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1940-41 m. Lietuvą oku
pavo Sovietų Rusijos rau
donarmiečiai. Okupantų 
siautėjimo metu 
žmonių nužudyta, 
50,000 lietuvių išvežta į Si
birą, kurių jau 
skaičius žuvo.

1941 m. Lietuvą okupavo 
Vokietijos nacių karo jė
gos. Antrieji okupantai 
taip pat žiauriai elgiasi su 
Lietuvos gyventojais. 
Daug lietuvių kalėjimuose j 
ir koncentracijų stovyklo-* 
se, o dar daugiau išblaš
kytų po įvairius nacių o- 
kupuotus kraštus ir prira
kinti prie sunkiųjų darbų.

Tūkstančių tūkstančiai 
lietuvių žuvo kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomy- Į 
bės ir laisvės, ir dar nesi- 
mato galo tų kautynių su 
žiauriais kaimynais, kurie 
yra užsimoję visiškai pa
smaugti Lietuvių tautą. 
Tačiau jiem nepavyks pa
smaugti. Lietuvis, kur jis 
nebūtų, pasiliks ištikimas 
savo tėvynei.

Iš karo žinių, atrodo, kad i 
neužilgo pirmasis Lietu- Lenkijos vyriausybę Lon-

Stockholm, Švedija, lie-
• Danijos gyvento

jai, Copenhageno mieste 
; generalį 

v „ streiką, kai naciai labai nemažas 72 . .suvaržė jų gyvenimą. Ge- 
neralis streikas taip supa- 
raližavo visą gyvenimo 
tvarką, kad naciai buvo 
priversti sutikti su gyven
tojų reikalavimais.

Naciai sutiko ištraukti 
, iš miesto 2000 kareivių, 
nekeršvti už streiką, ne
šaudyti j susirinkusius 

I žmones, jei žmonės netu
rės ginklų ir vakarais ar 
naktimis nedrausti žmo
nėms vaikščioti gatvėmis. 
Sakoma, kad tie kareiviai 
pasiųsti į Rusijos karo 
frontą.

Lenkai "Patriotai" Stalino 
Malonėje

dau? P°s6 — 
vupcuiMRa

. Įį. buvo paskelbę

Maskva, liepos 6 — Mas
kvoje sudaryta “Lenkų 
patriotų sąjunga” sveikino 

: Varšuvoje Lenkijos tauti- 
| nę tarybą, pasmerkdami
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Kai invazijos banga pasistūmėjo nuo Normandijos, Prancūzijoje, jū
rių pakraščio, kur mūsų kariai buvo išlipę invazijai, ten paliko žuvusių
jų kūnai. Ten ir bus pirmos invazijos kapinės. Už tuos tai žuvusius bro
lius - draugus, ten pat, ant automobilio (jeep) antvožtės, laikomos pamal
dos. Šv. Mišias atnašauja kapelionas kun. J. McGovern iš Bostono. Kariai 
maldingam susikaupime...

Kovo Mėn. Pajamų Įplaukos.]
i$12,900,000,1
I

Pajamų išmokėjimai in-; 
dividams pasiekė $12,000,- 
000,000 per kovo mėn.. 
1944, kaip praneša Dept.

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENT3

Tūkstančiai Lietuvių Dalyvavo 
Konferencijos Pamaldose- 

Parade - Posėdžiuose
Šv. Mišias Atnašavo Prel. Ambotas - 
Pamokslą Pasakė Kun. P. M. Juras - 
Paradui Vadovavo Stepono Dariaus 
Amerikos Legiono Postas - Kalbėjo 
J. V. Kongresmanas McCormack, p. 
Quigley, adv. Šalna ir mayoras Tobin.

Referentai—Kun. Dr. K. Urbonavičius, p. Leonardas 
Šimutis Ir Dr. Petras Vileišis.

Sudėjo $1,03635 Aukų Kovai Dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės

Priėmė Rezoliucijas Lietuvos Gerovei Ir Jung. Valstybių 
Karo Pastangų Rėmimo Reikalu.

jis taip pat pripažino, kad 
Alijantų karo galybė yra 
didesnė už nacių ir jų nau
ji karo ginklai geresni už 
nacių. Patys vokiečiai Hit
leriui nebetiki.

Berlyno radio praneša, 
kad karo frontuose vokie
čiams yra rimtas pavojus.

Londonas, liepos 6 — Vo
kiečiai sutraukė didžiau- 

of Commerce, gi vasario sįas savo kariuomenės da- 
m. buvo $12,100,000,000. jįs prįe Caen miesto, Pran- 

done. į Pinigų apyvartoje kiekis cūzijoje, ir mėgino atmuš-
Stalinas pažada lenkams pasiekė naują aukštumą ti Alijantus, bet jiems ne- 

' ", nes galingos A- 
• praneša lijantų kariuomenės bai- 

Federal Reserve Board. gia apsupti Caen miestą ir 
--------------------------------- i varosi pirmyn.

i Vokiečiai d a įtikės i, kad 
Alijantai įsiverš į kitas 
Prancūzijos dalis. Taip 
naciai apsupti iš trijų pu
sių nebeturi vilties karą

i laimėti. Nors Hitleris, kai- riausybė paskelbė, kad Ja- 
sitraukus Alijantų armi- bedamas industrijos va- ponai Hengyang provinci-l 

, kad nauji joje paleido nuodingas du-' 
_ , _ „ ~ , kurios užtroškino I

svarbius miestus, ir varosi pirmyn. Kas kitą yra Ru- galutinai laimės karą, bet žmones, 
tiesiog į Vilnių. Užėmę (sijoje. Sovietų Rusijos ka~: 
Konstantinovą, sovietų ka-Į riuomenės pasivaro 40 my-Į 
riuomenės yra visai arti lių į dieną 300 mylių platu-' 
prie Vilniaus.

Nėra abejonės, kad ru-'neša, kad naciai negali at- 
sai užims mūsų tėvynės’ silaikyti ir bėga iš Rusijos, 
sostinę greitu laiku. Jau Tas galima tikėti, bet ko- 
pirmadienį Rusijos laku- dėl naciai nesubombarduo- 
nai bombardavo Vilnių, ja kelių, geležinkelių, tiltų, 
Kitoje vietoje j 
tik 10 mylių nuo Latvijos čiomis bombomis? Išrodo, 
sienos. ; kad naciai leidžia rusams

Iš Maskvos • pranešama,1 juos išvyti. Tik tas faktas, 
kad sovietų kariuomenės, kad rusai taip greitai gali 
visu smarkumu varosi prie nacius vytis, reiškia 
Rytų Prūsijos.

Iš Londono pranešama, 
kad už savaitės laiko ru
sai turės būti prie Rytų 
Prūsijos sienų, jei varysis 
tuo pačiu smarkumu.

Vienas dalykas 
nių aiškintojams 
aiškus.
cūzijoje 
laukus 
bombomis, sudaužo tiltus, 
išardo visus geležinkelius 
ir kelius, kad jiems ir pa

vos okupantas sugrįš į Lie
tuvą. Lietuvos gyventojai, 
patyrę Sovietų Rusijos pa- atstatyti stiprią Lenkijos S21,040,000,(k)0 kovo mėn- pasisekė 
reigūnų žiaurumą 1940-41 kraštą, kuri galės ateityje pabaigoje, kaip
metais, nesitiki, kad jie 
būtų sužmonėję, sušvelnė- 
ję. Lietuva nori išsilaisvin
ti iš Vokietijos nacių oku
pacijos, bet ji nenori pa
tekti vėl į Sovietų okupaci
ją. Laisvieji lietuviai savo 
konferencijose pareiškė 
pageidavimus, kad Suvie
nytų Tautų militarė val
džia, kuri nėra interesuo-1 
ta Lietuvos užgrobimu, 
paimtų Lietuvą savo kon- 
trolėn ir laisvai leistų Lie
tuvos gyventojams apsi
spręsti ir sudaryti sau vy
riausybę tokią, kokią jie 
patys laisvai pasirinktų.

Amerikos lietuviai pilie
čiai savo seimuose ir kon
ferencijose pakartotinai 
prašė ir prašo savo šalies 
vyriausybės pagelbėti Lie
tuvai atgauti nepriklauso
mybę ir laisvę; prašė ir 
prašo pagelbėti Lietuvai 
atsistatyti ir grąžinti iš
vežtus Lietuvos gyvento
jus, kad nors jų dalis išlik
tų gyvi ir vėl galėtų ra
miai gyventi savo tėvynė
je, kaip jie gyveno nepri
klausomybės metais iki 
1940 m.

nebijoti vokiečių.
----------------------------------------------------- r

Rusijos Armijos Arti Lietuvos 
Sostinės Vilniaus

Londonas, liepos 6 — So
vietų Rusijos kariuomenės j jos labai atsargiai ir tik dams pareiškė,

Prezidentas Pasirašė Kainų 
Kontrolės Bilių

I 
I i

!

Japonai Leidžia Nuodingas 
Dujas Kinijoje

Chungking, Kinija, 
pos 6 — Kinijos karo vy-

užėmė Minską ir Polotską,į pamažu tegali pasivaryti ginklai, vokiečių išradėjų jas, 
svarbius miestus, ir varosi Dirmvn. Kas kita vra Ru- eraiutinai loimSc Voro Lot

mo karo fronte. Rusai pra-1
I

Thompson, Conn. — Pir
madienį, liepos 3 dieną,rusai esą nenukloja kelių sprogstan- MarianįpolioF Kolegiją ap. 

n Latviins eitomis: bombomis ' Išrodo. . . _ ° J .. r

karo ži- 
yra ne- 
ir Pran- 
nukloja

Italijoje 
naciai 
sprogstančiomis

lie-

Šiomis dienomis prezi
dentas Rooseveltas pasira
šė Kongreso priimtą bilių, 
kuriuo pratęsia dar vie
niem metam Kainų Admi
nistracijos Ofiso (OPA) 
veikimą.

na- 
ciai jokių kliūčių keliuose 
nepridaro. Sovietai aiški
na, kad naciai nespėja su
bombarduoti kelių, bet rei
kia žinoti, kad naciai turė
jo daug laiko tai padaryti,. 
jei būtų norėję. Prie šio 
neaiškaus dalyko dar pri-i 
sideda kitas, būtent, kaip 
sovietų Rusijos kariuome
nės atsirado Prancūzijoje? 
Jos net turėjo savo vadus. 
Kokius planus Stalinas tu
ri nežinoma.

lankė įžymus svečias, 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Senato narys David 
I. Walsh, svarbios Laivyno J

čias, pasilsėjęs valandėlę 
marianapoliečių tarpe, iš
važiavo namo, prižadėjęs riam vadovavo 
ir ateityje nepamiršti ap
lankyti šią lietuvišką

t mokslo įstaigą.
Išlydint Senatorių D. I.

• v

Antradienį, liepos 4 d., School svetainę, kur įvyko 
Jung. Valstybių nepriklau- konferencijos posėdžiai, 
somybės šventėje, So. Pirmiausia paminėta ati- 
Boston. Mass., įvyko Nau- tinkamomis ceremonijo- 
jos Anglijos Lietuvių Kon- mis Jung. Valstybių nepri- 
ferencija, kuri prasidėjo klausomybė; atitinkamas 
paradu nuo Stepono Da- kalbas pasakė J. V. Kon- 
riaus Amerikos Legiono gresmanas p. John McCor- 
Posto. Parado dalyviai su- mack, p. Lawrence Quig- 
ėjo į Šv. Petro lietuvių ley, Lietuvos konsulas A. 

• par. bažnyčią išklausyti 
'šv. mišių ir pasimelsti už 
mūsų karius didvyrius.

Pamaldos buvo tikrai iš
kilmingos, kurias suruošė 

j vietinis kleb. kun. Pran- 
, ciškus Virmauskis. Šv. mi- 
I šias su asista atnašavo 
įprel. Jonas Ambotas. asis
tavo kunigai — Jomantas, Lietuvos himnai, vadovau- 
S. J., ir Abračinskas. Pa- jant Dr. Juozui Antanėliui 

į mokslą nasakė kun. P. M. ir p. S. Paurai ir benui pri- 
: Juras. Kun. J. Vaitekūnas tariant. Tik gaila, kad be- 
Į suteikė palaiminima Švč. nas nebuvo kaip reikia iš- 
Sakramentu. Pamaldoms mokės Lietuvos himną 
užsibaigus. Legiono benas groti.
sugrojo Amerikos ir Lie- KRK pirmininkas adv. 
tuvos himnus. Grigalius paskelbė manda-

Po to sekė paradas, ku- tų ir nominacijų komisi- 
___  _______ » Stepono jas. p. Stasys Mockus, no- 
Dariaus Amerikos Legiono minacijų komisijos pirmi- 
Postas. Visi dalyviai suėjo ninkas, pasakė kalbą ir 
į South Boston High' Tęsinys 2-ame pasi.

O. Shallna ir kiti. Invoka- 
ciją atkalbėjo kun. Jonas 
Vaitekūnas iš Providence, 
R. I.

Atidarymo kalbą pasakė 
adv. Jonas J. Grigalius, 
Konferencijos Rengimo 
Komiteto pirmininkas.

Sugiedota Amerikos ir

Naciai Pasitraukė Iš Kovei

London, liepos 6 — Ber
lynas praneša, kad Vokie
tijos kariuomenės pasi
traukė iš Kovai, didžiosios 
nacių bazės, kuri randasi 
pietvakarinėje Pripet pel
kių dalyje, kad “sutrum
pinti vokiečių linijas” Pie
tų Centralinėje Lenkijoje.

v •

Darbininkų Radio Programa
Darbininkų Radio programa įvyks šeštadienį, 

liepos 8 d., 2 vai. po pietų iš WCOP stoties. Prašome 
pasiklausyti.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

---- ------------------ — ( —j---- ----------- . _. . 
komisijos pirmininkas Se-įWalsh, džiugu buvo prisi- 
nate ir seniau buvęs Mas-! minti jo uolų domėjimąsi 
sachusetts Gubernatorius. Lietuvos reikalais ir jo 

Iš VVorcester, Mass., auk- karštas pastangas ginant 
: štą svečią palydėjo šie as- mūsų tėvų šalies laisvą a- 
menys: miesto gydytojas teitį.
Dr. Vaišnoras su ponia ir 
mokytojas Pauliukonis su 
ponia.

