867. Geležiūnas,
ūkininkas, g. v. Cijonai, Kalti
2711. Galinskas, Vincas (Mi gis), gimęs 1908, g. v. Šakiai.
nas),
47, šeimininkė, g. v. Šiau-J (Albinas), 4
2744. Garbštienė, Ona, 33,
nėnai, Švenčionėliai.
kas), 40, ūkininkas, g. V. TraIr tokių atsitikimų įvyksta. Štai arklys įsirioglinęs I liai.
2868- Golgota, Jon^.-.
mokytoja, g. v. Šakiai.
2681. Gaili ūsas, Jonas (Ado- kėnai, Kalvarija,
2844. Gedvilą, Keistutis, 21, Aelga, g- v. Kalvarija.
2745.
Garbštus,
Arvydas į kanalizacijos griovį iŠ kur gana sunku jis išprašyti.
mas), 41, technikas, g. v. šven-' 2712. Galinskienė, Teofilė,
studentas
2869• Gelgotienė, Marija (Jo(Jurgis), 6 metų amžiaus, g. v.
cionys.
38, ūkininkė, g. v. Trakėnai.
džiadvaris, Dusetai.
Vilnius.
j 2845. Gedvilą, Mindaugas, 15, nas), 38. .mokytoja, g. v. Kal2682. Gaisrys, Jonas (Anta
2713. Galinskaitė, Ona (Vin Šakiai.
2776. Gasenas,
Ramualdas
2802. Gatautienė, Michalina Į mokinys.
varija.
2746. Garbštaitė,
Galicija
nas), gimęs 1909, ūkininkas, g. cas) 17.
(Antanas), 43, ūkininkas, Pa (Jonas), gimusi 1907 .samdinė,
2846. Gedvilas, Mečys (Vin287°- Gelgota, Vytautas (Jov. Arminai, Žalioji.
2714.
Galinskaitė,
Birutė (Jurgis), 2 mėnesių amžiaus.
nemunis, Rokiškis.
g. v. Kaunas.
cas), gimęs 1906, šoferis, g. v. nas)’ 10.
2747. Garbštienė, Marija (Fe
2683. Gaisrienė, Marija, 22, (Vincas), 14.
2803.
Gataviems,
Jonas
(Jo-Į
Kaunas.
2871. Gelgota, Juozas (Jo
2777. Gasenienė, Adelė, 30,
šeimininkė.
2715. Galinskaitė,
Silvutė liksas), 40, mokytoja, g. v. Žeinas), ūkininkas, Nemaniūnai,
2847. Gedvilas, Balys (Pra- nas)> 3.
ūkininkė.
2684. Gaisrys, Algirdas (Jo (Vincas), 8.
miai, Kėdainiai.
nas), 75, ūkininkas, g. v. Nau2872. Gelgota, Juozas, 48,
2778. Gasenaitė, Filomena Alytus.
2716. Galinskas,
Algirdas
2748. Garbukas, Kazys (Monas), 2 metų amžiaus.
2804. Gatovskas,
Alfonsas jininkai, Eržvilkas.
darbininkas, g. v. t ilkaviškis.
tiejus), gimęs 1900, darbinin- (Romualdas)? 1M> metų amž.
2685. Gaižaiskis, Edmundas (Vincas), 5.
2873. Gelgotienė, Elena (Ka2848. Gedvilas, Kazys (Ka2779. Gasenas, Bronius (An (Mykolas), gimęs 1913, ūki(Vincas), 45, mokytojas, g. v.
2717. Galkevičiūtė, Jadvyga, kas.
tanas), 40, mokytojas, g. vieta ninkas,'g. v. Tatariškės, Adu- zys), 34, ūkininkas, g. v. Nau- zys)» 28, šeimininkė, VilkavišŠiauliai.
28, g. v. Vaiguva, Šiauliai.
2749. Gardinas, Jonas (Juokis.
jininkai.
tiškis.
2718. Galvanauskas, Juozas zas), 40, policininkas, g. v. A- Biržai, Vaiškai.
2686. Gaižauskas, Pranas
2849.
Gedvilienė-Adomavi- 2874. Gelgotienė, Žibutė (Juo
2805. Gaudiešius, Simas, 60,
2780. Gasiunas, Kazys, 70,
(Juozas), gimęs 1896, ūkinin (Feliksas), 55, Panemunis, Ro dutiškis
zas), 8.
| čiūtė, Elena, ūkininkė.
2750. Garkauskas, Antanas ūkininkas, g. v. Meldaikiai, Pa g. v. Šilalė, Tauragė.
kas, g. v. Dvareliai, Gaurė.
kiškis.
2875. Gelgutas, Kazys, 27,
2806. Gaudiešius, Vacius (Si-j 2850. Gedvilaitė, Regina (Ka
2687. Gaižauskienė, Antanina 2719. Galvanauskienė, Petro (Antanas), 30, leitenantas, g. nemunėlis.
knygvedis, g. v. Luokė.
zys).
2781. Gasiunas, Kostas, 65, mas), 37, g. v. Šilalė
(Izidorius), 38, ūkininkas.
nėlė (Viktoras), 55, ūkininkė. v. Šiauliai
2876. Gelgutienė, Magdalena,
2807. Gaudešis, Jonas (Ta-Į 2851. Gedvilaitė, Stefa (Ka2751. Garkauskienė-Majaus- ūkininkas, g. v. Meldaikiai, Pa
2688. Gaižauskaitė, Valerija
2720. Galvanauskas, Petras
24, šeimininkė, g. v. Luokė.
das), gimęs 1939, g. v. Kaunas, zys).
nemunėlis.
kaitė, Elena (Juozas) ( 26.
(Pranas), 10.
(Juozas), 25, ūkininkas.
2877. Gelgutas, Rimas (Ka
2808.
Gauronskis,
Kazys] 2852. Gedvilas, Zigmas (Ba
2782. Gasiūnienė, Marija, 45,
2689. Gaižauskas, Algis (Pra 2721. Galvanauskas, Vytau 2752. Garbauskas, Jonas
(Viktoras), 45, architektas, g. lys), 28, ūkininkas, g. v. Nau zys), 2.
ūkininkė.
(Vincas), 34, g. v. Utena.
nas), 3 metų amžiaus.
tas (Juozas), 17, ūkininkas.
2878. Gelumbauskas, Felik
jininkai, Eržvilkas.
2783. Gasiunas, Jokūbas (Mo- v. Kaunas.
2753.
Garliauskas, Simas
2690. Gaižutienė, Karolina
2722. Galvanauskaitė, Danu
2809. Gauronskienė - Slon2853. Gegelienė, Ona (Juo- sas (Ignas), 30, leitenantas, g.
(Povilas), 36, mokytojas, g. v-l^jus),
1900, gydytojas,
(Pranas), 55, šeimininkė, g. v. tė (Juozas), 15.
kaitė, Tomira (Edvardas), 38. |zas), 46, darbininkė, g. v. Kau- v. Subačius.
i & v- Kėdainiai.
Kaunas.
2723. Ganasauskas.
Stasys Girėnai, Šakiai.
2879. Gelžinis, Tadas (Juo
2810. Gauronskytė, Ieva (Ka- nas
2754. Garliauskienė, Stasė,
2784. Gasiunas, Stasys (Jur2691. Gajauskas, Juozas (Bo- (Krištupas), 34, ūkininkas, g.
.
2854. Gežna, Juozas, 45, mo- zas), gimęs 1895, g. v. Kaunas.
38, g. v. Girėnai.
Sis)’ 48> samdinys, g. v. Rokiš- zys), 8.
leslovas), 32, samdinys, g. v.,v. Trakai, Švenčionys.
2880. Gelžinis, Vincas (Sta
2811. Gavėnas, Stasys, 60, kytojas, g. v. Panevėžys
2755. Garliauskaitė, JaninaĮ kis.
Švenčionys.
2724. Gančevskis, Mykolas
2855. Gegžnienė, Vanda, 40. sys), 40, darbininkas, g. v.
2785. Gasiūnienė ,Stasė (Sta- ūkininkas, g. v. Mokolai-Nau2692. Gajauskas, Valerijonas (Vytautas), 20, darbininkas (Simas), 12, g. v. Girėnai.
Šiauliai.
jiena, Marijampolė.
Į g- v. Ramygala.
2756. Garliauskaitė, Laima sy®>» Rokiškis.
(Adomas), gim. 1911, studen g. v. Šumskas.
2881. Gembickienė,
Sofija
2812. Gavėnienė, Ona, 55, 28566. Gegžna, Algirdas (Juoi 2786. Gasiunas, Jurgis (Statas, g. v. Vilnius.
2725. Ganderskis, Zbignevas (Simas), 6.
(Adomas),
gimusi
1900,
mo
zas), 18, g. v. Ramygala.
2757. Garliauskaitė, Saulytė sys), 14, mokinys, g. v. Rokiš- ūkininkė.
2693. Gajevskaitė,
Vanda (Stasys), gimęs 1909, inžinie
2813. Gavėnas, Vincas, 35, 2857. Geičienė - Litunaitė, Ju- kytoja, g. v. Zarasai, Imbradas.
kis.
(Simas), 2 metų amž.
(Mykolas), gimusi 1923, g. v. rius.
2882. Gembickas, Bronius,
2787. Gasiunas, Aleksandras karininkas, g. v. Marijampolė, zefa (Antanas), 21, patarnauVilnius.
2726. Ganusauskas, Viktoras 2758. Garmus ,Balys (Balys),
37, ūkininkas, g. v. Imbridas.
2814. Gavinskas, Vladas (Ba- toja, g. v. Tauragė,
2694. Galbuonis, Juozas (Ka (Klemensas), gimęs,
1910, gimęs 1897, mokytojas, g. v. (Stasys), 12.
2883. Gembickaitė, Sofija
2858. Geištoras, Stepas, 72,
2788. Gasiunaitė,
Danutė lys), 40, inžinierius, g. v. ViiKaunas.
zys), 34, mokytojas, g. v. Skir samdinys, g. v. Kaunas.
(Bronius), 11.
nius.
žemės savininkas.
2759. Garmus, Algimantas (Stasys) 6.
snemunė, Jurbarkas.
2727. Ganusauskienė, Birutė
2789. Gasiunas, Jonas (Jo 2815. Gdirovienė, Liuda (An- 2859. Geištoras, Tadas (Ste- 2884. Gembickaitė, Bronė
2695. Galbuogienė, Ona (Juo (Jonas), gimusi 1917, g. vieta (Balys) .gimęs 1925, mokinys.
pas), 23, studentas, g. v. Kau (Bronius), 8.
2760. Garmienė, Adelė-(Jur nas), gimęs 1905, atska^tomy- tanas), 52, g. v. Vilnius.
zas), 38, g. v. Skirsnemunė.
Kaunas.
2885. Gembič, Elena (Jonas),
2816. Gečas, Vincas, 33, sam- nas.
2696. Galbuogis, Kazys (Do
2728. Ganusauskas, Edvardas gis), gimusi 1897, šeimininkė, bininkas, Dainiai, Šiauliai.
2860.
Geištoraitė,
Zofija gimusi 1900, siuvėja, g. v. Pa
2790. Gasiūnienė - Juozevi- dinys, g. v. Mažeikiai.
g. v. Jonava.
mininkas), 45, darbininkas, g. (Viktoras), gimęs 1930.
stoviai, Staniškiai.
2761. Garmiūtė, Danutė (Ba- čiūtė, Vilhelmina, 37, mokyto 2817. Gečienė, Eugenija (Va- (Stepas)’, 16, mokinė, g. vieta
v. Kaunas.
2729. Ganusevičius, Česlovas
(Bus daugiau)
lerijonas), 26.
] Kaunas.
2697. Galbuogienė, Monika (Mikalojus), 55, ūkininkas, lys), gimusi 1928, mokinė, g. ja, Dainiai.
2818. Gečiūnas, Jonas (Jo
2791. Gasiunaitė, Irena (Jo
v. Jonava.
(Jonas), 1907, mokytoja, g. v. Bugeniškė.
nas), 60, ūkininkas, g. v. Ma
2730. Gaputis, Antanas (Pra-1 2762. Garnys, Norbertas, 55, nas), gimusi 1937.
Šilinė, Raseiniai.
2792. Gasiunas, Jonas (Juo laišiai, Svėdasai.
2698. Galdikas,
Apolinaras nas), 36, patarnautojas, g. v. ūkininkas, g. v. Dusetai, Di2819. Gečiūnas, Jonas (Juo
zas),
22 kareivis, g. v. Kirbudžiadvaris.
(Antanas), gimęs 1906, polici Vilnius.
zas), 58, samdinys, g. v. Malai2763. Garnienė, Elena. 50, liai, Biržai.
ninkas. g. v. Kaunas.
2731. Gaputis, Juozas (Pra
2793. Gasiunas, Kazys (Ig šiai.
2699. Galinauskas, Adomas nas), 31, knygvedis, g. v. Kai- ūkininkė, Didžiadvaris.
2764. Gamytė, Liucija (Nor nas), 27, mokytojas, g. v. Kau 2820. Gečiūnienė, Augelija,
(Kazys), 46, darbininkas, g. v. šedorys.
53, ūkininkė, g. v. Malaišiai.
nas.
bertas), 20, studentė.
M
2821. Gečiūnas, Bronius (Jo
2794. Gasiūnienė, Jadvyga
2765. Garnytė, Birutė (Nor
(Kazys), 21, šeimininkė, g. v. nas), 31, ūkininkas.
bertas), 16, mokinė.
DRAUGE DARBININKE,
2822. Gečiūnienė, Genė, 28,
2766. Garnys, Vytautas (Nor Kaunas.
platink du syk savaitinį laikraštį
2795. Gasiunas, Gediminas ūkininkė, g. v. Malaišiai, Svė
bertas), 14.
K
dasai.
(Kazys),
2.
2767. Garnys, Albertas (Nor
“Darbininkų”
2823. Gečiūnas, Justinas (Jo2796.
Gasiunas, Algirdas
bertas)), 12, mokinys.
(Kazys),
6
mėnesių
amžiaus.
Inas),
21, ūkininkas.
T.
Jis yra tikras tavo draugas
2768. Garulienė, Bronė (Vin
'.į#1'-'
2797.
Gasiunas,
Povilas
(Ka-J
2824.
Gečiūnas,
Jonas
(JoTrokšti laimės ir teisybės — skaityk
cas), 34, samdinė, g. v. Kaimas.
2769. Garolinska, Luyzė, 31, zys), 16, samdinys, g. v. Vil nas), 17, mokinys.
2825. Gedeika, Jonas (Ig
nius.
“DARBININKĄ”
šeimininkė, g. v. Vilnius.
2798. Gasiunas, Kazys (Jur nas), 28, darbininkas, g. v. Vil
2770. Garolinska, Mažeka, 7
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
gis), 58. kasierius, g. v. Taura nius.
metų amžiaus, g. v. Vilnius.
Pusei metų ................................
$2.00
2826. Gedgaudas,
Mykolas
gė2771. Garolinska. Joana, 5.
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
(Otonas),
57,
ūkininkas,
g. v.
2799. Gaška, Juozas (Alek
2772. Garolinska, Elena. 2.
Pusei metų ...........
$1.00
2773. Gasenas, Antanas^ 70, sas), 35, advokatas, g. v. Ky Kulvertiškės, Eržvilkas
2827. Gediminas. Juozas, 46,
ūkininkas, g. v. Panemunis, bartai.
Čekius ar money orderius siųskite: „
ūkininkas,
g. v. Kaunas. 8-tas
2800. Gašienė - Tamošaitytė,
Rokiškis.
Patriotės moterys ir merginos, nukirpę savo plau
-o: r.s'. .S >81
2774. Gasenienė,
Petronėlė Elena (Petras), gimusi 1920, fortas.
“DARBININKAS”
*’;2828. Gediminienė.
Pranė, kus - kasas, nusiuntė jas į VVashingtoną karo reika
samdinė, g. v. Kybartai ’
TJonaš), 60. ūkininkė
lams. Bet tie plaukai-kasos buvo sugrąžintos siuntė
h< ■
366 West Broadway,
South Boston; Mass.
‘ 2775. Gamytė. Liucija '(Nor2801. Gasparavristtšv Antanas 42/ikininkė.sa ii u i
bertas), Ž0, Studentė, g. v. Di- (Stepas), 16, mbkinys, g. v.
2829. Gediminaitė, Aldona joms, nes iš jų negaminama bomboms dalių.