Marianapoly Senatorių 
priėmė namo viršininkas 
kun. A. Markūnas ir kun. 
J. Pauliukonis. Prie svečių 6 
būrelio taip pat prisidėjo Sekretorius Stimson, kuris 
čion atostogaująs prelatas 
J. Ambotas ir iš vakaro' 
čion užsukęs “Draugo” re
daktorius p. L. šimutis. Vi
si jie su Senatorium apžiū
rėjo Marianapolio kolegi
ją, kuria svečias pareiškė 
savo pasigėrėjimą ir kartu 
pasidžiaugė vietos gražu
mu.

Po pietų, kurių metu bu
vo progos su Šen. D. 
I. Walsh pasikeisti minti
mis apie eilę aktualių 
klausimų, kurių daugumas 
lietė ir lietuviškuosius 
reikalus, garbingas sve-

I

J. V. Karo Sekretorius 
Popiežiaus Audiencijoj

VVashington, D. C., liepos 
— Jung. Valstybių Karo

dabar yra Romoje, turėjo 
' pasikalbėjimą su Popiežių,
Piju XII.

Jo Šventenybė. Pijus XII 
labai maloniai priėmė savo 
audiencijon karo sekreto
rių Stimson ir spėjama, 
į kad kalbėjo apie Alijantų 
taikos siekius.

PALEISK BUTELIUS DARBAN!
SUGRĄŽINK TUŠČIUS

PIIKUJICR ME 
BUTELIUS SAVO PARDAVĖJUI 
HAFFENREFFER & CO., INC, BOSTON, MASS.

ALIJANTAI LAIMI ITALIJOJE
Roma, liepos 6 — Alijan

tų kariuomenės visu Itali
jos karo frontu, 165 mylių 
platumo, laimi prieš na- 

j cius.
Amerikos kariuomenės 

yra 15 mylių nuo Livorno 
ir 23 mylios nuo Pisa mies
to. Prancūzijos kariuome
nės okupavo Siena miestą, 
gi Britų kariuomenės, nu
galėję nacius prie Trasi- 
meno ežero, varosi gilyn į 
šiaurę.

Iš Turkijos pranešama, 
kad vokiečiai planuoja vi
siškai pasitraukti iš Itali
jos. Alijantai, užvaldę Ita
liją, bus arčiausia prie Vo
kietijos, bet jiems bus 

i sunkiausia pasiekti tą 
krašta. nes Alpsų kalnai 
trukdys jiems kelią.

• «

traukė diplomatinius san
tykius su Suomija. Prie
žastis esą ta, kad Suomija 
tampriai esą susirišus su 
Vokietija.

J. V. valstybės sekreto
riaus Hull nota sakė: “Ne
žiūrint Amerikos žmonių 
reiškiamos pagarbos Suo
mijos žmonėms, tolimesni 
santykiai tarp Jungtinių 
Valstybių ir Suomijos vy
riausybės yra neįmano
mi”.

I

J. V. Nutraukė Santykius
Birželio 30 d. Jungtinių 

Valstybių vyriausybė nu-
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ĮVAIRIOS žinios
Tūkstančiai Dalyvavo
Konferencijoj

LAIC Kronika

vius, kad aukotų, bet patysPradžia 1-mame puslapy)
pasiūlė prezidiuman šiuos 
dalyvius: vedėju — Anta
ną F. Kneižį; pagelbinin- 
kais — adv. Joną J. Griga
lių. p. Antaną Kraučialį, 
p. Kastą Jurgeliūną ir p. 
Vincą Anestą; raštininkais 
— pp. Aleksandrą Ivašką, 
Albiną Nevierą, P. Miliau
skaitę ir Joną Pečiulį; iždi
ninkais — Dr. Antaną L. 
Kapočių, pp. Joną Tuinylą 
ir Vladą Jakštą. Rezoliuci
jų komisija — Adv. K. Ka
linauskas. adv. A. J. Young 
(Jankauskas), p. Stasys 
Michelsonas, adv. Juozas 
Cunys, p. M. Vinchus. 
Mandatų komisija — pp. 
B. Cunienė, K. Nemaksie- 
nė, F. Grendelytė, K. Me- 
reškevičius, S. Strazdas, 
A. Matjoška.

Nominacijų 
buvo pp. Stasys Mockus, 
Pranas Razvadauskas 
Juozas Arlauskas.

Konferencija vienbalsiaiužgyrė pasiūlytą prezidiu- KarifllljflnciOj Europoj GdVO 
mą ir komisijas.

Kun. Dr. Kazimieras Ur
bonavičius, p. Leonardas

LAIC dabar ruošia mo
nografiją Lietuvos Nepri
klausomybės 25-metų su
kakčiai minėti. Turinio po
žiūriu monografija numa-

dalyviai, supratę reikalą,Į tomą suskirstyti j tris pa-
sudėjo stambią sumą, už 
ką jiems priklauso garbė.

Pamaldose dalyvavo la
bai daug žmonių. Daug jų 
netilpo bažnyčioje. Sve
tainėje taip pat dalyvavo 
virš tūkstančio žmonių

grindines dalis: bendrąją 
dali. Lietuvos pažangos 
apžvalga laikotarpyje — 
1918-40, ir Lietuva sveti
moje okupacijoje.

Bendroje dalyje nusista
tyta patiekti Lietuvos is-

pirmoje sesijoje, o antroje torįnę apžvalgą, Lietuvių
sesijoje kiek mažiau. Pa
rade kai kas apskaičiavo 
apie 3,000 žmonių.

Smulkmeniškiau 
konferencijos programą 
tilps kituose “Darbininko” 
numeriuose. Pažymėsime 
tik tiek, kad niekas nesiti
kėjo tokios gausios, tvar
kingos ir turiningos kon
ferencijos, koki buvo lie
pos 4 d.

Garbė priklauso vieti
niam klebonui, kun. P. 

. .... Virmauskiui, visam komi-komisijoj tetui> Q ypač j£> pirm adv 
Jonui Grigaliui ir bendrai 

ir visiems dalyviams.

apie

kalba, Lietuvos geografi
ja, ir lietuviškosios išeivi
jos istorija.

Iš Lietuvos istorijos ap
žvalgos skaitytojas turės 
galimybės susidaryti pa
kankamai užbaigtą vaizdą 
kokioje būklėje Lietuva 
buvo iki nepriklausomybės 
atgavimo. Ten pat bus nu
šviesti Lietuvos tautinio 
atgimimo etapai bei 1918- 
29 kovos už nepriklauso
mybę.

Lietuvos istorijos ap
žvalga (Outline History of 
the Lithuanian Nation) 
parašė adv. K. Jurgėla.

Specialus straipsnis apie 
lietuvių kalbą yra paruoš
tas Pennsylvania Univer
siteto profesoriaus A. 
Senn, Ph. D. (The Lithua
nian Language).

Prof. K? Pakšto yra pa
ruošta Lietuvos geografija

VAITING!

Sovietai Nesutinka Tartis Dėl 
Pokarinių Taikos Planų

Daktaro Laipsnį
(LKFSB) Lietuvis kuni- 

Šimutis*ir Dr/Petraš Vilei'- gas Gaidamavičius, kuris 
šis pasakė turiningas kai- karo buvo nublokštas į Vo- 
bas aktualiais klausimais kietlJ4, savo ištrėmimo lai-

Pnimta visa eilė rezoliu-,^ pasistengė panaudoti *( OuTline" ’ Geography "of 
cijų Lietuvos nepriklauso- studijoms ir Freiburgo u- 
mybės, šelpimo reikalu ^ipe 
Jung. Valstybių karo .pas- 
tangų rėmimo ir kitais 
svarbiais klausimais, ku
rie buvo iškelti šioje di
dingoje konferencijoje.

Aukų Lietuvos reika
lams surinkta $1,036.35. 
Nei konferencijos rengi
mo komitetas, nei kalbėto
jai, nei prezidiumas neda
rė didelio spaudimo į daly- dą.

, <

niyersitete gavo mokslo 
__ rtaro laipsnį. Pereitais 
metais jisai dar tebegyve
no tame mieste, kur yra 
dabar — žinių neturime.

Prieš 20 Mėty...
(LKFSB) 1924 m. liepos 

16 d. Amerikos (USA) lai
vai pirmą kartą vizitavo 
Lietuvos uostą — Klaipė-

šeštadienį, _ The MYLĖS STANDISH
STAKES — $10.000 Pridėta

Lithuania).
Lietuviškos išeivijos te

ma parašė V. Sirvydas.
Atskiras straipsnis bus 

pašvęstas 
klausimui 
santvarkai Lietuvoje.

Pirmoje dalyje tilps ir 
Mažosios Lietuvos mono
grafija.

Prie antros dalies paren
gimo originaliais straips
niais prisidėjo:

A. Simutis (The Econo- 
mic Review).

J. Žilevičius (Muzikos 
Pažanga Nepriklausomoj 
Lietuvoj).

M. Dobužinskis (Menas 
Lietuvoje).

Prof. K. Pakštas (Moks
lias ir Švietimas Lietuvo-

tikybiniam 
ir bažnytinei

i—~
------a

SUFFOi.k—m
PRADŽIA

l-mos Lėkt. 2:30 — *
8-tos Lenkt. 6:|DOWNS

Naujai išrastos rankinės granatos baisiai stiprios. 
Paveikslas parodo vaizdą, kaip buvo išmėginama Air 
Forces Tactical Center, Orlando, Fla. Metikas bom
bos matomai apimtas trenksmo guli ant žemės.

Washington, D. C., liepos jisai tarnavo husarų pul-
— Jung. Valstybių, Bri- ke„ amžiaus turėjo apie 35 

metus. Jo brolis Jonas Ke- 
liuotis, jau 30 metų, kaip 
gyvena Amerikoje. Jo da
bartinė gyvenamoji vieta 
yra 3505 W. Adams

6
{tanijos, Rusijos ir Kinijos 
: atstovai turėjo pasitari- 
| mus dėl sudarymo pasauli
nės organizacijos, kuri pa
laikytų taiką pasaulyj, ta
čiau nepriėję prie susitari- Chicago, III. 
mo turėjo atidėti.

Sovietų Rusija dabar dar 
nenori tartis pokariniais 
taikos klausimais su Kini
ja, nes Sovietai nėra kare 
su Japonija, pareiškęs Sta
linas.

St.,

t Šveicarijoj Mirė lietuvis 
Karininkas

“The United Na- 
paskelbė

(LKFSB) Pusiau oficia
lus Jungtinių Tautų laik
raštis 
tions Review” 
Cordell Hull raštą, kuriuo
pranešama, kad Liberija 
prisideda prie Jungtinių 
Tautų Deklaracijos, prii- 

(LKFSB) Gauta žinių, mama į Jungtinių Tautų 
kad Šveicarijoje, vienoj (United Nations) tarpą, 
džiovininkų sanatorijoj. Dėl ko gi nesuteikiama nė 
mirė lietuvis majoras Pra- tokių galimybių, kaip ma
nas Keliuotis. Prieš ligą žajai negrų respublikai?!

AMERIKOS KOMUNISTAI, TAI 
TROJOS GYVATE-SAKO FBI 

VIRŠININKAS
______________

Worcester, Mass. —John{merikos priešų veikimas. 
Edgar Hoover, viršininkas " " ” “*
Federal Bureau of Investi- 
gation, padarė pareiškimą, 
kad Amerikos komunistai 
yra Trojos gyvatė Ameri
kos gyvenime.

Jis šitokį pareiškimą pa
darė savo paruoštoj kalboj 
Holy Cross Kolegijos mok
slo metų užbaigimo proga. 
Jam Holy Cross Kolegija 
suteikė Teisių Daktarato 
Garbės titulą.

I Jis sakė: “yra skirtumas 
gerbime mūsų talkininkės 
Rusijos ir tų, kurie sunai
kintų viską į ką mes tiki
me... Aš esu sakęs pirmiau 
ir vėl pakartoju, kad Ame-, 
rika negali gyvuoti pusiau 
demokratinė ir pusiau ko-i 
munistinė ar fašistinė. Fa
šistinės minties tironas 
nėra skirtingesnis nuo čia 
gimusio komunisto - ko- 
rupcionisto...

“Amerikos komunistai 
per eilę metų išsidirbo sa
vo propogandos mašiną ir 
piktą (nefarious) ir ištai- 

Į gingą savo mokyklos sys- 
temą. Akyplėšiškai jie yra 
raginę išvystymą kursų, 
paskaitų, susirinkimų, kur 
būtų iškeliama Marksizmo 
ideologija ir įgyvendinama 
Jung. Valstybėse Marksiz
mo mintis. .

“Net dabar, kuomet jie! 
save yra įsivynioję į Ka- 
meleono apsiaustą, Ameri
kos komunistai tebeskel- 
bia savo Ištikimybę Mark
sizmui, kurs yra griežtai 
priešingas Amerikos De
mokratijai. Komunistų 
Trojos arklys dabar pata
po Trojos gyvate Ameri
kos gyvenime”.

Šitokius pareiškimus pa
darė žmogus, kuriam ge
riau nei kuriam kitam šio
je šaly yra žinoma komu
nistų tikslai, veikimo prie
monės ir metodai, taip 
kaip jam yra žinoma na
cių, bei fašistų ir kitų A- vus sužalojo.

i P. S. Kameleonas (Chamele- 
: on) tai savo rūšies driežas, pa
sižymįs mainymu savo odos 
spalvų.

Prancūzų Generolas De Gau
de Atvyko (Amerikų

Washington, liepos 6 —
Prancūzijos išlaisvinimo
kariuomenės vadas, gene
rolas De Gaulle trečiadie
nį, liepos 5 d. išvyko lėktu
vu iš Algiers ir vyksta į 
Washingtoną pasitarti su 
prezidentu Rooseveltu. Jis 
nori, kad Amerikos ir An
glijos vyriausybės pripa
žintų jį vyriausiu Prancū
zijos vadu. Prezidentas 
Rooseveltas iki šiol tokio 
pripažinimo jam nedavė, 
nes šios šalies vyriausybės 
nusistatymas yra, 
laisvintų 
žmonės
balsavimais išsirinktų sau 
vadus.

Prisibijoma, kad toks 
pripažinimas būtų pana
šus diktavimui Prancūzi
jos žmonėms, ir gal, kaip 
ir diktatoriaus paskyri
mas. Jei po Prancūzijos 
išlaisvinimo žmonės išsi- 

' rinktų De Gaulle vyriausiu 
Įvadu, tai būtų jų dalykas.

kad iš
krautų patys 
demokratiniais

Nuskandino U Japonų 
Laivus

VVashington, D. C., liepos 
6 — Praneša, kad Jung. 
Valstybių submarinai vėl 
nuskandino 17 japonų lai
vų, iš kurių du karo laivu, 
Pacifike ir Tolimuose Ry
tuose. Tuo pačiu laiku iš 
Londono praneša, kad Bri
tanijos submarinai nus
kandino 9 japonų laivus 
Tolimųjų Rytų vandeny
nuose. Kitus du japonų lai-

VILNIAUS MIESTAS BE 
ŠVIESOS

je)-
Pulk. K. Grinius (Lietu

vos Kariuomenė — Jos se
novė, prigimtis ir kūrima
sis).

Dr. J. Robinzonas (Lie
tuvos Užsienio Politika 
1918-39).

Prie trečios veikalo da
lies (abi okupacijos) LAIC 
numato pritraukti naujų 
autorių.

Vatikane Išleista Lietuviška 
Knygelė

(LKFSB) Kaip bolševi
kų, taip ir nacių okupuotoj 
Lietuvoje beveik jokių ga
limybių nėra išleisti net ir 
tikybines lietuviškas kny
gas. Tą giliai atjausdamas 
J. E. Vysk. Pr. Būčys lie
tuviškai paruošė nedidelį 
katekizmą, kuris buvo iš
spausdintas 1942 metais 
Vatikane. Knygelėje yra 
lietuviškieji poteriai ir 
svarbiausiųjų tikybos tie
sų santrauka. Yra žinių, 
kad tos knygelės keli tūk
stančiai egzempliorių buvo 
pasiųsta į Lietuvą. Vienas 
egzempliorius pasiekė net 
Argentiną.

Partizanai Nuvertė Nuo Bėgių Nacių 
Traukinį

Maskva, Rusija—(ONA) 
Praneša, kad Vilniaus mie
stas per 6 dienas buvo be 
elektros šviesos. Sakoma, 
kad žydai partizanai nu
kirto elektros laidus ir iš
sprogdino įjungimus.

Žydai partizanai nuvertė 
nuo bėgių traukinį, kuriuo 
vežė vokiečius karininkus, 
kareivius ir amuniciją; nu
kirto daug telegrafo stul
pų ir nutraukė susisieki
mą.

Sakoma, kad tam žydų 
partizanų būriui vadovau
ja 25 metų amžiaus Vii-

niaus Meno Akademijos 
studentas, kurio pavardės 
dabar negali skelbti.

Karo Išlaidos Gegužės Mėn. 
Siekė $7,918,000,000

Jungtinių Valstybių ka
ro išlaidos per gegužės 
mėn. pasiekė $7,918,000,- 
000. Tai yra $425,000,000 
virš balandžio mėn. išlai
dų, arba 5.7%, kaip prane
ša War Production Board. 
$7,918,000,000 išleistų ge
gužės mėn. iki šiol yra di
džiausios išlaidos.

BOMBARDUOJA JAPONŲ 
SALAS

VVashington, liepos 6 — 
Amerikos laivynas ir bom
banešiai smarkiai bombar
davo Japonijos salas, ku
rios esą tik 700 mylių nuo 
pačios Japonijos.

Amerikonai nuskandino 
penkis Japonų laivus ir 
sudaužė 25 lėktuvus.

Admirolas Nimitz prane
šė, kad Amerikos laivyno 
dalys daužo Iwo Jimą (Ka- 
zano salose), o bombane
šiai bombardavo Haha Ji
mą Boninų salose.

Marianų salose Ameri
kos kariuomenės baigia 
užvaldyti Saipan salą.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

t,Washimqtom

430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

Politiškas Skelbimas

-• tFUOlICAN- 

For LIEUT. 
GOVERNOR

JARVIS

HUNT

A MAN/A(IION
• Rcmkit visas KARO PASTANGAS.
• Jis gina, rasių, tikybos ir valdžios 

laisvę.
• Tvirtai STOJA už VETERANŲ 

REABILITACIJĄ po karo. Mūsų 
pareiga yra padoriai juos aprūpint.

• VEDE TYRINĖJIMĄ, padariusi 
GALĄ PARDONŲ RAKETUI.

• Jis STOJO prieš COAKLEY U2SI-

•

O

SPYRIMĄ.
1OOG MASSASHUSETTS REPU- 

BLIKONAS.
Patyręs jstatymdavystčs vadas — 

dusyk išrinktas Senato Prezidentu, 
reiškia, vertas paaukštinimo.

VOTE FOR HUNT
Robert D. Miliiken, Chose St.. North Diqhton ,
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 
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BAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■tatered m aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
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SUBSCRIPTION R A TĘS:

Domestic yearly____________$4 00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly______________$5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams ...............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 j

Nepriklausomybės Diena

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

i

Nepriklausomybės diena sužadina kiekvieno ame
rikiečio sieloje labai stiprų patriotinį jausmą. Tam 
jausmui išsivystyti ir įsigalėti buvo pakankam®.! lai-Į 
ko, nes amerikiečių protėviai pradėjo atvykti į šią ša
lį, laisvės ieškodami, jau 4-5 šimtmečius atgal. Įsigiję

čiais reikalingiausiais da
lykais.~ * t

Žinoma, Lietuvos vienuo
lynai per karą bus nemaža 
nukentėję ir jų vestųjų 
mokyklų bei kitų švietimo 
įstaigų atstatymui reika
linga bus nemažai lėšų ir 
paramos.

(LKFSB) Per vieną neu- jėzuitai, kad ir nukentėję, 
tralų kraštą gavome laiš- išliko visi gyvi. Tėvas 
ką, kuriuo buvo persiųsta Venckus, kaip anksčiau 
žinia iš Lietuvos apie vie- buvo gautas pranešimas, 
nuolynų padėtį karo suku- pasiekęs Madridą ir ten 
rin įtrauktoje Lietuvoje, biologijos institute dirba 
Tėvus jėzuitus bolševikai mokslinį darbą, 
buvo išvarę iš jų namų Ro- __ 
rusės aikštėje Dabar jie Tevl» ma''‘Jon4 spaustu- 
vėl galėjo sugrįžti į savo 
per ilgus metus sukurtąjį 
centrą, tačiau naciai nebe
leidžia jiems vadovauti ki- 

j tados jų turėtai garsiai 
gimnazijai. Jėzuitų naujo- 

l kynas buvo viename ūkyje 
į— Pagrįžuvyje. Bolševikai

i berods, iki šioliai jėzui- sugrįžę. _
■ tams tebėra nesugrąžinta. __ merSeJe ..ir

Kai Mississippi pradėjo kilti ir išsilieti iš krantų 
tai buvo pašaukti Dėdės Šamo kariai, kurie mėgino

t

Vitebskas Ir Lietuva
vė per karą gerokai nuken
tėjo. Dalis mašinų, o taip
gi namai — karo apgriauti, 
dalis — bolševikų išvežta 
į Rusiją, Bolševikai tėvus 
marijonus buvo išvarę išljabaį senas ir įžymus mies- 
namų ir kaikuriuose pro- tas buvo praeityj Gudijos 
vincijos miestuose, tačiau sostinė. Pradžioje keturio-

Šiomis dienomis Vitebs
kas perėjo iš Vokiečių o- 
kupacijos į Sovietų ran
kas. Lietuviams pravartu 
prisiminti, kad Vitebskas-

kada! buvo ir tą vietą atėmę ir ji,:dabar.jie daJSeĮy viet^ f?ą liktojo .šimtmečio,
—• Marijampolėje, Lietuvą valdė didysis L. K-

Žemaičių Gediminas, Vitebsko kuni- 
,1 Tėvas Bružikas buvo bol- Kalvarijoje jie vėl gyvena gaikštystės

pilną nepriklausomybę XVm amžiaus pabaigoj, Jung-i įr da;ė kaik“,riose vletose užtvankas maišais smėlio, 
tinių Valstybių gyventojai tiek susijo su laisvės idėja, Valzdas Parod° vicna ls Prašių operacijų._________
kad jie nesupranta, kaip gali būti laikomi nelaisvėj ne 
tik paskiri žmonės ir jų šeimos, bet ir visos tautos. Na-i 
cių ir bolševikų vergovė jiems nebeįmanoma. Dar ma- j 
žiau beįmanoma, kaip žmonės gali apsiprasti su ne
laisve, ją pamilti ir už ją kovoti. Jie negali atsistebėti, 
kad net gyvūnas — šunelis — kanda ranką, kuri nori 
jį paliuosuoti nuo retežių. Tad gi jei vargo prispausto
se tautose atsiranda tokių nelaimingų atsilikėlių, ku
rie siekia parduoti savo tautą nelaisvėn, amerikiečiai 
nenori tikėti, kad tokių žmonių pasaulyje atsirastų. 
Tai turi būt kokie prislėgti, žmogiškų jausmų nebete
kę, suskiai, ar tiesiog silpnapročiai. Galų gale, kada 
pastebi, kad faktai tai įrodo, amerikiečiai patraukia 
pečiais ir sako: “na, jei taip, tai turi būt kokia išsigi
musi vergų klasė, kuriai nelaisvės pojūtis sudaro gy
venimo būtinumą ir laimę. Nieko geresnio vargšeliai 
nesupranta”. Deja, panašios vergų klasės ir mūsų tau
toj netrūksta.

Skaitydami laisvę esmine savo ypatybe, amerikie
čiai ryžtingai už ją kovoja. Numatydami, kad netikėti 
politiniai sukrėtimai gali kad ir iš tolo gręsti ir jų lais
vei, amerikiečiai griebia ginklą, skubotai mokosi ka- kurios gali reikštis

Lietuvos laisvoji (po-! 
grindžio) spauda rašo:

Į Laisvę —1943-X15 (Nr. 
20) skaitome apie pastan
gas atsiekti lietuviška vie
nybė:

VIENYBĖS KELIU
Visa Lietuva gyvena di

džiausiais rūpesčiais — iš
saugoti tautą nuo vokiško 
sunaikinimo, išvengti bol
ševikų antplūdžio, atkurti 
savo valstybę. Visi tam no
ri ir reikalauja bendro vie
nybės kelio. Apie skaldy
mąsi politinėm partijom, 

> nor- 
riškos rykiuotės ir vyksta į svetimas šalis kovoti už į maliame gyvenime, ir jų i 
kitų tautų laisvę, ir šimtus tūkstančių gyvybių aukoja, tarpusavio kova, dabar ne- 
kad pasaulyje būtų geriau ir laisviau gyventi. Tokio 
idėjinio pasišventimo niekur kitur nesimato.

Kaip gi su mūsų, lietuvių, laisve? Ir mes ją myli
me ir jos paragavę, nebenorime vergovės jungo nešti. 
Yra, tiesa, išskirčių, kurias sudaro neskaitlingi tautos 
daliniai, nepajėgę vergijos palaikų nusikratyti. Bet 
tautos branduolys visuomet turėjo laisvės pojūtį' įsi
gyvenusį lietuviuose nuo Vytauto laikų. Tas žavingas 
vardas sukrato lietuvio širdį ir įkvepia kilnaus polėkio 
tautos ideologijon. Tasai įgimtas laisvės pojūtis nusta
tys tautos gaires ir suteiks galios bei pajėgumo nuga
lėti rodos nenugalimas kliūtis, statomas mūsų laisvės 
engėjų. K.

t

Girkalnio Apsireiškimas

paveldėto ia
. Ir 

štai su šia kunigaikštyte 
Marija apsivedė Gedimino 
sūnus Algirdas, kuris, 
kaip aplinkybės reikalavo, 
priėmė stačiatikių krikštą 
ir tautybę, ir tapo Vitebs
ko kunigaikščiu ir valdo
vu milžiniškų Gudijos plo
tų su daugeliu miestų, vie
nuolynų, upių, kelių ir mi
lijonais gyventojų. Visus 
savo vaikus, gimusius iš 
Marijos, Algirdas krikšti
jo stačiatikių cerkvėse ir, 
gal būt, nesitikėjo grįžti 
Lietuvon.

Bet likimas nulėmė ką 
kitą. Vilniuje, po mirties 
Did. kunigaikščio Gedimi
no, jo įpėdinis, Jevnutis, 
ar Jaunutis nesugebėjo už
silaikyti ant tėvo sosto: 
Kęstučio, savo brolio, įsi
maišymu į valstybės tvar
ką tapo prašalintas. Užim
ti Lietuvos Didžiojo kuni- 

vietą tapo pa- 
Vitebsko 
Algirdas.
Algirdo

ševikų uždarytas j kalėji- kaiP Weat- Provincijolas;buvo mergaitė Marija.
rloncrnnnn m ,1 t, oc n i1 m t - -   1------------------------------irjir dauguma jaunesniųjų 

; yra Kaune ir čia daugelis 
I studijuoja: kaikurie lanko 
kunigų seminariją, kaiku
rie kitas mokyklas mieste. 
Šiaip, vienuolijos nariai 
gyvi ir sveiki, bet neturi 
sąlygų didesnių darbų pra
dėti.