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos
Raudonasis Kryžius. Šis
sąrašas yra labai svarbus,
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar
negauna jokių žinių.
Sąrašas sunumeruotas ir
alfabetiškai
sudarytas.

H

Šiauliai.
2700. Galinis, Petras (Ka
zys), gimęs 1906, g. v. Kaunas,
Vandžiogala.
2701. Galinienė, Teofilė (Juo
zas), 36, šeimininkė, Vandžio
gala.
2702. Galinytė, Aldona (Pet
ras) , 9, mokinė.
2703. Galinis, Vytautas (Pet
ras), 6.
‘ 2704. Galinis, Antanas, gimęs
1906, mokytojas, g. v. Pasva-

■
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DABfilHINKAS

DIENA Marianapoly

Liepos 4

Rengėjai: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI
PELNAS: MARIANAPOLIO KOLEGIIAI
10% Savo Pelno Marianapolio Kolegijos Vadovybė Skiria Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

11:00 vai. ryto Iškilmingas Šv. Mišias aukos po atviru dangum kolegijos parke JO PRAKILNYBĖ, DIDŽIAI GERBIAMAS KUNIGAS
■ —
■■ į i
—---------- PRELATAS >. AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos
kariuomenėje ir laivyne, gyvus ir mirusius, kurie garbingai žuvo. ar dar tebekovoja su savo gimtojo
*cra^*° Pr*eš<*is visose pasaulio dalyse; už visus lietuvius, žuvusius ir dar tebekenčiančius tėvynėje
Lietuvoj ir ištrėmime Rusijos platybėse. Pritaikytą pamokslą pasakys JO MALONE DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS JONAS ŠVAGŽDYS. 3:30 vai. po piet — Patriotinę ir iškilmėms pritaikytą kal
bą pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnus ir Lietuvos Piliečių S-s Pirmininkas.
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.
LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI Ir Kun. A. Morkūnas.
A lUI* A

B

> iCLIvilvAl’lA

'■LAT' -

K

-

Rūmai.

<Z

*

Marianapolio Kolegijos Vadovybės paskirtas organizatorius.

Bet sutikdami čia, nesu
žmonės žiūri, kaipo į at
Prisiminimas
prantame, nuo kada Len
gyvenusį anarchizmą, taip
kija pradėjo bendradar
ir į tokias politines pre
Vėtra
siuto
laukuose
tą
naktį,
biauti su kaimynais. Čia
tenzijas tautų, kurios, už
Kamine vėjas dejavo,
Nuolatinis ‘Nowy Swiat’ jas nelaisvėn, yra rusiš p. Matuševskio objekty
uot pasitenkinti tvarkyti
Kada išėjau laimės sekti
ck
''"bis, Pilsudski- kas išsprendimas — tie viškumas šlubuoja ir tai.
vien savo reikalus savo
Toli nuo tėviškės savo.
.
ijos buvęs minis- siog kvailas. Tokiu išriši ant abiejų kojų. Sunku
tautos jėgoms, bando bū
Prisimenu paskutinį sudievu
tcy Matuszewski, mu vieton silpninti vokie surišti savo likimą su tau
tinai surišti su savim ki
Kada motina mane žegnojo,
o 30 d. įrodinėja čius — stiprinama juos, ta, kurios visi jos nariai aetus ir jiems vadovauti, OjVajomas visiems ir išstojiKai pakračiau rankas su tėvu,
riai (taip jis pats nes stumia į Vokietijos pimti didybės manijos,
tai reiškia įr ^išnaudoti,
jog negajį būti. Tada
Kai sesutė iš tolo man mojo.
apie o. ve pasisako) apie glėbį. Vengrija, Rumuni nuo kurios, auklėti šimt
žiūrėsime ne kitaip. Tad
.
j užviešpataus taika ir bus
Lenkijos reikšmę pasaulio ja, Bulgarija, Suomija, mečiais, per naktį neatsi
Taip... ir tas prisiminimas
(tokia
politika
pavedimo
,gerbiama pasaulyje teisė,
i Lietuva, Latvija, Estija sakys. Kiekvienas cent
Prieš akis visuomet palieka,
taikai.
• vienai tautai vadovauti • o ne brutali
Nežiūrint ką skiria likimas,
Taikai pasiekti yra tik tampa per tai Vokietijos ras, tokiais pamatais su-!
! kitomis, kaip ji nebūtų; Tiek dėl rytojaus. šianKokias žymes sieloj jis palieka.
sąjungininkais.
Sąjungi

tvertos
organizacijos
tu

vienas išrišimas — išriši
i gražiais norais pamatuo- dįena gį vįsį turi stoti į
ninkais
tampa
ir
Skandi