Tėvai pranciškonai bus 
gal labiausiai nukentėję: 
tėvai Augustinas Dirvelė 
ir Lusijus Martušis išvežti 
į Rusiją ir laikomi, grei
čiausiai, žuvusiais. Karui 

bolševikuojantieji 
uždegė tėvų pranciškonų 
namus Kretingoje, nuo to 
supleškėjo netgi dalis mie
sto. Buvo dar likę gimna
zijos namai, bet naciai jų 

kaip tarp jų yra mažesnių ( tėvams pranciškonams ne- 
už Lietuvą, kurios tačiau grąžina, taip, kad jie da- 
gyvena laisvos ir laimin- bar gyvena ir vargsta išsi- 
gos. Apie Lietuvos mažu- sklaidę.
mą negali būti ne kalbos, f ................. “
Ir mažiausios tautos turi įvairių nuotykių vėl apei
tą pačią teisę į laisvę, kaip gyveno Pažaislyje. Sunku

mų turi, bet šiaip taip pra- 
duomenų,, gyvena. Tėvai domininko- 

kad prez. Rooseveltas nuodai buvo iš Raseinių pasi- 
savo prieš trejus metus. šalinę, tai vyskupas tą pa- 
paskelbto pareiškimo būtų' rapiją atidavė tvarkyti ki- 
nukrypęs, nors Maskvos tiems kunigams. Kaikurie 
tonferen. Pabaltijo klausi- jaunesnieji domininkonai 
mais i 
Iš 7" 
žurnalistams

mą, bet kilus karui liko iš
laisvintas. Šiaip jru tėvai

žiūra — ar

mas. Kiekvienas visuome
nės narys tegul politiškai 
apsisprendžia savo, nuo- 

liktis šalia 
partijų, ar grįžti į senąsias
partijas, ar dėtis į naujuo
sius sąjūdžius, kovoje dėl 
laisvės sudarančius patį 
aktyvą. Bet vardan bendro 
visų lietuvių fronto kiek
vienas tegul bus nusitei
kęs kitu atžvilgiu palan
kiai. Tegul kiekvienas pir
miausia kritiškai priima 
gandus, kurie ardo tarpu
savio santykius, ir tegul 
pasistengia atskirti tame 
gande tiesą ir prasimany
mus. O jų tiek dabar lei
džiama daugiausia žodžiu 
apie atskirus asmenis ir 
visuomenines grupes, nau
dojantis senosios demago
gijos priemonėm! Bus vi
sada žmonių, kurie nega
lės apsieiti be demagogi
jos. Tačiau kiekvieno vi
suomenės nario pareiga 
patikrinti, kiek gande yra 
tiesos, ir susilaikyti nuo 
nepamatuotų gandų leidi
mo toliau, arba, dar ge
riau, tų gandų autorius ir 
intencijas demaskuoti. 
Kiekvienas netiesa parem
tas gandas nuodija tarpu
savio siekiamą vienybę, į 
kurią kelias — gera valia, 
tiesa, susiklausymas, vie-

teikėte. Ten pasakyta, jog 
Lietuva netekusi nepri- 
šlausomybės. Tai netikslus 
pasakymas. Lietuva nėra 
netekusi nepriklausomy
bės, tik Lietuvos nepri
klausomybės funkcionavi
mas tėra laikinai sustab
dytas. Ateis laikas, kada 
Lietuva iš naujo taps lais
va. Ir tas laikas ateis ank
sčiau, negu gal jūs mano
te. Antrąją klaidą padarė kilus 
vienas iš Jūsiškių delega
tų, kurie nurodė į Lietuvą, 
kaip į mažą valstybę. Pa
žvelkit į lotynų Amerikos 
respublikas ir pamatysite,

Seserys kazimierietės po
nori ir kalbėti. Visi ben
dram darbui pasiilgę vie
nos autoritetingos politi
nės vadovybės. O jų dabar 
yra dvi, viena po kitos at
siradusios— tautos taryba 
ir vyr. komitetas. Tarybos 
veikimu nepasitiki partijų 
komitetai, nes ji sudaryta 
ne iš partijų komitetų ats-į 
tovų, o iš rinktinių įvairių; 
ideologijų žmonių. Vyr. 
komitetas, sudarytas iš ke
lių nepriklausomybės lai
kais veikusių politinių 
komitetų, neturi pasitikė
jimo tos visuomenės, kuri 
stovi šalia partijų, juo la
biau, kad į jį neįeina pusėj 
seniau veikusių ir mažiau nas kito pagerbimas. Į pa- 
susikompromitavusių par
tijų ir dabar veikiantieji 
patys ryškieji sąjūdžiai.

O vienas bendras politi
nis organas yra būtinas, ir 
tik vienas, kuris turėtų vi-. 
suotinį pritarimą. Atide-1 
dant ginčus dėl politinių 
grupių svorio ateičiai, ati
dedant norus žūt būt išlai
kyti politinio organo '-----
vavimą savo rankose, turi 
būti arba sujungti abu po
litiniai organai į bendrą 
darbą arba sudarytas nau
jas, kuriame dalyvautų 
rinktiniai žmones iš visų 
patriotinių politinių susi- 
grupavimų, ne tik senu, 
bet ypač nauju, kurie ak
tyviai kovoja dėl tautos 
(gyvybės. Politinis organas 
turi sujungti tas aktyvią
sias jėgas, kurios darbais

ir didžiausios”.
Nėra jokių

kuni- 
Tuom 

žmona 
mirė.

gaikščio 
kviestas 
gaikštis 
tarpu ir
Marija vitebskaitė
Algirdas apsivedė su Juli
jona Tverskaite. Tapęs 
Lietuvos Didžiuoju kuni
gaikščiu, o pasilikęs Gudi-

ir buvo aplenktas, grįžo į Vilnių ir čia studi-1 jos kunigaikščiu Algirdas 
Maskvos grįžęs Hull juo ja. Iš Vilniaus daugelis sujungė Gudiją 

Vašingtone vienuolių (tėvų ir seserų) va.
pareiškė, kad atvaduojant išvežta Vokietijon į priver- nesuprantamas

Vašingtone vienuolių (tėvų ir seserų)

Pradėta plačiai rašyti apie stebuklingus apsireiš
kimus, įvykusius Girkalnio bažnyčioje, Lietuvoj. Va
sario mėnesy, 1943 m., pavakare, pasirodė didelė, stip-į 
ri, bet labai maloni akims šviesa, pradžioje apsiaupusi 
bažnyčios bokštą, paskui nusileidusi į vidų, ties di
džiuoju altorium. Toj šviesoj pasirodęs Dievo Motinos 
paveikslas, su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Dangiškoji 
Viešnia, labai skaisčiu ir maloniu, bet kiek nuliūdusiu 
veidu, pareiškė savo norą, kad ją vadintų Gailestingu
mo Motina, nes visuomet užtarausianti Lietuvos žeme
lę. Tie sunkūs metai (1940-43) tai bausmės metai už 
daugelio lietuvių ydas ir nusižengimus prieš religiją ir 
dorovę. Jos Sūnus laukė ir tebelaukia pasitaisymo. 
Tad mūsų tautos likimas priklausysiąs nuo to, kiek ji 
bus sugrįžusi prie Dievo ir doros įstatymų, žodžiu, 
Dievo Motina pareiškė tai, ką Kristaus Bažnyčia pasto
viai moko ir skelbia. Tą apsireiškimą matę keliolika 
žmonių, kurių vardai ir pavardės užrašyti, taigi daranti 
tardymą, bus galima remtis skaitlingais paliudymais.' 
Pabrėžtina, kad mačiusieji apsireiškimą, buvo žmonės 
labai atšalusio tikėjimo. Dabar jų religinė nuotaika 
visai pasikeitė. Tai žymus reiškinys. Atšalusių žmo
nių paliudymas bus pats svarbiausias, nes nieks jų ne
įtars religiniam uolume.

Klausimas, kiek tam apsireiškimui reikia tikėti. 
Anot “Draugo” ir “Laivo”, Bažnyčia dar netarė savo 
žodžio. Ji rimtai ir nuodugniai tą dalyką tardo, kad ne- ir aukom rodė patriotiz- 
išeitų kokio lengvatikiško apsirikimo. Ji tardo ne dėl mą vienoje ir antroje oku- 
apsireiškimo galimybės, bet dėl fakto. Kitais žodžiais,! pači joje.
Bažnyčia gerai žino, kad apsireiškimas galėjo įvykti,! Būtinas ir visuomenės 
panašiai kaip Liurde. Ji tik nori ištirti, ar apsireiški-j aktyvus vienybės palaiky
mas iš tikrųjų įvyko. Ir Liurdo stebuklai tik po kelių ---------------------------------
metų buvo oficijaliai Bažnyčios pripažinti. Mums sijuoks. Bet katalikai iš stebuklų nesišaipo ir jiems 
svarbu tai, kad Bažnyčios vadovybė mato reikalą dary- tiki, jei yra oficijaliai įrodei. Vis dėlto jauku, kad 
ti tardymą. Reiškia, Girkalny iš tiesų kas nepaprasto. šiuo kruvinų perversmų ir juodų pavojų metu, Lietu- 
įvyko.

Daug kas stebuklams netiki ir iš to visko tik pa

stangas statyti tautiniam 
solidarumui kliūtis galima 
žiūrėti kaip į darbą, įkvėp
tą agentų mūsų vakarinio 
ar ypač rytinio okupanto, 

į kurio veikla vėl stiprina- 
ima Lietuvoje.
I PASTABA: Vyriausiojo 
i Lietuvos Išlaisvinimo Ko- 
' miteto sudarymas ir jo va- 

vado'lsario 16, 1944 paskelbtoji
Į Vilniuje programa liudija, 
kad politinė vienybė Lietu
voje yra įvykęs faktas.

• X

su Lietu- 
įvyko tas 

kaiku- 
riems net lietuviams daly
kas, kad daug mažesnė 
Lietuva davė savo vardą 
didelei valstybei, besitę
siančiai nuo Baltijos iki 
Juodųjų marių. Po persi
kėlimo Algirdo iš Vitebsko 
į Vilnių, galima sakyti, 
kad ir Gudijos sostinė iš 
Vitebsko tapo Vilniun per
kelta. Kun. M. U.

va. Tokiu budu

vokiečių pavergtus Euro
pos kraštus, Pabaltijo ir saleziečiai, kiek aplinky- 
3alkanų reikalai bus tvar-bės leidžia, darbuojasi se- 
komi taip, kaip dabar tvar- nosiose vietose. Kun. Dr. 
loma Italija. Tuo J. A. V. j. Puišys aptarnauja dva- 
dar kartą aiškiai pasisakė sinius reikalus lietuvių, 
kad Pabaltijo klausimas išvežtų į Vokietiją. Jo bu- 
nėra išspręstas, nors Mas-(tas Berlyne buvo subom- 
kva bando Lietuvą, ir Esti- barduotas, bet greit galėjo 
ją laikyti neginčytinomis vėl įsikurti Berlyno prie- 
Sovietų Sąjungos teritori
jomis.

stinuosius darbus. Tėvai 
kiek aplinky-

Į Laisvę — 1943-XI-23, 
Nr. 22 rašo:

DVI AMERIKOS LIETU
VIŲ KLAIDOS

1940 m. spalių 15 d. prez. 
Rooseveltas priėmė Ame
rikos lietuvių delegaciją, 
kuri jam įteikė raštą. Savo 
atsakyme delegacijai Roo
seveltas pareiškė: “Leiskit 
man tuo tarpu pastebėti, 
kad Jūs esate padarę dvi 
klaidas. Pirmoji klaida y- 
ra Jūsų rašte, kuri man į-

va, Marijoj žemė, yra rūpestingai Dangaus globojama
K

VOKIEČIAI 
ŽIEŽMARIUOSE

XI-9 areštuotas Žiežma
rių klebonas prel. Sužiedė
lis, savo dvasinei vyriau
sybei parašęs raportą, kaip: 
Harmo ir Wulfo žandarai 
š. m. IX-10 išniekino Žiež
marių bažnyčią. Žmonėm 
gaudyti ekspedicija atvy
ko pamaldų metu. Wulfo 
pavad. Iteksinas pareika
lavo vietos kunigus išva
ryti žmones iš bažnyčios. 
Šiems atsisakius, į bažny
čią su šalmais, autom, 
ginklais ir granatomis įsi
veržė per 20 vok. žandarų. 
Klūpančias jaunesnes ir 
gražesnes moteris jie ėmė 
už parankių ir tempė į tik
rinimo komisiją. Prie alto
riaus subėgusios jaunos 
merginos rankomis susiki
busios vokiečių virtinės 
buvo krūtinėmis išstum
tos. Komisijos paimtos 
tuojau buvo sodinamos į 
sunkvežimius ir išveža
mos.
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miestyje ir apsirūpinti pa-

Irrin Dugan—H un tingiem p a. Advertiter
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos KUNIGAS-KITAS KRISTUS

Pastaruoju metu Lietu
voje yra mirę eilė lietuvių 
tautos kultūriniam gyve
nime pasižymėjusių lietu
vių. Per neutralius kraš
tus atėjusios patikimos ži
nios praneša apie mirtį šių 
lietuvių:

Žinomas teisininkas Vla
das Stašinskas (biografi
ja pridedama); Amerikos 
lietuviams gerai žinomas 
profesorius Albinas Rim
ka, skaitęs Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune 
Paskaitas statistikos, eko
nomikos ir finansų klausi-

asistentu, o nuo 1933 metų 
Klaipėdos Raudonojo Kry
žiaus Ligoninės direkto
rium ir moterų skyriaus 
vedėju.

Žinomas Vilniui Vaduoti 
Sąjungos veikėjas Andrius 
Rondomanskis (Randomo- 

inis), per kelis metus iš 
Kauno radijo stoties daręs 
pranešimus lenkiškai į Vil
niaus krašto gyventojus.

Buvęs Valstybės Tribu
nolo vyr. prokuroras Jur
gis Kalvaitis.

Taip pat yra mirusių vi
sa eilė žymių Lietuvos mo-

(Kun. Pr. Aukštikalnio, S. J., pamokslas, pasakytas sekm. birže
lio 25 d., š. m., kun. Pr. Jakimavičiaus, S. J., primicijų proga, 

Šv. Petro par. bažnyčioj, So. Bostone).

mals ir kartu dirbęs Lietu-; terų' kuri« tarPe: 
vos banke. Bronislava Biržiškienė,

Teisininkas Liudas C i pi i- prof. Mykolo Biržiškos 
jauskas, prieš Pirmąjį Pa- žmona, prieš Pirmąjį Pa
saulinį Karą aktyviai daly- saulinį Karą aktyviai vei- 
vavęs lietuvių tautiniam kusi Lietuvos Socialdemo- 
judėjime ir priešcaristinė- kratų partijoje, o nepri- 
je veikloje, ypatingai ak- klausomos Lietuvos lai- 
tyviai veikdamas “Švie- kais aktyviai dalyvavusi 
sos” draugijoje, už ką 1908 Lietuvos moterų organiza- 
metais kartu su dr. K. s ei jose, ypatingai savo e- 
Grinium, dr. J. Staugaičiu nergiją kreipdama į Vil- 
ir kitais buvo uždarytas niaus krašto lietuvių vai- 

bei

“Tu mano sūnus... aš šiandien į pratęsti savo gyvenimą iki bus 
pagimdžiau tave!” Žyd. 5-5. j nors viena siela išgelbėta. Ir

ĮŽANGA: Br. Kristuje. Links- kaip tik šiai pasiuntinybei Jis 
ma diena mums nušvito, džiaug- ; išrenka kasmet iš žmonių tarpo 
smingoji diena, nes šiandien' “kitų Kirstų” būrius, kad pra
stovi prieš mūsų akis, prie Die- tęstų išganymo darbą, kurį Jis 
vo Altoriaus naujai įšventintas pats buvo pradėjęs, 
kunigas — kunigas per amžius 2. Įšventinimų dienoje kasmet 
Melkizadeko būdu. Nepaprastas Viešpats, pamatęs mokytinius, 
džiaugsmas ima mus visus šio- kuriuos Jis myli, sako jų laimin- 
je iškilmingoje dienoje, mūsų 
Tautai pagimdžius naują kuni
gą — kitą Kristų. Džiaugiasi 
visas Dangus džiaugiasi jojo 
brangūs tėveliai, kuriems šian
dien ištikrųjų. sunku sulaikyti Melkiządeko būdu”, 
džiaugsmo ašaras. Didžiai 
džiaugiasi pats primicijantas. 
Jojo pašventintos rankos dar 
tebekvepia naujais šventais 
aliejais; jauna jo širdis plečia
si dangiškuoju džiaugsmu ir dė
kingumu: jojo veidas spindi ne
žemiškąja šviesa, kadangi mūsų 
Viešpats malonėjo jį išrinkti ir 
švelniai jam į ausį tarti: “Tu 
mano sūnus, aš šiandien pagim
džiau tave”.

ir kitais buvo 
pusei metų Suvalkų kalėji- kų ir badaujančių 
me. Besikuriančioje Lietu- tremtinių šelpimą, 
voje buvo Mariampolės A- Antanina Prielgauskienė 
pygardos Teismo Pirmi- (Glebavičiūtė), pedagogė 
ninku, o nuo 1934 m. Vyr. ir biologė mokslininkė. 
Lietuvos Tribunolo Pirmi- Nuo 1919 metų mokytoja- 
ninku. -vo įvairiose Lietuvos mo-

Medicinos daktaras Juo- kvklose. kaip Joniškio 
zas Ciplijauskas, Liudo progimnazijoje, Kauno su- 
brolis, taipgi aktyviai da- augusių gimnazijoje ir kt. 
lyvavęs veikloje prieš caro "'"'" 
valdžią, o nepriklausomos 
Lietuvos laikais nuo 1923 
m. ištisą dešimtį metų bu
vęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Moterų Klinikos

&
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1930 metais baigė Vyt. Di
džiojo Universitete biolo
gijos skyrių, o 1939 m. ga
vo biologijos daktaro laip
snį tam pat universitete, 
tuo tapdama pirmoji 
moteris V. D. Universitete 
t<>s rūšies laipsnį gavusi.

Taipgi patirta, kad yra 
mirusios Juodakienė, vei
kiausia prof. Juodakio 
našlė, ir senutė Leonienė, 
matomai teisininko prof. 
Leono našlė.

Mirimo datų nepatirta.

Penktoji Karo Paskola

Paduodami kai kurie 
keistumai, rodą krašto at
siliepimą į Penktąją Karo 
Paskolą:

— 20 metų aklo vaikino, 
George Anderson iš Cas- 
cade Countv, Montana šuo 
“Lady” padėjo savo ponui 
kaipo bonų “salesman” 
Penktosios Karo Paskolos 
vajui. Apėję aštuoniolikos 
rezidencijų bloką, šioji po
ra gavo pasižadėjimų 22 
bonams. $3,850 sumai.
— Pine Bluff, Ark., neg- 

iras, arsenalo tarnautojas,

3. Daktaras gydo ligonius ir 
yra vertas žmonių dėkingumo: 
advokatas kovoja už žmonių 
teises, gina silpnuosius ir kil
niai tarnauja savo Tautai; ka- 

. reivis guldo savo gyvybę už 
tautą ir mes jį didžiai gerbia
me ir mylime. Tačiau nė vienas 
iš jų negali prilygti Dievo ku
nigui, kuriam yra duota tapti 

, “kitu Kristumi”, tęsti toliau 
' Kristaus išganingą darbą, gy- 
i dyti nemirtingas sielas, kovoti
už dorą ir teisingumą, ganyti 
ir vesti į Dangiškąją Karalystę 
Kristaus atpirktas aveles, būti 
tarpininku tarp žmonių ir Die- 

įvo, pagaliau aukoti Nekruviną 
i Auką.11

4. Kunigas yra Kristaus Am-
. i basadorius, Kristaus pasiųstas

■ visiems žmonėms atnešti išga
nymo žodį. Jis yra “žemės drus
ka”, Dievo paskirtas tikintie- 

isiems sergėti nuo sutepimo ir

goms motinoms ir tėvams; sa
ko Jis savo Sužieduotinei, Šven
tai Bažnyčiai tuos pačius žo
džius: “Štai tavo sūnus! Štai 

. tavo Sūnus — amžinai kunigas

SYMBOL FOR VICTORY

L Dievas Pagimdė Kunigą 
Kilniausiam Pašaukimui 

Pasaulyje!
1. Atšaukime į atmintį Kalva

rijos kruviną vaizdą. Štai Jėzus 
Kristus. Dievo Sūnus kybo prie 
Kryžiaus, kartu kruvina Auka 
už mūsų nuodėmes ir Vyriau
sias Kunigas, aukodamas Save 
Dangiškajam Tėvui. Greit Jis 
galės tarti: “Atlikta!” Tačiau 
prieš nulenkdamas savo galvą 
mirtyje, matydamas savo Moti- sugedimo. Jis daugiau nebėra 
ną ir mokytinį. Joną, kurį Jis “tarnas bet ‘prietelis , kuriam 
mylėjo, Jėzus taria: 
ke, štai tavo sūnus! 
po šių žodžių Jis mirė. Vienoki 
Jo Dieviškoji misija buvo išga-, 
nyti tą. kas buvo prarasta —■

I
■ I

priėjo prie bonų būdelės,' 
išsitraukė popierinį maišą 
ir ištuštino $5,000 dešimtis 
ir dvidešimties dolerių 
banknotais. “Už bonus”, 
jis pasakė. “Jūsų vardas?”
- paklausė pardavėja.' 
Just Sam”, atsakė jis.

i ' • . v w

iki pasaulio pa- šv. Andriejus Bobola, šv. Aloy- bau išaušo
T______ , ____________ A.. -------1™

bomis ir philosofija ir išėjai į 
mokyklą porai metų mokyto
jauti. Sugrįžęs į Mokslo Namus 
studijavai teologiją ir pasiruo- 
šei Dievo Vynuogyne kilniems 
darbams.

III. Brangus kunige, Pranai! 
Vardan visų kunigų čia susi
rinkusių, vardan visų čia Baž
nyčioje, aš Tave nuoširdžiai 
sveikinu. Karštai melskis už 
mus visus, o ypač už savo gerą
ją motinėlę ir tėvuką. O Moti
nėle, kas pajėgs aprašyti tavo 
didį džiaugsmą šiandien? Mes 
sveikinam tave viešai, nes tu 
tikrai užėmei Marijos vietą šei- 

i moję. Užmiršai save pasiauko
dama savo vaikams. Praėjo tie 
ilgi meteliai, išnyko tas sielos 
ilgesys, tie vargai ir štai paga- 

dangiškosioS 
Būk palai- 
nes tu pa- 

kuris pasiliks 
kunigu per amžius!I 

I

» tau 
zas, Šv. Jonas Berkmanas, šv.'paguodos dienelė. 
Stanislovas, Šv. Pranciškus minta per amžius, 
Ksaveras ir garbinga eilė kitų ‘ gimdei kunigą. 
Jėzuitų Šventųjų ir Palaimintų, 
lyg švyturiai nušvietė tau kelią, ‘ Eik, Brangus kunige, eik į 
sukeldami tavo širdyje troški- Į visą, pasaulį ir gelbėk sielas! 
mą visiškai pasiaukoti didesnei ■ Ar tau teks dirbti misijonie- 
Dievo garbei ir kitų sielų išga-' riaus darbą mūsų žmonių tarpe 
nymui. Novicijate Dievas tavo čia Amerikoje ar po karo sku- 
sielą apipylė tyliu džiaugsmu, į bėti į brangiąją Lietuvą, išties- 

kęs Jis kvėpė į juos ir jiems ta- stelos ramumu, drąsa žengti to- ti jai pagalbos ranką — geibėk 
rė: Imkite Šventąją Dvasią, liau pradėtu keliu. Per d\rejus nelaimingas, nemirštančias sie- 
Kam nuodėmes atleisite, tam Novicijato metus išmokai save ‘ las. Piūtis tokia didelė. Įkvėpk 
jos atleistos, ir kam sulaikysi- pažinti ir kovoti su savo būdo žmonių širdyse kilnių norų ir 
te, jos sulaikytos”. O nesupran- silpnybėmis — išugdyti gera- troškimų mylėti Dievą ir Jam 
tarnas Visagalio Dievo geru- sias savo asmens ypatybes. Už- ištikimai tarnauti. Gyvenk su 
mas! O begalinis Jojo duosnu- tekėjo tavo sieloje Kristaus Dievu, kad geriau galėtumei su

medės saulė, kuri jau niekados prasti, kaip gyventi su žmonė-
■ nebenusileis, bet apšvies ir šil- mis! 
dys visą tavo gyvenimą.

5. Pabaigęs Novicijatą tu vir
pančiu iš džiaugsmo balsu ta-į 
rei: “Aš prižadu Dieviškajai i

visas dienas, i 
baigai”. Paskutinėje vakarie
nėje Kristus davė Apaštalams 
ir visiems kunigams nepapras
tą galią pakeisti duoną ir vyną 
į Jo Kūną ir Kraują: “Tai dary
kite mano atminimui!” Po Pri
sikėlimo Kristus suteikė jiems 
teisę išrišti žmones iš nuodė
mių: “Kaip Tėvas mane siuntė, 
taip ir aš jus siunčiu. Tai pasa-

i

“Moteris-'Viešpats apreiškė savo Karalys- 
!” Trumpai tės paslaptis, ir kuriam yra pa

vesta Jo Bažnyčios turtai. Jis 
yra “paimtas iš žmonių ir įsta
tytas žmonėms, kad aukotų 
aukas ir dovanas už žmonių 
nuodėmes. Tačiau, iš visų kuni
gui suteiktų malonių, kilniau
sioji yra ta, kad kasdien, auko
damas Dievo Avinėlį, jis žmo- 

' nijos vardu tinkamiausiai gar- 
ibina žmonijos Sutvėrėją.
! 5. Didis, tat. ir garbingas yra

“Just Sam”, atsakė jis. .Dievo kunigas! Apmąstant jo
— 24 berniukai ir mer- ' pasiuntinybę ir galią, suskam- 

gaitės, kurių nei vienas nė-;ba mūsų ausyse Kristaus žo- 
ra virš 5 metų amžiaus, džial ■ “KaiP Tžvas mane siuntė, 
per vieną vakarą apvertė taiP ir tave siunčiu”. Jei ąp- 
savo kindergarten apylin- m4stytumėm 
kę Newark, N. J., “over the į Kristaus Karalystėje, 
top” vajuje. Pusę valandos; mums Kristaus žodžiai: 
prieš gulimą,

kunigo vietą 
ateitų 
“Kur 

■ “ ■’ šie vaikai aš esu, ten ir bus mano tarnas”,
pardavė savo tėvams $8,-: Jei pradėtum abejoti apie kuni- 
300 vertės bonų, tuo viršy-;S° autoritetą, Kristaus įsaky
dami jiems nustatytą $7,-' 
500 kvotą.
— Donaldson, Pa., atsi- 

keršija už vieną savo sūnų, 
kapitoną Paul Bernd, japo-i 
nų belaisvį, pirkdami bonų 
už daugiau nei dvigubai jų 
Penktosios Karo Paskolos 
$12,000 kvotos.

mas suramintų mus: “Kas tavęs 
klauso, Manęs klauso... Man 
duota visa valdžia danguje ir 
žemėje. Eikite, tat, ir mokyki
te visas tautas, krikštydami 
juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios, ir mokyda
mi juos, visa, ką tik esu jums 
įsakęs. Ir štai, aš esu su jumis

1
V FOR FIVE AND V FOR VICTORY

-..

mas, teikiąs silpnajam žmogui 
tokią paslaptingą garbę!

I
II. Dievas Šiandien Pagimdė 
Naują Vienuolį—Kunigį!
1. Šventas Jonas Krikštyto

jas, pamatęs Kristų lipantį nuo Didybei neturtą, skaistybę ir 
<alno tarė: “Štai Dievo Avinė
lis!” O Andriejus ir Jonas, 
Krikštytojo sekėjai, išvydę 
Kristų susyk buvo sužavėti ir 
jautė nepaprastą patraukimą 
prie Kristaus. Pažiūrėjęs į juos 
Kristus jiems sakė: 
te?” O jie Jam atsakė: 
tie, kur gyveni? 
pė: 
Juodu nuėjo ir pamatė, kur Jis: ir negalvoti apie atlyginimą! 
gyveno ir pasiliko tą dieną pas^ 6. Nuo tos valandos tu nebe- 
Jį. Ten jie gavo regėti paslap-; priklausai sau pačiam. Laisva 
tingą gyvenimą... dieviškų pa-1 valia tu prisirišai prie Kristaus, 
slapčių pilną, džiaugsmo, susi- 
vienymo su Dievu, skausmo, lai
mės ir pergalės gyvenimą. “Mes 
radom Mokytoją!” linksmai ai
dėjo jų širdyse.

2. “Sek mane!” Metė viską, 
pirmieji Apaštalai sekė jį. Nuo į 
to laiko Kristus užkariavo jau-į 
nuolių ir mergaičių širdis ir 
taip pat metę viską, sekė Kris
tų. Pasirodė įvairūs Ordenai ir 
Kongregacijos, kunigai ir Sese
rys — visi giedodami širdyje 
tą linksmą tų pirmųjų Apašta
lų giesmę: “Mes suradom Vieš-; 
patį!”

3. Ir tu. Brangus Brolau Kris-' 
tuje, išgirdai tuos Kristaus žo
džius. Tavo širdyje buvo kaž
koks neramumas ir ilgesys ir 
noras pasišvęsti. pasiaukoti 
žmonių sielų išgelbėjimui, tobu
lai sekti Kristų. Tavo geros mo
tinos gyvenimo pavyzdžio ir jos' 
karštų maldų lydimas, išgirdai 
tą švelnų Kristaus pakvietimą 
ir įvyko, kas turėjo įvykti — 
Dievas nugalėjo tavo sielą savo 
malonėmis ir tau buvo duota 
regėti pasaulio tuštybę. “Ecce, 
venio ut facerem voluntatem 
tuam. Domine!” Štai aš ateinu 
Tavo Valios pildyti, O Viešpa
tie!”, suvirpėjo tavo lūpos ir 
drąsiai pal’kęs tavo tėvus, įsto
jai į Jėzuitų naujokyną.