Bus
dar
laiko
ir
tenai
vėl
nuvyksiu;
rėtų
dominuoti
ir
tarpti
ta, neteisinga. Visokioms kovą kad pretendentus
mas lenkiškas. Kad plotas
navija
ir
Balkanai,
jei
tik
Gal
negreit,
bet
išauš
rytas
saulėtas
sąskaiton kitų. Jis tvar
valstybėms, kurios neno diktuoti kitiems, kad ir
nuo Baltijos iki Juodosios
Rusija
pamėgintų
prie
jų
Kada
džiaugsmingai
aš
laisvę
sutiksiu
kys
dabar
madon
įėjusius
rės, nerodys noro palaiky- mažesniesiems, savo va
ir Adriatikos jūrų galėtų
Ir sveikinsiu vieteles numylėtas.
sienų
prisiartinti.
Dėl
šitų
“
strateginius
reikalus
”
ir
A.
__ _ ti taikos, norės kokių tai
vokiečių spaudimui pasi
Alę. Vargas. ypatingų prieš kitas tei lią, priversti skaitytis su
tai priežasčių turi būti diktuos kiek kariuomenės
priešinti — jis turi būti
kitų lygybe — tai reiškia
politiniai, kariniai ir ūkiš i lenkiškas klausimo išriši kas turi laikyti ir kiek dradarbiauti tarp savęs, bar pakeitę taktiką, pri-įsl5> reiskia nedemokratiš- i bapti tarptautiniuose sankai taip organizuotas, kad mas. Lenkijos istorinės ginklų įgyti, per tai, di siekti laimėjimų, bet mo sidengia labai viliojan-, k^ems
tarptautiniuose tykiuose demokratais,
tradicijos
ištisai
—
tai
džiausi,
šalies
biudžeto
da

tam pasipriešinimui turė
Jonas Klajūnas.
bendradarbiavimas ne val lį jis disponuos. Toliau, kėti susivaldyti ir pralai čiais ūbaisiais, vienok vis- santykiuose, taikinti santų jėgų. Branduolį tokiai
vien
ateityje
siekia
to
pai
Kcijas,
bet
tų
sankcijų
tęimėjimuose.
Nuo
mažens
; kiekviena tų šalių kariuo vaikams kalbama koope čio — tik migdymo piliųorganizacijai gali sutverti dymas”.
tur* būti Tautų Sąjun- Ir pranašas paklydo per
Maždaug
tokiais žo menė turės vartoti tuos į racija su kitais — kito lemis.
tik Lenkija. Pirmiausia,
gos visumos rankose, ne- stiprius gėrimus: jis iškly
.
va Pasaulio Parlamente. do iš savo kelio; jis klai
todėl, kad iš tame plote džiais pasisako p. Ig. Ma- pačius ginklus, tad ir ga teisių gerbimas. Taip auk „ .
Kritikuoti
kitus,
bet
paPriklausymas prie Tautų
myba
jų
tektų
“
centrui
”
tuševskis.
Ištisas
verti

gyvenanačių tautų, ji yra į
džiojo įsivaizdavime ir at
lėjama tauta ir savo vi ciam nepasisakyti
ne Sąjungos turėtų būti priskaitlingiausia ir pagal is mas jo išvedžiojimų per — vėl pliusas centro pra daus ir užsienio politikoje
sidūrė teisme.
torines tradicijas seniau ilgas ir mes pasitenkina monei su skriauda ki praveda tuos pačius prin- mano principas.
Tad man atrodo, kad joSPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ
sia tauta. Dar ir todėl, kad me, prisilaikydami jo min tiems. Pagaliau užsienių
cipus:
teisingai
ir
lyg^
kiais
ke
li
ais
blokais
Euro
politika, o su tuo neišven tolerantingai atsineša prie poje pastovios taikos ne.
lenkų tradicijoj nėra sie ties, ištraukomis.
"Darbininke” dar galima gauti Lietuvoje
kimo svetimo užgrobti, a- Pilnai sutinkame su juo, giamas kišimasis į vidaus visų tautų. Štai kodėl J. A
atsieksi.
Einantis
dabar
reikalus
—
laikui
bėgant
timti kitiems laisvę” (? jog paaukavimas laisvės
V. susilaukė simpatijų ir karas parodė, kad ir Eu "Maldos" bendrovės išleista vaikučiams pritai
tie
“
strateginiai
sumeti

štai ir “objektyvišku- senų, tautiniai susipratu
filipiniečių ir jų nuošir ropa vien negalima apsi- kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
mai
”
vis
dažniau
jaučiami
mas”).
sių, turinčių istoriją, tra
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
džios pagalbos kovoje su rubežiuoti.
ir
tampa
pančiais.
“Tame plote gyvena į- dicijas ir įrodžiusių suge
japonais, tuo tarpu sena
.
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaišbėjimą
gerai
savistoviai
Neatsisakant
nuo
ben

vairios tautos. Tos tautos
Britų Imperija negali su Tautų Sąjungos i ėja iš įįntį q pa£įos maldos parašytos taip, kad vaiA. . S. ,
A . .
S. .
lygybės silaukti bendros kalbos esmes yra teisingiausiu ir
moka ir nori gyventi nuo gyventi, tautų, bet kam dradarbiavimo
kutis
jaučia
lyg
tai
jo
paties
žodžiai
butų
—
taip
sumeti principų, mums keista at Indijoje, o burmiečiai - tikslingiausių organu taiJU
——
savų gyvenimą. Tad orga “strateginiais
sava ir aiši.,
nrieS
,
kai
užtikrinti.
Ji
buvo
silviskas
vaikučiams
suprantama.
nizacija, kuri būtų sutver mais” yra didžiausia toms rodo iškilusis dienos devi jų priešų eilėse.
pna ne dėl savo idėjos, bet ku.
ta ir palaikoma pasire tautoms skriauda ir poli zas “strateginiais sumeti
Per tokį sveiką savo tau kad į ją neįėjo J. A. V. ir,
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvemiant jėga nebūtų teisin tinis nonsensas. Nes pri mais”, federacijos ir kon
tos auklėjimą J. A. V. ga kad kitos “didelės” valsty
ga, nebūtų ilgam — būtų versti pasiduoti kitiems, federacijos bei sąjungos.
lėjo per šimtmetį visą biu bės bandė Sąjungą prisi laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
norintiems joms primesti Atrodo, tai vienpusiškas,
niekšinga.
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią
džetą
skirti produkty‘‘Tad sumanymas orga savo kultūrą, galimas tik viena kryptimi išrišimo
dengdamos
pravesti
savo
knygelę.
Jį įr jums pačioms palengvins darbą
viams tikslams: keliams,
nizavimo didžiulio ploto jėga, o tas tikslui nepa ieškojimas. Arčiau ,tikrai
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygele
objektyviai, be vienpusiš mokykloms ir kitiems kul sų” kaip čia kalbama. J. A.
laisvų tautų, atiduodant tarnaus — priešingai.
tūriniai sveikiems krašto V. būdama didelė valsty- nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
ko užsispyrimo prisižiūrė
reikalams.
| bė, bet vesdama kitą poli rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.
jus, atrodo jokia kombi
SYMBOL OF PATRIOTISM
Tad ir kita pasaulio da tiką, būtų nelig vitaminų
Užsakymus su money orderiu siųskite:
nacija karinio bloko su
kūrimui nėra reali. įvairi, lis turėtų būti ateity auk rachitiniai Tautų Sąjun
"Darbininkas"
kelių tautų kariuomenė, lėjama tuo pačiu keliu gai. Tuomet ir galima bū
386 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
bus silpnesnė už tokio pat gerbti kitų teises ir atsi- tų aprubežiuoti nuo atgyskaičiaus vienos tautos sakyti nuo didybės mani- venusios pažiūros į suvejėgą. Strateginiai tenka jos ir surištų su tuo kiek- (renumą atskirų valstybių,
imti dėmesin ne tik gali vienas savo tautą ginkluo- bet taikant visiems lygy
mybę pasipriešinti vienam ti iki dantų, gąsdinti viens bės principą aukoti kai
kaimynui, bet ir numatyti kitą ginklų kiekiais ir ap kurias to suverenumo tei
kelių kaimynų kombina dėti žmones mokesčiais, ses visos žmonijos labui.
cines galimybes. Kokia gi kurie visi eitų ginklams, Visvien kokios teisės: ap
garantija, jog Lenkijos kad jau nebe kultūrai, o siginklavimo, ginklų ga
vadovaujamam
blokui net ir pilvui nieko nelieka. mybos, tranzito. Tuomet
Kodėl visą plieną, geležį užviešptautų tikra tautų1
teks turėti reikalo tik su
ir
špyžą paversti naikini lygybė. Suprantama, kad
vienu kaimynu?
Tad darant išvadas, kad mo įrankiais, o ne garve per trumpą laiką, kai ku
ir iš netolimos kelių metų žiais, garlaiviais, mašino rių tautų nariai auklėti,!
praeities ir dabarties, ieš mis ir kitais naudingais jog jie tie “išrinktieji”,
‘didesni” ir
koti kelių taikai užtikrin -žmonijai įrankiais. Neturi “aukštesni’
ti, tenka ne viena krypti būti “didelių” (surankio-i jie užsitarnavo kokios tai
Minute Man Flies High.—This is and other organizatkms top the 90mi, bet išnagrinėti ir kito tų kitų sąskaiton) ir “ma- išimtinos pagarbos savo
the new Minute Man War Bond perccnt fięure, they will receive a
Flag, designed by the Treasury special Minute Man Certificate of
žų” tautų. Didelėms vis- tautai, arba auklėti dvakias galimybes.
Department for firms and organiaa- Award signed by Secretary Mortions whieh attain more than 90 ■genthau, the State Adminištfator,
Paimsime J. A. Valsty kas galima, o mažoms bū- šioje “niepozvaliam”, nors
percent psrticipation in VVar Sav and the State Chairman of the
bes. Tauta nebuvo milita- ti tik traktuojamoms iš su tuo “niepozvaliam” jie
ings Bonds purchases by their em- VVar Savings Staff, the Treasury
ployees or members through. a Sys Department anaounced. This oet- T
riška. Jaunuomenė fizi viršaus, su ironija ir vi-1 liktų vieni prieš visus, netem ati c purchase plan. The Minutė
tificate entitlea .the recipient to fly
Mažieji patriotai^ ‘ČAroi Mėrčėr ir broliukas Jonž
Man is erabiaeonęd in white:en a
niai
stiprinosi
sporte. suomet- tik stipresniem perauklėti. Bet kaip į grą,blue background, surrounded by the flag, whldh is bcing ma'riufacthirteen stars. tfepresenting the tured in various sizes and is Bojd by
jas fų,zperų. lordų, ir kitokius 10 ir 8 iflfetų, nusiuntę Savo "ratibn” kvitusAj 5¥ashi
Sportas turi savo sveikas kaimynams siekiu
Nation’s thirteen founding States. licensed suppliers at a nominal
'tradicijas — mokina ben- užgrobti. Imperialistai da- titulus, sveikai protaują toną ir aukodami savo dalią armijos jėgoms.
When companies, labor unions, price.