4. Tavo kilnios dvasios bro
liai, Jėzuitai pirmtakūnai. Šv. 
Ignacas, šv. Petras Kanisius.

Mes Tavęs neužmiršim savo 
maldose ir dažnai prašysim 

I Dievo, kad suteiktų Tau pasi
sekimo tavo darbuose, kad 
daug, daug sielų privestumei 

rtuolatiziį paklusnumą. “Sume Pr*e ^eroJo Ganytojo Širdies,
et Sustipę! Paimk ir vaWyk! kuri taip myli žmonių giminę,

mano sielą, protą, visas mano- pagim e jai kitą kunigą 
&. , . . . , . . kitą Kristų. Amen.jėgas. Širdyje atsirado tavo Or-’ 

deno Įsteigėjo. Šv. Ignaco jaus-' 
mai: “Išmokyk mane taip tar- 

“Ko ieško- nauti. kaip tavo tarnui pridera: 
“Viešpa-1 — duoti ir neskaičiuoti — ko- 

Jėzus atsilie- voti ir nežiūrėti žaizdų — dirb- 
“Ateikite ir pasižiūrėkite”. • ti ir neieškoti poilsio — aukoti

prie Bažnyčios, prie Ordeno. į 
Toliau kaipo jaunas Jėzuitas Į

* FAT FACTST7!
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Kalba Kardinolų Kolegijai, Popiežiaus Patrono, 
Šv. Eugenijaus Šventėje.

Birželio 2,1940
Kad tai gerasis Dievas būtų Mums davęs galią ko

kiu nors būdu sulaikyti kruvinų įvykių eigą! Dabar, 
kai jau pasibaigė devintasis karo mėnuo ir kai kova 
pasidarė dar žiauresnė ir žudlesnė krauju pasruvu
siuose kovos laukuose ir kupinose spąstų jūrose, ir 
konfliktas išsiplečia kitose tautose, neturinčiose nie
ko bendro su karu, Mūsų dvasioje vėl kyla baimė ir vil
tis, ir mintyse Mes prisimename tas neramias savai
tes, per kurias, vis dar traukiami mažų taikos prošvais
čių, kol karo veiksmai dar nebuvo prasidėję, sąmonin
gai jausdami savo Apaštališkosios padėties prievoles ir 
vadovaudomiesi savo širdies polėkiais, Mes esame pa
šventę visas savo mintis ir visas savo pastangas visų 
tautų gerovei.

Liūdnas Pasaulio Vaizdas
Mes stengiamės atkalbėti vyriausybes, kad jos ne- 

sigriebtų smurto, ir jas palenkti prie taikingo, teisin
go ir garbingo susitarimo minties, kas atitiktų atsa
kingumo jausmą, kuriuo reikia visados vadovautis) 
prieš žmones ir prieš Dievą.

Jei šiandien, Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sū
nūs, Mes nukreipsime savo žvilgsnį į Europą ir jei pa
žiūrėsime į tas žemes, kurios Dieviškuoju pašaukimu 
tikrai yra tikėjimo ir krikščioniškos civilizacijos že
mėmis, jei pažiūrėsime į tuos didelius sunaikinimus, 
griuvėsius ir kančias, kurios didėja ir plečiasi daugy
bėje ankščiau žydėjusių sričių, jei įvertinsime liūdesį 
keliančius ekonominius, socialinius, ideologinius, reli
ginius ir dorovinius nuostolius ir tas pragaištingas pa
sekmes, kurių dėl karo užsitęsimo ir sustiprėjimo atsi
randa net už vandenynų, jei į visą tai pažvelgsime apie 
tai pagalvosime, tai prieš Mūsų akis atsidengs didžiai 
liūdnas pasaulio vaizdas; jis slėgs Mūsų dvasią ir vers 
Mus pakelti akis į dangų ir šauktis Dievo begalinio pa
sigailėjimo nelaimingiems Jo vaikams, kurie suskal
dyti priešingų interesų ir dėl nedraugiškumo, neapy
kantos, neatlaidumo ir keršto yra paskendę nelaimių 
ir gedulo vandenyne, kuris nustelbia, supančioja ir 
nuslopina teisingumo ir sąžiningumo jausmus. Kažin 
ar tai nėra toji baisioji valanda, kurioje Dievas sveria 
mūsų nuopelnus ir nuostolius? Mes lenkiame savo gal
vą prieš nežinomus Dievo teismus, ir, apmąstę įsitiki
name, kad Mūsų pastangos taikai buvo daromos pa
gerbti žmonių jausmus, būti visiems teisingi ir suda
ryti teisingą ir pastovią žmonijai tvarką.

Karo Pasekmės
Dabartinis karas pasiekė iki šiol negirdėtus žiau

rumus ir nuostolius; bet išoriniai ir medžiaginiai nuo
stoliai negali būti palyginami su vidujiniais žmonių 
nuostoliais, būtent, dvasiniais ir doroviniais sukrėti
mais. Ar gi nematome, kaip dabar teisingumas pa
keistas galybe, galybe, kuria užčiuopiama visokis do
rovinis jausmas. Ir ar šitas karas nepalietė žmonių ir 
tautų, kurie nuo senovės buvo taikos mylėtojai ir skel
bėjai?
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Žvilgsnis | Ateitį
Tačiau ir didžiojo karo ipetu išmintinga yra at

kreipti Mūsų akis ir geresnį ir tvarkingesnį rytojų, ir 
neužmiršti Šv. Augustino žodžių: “Taikos neieškoma, 
kad sukurstyti karą, bet karas yra vedamas, kad taika 
būtų laimėta. Taigi ir kariaujant, ugdyk taikos dary
tojo dvasią, kad nugalėjęs tuos, kuriuos puolei, atves- 
tumei juos atgal prie taikos”. Garbingieji Broliai ir 
Mylimieji Sūnūs, jei Mes tos minties vadovaujami, ir 
ką esame pasakę Kalėdų išvakarėse, vėl nuolatiniai 
prašome kariaujančiųjų atsiminti žmonių teises ir sa
vo pareigas, tai Mes atliekame pareigą, kurią tiesa ir 
meilė Mums uždeda. Būdami, savo paskyrimu, Ben
druoju visų Kristaus atpirktųjų Tėvu, Mes rūpinamies 
visų žmonių gerove. Tos pareigos ir toliau neapleisi- 
me, kad žmonės neužmirštų teisingumo ir meilės dės
nių; Mes visą darysime, kad taika būtų sudaryta gar
bingai, teisingai ir kad karas nebepasikartotų.

Gailestis Nelaimingųjų
Šia proga Mes taip pat norime išreikšti savo gai

lestį tiems nelaimingiesiems, kurie nekariauja, bet 
taip skaudžiai kenčia neviename krašte, bet visame 
pasaulyje. Kariaujantieji nebesilaiko žmogiškumo 
dėsnių. Dievas yra Mūsų liudytoju, kad tai sakydami, 
Mes nesame šališkais nusiteikę, bet visiems žinoma, 
kad nėra žmonių, kurie nebūtų pavojuje šio karo me
tu. Taigi vyriausybės, kada karas išsiplečia Į svetimus 
kraštus, turi neužmiršti teisingumo ir artimo meilės; 
jų yra pareiga, kad tų kraštų žmonės nevargtų, nebūtų 
spaudžiami ar žudomi. Užėmus kitus kraštus ir paver
gus tų kraštų piliečius, vyriausybė turi atsiminti, kad 
teisingumas reikalauja, jog tie žmonės turi būti taip 
užlaikomi, kaip ji norėtų mątyti savo piliečius užlaiko
mus.

AP1E ROMOS 
LIETUVIUS

Š. m. birželio 18 d. Ma- 
ckay radio pranešė iš Va
tikano, kad Romoje gyve
nantieji lietuviai, jų tarpe 
Vyskupas Būčys, per karo 
veiksmus nenukentėjo. 
Romos lietuviai, tikėdami, 
kad Romos išlaisvinimas 
per Alijantus ženklina e- 
ventualų Lietuvos išvada
vimą iš svetimojo jungo, 
siunčia Amerikos broliams 
ir seserims savo geriau
sius linkėjimus. Lietuvos 
Ministras Vatikane p. St. 
Girdvainis pilnas džiaugs
mo, kad izoliacija pasibai
gė. Ponas S. Lozoraitis, 
buvęs Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministras, laimin
gai pergyvenęs Romos ap
supimo laikus, dėkingas 
Alijantams už išlaisvini
mą, vėl stoja į aktyvią tal
ką Lietuvos Nepriklauso
mybei apginti.
IŠ LONDONO PASIE
KĖ MUS UŪDN A 
NAUJIENA

Aviacijos majoras Mar
cinkus, savo laiku pasižy
mėjęs drąsa ir sumanumu 
Lietuvos karys, Lietuvos 
okupacijos metu įstojo į 
britų karo aviacijos tarny
bą (RAF), dalyvavęs eks
pedicijose prieš Ašies jė-J

dienraščiai “EI Pueblo”, 
“Los Principios”, ir kuk
lus, bet įtakingas savait
raštis Criterio. Jų bendra
darbis K. Verax jau kelinti 
metai sistematingai gina 
lietuvių tautos gyvybines 
teises ir demaskuoja oku
pantų daromas Lietuvai 
skriaudas.

i Į Lietuvos padėtį savo 
Į rašiniuose atkreipia dėmė- 
j sį labai įžymūs publicistai. 
Jlš jų pirmoje eilėje verta 
paminėti Criterio redakto
rių, garsų intelektualą, 
mons. Gustavo J. Frances- 
chi, kuris viename iš pas
kutinių savo straipsnių, 
tarp kita ko, parašė: “Ga- 

! Įima labai aiškiai numaty- 
! ti, kad jei bus leista pa- 
■ vergti 8 milijonus katalikų 
i lenkų (anapus Curzono Li- 
jnijos) ir tris milijonus lie
tuvių, bus pralaužtas tra
dicinis barjeras, saugojęs 
Europą nuo Azijos. Azia- 
tiškos kilmės totalitariz
mas nauja forma pasaulį 
užgrius ir baigs jį sunai
kinti”.

Tokį pavojų numato ir 
prieš jį aiškiai pasisako ki
ta įžymi Argentinos asme
nybė, ambasadorius Dr. J. 
Ruiz Moreno. Jis yra gar
sus tarptautinės teisės 
profesorius Buenos Aires 
ir La Platos universitetuo-

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl tautos negalėjo taikingu būdu susitaikyti?
2. Kokias pastangas Popiežius darė pasaulio taikai?
3. Kaip užkariautojai turi žiūrėti su pavergtaisiais

žmonėmis?

gas kaipo gritų lakūnas irj?®’.^S4 laiką buvęs Užs. 
dėl to patekęs vokiečiams į • ^e1^- Ministerijos teisės ir 
nelaisvę, — esąs dabar žu
vęs nuo gestapininko šūvio 
neva bandant pabėgti iš 
koncentracijos stovyklos 
Vokietijoje. Didvyrį lakū
ną telydi garbė į amžiną 
atilsį.
LIETUVOS DRAUGAI 
ARGENTINOJE

Visoje Pietų Argentinoje 
judriausiu kultūrinio ir 
informacinio gyvenimo 
centru laikoma Argenti
nos sostinė Buenos Aires. 
Šiame didmiesty įvairiau
siomis kalbomis yra dau
gybė laikraščių, žurnalų, 
knygų ir propagandinių 
biuletenių. Ambasados ir 
pasiuntinybės, ypatingai 
didžiųjų šalių, Buenos Ai
rėse turi gausius spaudos 
bei informacijos skyrius.

Smagu pastebėti, jog ta
me reikšmingame tarptau
tiniame centre ir Lietuva 
su jos rūpesčiais ir vilti
mis nėra pamiršta.

Dėkingai tenka paminėti 
tą argentiniečių spaudos 
dalį, kuri kitų tautų teises 
gina iš idealizmo bei prin
cipų. Tai ypatingai Lietu
vai palankūs katalikų

politikos patarėjas, šie
met išleistoje savo knygo
je “Estructura internatio- 
nal de la post-guerra” ke
liais atvejais prisimena 
Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių likimą, teisingai 
bei palankiai ji aiškinda
mas.

Pradžioje autorius pas
tebi šio karo keistenybes: 
demokratiškoji Suomija 
eina su Ašimi, o arkitotali- 
nė Rusija— su Alijantais... 
Pokariniam laikotarpiui 
susidaro daug painiavų.

Baltijos valstybių padė
tis priklausysianti nuo an
glosaksų santykių su So
vietais. Dr. Ruiz Moreno 
Įsitikinimu, sutikimas su 
Sovietų Rusijos preten
duojamu Baltijos valsty
bių pavergimu, dalies Len
kijos aneksija ir Dardane- 
lių kontrole apgailėtinai 
išduotų sąjungininkų poli
tiką ir ‘reikštų stambią 
klaidą”. Baltijos ir Centra- 
linės Europos valstybių į- 
jungimas sovietų sistemon 
turėtų pasibaisėtinų pasė
kų. “Suomija, Estija. Lat
vija. Lietuva ir Lenkija y- 
ra istorinės tautos su tiek

Pergale! Pergale! Pergale! šaukiu 
Kaip jos nėra; taip neturiu.
Tikroji pergalė neveltui skirta, 
Tikroji pergalė ne vien’ krauju pirkta.

Kur guldo gyvybę mūs broliai šiandien 
Ir puola ant priešo visi iš vien, — 
Ne ten glūdi pergalė karo laukuos’ 
Tikroji mūs pergalė Dievo rankos.

Pergale! Pergale! visi mes jos laukiam’ 
Nors šio karo bausmę mes sau užsitraukėm; 
Bet ieškom tos pergalės, netinkamai 
Užmirštam, jog esame Dievo vaikai.

Laimę pasiekti tuomet tik pajėgsim. 
Kai viską kas dora, teisinga, pamėgsim.
Ir širdį pakelsim prie Dievo aukštai. 
Sieloje pamilsim Mariją karštai.

Tik tas laimę randa, kuris neatboja 
Kitų pašiepimų; bet drąsiai kovoja, 
Kovoja su savim, prieš savo ydas, 
Su Dievo pagelba tas pergalę ras.

O Motina Pergalės, būk mums globėja! 
Širdyje kiekvieno įskiepyk idėją; 
Duok mums pažinti kaip turim kovot, 
Kad šią mūsų šalį pilnai atvaduot.