"Strateginiai Tikslai"
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ffM APŽVALGA
Nr. 7 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. birž. 5 d.
Popiežius Pijus XII
ir taikos tikslai

New Yorke leidžiamas
tarptautinėms
proble
moms nagrinėti mėnesi
nis žurnalas ‘New Europe’
gegužes menesio laidoje j-

I

aiškiai pabrėžęs, kad Mas
kvoje jokio pakeitimo da
bar nepageidauja, nes ne
mato tam reikalo. Nežiū
rint į tai, ateityje esą tu
rėtų būti užsibrėžta dėti
visas sąjungininkų pass ;

I

M'* t
''

r.

r

tuvius, išžudžius Vilniuje
trisdeiimts tūkstančių žy

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

vaHą

MMGUMYMM
H

Naudingas Išradimas

dų. Ir tai daroma tuo pa
čiu metu, kada iš Europos Vienam Anglijos mieste,
pranešimai sako, kad, pa- Pr^e^ kurį laiką, buvo įvesvyzdžiui, Kaune masi- tas elektros aparatas, kū
mams žydų žudymams ke-. r*s nustato laiką iškilminlią užkirto griežtu pasipietų kalbėtojams.*
priešinimu Katalikų Baž-! Tas aparatas turėjo žmonyčia. Čia prisimintina, ?aus. veld? Pavidalą su kykad Lietuva nėra turėjusi Šančių liežuviu, kuris kalper visą nepriklausomy- bėtojui bekalbant juda.
bės peri jodą nė vieno žydų
& minučių jau viena apogromo, kuriais taip bu- kis mirkčioja duodama sivo išgarsėjusi prieškarinė &na^» kad laikas baigiasi.
Lenkija.
I Jeigu kalbėtojas nekrei
pia dėmesio į tai ir kalba
Negana to, dar lietuvių jaugiau 10 minučių, kampolicija kartu su Gestapo karys paskęsta tamsoje ir
areštuoja lenkus, lyg tai svečiai panaudoja progą
patys lietuviai nuo vokie- pabėgti
riuo nuobodžių
čių okupacijos nekentėtų, kalbu. Tas aparatas būtų
Nejaugi lenkai mano, kad naudingas ir daug kam
panašia propaganda jie pas mus.
patarnaus dviejų paverg- tų tautų pairusiems san- i Gelių Temperatūra
tykiams pagerinti?
I Vienas mokslininkas bo
tanikas sutaisė mažą ter
400 nužudyta už du
mometrą gėlių temperatūvokiečiu Lietuvoje
Visa Amerikos angliško- rai matuoti. Šito termoii spauda gegužės 27 d. i- metro pagalba botanikas
dėjo žinią iš Stockholmo, PatVrž. kad gėlių tempekurioje sakoma, kad pagal rętūra po lietaus, kuris sepranešimus iš Berlyno, kė po ilgesnes sausros, yra
Lietuvoje masiniai sušau- 9 laipsnius aukštesnė uz
dyta 400 asmenų “šabo- aplinkos temperatūrą. Artažninkų ir komunistų, » 'f g®lžms Sali Pakilti
daugiausia lenkų” už nu- karštis._________
žudymą; dviejų Reicho
Negražios moterys
vokiečių.

dėjo Luigi Sturzo straips- k
avimą kad bendrai
ų, kuriame nagrinėjama
ir ypatingai religi.
Popie įaus jaus
ro- ng Įaįsv£ ne tįk figūruotų
le busimojoj naujoj sau- Soviet
konstitucijoje,
tvarkoj po šio karo. Autobūt pritaikinta ir
Sutvarkė ir išleido
nūs primena garsiuosius
ktikoj
panaikinant
Popiežiaus 1939 metais
laisJvei j
dinti
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
paskelbtus penkis punk- kĮįQtįs
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.
tus, kuriuos jis dar pakar
Toliau autorius prieina
totinai pabrėžė Kalėdų
Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
ir
prie Baltijos valstybių
kalboje 1941 metais.
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
Pirmoje eilėje Popiežius klausimo ir sako:
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
reikalauja, kad naujojoj “Kitas šešėlis, dėl kurio turė
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
santvarkoj didžiosios val- tų būti išsiaiškinta, yra BaltiTinkama kaip vyrams, taip ir moterims.
stybės respektuotų “ma- jos kraštų problema: Suomija,
zųjų valstybių teises j po- dabar kariaujanti Vokietijos
"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5y< x 3V4 colio.
litinę laisvę ir ekonominį pusėje, Latvija, Estija ir LieStorio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
bujojimą . Ta tai tikrai tuva, dabar vokiečių okupuorais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.
yra sąlyga, kuria didžio- tos, yra mažos valstybės, su
sios demokratinės valsty- kuriom Rusija turėjo draugišbės skirsis nuo totalitari- kūmo ir taikos sutartis, ant
KAINA TIK $2.50
nių.
kurių buvo paremtas jų tautiŠi Sąlyga buvo išreikšta nį§ egzistencijos pripažinimas.
Atlanto Čarteryje (1941 Garantijos, kad Rusija turinti
Užsakymus siųskite su money orderiu—
m. rugpiūčio 14 d.), O taip teisę reikalauti Baltijos neturi
pat 1942 m. sausio 1 die- sulaužyti tą ypatingą savybę ir
“DARBININKAS”
nos Vašingtono deklaraci- teises, išreikštas Popiežiaus
turi pirmenybę
joje, kurioje Didžioji Bri- pirmam punkte”.
Savaime aišku, kad tie
366 JV. Broadway, So. Boston, Mass.
tanija ir Jungtinės Ame...
Viena didelė New Yorko
visi
400 žmonių nedalyva
rikos Valstybės, o vėliau Ekonominiai taikos
nuzu- Prekybos
vo dviejų vokiečių nužu
, .. įmonė
, _.nusistatė
. ...
♦
—
*
ir kiti sąjungininkai pasi- pagrindai
dyme, bet vokiečiai nužu- samdyti pardavėjomis tik
žada nesiekti teritorinių
Tokia antrašte žurnalas
dė tokį didelį skaičių ne- negražias
Tos »’
ar kitokių pirmenybių. i “New Europe” gegužės
kaltų žmonių vykdydami mones savininkai
mat,
Kitaip tariant, demokrati- mėn. laidoje (Nr. 6) įdėjo
savo baisų užsimojimą si- susizgribo, kad daugelis
nių šalių blokas šį karą Michael A. Heilperin straimas logiškai prieina išva Sąjungos (koks-*4os var- žinia ir pritarimu apie 30,000 stematingai naikinti kitas negražių P^kejų vengia
taip vaizduojasi: tai nėra psnį, kuriame nagrinėjaeitl * krautuves, kur pa
dą, kad Tautų Sąjunga das ateityj bebūtų) rė- žydų. Kaikuriose apylinkėse vi- tautas.
imperialistinis karas su ma pokarinė pasaulio ortarnauja daug gražesnės
tam organizavimui patei muose. Nauja Tautų Są-! si miestelių ir kaimų žydai butikslu įsteigti vienos ša- ganizacija, imant dėmesin
buliam
kia daug tinkamesnį mo junga būtų statoma apie VO išvaryti į laukus, priversti II. Lenkų Rusų, Ukrainiečių
lies dominavimą kitai, tai ekonominį vystymasį kaip
Jungtinių
Tautų
pateiktą
išsikasti
sau
kapus
ir
po
to
delį negu kad pasaulinio
ir kitlj SpdUūd
čios eiti į krautuves su sanėra užkariavimų ir silp- tos organizacijos pagrinbranduolį, ir ekonominį kulkosvaidžiais sušaudyti.
masto
Federalinė
Valsty

nųjų bei mažųjų sunaiki- du. Autorius nurodo, kad
dėl
vo vy™8, ^rdi’ kad pastaturėtų parū- j “Tiktai vienam mieste dau- Polemika
_
...
.
rieji
neDastebėtų per didenimo karas.
jau dabar eina gana pla- bė ,nes esą: “Nulemiantis vadovavimą
pinti tampriai bendradar- giau negu 8()00 buvo išžudyta. Lemujos sienų
argumentas
yra
ekonomi

lio
Ar yra šitam tikslui at- čios diskusijos tarp viskirtumo tarp savo
nis,
kadangi
mūsų
plane

biaudamos
Jungtinės
AKaune
žudymai
nebuvo
tokio
Nowy
Swiat
”
gegužės
žmonos
ir krautuvėje jai
siekti kokių kliūčių? Taip, suotino išsprendimo ir retos
fizinė
struktūra
reika

merikos
\
alstybės
ir
Bripj^us
masto dėka Katalikų 26 dienos numeryje p. Ig- patarnaujančios pardavėir jos turėtų būti pašalin- gionalizmo šalininkų. Pirtos. Pirmiausia autorius mieji naujos
pokarinės lauja planetinio masto e- tų Sąjungos (British Co- Bažnyčios labai griežto pasi- nacy Matuszewski polemi- jos grožio.
- priešinrai0”.
integracijos. mmonwealth ( nariai”.
zuoja su rusų, kairiųjų -----------------------------------sumini dar neišrištą Indi santvarkos idealą mato konominės
Tas
tiesa,
kad
kontinentai;
Nuo
savęs
norėtumėm
.
čekoslovakų spauda ir net Želigovskis už Lenkijos klausimą.
naujoj tarptautinėj orga
pastebėti,
kad
toks
paK©
siekia
lenkų
gali
geriau
atsiekti
ekono

su vienu lenkų laikraščiu j©s.Sovietų susitarimo
Kita tamsi vieta — tai nizacijoj, tuo tarpu, kai
(“Gwiazda Polarna”), kur ’TRuski7’Golos..; N?w
minės
autarkijos
(self
sušaulio
pokarinis
tvarkypropaganda?
Rusija. Stalinas yra davęs antrieji stoja už organizasavo atstovams pasirašyti. vimą įvairių rajoninių vie- fficiency) negu kad pas mas yra daug labiau pri-i Lenkai New Yorke lei- buvo pasirodę aliuzijų , Yorke leidžiamas
ka,ba laikraštiSi gegužės
Atlanto Čarterį ir taip pat netų, kurie savo keliu su- kiri kraštai, bet kontinen imtinesnis mažoms tau- džia Amerikos visuomenei lenkišką imperializmą.
Vašingtono
deklaraciją. darytų vieno kontinento tai juk yra geografiniai toms ,nes tuo būdu jos tik informuoti propagandinį
P. I. Matuszewski į tai 26 dienos numeryje praAbiejų tų dokumentų pa sąjungą. Vadinas, kiek vienetai, o ne ekonominiai gali išvengti visiškos di- biuletenį “Poland Fights”. šitaip pareiškia: “Ponas neša, kad generolas Želigrindu yra laisvės idėja, vienas kontinentas turėtų ar politiniai ir todėl nėra dėsnio kaimyno dominaci- Visų dideliam nusistebėji Siedov (iš rusų laikraš- govskis gyvenąs Londone
įskaitant taip pat ir reli- j savo sąjungą, kurios su- jokio pagrindo manyti, jos ne tik politiniam, bet mui birželio 5 dienos biu- čio) panašiai kaip ir tūlas ir kad jis pasisakė už Lengijos laisvę. Nežiūrint į darytų pasaulinę Federalę kad save aprūpinantys ir ekonominiam jos gyve-; letenis Nr. 18 įdėjo gana čekų grupės, pavadino im- kijos - Sovietų susitarimą,
kpntinentai būtų draugiš mme.
aštrų straipsnį prieš lietu
priešingus
tvirtinimus, Valstybę.
perializmu gynimą Lenki- Tai esą sukėlę nusistebė
Rusijoje religinės laisvės Straipsnio autorius, ob- kesni kitiems kontinen Įdomu, kad aukščiau pa vius. Prie straipsnio yra jos žemių neliečiamybės, jimo dėl to, kad Želigovsnėra. Stafford Cripps yra jektyviai temą vystyda- tams negu kad savęs apsi teikta formulė bendrais padėta pastaba, kad vie Jis pavadino imperializmu kis visą laiką buvęs nerūpinimo stadijos besie bruožais sutinka su nese- nas asmuo, kuriam pavy
Lenkijos reikalavimą, kad prietelingo
nusistatymo
kiančios atskiros valsty nai Sumner Welles kalbo- kę pabėgti iš Lenkijos į
jai būtų grąžintas Vilnius, Sovietų atžvilgiu,
bės.
je duotais rėmais ,o taipgi neutralią šalį, suteikęs toir Lenkijos reikalavimą, Ta proga laikraštis priTarpkontinentinė preky jos metmens, kad ir ne- kias informacijas:
kad jai būtų grąžintas mena,
kad Želigovskis
ryškiai,
matyti
Jung.
A“
...Lietuvių
iluzijos
dėl
ba buvo didelė praeityje,
Lvovas.
Toks Lenkijos “užgrobęs Vilniaus krašLIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
PO GLOBA MOTINOS SVC.
menkos
Valstybių
pasiuvo
kį
e
čių
intencijų
atstair
ji
veikiausia
augs,
o
ne

DRAUGIJOS VALDYBA
“imperializmas” tikrai y- tą, kuris turėjo tekti LiePirmininkė — Eva Marksienė.
nepriklausomą Lietu- ra (egzistuoja)...”
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
mažės ateityje, jei tik ne iytojc Sovietų Rusijai
Pirmininkas — Juozas švagždys,
tuvai”.
lease-lend
sutartyje.
vą
išnyko
,
įr
toda
TeL So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
bus kliudoma. Pasiūlymai
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
jie savo nusivylimą pradė
padalyti pasaulį į konti
iiodo
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
ProL RaSt. — Ona IvaSkienė,
jo išlieti ant žydų. Su vonentines sąjungas negali
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.
žydas
Prot. RaSt. — Jonas Glineckis.
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
tikėtis jokio ekonominio
United Press birželio 1 *““‘1 Pa8alba m padrąsi4115 Washington SL, Roslindale,
Fin.
Rašt.
—
Aleksandras
Ivaška.
Tel. Parkway 2352-W.
autoriteto.
Taip
pat
šitie
dienos
dali paduoda iš
. Prasidėjo masinės
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
pasiūlymai
yra
abejotini
Londono savo korespon- žydų žudynes. Per kelias
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
ir politiškai. Tas nėra vi dento J. W. Grigg žinią a- dlenas ™n .tlk . Vilniaus
948 E. Broadway, S. Boston. Mass. Maršalka — Jonas Zaikis,
sai pripuolama, kad tokie pie žydų persekiojimus mieste "" tnsdesimts
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
110 H SL, So. Boston, Mass.
pasiūlymai paprastai stu Vokietijoje iTjos okupuo-!“učių žydų buvo ūž
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre mia priekin
kurios nors tose šalyse. Didžiausios mušta...
fiią sekmadienj kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
vado masinės žydų žudynės į2 vai. po pietų. Parapijos salėj galingos valstybes
Visais draugijos reikalais kreipkitės
...Po trumpo, palyginti,
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
pas protokolų raštininkę.
vaujančią įtaka kontinen vykusios Latvijoje, kur švelnaus valdymo perijoto reikaluose. Tokia įtaka 1941 metų vasarą išžudy-Jdo, teroras prieš lenkus
faktinai būtų lygi domina- ta, kaip nacių oficialūs buvo sustiprintas. MasiValgomų Daiktų Krautuves
cijai ir todėl turi būti lai sluoksniai pripažįsta, net niai areštai ir namų krėti
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik koma, kaip labiau sutin 56,000 žydų vyrų, moterų mai daromi kiekvieną die
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda kanti su totalitariniu, o ne
ną, kuriuos nepriklauso
ir vaikų.
Šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
demokratiniu
tarptauti

mai
vykdo vokiečių polici
Apie
Lietuvą
toje
kores

krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
niu reikalų tvarkymo mo pondencijoje sakoma:
ja, Gestapo ir lietuvių po
deliu.
“
Pagal
labiausiai
patikimus
licija. Aiškios provokaci
Povilas Bushmanas
Perkins Markei
Du mažyčiai atskridę Cliperiu iš Londono į Ameri
apskaičiavimus,
Lietuvoje
spe

jos metodai plačiai varto
48 Crescent Avenue P. Baltriisiūnas - p. Klinga, Sav ...Reikia pripažinti, kad
ką. Jie 20 mėnesių amžiaus, iufekietua užstampuoja
■ Telephorię, CpLumbus 6f02
bus siekiama sukurti vi cialiai ii Lenkijos atgabenti jami abiejų policijų”.
vou iš tų dviejų trumpų custom guard LaGuardia Fieid,?Tfew YdjiiįCJiė atti
753 Broadway
j 29 Savin Hill Avenue
suotiną pasaulio ekon
cijos
Dorchester, Mass.
COL 1981
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
ų matyti, kad lenkai ko su savo mamyte.
nę sistemą naujos

Draugijų Valdybų Adresai

B

\

•••.■y

Antradienis, Birželio 16, 1942

*< ~c=-Xfc W4^ į JV5 2 .

2\-JL“TLT"-. ~

1 <*• ’4 L . < <

•-<*-«•► *"• <4» ■

y

Matums

j St., So., Bų^oil Mass. Ręadniž
sidėjggJosife.
fc>
Hlllli
7:30 valandą
Priklauso prie Sus. Š. Kazimie
alandą vakare/ \
WE CAN AU ŪSE ON THE AXISi
ro ir k. P-nia priklauso prie Mo
Kviečiame visus narius atsi
REIKALINGAS bučeris, ku
terų Sąjungos kuopos ir bažny
lankyti į šį svarbų susirinkimą. ris supranta gerai šį biznį. Butinių draugijų: Maldos Apašta
Bus svarstoma apie 30-tąjį černės savininkas turi kitą biz
lystės, Rožančiaus ir kt. Pažy
Seimą, renkami delegatai, ir nį, todėlei reikalingas žmogus,
mėtina, kad pp. Planskiai iš to
t. t. Bus naujų narių priėmi- j kuris galėtų užimti manageAuksinis Vedybinio Gyvenimo Jubiliejus
limesnių giminių šioje šalyje
mas. Narystės duoklės labai riaus vietą. Darbas užtikrintas
mažos. Po susirinkimo bus už £u geru atlyginimu. Atsišaukite
Gyvenimas rieda, kaip žiedas. šeimyninio lizdelio. Štai atletiš- turi Scrantono par. kleboną
kandžių (refreshments l, ir su- J. V. Bačinskas, 344 Millbury
Vieniems einant šio pasaulio kų pasižymėjimų įvairios tau- kun. prelatą Miliauską,
. sipažinimo ir linksmybės lai St., Worcester, Mass.
gyvenimo keliu klojasi viskas rėš stovi ant lentynų ir sienos
Pp. Planskiai turėjo savo inkas. Prašome visų tėmyti susigeriausiai, bet žiūrėk baiga su nukabintos sportininkų būrelių tencijai šv. mišias sekmadienį,;
1 rinkimo laiką — trečiadienį, PARSIDUODA trijų šeimynų
sidaro nepavydėtina. Kitiems, vaizdais. Kodėl jie tuos paveik- birželio 14, Šv. Petro par. bažbirželio - June 17 d.
gyvenimas būna tikra skursna, slus laiko ? Čia pat aiškėja, kad nyčioje ir po to šeimyniškus
medinis namas ant pirmo aukš
P. Kupraitis, Sekr. to 4 kamb. ant viršutinių po 5
|> anot ponios Planskienės, bet se ponai Planskiai išaugino penkis savo šeimos pietus,
___________________________
Sveikiname Jubiliejatus ir
natvė džiugi. Štai tūlą birželio sūnus ir dukterį. Sūnūs buvo
kambarius. Parduosiu pigiai.
Remk šios šalies apsigynimą! !
ji vakarą netikėtai paspaudžiau gabūs atletai, taigi nors jų jau linkime sulaukti deimantinio
Atsišaukite tuojau, 33 Mercer
Pirk Defense Bonds ir Starnps!
durų skambutį 286 Bowen St., neesama tėvų pastogėj, bet jų jubiliejaus!
Rap.
St., So. Boston, Mass. Savinin
So. Bostone ir įžengiau į ponų pasižymėjimo atmintis paliko'----------------kas ant 1-mo floro.
|
_
ĮVAIRŪS
SKELBIMAI
Petro ir Magdalenos Planskų prie tėvo ir motinos. Beabejo,
Sidabrinis
Jubiliejus
Ir
rezidenciją. Kuklūs abu ponai motina turi dar brangesnę jų į
PIRKIT NAMUS
PARSIDUODA So. Bostone
Planskiai sutiko mane su dide atmintį savo širdy ir ji nešios
Dabar yra geriausias laikas
gerai išdirbtas biznis — delicaliu nusistebėjimu, bet aš neno tą atmintį, kaip ir kiekviena1
Svečių tarpe matėsi ponai pagelbos skyriaus didelis susi
pirkti namus ir fannas, kol dar
tasion krautuvė. Apgyventa
Sekmadienį, birželio 14 d., š. Duobai, broliai ir seserys vieno
rėdamas jiems palikti klausi motina mylinti savo vaikus.
nėra pabrangę, ateity namai ir
rinkimas.
lietuviais
ir
svetimtaučiais.
Vi