Kraujuose pasruvusias seniai jau tautas 
Pakelk, pamokyk jas pirmąsias tiesas;
Duok joms pažinti, kur pergalė glūdi: — 
Ne kardo pliene, nei kulkos šūvyj;

Bet Dievo teisybėj; kai dora pamils — 
Tuomet pergalės vėliava pasaulyj iškils.

jos lietuvių veikime įneša 
Londono lietuvių parapi
jos klebonas kun. Dr. K. 
Matulaitis ir kun. J. Gu
tauskas, kurs ne tik klebo
nauja Škotijoj, bet ir lei
džia - redaguoja patrijoti- 

: nį lietuvių laikraštį — “Iš
eivių Draugą”, šis laikraš
tis yra Lietuvių R. Katali
kų Sąjungos organas. Ne
maža garbė tai sąjungai, 
kad ji Įstengia reguliariai 
leisti lietuvišką laikraštį.

Kardinolo Dougherty Krei
pimasis Dėl Penktosios 

Karo Paskolos

Nukryžiuoto Jėzaus Seselė.

Lietuviai Kariaujančioje Britanijoje

Kardinolas Dougherty, 
. Philadelphijos arkivysku- 
j pas ir Romos Katalikų 
Hierarchijos Jungtinėse 
Valstybėse dekanas, išlei
do atsišaukimą, kuriame 
ragina pilnai remti Penk
tąją Karo Paskolą “kaipo 
priemonę išgelbėti gyvy- 
bes ir sveikatą mūsų karo 
pajėgų ir ypatingai kaipo 
priemonę nugalėti priešą”.

“Yra būtina, kad tie mū
sų, kurie tiesioginiai neda
lyvauja kare nei karo sie
kiuose, turėtų aukoti savo 
dalį pergalei laimėti, pirk
dami karo bonus, pagal iš
galės”, pareiškė kardino
las.

“Nežiūrint kokius gerus 
norus turėtume, nežiūrint 

jūreivių,

(LKFSB) Škotijos Lie-Jsesne auka yra prisidėju- 
tuvių Moterų draugija ne-isios prie Lietuvos reikalų, 
seniai šventė 15 m. savo! Šalia Aušinlecko trys šei- 
gyvavimo sukaktį, Pažy- mos gyvena Skares. 
mėdama tą įvykį S. Pra- — Londono Lietuvių Fe- mūsų kareivių,

i

puolėnyte Britanijos lietu- deracija, kiek aplinkybės lakūnų ir moterų pagelbi- 
vių laikraštyje pabrėžė di-Į leidžia, plečia savo veiki- nių korpusų pasišventimo 
delius tos draugijos nuo
pelnus šelpiant draugijos 
nares nelaimėje, rūpinan
tis geru vaikų auklėjimu

mą, daro posėdžius, pla---- karas negali būti laime-
nuoja darbus ir juos vyk-Į tas be ginklų, maisto, me- 
do. dicinos ir kitų kooperaci-
— Bellshill moterų drau- jos formų. Mano viltis, kad

ir energingai darbuojan-į gijos skyrius savo 15 m. kiekvienas geras amerikie
tis išeivių lietuvių kultūri-l gyvavimo sukakčiai pami-'tis, pagal jo asmenines iš- 
niame gyvenime: ruošiant nėti, suruošė šaunią šei- galės, prisideda, kad pada-
vakarėlius, paskaitėlės, 
šitokias pramogas.
— Be didžiųjų centrų — 

Londone ir Glasgowe— lie
tuvių yra išsiklaidžiusių 
po Įvairius Britų miestus: 
Edinburghe laikosi lietu
viško vieningumo aštuo- 
nios šeimos, yra dar kelios 
šeimos, bet jos nesideda 
prie lietuviško darbo. E- 
dinburghe netgi veikė lie
tuvių jaunimo ratelis, bet 
dėl karo turėjo veikimą 
apriboti. Čia atvyksta lie
tuvis kun. Gutauskas ir po 
pamaldų, paprastai, apta
riami lietuviškieji reikalai.

Dalkeithe yra aštuonios 
lietuvių šeimos, o New- 
tongrange apie penkiolika. 
Čia lietuviai ne tik daly
vauja* specialiai lietuviams 
ruošiamose pamaldose, bet 
netgi sumeta aukų Lietu
vos vadavimo reikalams.

Vakarinėje dalyje, Gir- 
vane, yra šešetas lietuvių 
šeimų. Vasarą čionai at
vyksta daugiau lietuvių iš 
Glasgowo, poilsiui. Au- 
chinlecke yra dvylika lie
tuvių šeimų. Jos savo gau-

i

mynišką vakarienę su kal
bomis ir šokiais.
— Londono lietuvaičių 

‘Lituanicos” choras buvo 
nuvykęs Į karių stovyklą, 
savo daina palinksminti 
visokių tautybių karius. 
Trylika lietuvaičių, 
rengusių tautiniais drabu
žiais, sudarė gražų įspūdį 
ir jos buvo sutiktos gausiu 
plojimu. Kaikurias dainas 
net teko kartoti. Tas pats 
choras ir antrą kartą pasi
rodė tarp svetimtaučių — 
International Friendship 
League. Pasiklausę lietu
viškų dainelių, žmonės su 
įdomumu klausinėjo apie 
Lietuvą ir lietuvius. Šioje 
vietoje lietuvaičių chorui 
teko pasirodyti ir daugiau 
kartų, su dideliu pasiseki
mu.
— Daug gyvumo Britani-

rius 5-sios Karo Paskolos 
kampaniją sėkmingą.

Sokratas Ir
Ksantipa

apsi- Pagonių filosofas Sokra
tas turėjo labai piktą žmo
ną Ksantipą. Kartą jis il
gai kalbėjosi prie savo na
mo durų su mylimiausiais 
savo mokiniais. Matydama 
tai Ksantipa, neapsakomai 
Įtūžo ir pradėjo visaip jį 
kolioti. Sokratas nekreipė 
į tai dėmesio. Tada Ksan
tipa pagriebė ąsotį su van
deniu ir užliejo jam ant 
galvos. Bet Sokratas ir da
bar nieko nedarė, tik ra
miai atsakė: “Aš gerai ži
nojau. kad po tokio smar
kaus griaustinio bus stai
gaus lietaus”.

pat teisių laisvai bei nepri
klausomai gyventi, kaip ir 
pati Rusija. Būdamos la-'. 
bai pažangios mene, kultū
roje ir civilizacijoje visos 
jos sudaro valstybes, nusi- 
pelnusias gyvuoti” (12 p.)

Iš nacių išvaduotoje Eu
ropoje plebiscitais būtų 
galima pasitikėti tik tada, 
jei jie bus vykdomi ne 
priespaudos, bet sąžinin
gos tarptautinės kontrolės j 
priežiūroje. Sovietų gi ka
riuomenės ir jų adminis
tracijos poveikyje bet ko-, 
kie plebiscitai bus vien 
farsas, kurio pasėkoje Į- 
vvktų neabejotinas komu-' 
nizmo Įsigalėjimas — de
mokratijų savižudybė.

“AXIS DAYS ARE numberedi
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

TYLIOJ KLEBONIJOS GLŪDUMOJ

Sesuo Prie Brolio Kunigo Ligonies Lovos
Kun. J. Švagždžio Sveikata Gerėja.

ligo-
, š. m. tu-; nį. tai į ligonies sesutę. Norėjau

Amerikos Nepriklausomybės nis. Mano akvs šok-' tai į
I išvakarėse, liepos 3 d., š. m. tu

rėjau garbės įžengti į Šv. Roko suprasti judviejų širdžių troški- 
par. kleboniją. Montello. Mass .j mus... Ir mano mintis leido man 
Gavęs leidimą lipau į antrą auk-' nukelti juodu į vaikystės Jiene- 
štą. kur po kelių širdies sukreti- 'les. kai jiedu su kitais broliais 
mų ilsėjosi, ar geriau pasakius. Į ir seserimis braidžiojo Lietu- 
kovojo su mirtimi, mūsų myli- vos papieviais, parugėmis, miš
rias visuomenininkas ir veikė- kų paūksmiais. ar kruopščiai 
jas kunigas Jonas švagždys J vykdė tėvelio ar motinėlės pas- 
Vakaras buvo tvlus tvlutėlis ir kirta darba ir ar jiedu’ buvo 
giedrusis dangus pasikvietęs nors sapne sapnavę, kad štai 
močiutę - saulutę glamonėjo ir Dėdės Šamo šalyj reiks abiem, 
rengė į guolį. Pro pravirus kle-įsakyčiau laimingiem, dalintis 
bonijos langus tik vėsusis vėje- j įvairiomis broliškomis 
lis veržėsi irgi, turbūt, lankyti mis 
ligonį. Mano ausis patiko pir
mutinis moteriškas švelnutis 
balselis, kuris buvo man nepa
žįstamas.. bet labai malonus. Ir 
štai mano žingeidumo viršūnė 
pasiekta, kai įžengiau į ligonies 
kambarį — prie kunigo lovos, 
tik ką atvykusi iš tolimo Eliza
beth. N. J., būdi. vienintelė šia
me kontinente sesutė p. Budrec- 
kienė. Tai buvo du žiedu — bro
lis ir sesuo...

Bostone. Konferencija, bet ma
no konferencija bus šioje lovoj, 
— apgailestaudamas pratarė 
ligonis.

Mano mintis nuskrido ne į So. 
Bostoną, bet į Washingtoną. 
štai ši išblyškusi asmenybė bu
vo gyvu liudininku, kai Prezi
dentas Rooseveltas pasakė, kad 
“Lietuvos Nepriklausomybė ne
žuvęs, ji tik laikinai užgniauž
ta”. Taip, jis atstovavo Lie
tuves reikalus ir šiandie tik 
sapnais gyvena, nes jau šių žo
džių negali pareikšti savo žo
džiu susirinkusiai lietuvių kon
ferencijai. Supratau, kaip tai li
goniui skaudu pergyventi tie 
minėjimai, kurie rišasi su Lie
tuvos laisvės kovomis.

Pasidalinus dar keliomis min
timis. atsiprašęs, ir vėl palikau 
brolį-kunigą su seserim tolimes
niam jų kalbos pratęsimui. J-s.

WESTFIELD, MASS
LAWN PARTY

-----------------------------------------------------—--------------------------------------------------------- —--------

Success of 51 h War Loan Will Meet Acclaim of Men 
in Field and Prove Nation Is Backing Our Armed Forces

L————————— By Gen. Ike Eisenhower

“In moments of crisis in- 
volving the safety of our na- 
tive land, the American peo
ple have invariably rallied 
against the danger with cour- 
age, faith and resolution.

“For the past two years 
we have been in one of these 
crises, perhaps the greatest 
in our history. On the battle- 
field and on the home front 
men and women are daily 
making great sacrifices so 
the freedom in our way of 
life may be preserved.

“There is now in progress 
the 5th War Loan Drive to 
raiše money so as to insure 
that this conflict will be 
brought to the speediest pos- 
sible conclusion and with the

least loss in Ii ves. The com- 
plete success in the drive will 
meet the acclaim of the forces 
in the field and will be re- 
newed proof that all Ameri- 
cans are one solid phalanx of 
determination in this great 
war.

“All of us profoundly trust 
that soon the world may be 
restored to a just peace. Until 
we can, with God’s help, bring 
about that happy realization 
of our dreams, each of us 
mušt seek incessantly for 
ways and means by which the 
value of our services to our 
country may be enhanced. 
Right now we can do so by 
buying bonds. Let’s make this 
particular victory a quick and 
decisive one.“

Parapijos metinis parengimas 
— Lavvn Party įvyks šiame mė
nesį 13. 14 ir 15 gražioj vietoj 
prieš kleboniją, pradžia 7 vai. 
ir tęsis iki 12 nakties. Bus į- 
vairių dalykų laimėjimui, spe- 
cialė muzika, seniems ir jau
niems pasišokti ant geros, tik 
naujai įrengtos, platformos.

Tad prašomi netik parapijie
čiai, bet ir visi kiti iš arti ir iš 
toli, įvairiom susisiekimo prie
monėm tuose vakaruose atvyk
ti pas mus. o mes visus gražiai 
priimsime ir gardžiai pavaišin
sime.

mmti-
ir tai tokia valanda, kada 

mirties angelas drįsta veržtis, 
kad perkirtus gyvybės siūlą, 
taip šiandien reikalingo darbi
ninko Lietuvos laisvės kovose.

— Kaip sveikata, tėveli. —pra
tariau. lyg ir nežinodamas ar 
vietoj klausimas.

Per ligonies veidą perskrido 
linksma šypsena. Ar dėlto, kad 
čia pat jo sesutė, ar dėl to. kad 
ligonis jau sugrįžęs iš ligoni
nės. sprendžia, kad žingsnis į 
sveikatos pusę.

— Na. sveikam žmogui įkal
bėjo ligą ir liepė gulėti ir prie-

, šinkis. kad nori.—kaip visada 
kun. Svagždys su savo šposais. 

į taip ir šį kartą, pasisakė į už- 
klaušimą.
— Rytoju didelė diena South'iškilmės; atidarymas ir pašven-

i— Atleiskite, tur būt.... — ir 
nutrūko mano kalba.

— Prašom, prašom. — malo
niai ir skubiai pabėrė žodžius 
malonioji viešnia.

— A. Jonas, prašau sėsti. — ir 
išblyškusia ranka nurodė kėdę. 
gerokai ligos išvargintas ligo-i

HONOR ROLL IR SERVICE 
FLAG PAŠVENTINIMAS 

Ateinantį, sekmadienį tai yra 
9 dieną July, 10:30 vai. ryte 
mūsų bažnyčioj įvyks didelės

i

Mokslininkai Pataria Studentams Išmokti Mažiau 
Datų Istorijos Kursuose

Aukštesnio mokslo mo
kiniai turi žinoti 12 datų.

1612 — pirmas legislatū- 
ros susirinkimas Ameriko-

kuriuos studentai privalo je. 
žinoti. Datos ir įvykiai yra 
sekami —

1492 — Columbus
dimas Amerikos.

Bact Me rfrfaM/

(Politiškas Skelbimas) (Politiškas Skelbimas)

Nebalsuoti

Moksleiviai, kurie skun
džiasi, kad jidms reikia iš
mokti įvairių istorinių įvy
kių vardus ir datas, ku
riuos vistiek jie labai grei
tai užmiršta, randa prita
rimą nuo mūsų tautos 
mokslininkų.

j Kaipo pasekmė šio neti
kėto sutikimo, po keturių 
mėnesių Committee on 
American History, reko
mendavo išbraukti iš isto
rijos kursų vardus ir datas 
nesvarbių įvykių.

Mokslininkai tiki, kad 
moksleiviai turi žinoti kai- 
kuriuos svarbius vardus ir 
datą. Ir jie suformulavo in
formacijas kurios yra 
svarbios moksleiviams.