Antanas
ir
Morta
mo, tuojaus pasisakiau kokiu — Atleiskite, man, kad aš m” ponai
ir antro jubiliejalų žentas p.
farmos bus brangesni, nes masi moderniški įtaisymai. Par
Si^cvičiai, &^V"; Balčiauskai, p. Balsevičiai, p.
reikalu atėjau. Mano akis per dristu paklausti Jūsų, kaip seteriolas ir darbininkai eina
Trečiadienį, birželio 17 d., Šv.
. V]n
ve”
.
j Nanartavičiai, p. Baranauskiū- Petro par. bažnyčioje šv. mišios duosiu pigiai. Atsišaukite į brangyn, tokiu būdu ir nuosa
bėgo per vieškambario sienas niai paliko Lietuvą ir atvykote i
°
;*©> ir P- Margarita Giras, ponai bus 7, 7:30, 8 ir 9 valandomis. “Darbininko” administraciją.
ir patėmijau, kad čia būta gyvo į Ameriką?, — užklausiau po- r^’ mmejo
vybės eis brangyn. Aš turiu
nų Planskių.
' enimo Sidabrinį Jubiliejų. Ry višnia-tiskai, ponai Ašmenskai, • Paskutinės bus giedamos gerok| • J
y
Ldaug namų ant pardavimo 1-2R„™
«
1892
I
e
'
:
■
°
par
'
p*"•
“
"»
ir
p“
o««
parapijos
kareivi!
ju
Hejudoma
Nuosavybe
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit
DAKTARAI
- Rugp. 6, 1892 metais, pa- cioje buvo atnašautos jų mten-:
Glineckal, I
Turint pinigų, nėra saugesnės pasirinkti ir už mažą kainą.
ir moterų - merginų
likome Lietuvą. Buvome tik ve- ei jai šv. mišios. Jubiliejantai ir ’
p. Ulevičiai ir daug kitų, kurių pagelbos skyriaus. Bus sako- vietos juos investuoti kaip per- Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
dę birželio mėnesy, — paaiški- šeima; o taipgi ir giminės daly- ‘
S
Lietuvis Dantistas
pavardės neteko sužinoti.
mas pamokslas ir duodamas kant nejudomą turtą. Pirkdami Mattapan, Hyde Park, Roslinno ponas Planskas. Gi ponia vavo šv. mišiose, i o to, apie
A. L. Kapočius su linksma šypsena, nors ir ge- trečią valandą Jubiliejantai ir Reikia pabrėžti, kad p. Anta- palaiminimas Švenčiausiu Sa- namą dabar, netik ką užtikrin- dale, West Roxbury ir Camnas Sinkevičius priklauso prie kramentu.
site, kad jūsų pinigų vertė ne- bridge. Kas norit namą ar farrokai gyvenimo vargų išrašytu giminės susirinko į Lietuviui
7 E. Broadvvay,
visos
eilės
idėjinių
ir
pašalpinių
Pirmą
valandą
po
pietų,
vanusmuks, bet perkant žemoms mą pirkti, kreipkitės pas mane.
TH BOSTON, MASS.
veideliu pridėjo, — “tai buvo piliečių draugijos salę, kur bu-,
_ . . . _
, .
,
, .
.ei. SOUtli Boston 2660
.........
draugijų.
Taipgi
ir
LDS
yra
iidovybeje
minimo
skyriaus,
kakainoms jyra rproga
WILLIAM A. AMSIE
musų, čia populianzuojamas, Vo pagaminti skanus pietus ir
o j*
j
,
»
tpadidinti
jo valandos nuo 9 iki 12, nuo
“
hAnov
K-.mi
otvvVnme
•
.
o
gametis
narys.
P-nia
irgi
yra
reivių
naudai
prasidės
centukų
savo
turto
vertę
greitu
laiku.
30 Carruth St., Dorchester,
.30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Money moon . Kurj atvykome gražiai papuošti stalai. Susi- b .
/
„ , .
o
-•
,
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
iv nc=ii;izATv,o
,
u• - kelių draugijų nare. Reikia pa-.kermošius su didele programa. Dar turim pasirinkimui keletą:
prie Ashmont Station
praleisti ir pasilikome gyventi, rinko gana gražus būrys gimi. . , ,
- j ,
, ■
,,
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
- Kiek susilaukėte šeimos?- nių ir prietelių bei pažįstamų ir stebet1’ .
Smkeviclal
Vlsl gaukime pamaldose I: žemoms dipresijos kainoms. ]
Nedėliomis ąuo 9 iki 12 vai dieną
Tel. GENeva 3719
(pagal sutartį)
ir
pramogoje.
Pavyzdžiui
:
— Vyriausia buvo duktė Ona, visi pasistiprinę skaniais vai-*sl^silauk® specialio pagyrimo
1. Vienos
šeimynos 5-kių
mat iš pradžių reikalinga buvo, gįais įr gėrimais, sudėjo savo dėl
&ražlt« Šeimynos,
; kamb. namas, kieto medžio liakad kas pagelbėtų motinai au- nuoširdžiausius linkėjimus Ju- i Svelkiname Jubiliejatus ir IinTel. TROwbridge 6330
BRICK HOUSE
LANKĖSI
keruotos grindys, garu apšyldoginti mažesniuosius,— linksmai biliejatams.
' khne sulaukti auksinl° jubilie'
Rap.
Ant Derry Road
jaus:
Pereitą penktadienį, birželio mas’ vonia ir kiti Pat0Sumai’
aiškino ponia Magdalena, —ki
Bankieto ceremonijas prade-,
tik
Darbininke
”
Dr.
!artl
P
a
J
ūno
Clt
>'
Point
’
e
’
12 d. lankėsi
ti penki buvo sūnūs, — Petras,
(REPŠYS)
Hudson, N. H. Route 102
jo p. Jonas Glineckis, savo gra
Mykolas Grendelis, kuris šio i S2o00. Geresnio nepabudavosi
Vincas, Antanas, Jurgis ir Ber
ŽINUTES
žia ir išsamia kalba, sudėdamas
Lietuvis Gydytojas
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.
mis dienomis užbaigė medicinos už $5000.
nardas. Visi jau vedę. Visi buvo
kartu
ir
savo
nuoširdžiausius
I
278 HARVARD STREET
Birž. 13 d., staiga mirė Ignas ir chirurgijos mokius Jefferson 2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kamsportininkai - atletai. Antanas
Kampas Inman arti Central Sq.
linkėjimus.
Programą
vesti
pa- gu<jrevįgįus
66
metų, 15 universitete, Philadelphijoj. Dr. barių su moderniškais patoguUžkandžiai—Pietūs
ir dabar darbuojasi Williams
CAMBRIDGE, MASS.
į kvietė J. Kumpą, kuris perstatė
ir
patogioj
Bromley Park, Jpnaica Plain. Grendelis dabar praktikuoja mals. labai gražioj
Ofiso Valandos 2—i ir 6—8.
Kolegijoj, kaipo atletikos mo
apie pusė kapos kalbėtojų. Kai
Mes Darome Rezervacijas
—
. s.
vietoj So. Bostone. Kaina tik
kytojas.
Valkininkų
parapijos. Bostono Miesto ligoninėje.
’ kurios kalbos buvo gan charak$3000.
Privačiams ir Parems.
( Reikia prisiminti keletas
Amerikoje pragyveno 43 metus.
teringos, nors daugumas teisi
Pirmadienį, birželio 15 d. 3. Dorchestery 3-jų šeimynų,
metų, juk tai Anthony PlansPaliko žmoną, sūnų, dukterį,
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
nosi esą nekalbėtojai ir jų varKambariai dienai ar savaitei.
kis, buvo vienas iš žymiausių
tris brolius ir tris seseris. Lai lankėsi “Darbininke” kun. Jo 15 kamb. naujos mados įtaisai.
IŠSIRENDAVOJA
“Darbi atletų visoje šalyje. Visa anglų dų pašaukimas jiems padaręs dojamas iš Šv. Petro par. bai nas Balkūnas, Maspetho (N. prieš ir užpakaly piazai. NorTelefonas Nashua, N.H.
”. Tarp daugelio kai». ,. .
.
ninko” name, 366 W. Broad- sporto spauda apie jį plačiau-į “surprizą
r
r
°
nycios birz. 16 d., 9 vai. ryte, Y.) lietuvių parapijos klebo-;malė vertė $13000 — parsiduos
bų ir sveikinimų buvo ir dainų,'
,, . , .
way ofisas, tinkamas gydyto šiai rašė).
nas ir įžymus visuomenininkas- tik už $5100.
1566-W4
, .
.
Šv. Mykolo kapuose.
kurias
gražiai
sudainavo
ponia
jui, dentistui arba advokatui. — Atsimintinas vienas iš dau-;
vadas, lydimas kun. P. M. Ju- 4. Moderniškas mūrinis na
Atsišaukite į “Darbininko” ad gelio įvykis, — tęsė ponia, — Nanartavičienė ir p. Čaplikienė; Kas nori iš jaunimo uždar- ro, LDS Centro Vice-Pirminin- mas 6-ių šeimynų, visos ąžuoliKreditas vyriausiai šeimininkei Wautis
iSmokti
'ko. Gerb. svečias papasakojo į- n®s grindys, labai parankioj
ministraciją.
tai Jurgio dovanų laimėjimas
South Boston Garage
p.
Viktorijai
Ulevičienei,
kuri
kreipia
prie
NYA,
261
Frankdomių dalykų iš pasiruošimo vietoj. Parsiduos pusiau ver
sporto atsižymėjimuose per pir
taip tvarkiai ir gražiai ir gana ]jn
“I Am an American” paradui tės. Kaipo dalį įmokesčio, pri- • BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
mą Lietuvių Dieną Marianapo
skoningai
paruošė
stalus
ir
val

ūueen Ann Laundry
Automobilistai! Jei jūs norite,
New Yorke ir apie lietuvių ko- ims jūsų dabartinį namą, bile
ly. Juk jis parsinešė penkis pri
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
gius.
Taipgi
sveikintinos
ir
jos
turit
porą
tūkstančių
cash.
Šv. Petro So. Bostono lietu- vas su Lietuvos priešais.
zus.
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
7-11 Ellery StM
pagelbininkė.
gasoliną pas mus.
Pilniausias
kataliogas
Bankų
vių
parapija
neturės
metinio
New Yorko lietuviai tikrai
— Kur Jurgis dabar gyvena?
So. Boston, Mass.
Nuvalom
purvinus karus Ir
Ponai Antanas ir Morta Sin- išvažiavimo. Vieton išvažiavi- gražiai pasirodė paradoje su ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosa
— Čia pat mūsų name,— atsa
ligrysuojame.
Tel. ŠOU 2923
kė ponia. — Jis vedęs Leščins kevičiai išaugino šešius šeimy- j mo paskelbta metinė rinkliava. savo tautiniais rūbais ir Lietu vybių. Turim keletą namų mai
Tel. ŠOU 9530
nymui. Taipgi gerą saliūną la
Skalbiame visokius skelbimus
kų dukterį ir gražiai augina sa nos vaikučius — tris dukteris | Pirmi aukuotojai yra Jonas ir vos vėliava.
bai geroj biznio vietoj So. Bos 541 Broadvvay So. Boston,
Pajimame ir pristatome
vo jauną šeimynėlę. Ačiū Die ir tris sūnus. Vyriausioji duktė, Alena Šiauliai. Jie padovanojo
tone tik už S6000. Platesnių in
LIET. VYČIŲ 17-tos
į namus dykai.
vui turime net tryliką visų anū Ona neseniai apsivedė. Sūnus ‘ savo puikų pianą, kurs tapo paformacijų klauskite advokato
GRABORIAI
ALGIRDO KUOPOS
kų.'Gražios ir geros marčios ir Antanas, Jr. Dėdės Šamo armi-1 dėtas bažnytinėje salėje,
Gailiaus
ofise.
joj,
gi
kiti
ketvertukas
gyvena
visi labai gražiai sutaria. Juk
BOSTON REALTY TRUST
LIEPOS SIEDV. KIMO KVOTIMO
mano Planskis ilgametis ligo- su tėvais iš jų Vytautas ir Al- Birž. 15 d., 8 vai. v., parapi mėnesinis susirinkimas įvyks
TUKAS BICIV
|
317 E Street
IBarasevičiusirSūnus
nis ir jau apie 24~metai, kaip dona dirba’
MariJona ir Al- jos salėje, 492 E. 7th St., įvyko trečiadienį, birželio - June 17 d.,
MOTERIS PAGELBININKB
South
Boston,
Mass.
širdies ligos kankinamas nega- binas lanko mokykl4moterų - merginų
kareiviams Vyčių kambariuose, Emerson

J. Repshis, M. D.

MEDUS

LIETUVIŲ GRABORIUS IR

(KKX PŪKE HONEYi

Ii uždarbiauti. Mums padeda
‘' i _
mūsų gerieji vaikai.
Maistai 5
Gamtos
— Iš kokios vietos iš Lietuvos
Vaistams
Saldumynas
esate
kilę?—
Sveikatai
Sveikatai
— Punsko parapijos.
KONČIAUS BITININKYSTfi
— Ar nepasiilgote Lietuvos?
57 myry st. No. AMactoo. Mm
— Sunkus gyvenimas ir ten,
Srtntre dolerių dovanų. kuris įrodys. joę lis
medus nėra tikras bičių medus
todėl nesukėlė persvaros vykti
į tėviškėn toliaus gyventi skurs
MEDAUS KAINA —
na. Būdavo atsikelsi prieš sauKvorta, stiklinė______ 85c
lėtekį vasaros laiku ir eini per
5 svarai --------------------------- $1.25
Galionas, 12 svarų.... — $3.00 ištisą dieną nuo vieno darbo
Persiuntimą mes patys apmo prie kito ligi palieki visiškai su
kame. Siunčiame irgi C.O.D.
vargus. Nors būdavo grįždami
Končiaus Bitininkystė
iš laukų darbo, kad ir suvargę,
57 Battery St.,
bet su daina... Po vėlyvos vaka
No. Abington, Mass.
rienės atsiklaupi būdavo sukal
bėti poterėlį, tai miegu girta ir
sudrimbi - užmiegi... — Taip
tai metė pluoštelį jaudinančių
prisiminimų ponia Magdalena,
|
UIIL
nutilo... Dar liko daug kas ne
pasakyta...
Vėliaus paaiškėjo, kad ponas
Planskis priklauso prie Šv. Peth kACtS NiGhl.Y
ro par. nuo jos įsikūrimo, nes
atvyko' į Šo. Bostoną dar tais
laikais, a< parapija oar nebu
vo suorganizuota. Nemažai priT

7:15

"a.

7

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Ave.

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorių*
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt}
Koplyčia Šermenims Dykai
TsL 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Ir

ZALETSKAS
FUNERAL

554 East

HOME

Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskas

F. E. Zaletskaa

G?aborlal Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir nakt}
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
6OU B&dRtff*
‘S

05

Tel. ŠOU Boston M09

■tfl

Nuskandinimas japonų
krūzerio Koralų Jūroje,
nacių submarino sudaužy
mas prekybinio laivo Caribbean jūroje, užėmimas
Prancūzijos salos Indų Okeane — tie visi karo įvy
kiai liečia kiekvieną šeimą
Amerikoje.

Vis augantis reikalingu
mas daugiau vyrų-spėkų
(manpower) fabrikuose ir
ūkėse ir fronte buvo įro
dyta pereitą savaitę. Jo
kantieji: garbė pirm. Prelatas
HARTFORD. CONN.
seph B. Eastman, Defense
Jonas Am botas, p-nia Navic
Transportation Direkto
LRKSA 53 seimas prasidės kienė, p-nia Kaunietienė, p-nas
rius, prašė aštuonių svar- i
birželio - June 22 ir tęsis 23, Srupšas ir kun. Kripas. Bega
biausių geležinkelių piet24 ir 25. Prasidės iškilmingo lo daug ir gražiai su vietine
Šiomis dienomis, Karinės vakaruose sutvarkyti jų 1
mis šventomis mišiomis Švč. komisija veikia Pranas Kati
Gamybos Taryba įsakė darbininkų darbus taip, i
Trejybės lietuvių parapijos lius, Susivienymo organizato
mažiau vartoti sekamų kad nesusidurtų su žem- >
bažnyčioje
(Capitol Avenue) rius. Jis ir komisijoje. Labai
daiktų — kakao pupų, ža dirbystės darbu. Jis prašė
pirmadienį, birželio 22, 9 vai. daug pasidarbavo prie Susilios kavos, baltų ir juodų sutvarkyti jų paskirtus
Mišias laikys prelatas Jonas J. j vieny™ 53čiojo seimo prograpiniru, kvepiančia pipirų darbus nuo sausio per pa
Ambotas.' parapijos klebonas, įmos ir
(allsDicel,
cinamono, vasarį ir ankstyvos vasa
Pamokslą sakys Susivienymo ■ Vietinė spauda gražiai apramėnesius —, kada
gvaizdiku. imbero (gin-i ros......
, . . ne,
dvasios vadas kunigas Pran-; šo vietinės komisijos darbuotę,
ger), muškatinių riešutų
tie?c daug darbininkų
ciškus M. Juras. Dalyvauja J. Taigi, sveiki Susivienymo prie(nutmeg) ir muškatinių
neJ^deių kada
E. Hartfordo Vyskupas Mauri-! teliai, nariai ir svečiai,
žiedų (mace).
darbininkai bus užimt, su
ce F. McAu’iffe, D. D.
_________
i derlium. Kitais žodžiais,
Turėsime
apsieiti
su
mapaskirstyti darbą ir pada
Pirmoji sesija (visos sesijos
Žinutės
žiau šokoladinių saldai- lįnti vyrų - spėkas,
bus laikomos Hotel Bond, EngGegužės 23, 5 vai. po piet,
nių,, šokoladinio “aiskry- ‘
lish Room) prasidės 11:30. i Hartford
lietuvių parapijos
v” pudruotos kakao ir
mo",
Sveikins delegatus-tes Hart-1 draugijos ir parapijiečiai suDaugiau kaip šimtas ir
karštos kavog ir musų
fordo miesto mayoras Thomas rengė vietos vikarui kunigui
kepsniai ir prievalgiai ne-,^”sdešimt milijonų ameJ. Spellacy.
Jurgiui Vilčiauskui šaunią va
bus toki skoningi ir vis skiečių dabar įstojo į kaPirmadienio vakare, birželio karienę. Buvo pilna salė žmo
dėl kovų jūrose.
iro Pirm4 bendrą paskirs22, 7:30 vakare, parapijos mo nių. Dalyvavo netik iš Hartfor
Kakao pupas mes gau- Itymo programą — demokyklos salėje, kampas Capitol do ir apylinkės, bet ir iš New
name iš Afrikos vaiaAnm kratuus būdas gvarantuoAvenue ir Broad St. bus Susi- Britain, VVaterbury ir Torringpakraščio ir iš Brazilijos, “ yis‘e”ls ‘^lai P^dalinton. Dalyvavo Kunigo Vilčiauspažinomo vakaras ir tt.
ir mes dabar neturime lai- V.reikallngiaUsiy.. da‘ktųAntradienį, 8 vai. ryte Šv. Mi- ko tėvai, kunigai — Karkausvų pergabenimui tų reik Atsargiai saugokite savo
šias už mirusius Susivienymo kas, Lutkus, Abromaitis, Puimenų mūsų normaliams “ration books”, kurios da
narius-res atnašaus kunigas' dokas, Malinauskas, Ražaitis,
reikalams. Kavą gauname bar užtikrina gauti cukCebatorius, Vilčiauskas ir Kri
Pranciškus Juras.
bet toliau kitiems
iš Brazilijos ir kitų Loty- j
Antradienio vakare, birželio pas. Visi kunigai kalbėjo ir lin
nų Amerikos šalių ir dėl reikalams bus vartojama.
23, Hotel Bond Ballroom įvyks kėjo jaunam kunigui ilgiausių
stokos laivų negauname Gali gauti pusę svaro cuk
šaunus bankietas.
Prasidės metų kunigystėje. Taipgi kal
kiek reikalaujame. Dau raus kiekvinam savo šei
7:30. Bus semi-formal, tai rei bėjo jo tėveliai, ir ant galo
guma mūsų kvepiančių mos nariui per savaitę.
škia, kad nereikia ypatingų pats kunigas Vilčiauskas. Dai atsilankė gražus būrelis, bet tas Povilonis iš Yale Medical
New Yorko Ir New Jersey šaknelių mums siunčiama Kainų Administracijos
drabužių dėvėti. Bus dainų, navo Juzė Mačiuskaitė, Alena galėjo būti daugiau. Vaidučiai School, taipgi ir Tamošiūnas,
L Vyčių Apskričio Piknikas iš Tolimų Rytų ir japonai ofisas prašo visų kantru
kalbų, vakarienė ir šokiai. Kal Bagdytė ir Mikas Kripas. A- tikrai gražiai atliko koncertą kurs mokinasi gydytoju Yale
Medical School.
uždarė kelius į Rytus.
mo pakol nauja kainų
bės Prelatas Ambotas, Guber kompanavo Justas Balsis. Gro ir visus patenkino.
Sekmadienį, birželio 21 d. jkontrolės programa pra
•
natorius Robert Hurley, Mies jo jaunų lietuvių graži ir smar
Mokyklos 8-tojo skyriaus Aną sekmadienio vakarą prelatas
Julius
Maciejauskas
iš
’
j
vyks
New
Yorko
ir
New
Jersey
dės
veikti. OPA įrodo, kad
to Mayoras Thomas J. Spella ki orkestrą.
graduantai-ės turės savo iškil
Valdžios įsakymai už
cy, Insurance Commissioner
LaSalette Kolegijos viršinin mes bažnyčioje birželio 13, o 14 Californijos pasakė įdomias i L. Vyčių apskričio antras meti- šaldė plieną, dabar Nami “ilgai-tęsiantis sėkmingu
John C. Blackall, Judge Fran kas kun. dr. Pijus Lutkus tapo d. salėje bus lietuviškas gra prakalbėles ir rodė gražius ju- ’ nis piknikas Patrylowo parke, nis Frontas turės apsieiti mas mūsų programos rei
cis Smith, ir Susivienymo pir pagerbtas Kolegijos studentų žus vakaras — Operetė ir įvai damuosius paveikslus iš Cali- Kenilworth, N. J. Įžanga 35c. be vario. WPB išdavė to kalauja kiekvieno varto
fomia, Utica, ir Švento Pran- Į Bus lietuviškų ir amerikoniškų
mininkas Leonardas Šimutis. savo metraštyje, pašvęsdami rumai,
vadovystėje
Seselių
lesnį sąrašą daugiau negu tojo kuopilniausią koope
ciškaus gyvenimą. Hartfordie- j šokių, grojant populiariai or
Dainuos p-lė Valerija Kaunie- leidinį jo garbei.
Pranciškiečių.
100 civilinių reikmenų, raciją”. OPA siūlo šitą
čiai
suaukojo
lietuvių
statomai
kestrai.
Vartai
bus
atdari
nuo
kuriuos negalima gaminti ltrW Pu.nktl» ,r0<^klg
tytė, p-nia Ona Valionienė ir
Gavome kortelę nuo Antano
Prelatas Ambotas buvo su
jažnyčiai Los Angeles, Califor-; 1 vai. po pietų. Visi praleisite išvarto arba jo priedinių ,minlakems: kurloa ,norl
p-nas Matas Kripas. Pianu a- Pugžlio. Jis yra Fort Bennet, sirgęs. Dabar sveikesnis. Lin
nia, daugiau kaip $100. Pa- linksmai laiką.
kompanuos vietos parapijos Ga. Jisai mokinasi Students’ kime jam stiprios sveikatos.
produktų — misingo ir sulaikyti kilancias kainas:
Kelrodys — Iš Newark va*! žalvario — po gegužės 31 (1) prieš liepos 1 d., apsivargonininkas Justas F. Bal Training Regiment. Tikisi išlai Atliko kunigų rekolekcijas pe veikslai žmonėms patiko.
Sveikiname
jaunuosius
Ed.
žiuokite autobusais No. 11, 12, d. Tas liečia vieną iš mūsų pažinkite su kainų patvar
sis. Vakaro vedėju bus kuni kyti kvotimus ir tapti leitenan reitą savaitę. Šią savaitę reko
Mončiūnus,
kurie susilaukė 49, 50, 62 iki Broad St., Eliza- Į reikalingiausių ir papras- kymais, ir kaip jie veikia,
tu liepos 17. Paskui parvažiuo lekcijas atlieka kunigas Kri
gas Kripas.
Trečiadienio vakare bus de- siąs namon. Jo tėvai gyvena pas, o kitą savaitę kunigas gražios Lei.uvaitės - dukrelės, beth. Ten paimkite autobusą čiausia vartojamų daikte- (2) po liepos 1 d., galite
Taipgi Mrs. Deck’ienė, kuri su- No. 28 Roselle Park, pažymėta
__ paprastą spilkute. pranešti laužymus į “War
legatai-ės ir svečiai, kurie no East Hartford.
Vilčiauskas.
i
“Faitoute Avė., Kenilworth ’ Į Trečia dalis spilkučių bu- ‘ ^>rice , an^
Rationing
rės. pavežiojami po įdomesnes
Buvo parvažiavę trumpam
Kunigas Mešlis, Jėzuitas, ve
Aną sekmadienį įvyko Šv. Jo į pikniko vietą.
jvo gaminama iš misingo.! Boards
laikui Alphonsas Smitkus ir dė noveną Švento Patriko baž
miesto ir apylinkės vietas.
no Evangelisto draugijos pikIš
New
Yorko
važiuokite
į Nuo dabar ji bus gamina- i karą, susidekite su kaimyVietinė komisija, vadovybėje Edvardas Maslauskas, taipgi ir nyčioje, aną savaitę. Buvo apsi
nikas. Pasitaikė graži diena ir Hudson Tubes į Netvarką, ir iš ma iš plieno, ir kiekis bus nais ,toUau Pakasti daik’
Antano Kauniečio, smarkiai keli kiti lietuviai kareiviai. Vi lankęs pas vietos lietuvius ku
atsilankė nemažai žmonių.
ten, kaip aukščiau nurodyta.
žymiai sumažinus. Kiti,tus’kurie P°valiai nykata'
darbuojasi, kad seimas visa si atrodo, kad Dėdė Šamas ge nigus.
pusiškai pavyktų. Komisija su rai užlaiko mūsų vaikinus.
AUTO KELIAS: Iš Elizabeth užšaldyti daiktai yra KaDentistas Krikščiūnas pasi
Ieškomi Asmenys
Aną sekmadienio vakarą įvy davė appendicitis operacijai
sideda iš sekančių: Antanas J.
— Westfield Avė., Highway 28 ledų medžio lemputės ir
Sveturgimę ir juodveiSąrašas
N
r.
124.
Kaunietis, pirm.; p-nia J. Pet- ko mokyklos studentų beno ir Dabar sveiksta.
________
tiesiai į Faitoute Avė., pasuki- virvutės,
kalnieriai šu- džiai lošia svarbesnę rolę
raitienė, vice-pirm.; raštinin orkestros koncertas, vadovy
Asmenys,kurių vardai čia se- te i dešinę, ir pavažiavus pusę nims, rašymui plunksne- karo pastangoj. WisconsiParapijos piknikas šiais me
kas Boleslovas Sitkus, ir se- bėje Wilder Goodale. Žmonių tais įvyks liepos - July 19 d. ka,
yraLietuvosKonsulato
mylios Patrylowo parkas.
lės ir muzikaliniai instru- no firma, viena iš dešimt
neseniai
cenzūruojamų
Chicago
je
ieškomi:
;
Iš
Newark
—
Route
29,
pasumentai.
lietuvių darže, Glastonbury.
1. Adomonis, Konstantas. Gy- kite i kair? i Michigan Avė.,
Is pirmo Žvilgsnio neat dėl diskriminacijos, pasaVisi lietuviai užsirašykime ant
prie Flagship ir sekite signs rodytų ,kad galima daug kė prezidento Fair Emkalendoriaus tą svarbią para venąs Chicagos apylinkėje.
S
a
vo
j
tiesiai į pikniko vietą.
ką sutaupyti, todėl, kad ployment Practice komipijai dieną ir visi atlikime savo
2. Babilius, Antanas,
pareigą, dalyvaudami tame laiku gyvenęs St. Paul, Minne Iš New York — Hoiland Tun- sustojom vartoję varį pu- tetui, kad darbininkai da
piknike. Komisija jau išrinkta. sota, apylinkėj. Vėliau gyveno nei, Route 25 iki Newark Air-|dros deželėse, lupoms da- bar bus samdomi pagal
port, nuo Airport
važiuokite I žų deželėse, cigaretų už- gabumo, nežiūrint rasės,
Pirmininkas — Stanislovas Milwaukee, VVįsconsin.
Šrupšas, vice-pirm. — J. Pet3. Čižauskas, Juozas. Apie 40 Route 29, pasukite į kairę Mi- degtukams, paveikslų rė- spalvos.tikybos arba tauraitienė, kasininkas— Antanas metų amžiaus^ Buvo privatus chigan Avė., prie Flagship ir muose ir visokiams ki- tinės kilmės”.
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
nereikalingiems Connecticut ir New
Kaunietis, o padėjėjas — My šoferis ir elevator operatorius sekite signs tiesiai į pikniko tiems
*
Kazys Vaškas. | daiktams. Bet kartu sudė York daugiau kaip tuzi
kolas Balukynas. Garbės pir Chicagoje. Jam priklauso ap vietą.
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
jus visą varį, kuris buvo nas kompanijų samdo pri
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
mininkas — Prelatas Jonas J draudos pinigų.
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Infliacija yra priešas, Į suvartotas
tiems daly- tyrusius ir neprityrusius
Ambotas.
4. Klevas, Pranciškus. Gyve
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
Šiomis dienomis mirė Povilas no adresu 1814 S. Jefferson St., kurio tu negali matyti, kams pereitą metą, būtų juodveidžius darbininkus
krikštynas ar paries, visuomet užsisakykite populiarų
Tamošiūnas ir Magdalena Sa Chicago. Taipgi žinomas kaipo Nugalėk ją Karo Bonų | galima įtaisyti apie 40 dideliais skaitliais pirmu
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
naikintuvų.
kartu.
W. P. B.
sutaupomis.
bienė. Amžiną atilsį duok jų vė Frank Kleiva ar Levas.

♦ BROCKERT’S
XXX
Ale
ir
Stock
Ale
«
♦
i
i
»
labai patenkinti.

60 ELLSVVORTH ST.,
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Colsmbia Rd.,
South Boston

Telefonas
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston
2271

i

lėms, Viešpatie.
Vis daugiau iš jaunimo apsi
veda mūsų parapijoje. Linkime
jiems linksmo gyvenimo ir ne
pamiršti savo lietuviškos para
pijos.
Šįmet slaugės mokslus baigė
šios lietuvaitės: p-lė Matutytė
(kunigo Matučio sesuo iš Stamford, Conn. St. Francis Hospital) ir p-lė Krikščiūnaitė, įžy
maus lietuvio veikėjo Krikščiū
no iš Washington Depot, Conn
duktė. Gal ir buvo daugiau-, bet
neteko sužinoti.
Parvažiavo dentistas Alber

5. Lipinskas, Vincas. Kilęs iš
Marijampolės apylinkės. Gyve
no adresu 14 Hobart St., Passaic, New Jersey, vėliau Newark, N. J.
6. Veželis, Andrius. Savo lai
ku gyvenęs Lowell ir VVorcester, Mass. Dirbo anglių kasyk
lose.
Aukščiau suminėti ieškomieji
asmenys arba tie, kurie turite
žinių apie juos, prašomi tuojau
atsiliepti.
Lietuvos konsulatai
• r < 30 North La Sal^ St.,

T T TT T
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JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BODU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvų, nėra energijos, palengvin
kite sau Šiuo modemiškų būdu —
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės Švelniai, bet tik- i
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT
einant
gulti — sekant) rytą tikrai jausite
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai
Visai Seimai pakelis kainuoja tik

10c

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-1
PRANAS GERttMftemu&VDedfijfti 1304-R