Pradinių mokyklų moks
leiviams jie rekomenduoja 
tik dešimt datų ir vardų,

1649 — Priėmimas “To- 
atra leration Act”, Maryland

EXTRA 
BONOS

Abrahomo Lincolno opo-
AmciiAvo [Valstybėj, kuris įstatymas nentas; Francis Parkman,
—^ae-ellano kelio- didžiausią laipsnį ti- istorikas, kuris aprašė

- - -■ kejimiškos laisvės Ameri- prancūzus Amerikoj, ir jų
7 <Xprilll/Y pCLOCL x , ... U .

1607—Įsteigimas James- °^’
nė aplink pasaulį.

Liepos 11-tą, reiškia išeiti 
prieš Ameriką!”

Karas ir Taika reikalauja vyrų, ku
rie yra su Įrodytais gabumais būti 
žmonių vadais — Lyderius Jūs ži
note, kurie gali atlikti darbą!

ROBERT F. BRADFORD
...kuris mums primena, kad 

"Kiekvienas asmuo namu fronte, kuris ne
dalyvautą balsavimuose, stato pavojun 
laisvę, dėl kurios šiandien Amerikiečiai 
kaujasi ant šimto frontu visame pasau
lyje”.
ĮRODĖ savo gabumus kaipo advokatas... 

abiejais atžvilgiais, kaip privačia prak
tika. taipgi ir kaipo aukščiausiame tei
sių ofise, šiame apskrityje, kuriame 
gyvena virš milijonas gyventojų.

...YRA vadas IŠBANDYTAIS GA
BUMAIS

ĮRODĖ, kad y/a teisingas, nuoširdus, 
mėgstąs pasitarnauti ir yra tikras pi
liečių tarnas... su jo nepalyginamu pa
sižymėjimu kaipo Valstybės Gynėjas 
Šiaurės Rajone, kurio tarnyboje jis pa
daugino nuteisimus nuo pirmutinio 
minimumo 260 iki naujo rekordo 
830 — jis buvo žmonių vėl išrinktas 
su didžiausiu balsu dauguma už visus 
kandidatus, bet kuriai vietai visoje is
torijoje Middlesex apskričio.

ĮRODĖ jis ■savo gabumus, kaipo veiklus 
visuomenės administratorius... kada, 
nepaisant didžiojo veiklumo jo rašti
nės. jis mažino savo biudžetą kas me
tai. sumažino išlaidas iki mažiausio

ROBERT F. BRADFORD
minimumo laike 25 metų ir grąžino 
Middlesex Apskričio iždui sutaupytų 
pinigų S166.000.00.

ĮRODĖ jis savo gabumą kaipo apsukrus 
viršininkas... jo vadovavimu dviejų 
Massachusetts bankų, ir trijų preky
bos įstaigų: kaipo pirmininkas Execu- 
tive komiteto Harvard Board of Over- 
seers; kaipo kuratorius Simmons kole
gijos; kaipo globėjų pirmininkas Mas
sachusetts Hospital School for Crippl- 
ed Children: kaipo narys executive ko
miteto Massachusetts Eye and Ear In- 
firmary: kaipo direktorius Norfolk 
House Center; kaipo vice-pirmininkas 
Boston Community Recreation Ser
vice; kaipo prezidentas. Greater Bos
ton Community Council of Sočiai 
Agencies.

ĮRODĖ savo gabumus politikoje... su jo 
rekordu, kaipo sekretorius Massachu
setts Valstybės gubernatoriui laike ke
turių metų sunkaus darbo laike depre
sijos ir bedarbės—kada per jo rankas, 
ėjo skuboti administracijos ir įstatim- 
davystės reikalai, kurie lietė kiekvieną 
kampą mūsų valstybės; kaipo išrink
tas atstovas į Valstybinį Respublikonų 
Seimą 1940 ir vėl 1944 metais; kaipo 
visad dirbęs eilėse Respublikonų parti
jos: kaipo veiklus patarėjas Guberna
toriaus Saltonstall visuose jo valstybi
niuose vajuose.

*

town, Virginijoj (pirma 1765 — Pra vedimas (
baltųjų kolonija Ameriko-,“Stamp Act”, faktorius,' 
je). kuris privertė Amerikos

1620 — Pilgrimų atvyki- kolonistus kilti prieš Ang
inas į Plymouthą. Ii ją.

1763 — Paryžiaus sutar-; 1817 — Sutartis tarp Ka- 
tis, kuri užbaigė Prancūzų nados ir Jung. Valstybių, 
ir Indijonų karą, 

i 1776 — Nepriklausomy
bės Deklaracija.

' 1789 — Jurgio Washing-
jtono inauguravimas, kaipo 
pirmas prezidentas.

1803 —Nupirkimas Loui- 
Į sianos valstybės nuo Pran- 
jcūzų. 
į 1819 — įgijimas Floridos 

j tinimas Honor Roll ir Service nuo Ispanų. 
| Flag, pamokslą ir pašventinimo į 1848 — Įgijimas Meksi- 
i apeigas atliks Tėvas Geraidas 
į Pasijonistas.

Honor Roll yra viena iš gra
žiausių ne tik mieste, bet ir vi- 

i soje apylinkėje. Kurioj matosi . 
j Lietuvos trispalvė ir Amerikos Boone, Sam Houston, Fer 
i vėliavos su patrijotiškumo ir
pasišventimo ženklais.

Prie kiekvieno vardo yra to 
asmens fotografija tos dalies 

Į uniformoj, kurioj tarnauja.
To garbės sąrašo įtaisytojai 

yra gerai žinomi mūsų koloni
joj du kavalieriai Jurgis Janu- 
levičius ir Jonas Baliulevičius, 
o visą tą gražų darbą atliko pa
sižymėjęs artistiškais gabu
mais Pranas Naudžius.

Service Flag, kurią įtaisė Sta
sys ir Barbora Danylai, yra la-: 
bai graži įvairiomis spalvomis 
gražiai suderinta ir atvaizduoja 
žvaigždėmis religinį ženklą’

kos teritorijų.
Apie garsius žmones 

moksleiviai turi apsipa- 
žinti kuomi sekami asme- ment. 
nys atsižymėjo: Daniel

i

| kryžių ir patrijotinį V victory. 
B.

ROBERT F
BRADFORD

santykius su indi jonais.
FLIS.

kad nereikia apsaugoti 
bendros sienos.

1823—Paskelbimas Mon- 
roe Doktrinos.

1857 — Dred Scott nu- 
sprendimas.

1887 — Įsteigimas Inter-' 
statė Commerce Komisi
jos.

1898 — Pradžia Ispanų- 
Amerikos karo.

1914-1918 — Pirmas Pa
saulinis Karas.

1920 — Pravedimas Wo- 
men Suffrage Amend-

Res. Šou 3729 Šou 4618 Į

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — !
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Albert R. Barter -
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

į pritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

ŠTAI yra Kandidatas su Įrodytais 
gabumais—Balsuok už jį liepos 11.

John W Haigis. 43 Crv-^c»-nt st
Greenfi^ld

/?< ikalavimas svarbus...
Žmogus čia.'

GREENFIELD, MASS.
Šv. Onos draugija rengia 

Lawn Party liepos 9 dieną, pas 
Agotą Dėdinienę. Fairview St.

Kviečia visus dalyvauti. Tu
rės gardžių valgymų ir gėrimų. 
Taipgi bus dovanų, ir praleisti 
laiką linksmai gražiame Dėdi- 
nienės sode. A. Dėdinas.

ANT LT.
GUBERNATORIAUS

Balsuok Valstybes 
rinkimuose 
Liepos 11 d.

1933 — New Deal pra
džia.

1939 — Dabartinio Pa
saulinio Karo pradžia.

Aukštesnio mokslo ftio- 
kiniai turi daugiausia var-

'I

nandez De Soto, ir septy
niolika kitų, kurių vardai 
svarbūs Amerikos istori
joj.

‘Junior’ aukštesnio mok- dų atsiminti — net 43.
slo mokyklų moksleiviai Samuel Gompers (darbo 
turi žinoti sekamas datas: vadas ir pirmas preziden- 

1775 — Revoliucijos Ka- tas American Federation 
ro pradžia.

1787
ma inauguracija.

1793 — Eli Whitney išra
do bevilnės valymo maši- 

Į ną.
1812 — Pradžia antro ka

ro su Anglija.
' 1820 — Missouri Kom-
' promisas.

1884 — Pirmas sėkmin
gas telegrafo vartojimas.

1860 -1865 — Civilis Ka
ras.

1869 — Užbaigimas pir
mo transkontinentinio ge
ležinkelio.

Kuomi Clara Barton at
sižymėjo (įsteigė Raudo
nąjį Kryžių), Charles 
Goodyear, Nathan Hale ir 
dvidešimt kitų.

jof Labor), Stephen A. į

VVashingtone pir- Douglas, diplomatas ir

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

, Vice-Pirmininkė — B. GailifmienS,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Parkvvay—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL ’ 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. i Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass. I čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės! 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
Dar protokolu raštininke 492 E. 7th St.. So Boston. Man,

•V. JONO EV. BL. PASALPINC8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RaAt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

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

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

II
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VIETINES ŽINIOS
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ŽINUTES
ragą

ton, Mass. Kareivis Kazimieras 
tuoj grįžo tarnybon.

Liepos 2 d., naujas kunigas 
Jėzuitas Alfonsas Jomantas,

Birž. 29 d., kareivis Kazimie
ras Boleslovas Vaičiūnas apsi
vedė su Ona Petronėle Skutuly-, atlaikė šv. mišias, Šv. Petro par. 
te, gyv. 556 E. 6th St., So. Bos- bažnyčioje ir popietines pamal-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2T12

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston, Mass.

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

I----------------------------------------------------------
Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
%

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. TROwbridge 6330

J.Rep$lti$,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

DARBININKAS 7

Ankstybos Nominacijos

Visi Lietuviai Dalyvaukime
Šį metą nominacijų balsavi

mai Massachusetts valstybėje 
įvyksta labai anksti, būtent, šį 
antradienį, liepos 11 d., 1944. 
Visi lietuviai piliečiai, vyrai ir 
moterys, privalome šiuose no
minacijų balsavimuose dalyvau
ti. Be kitų valdininkų, bus no-

DEMOKRATAI 
LAIMES SU

Politiškas Skelbimas Politiškas Skelbimas

das. Jis suteikė savo kunigišką minuojama kandidatas į guber-
žmonėms palaiminimą po visų 

Į šv. mišių ir po mišparų. Po ku- 
I rių žmonės susirinko po bažny
čia pasveikinti naują kunigą 
mūsų bažnyčioje krikštytą. Pa-! 
rapijos vaikai, seserų mokytojų 

{vadovybėje, išpildė programėlį.
Kalbėjo vietiniai kunigai. Su-

I
1

natorius. Lietuviai turėtų bal
suoti už savo draugą, dabartinį
Bostono mayorą Maurice J. To- 
biną, kuris kandidatuoja į gu
bernatorius. Maurice J. Tobin 
yra jaunas, švarus ir sumanus 
administratorius, jau antru kar
tu Bostono piliečių išrinktas šio

teikta svečiui primicijantui do- didmiesčio mayoru. 
vanėlių. _Nors lietuviai 7Nors lietuviai Bostone pra-

Tą dieną kapelionas kunigas apsigyventi prieš 75 metus 
Jonas Padvaiskas atlaikė, mūsų 

■bažnyčioje, šv. mišias 11:30 va-i*1 
pandą ryte.

Lietpos 2 d., dar $20. įėjo pa
rapijos metinio išvažiavimo fon- 

;dan. Šie prieteliai aukavo: 
Mrs. Adelė Gudienė $5, D. A. 

j Zaletskas $5. Po $2. .aukavo 
Mr. & Mrs. Anthony Sweed,
Andrius Žuromskas. Antanas-: 
Juzefina Pivariūnai, Ona B Jrių Adolfą NamaksV Bostono 
Veracka; Po $1. - N.N. ir Pau- miest0 assesorium. 
liną Dvareckienė. Ačiū!

. Į 
I 

i ir jų skaičius siekė net kelioli- 
' ką tūkstančių, bet nei vienas 
jligšiol buvęs Bostono mayoras 
nebuvo paskyręs nei vieno lietu
vio į bet kokią valdišką vietą, į 
M. J. Tobin, pirmutinis tuoj po 
išrinkimo, paskyrė jauną lietuvį 
advokatą Joną Grigalių į svar-; 
bią vietą Bostono legaliame de-Į 
partmente. Dabar nesenai vėl 
paskyrė žinomą lietuvį biznie-

TOBIN
Jo rekordas kaipo Bostono 
miesto Majoro pilnai užsitar
nauja visų piliečių paramos; 
kas tai nebūtų: industrijų 
vadai, darbininkai ir spauda 
turi paremti Majorą Tobin. 
Majoras Tobin yra pripažin
tas kaipo vienas gabiausių 
administratorių šioje šalyje. 
Kaipo gabus lyderis — be 
klausimo yra vienas stip
riausių kandidatų.
Jis yra pirmaeilis Bostono 
miesto Majoras,... jis bus 
pirmaeilis Massachusetts 
Gubernatorius.

BALSUOKITE

Liepos 4 d., tapo pakrikštytas 
Juozas Vilimas Vilimo Juozo- 
Onos (Kavaliauskaitės) Casey.

Liepos 3 d., prasidėjo vaikams 
vasarinė mokykla, Seserų mo
kytojų vadovybėje, 492 E. 7th 
St. salėje ir kambariuose. Susi
renka labai gražus būrys ber
naičių ir mergaičių pasilavinti 
ir pasilinksminti. Apart moks
lo vaikučiai dar turės savos rū
šies piknikus erdviame kieme.

LANKĖSI

Pirmadienį, “Darbininke” lan
kėsi p. J. Leonaitis iš Hartford, 
Conn. ir Feliksas Rumskas iš 
New Haven, Conn. Atsilankymo 
proga, p. Rumskas kalendo
riaus fondui aukojo $2.00. Abu 
svečiai yra nuoširdūs “Darbi
ninko” prieteliai.

Tą dieną lankėsi p. Valerija 
Kazlauskienė su dukrele Nancy 
iš Brooklyn, N. Y.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
dvi viešnios iš Brooklyn, N. Y., 
būtent, p-lės Genovaitė Zovytė 
ir Karpiūtė. Jos praleidžia šven
čių vakacijas Didžiame Bostono 
Metropolyje.

Jis tikrai; 
davė lietuviams “New Deal”. 
Tapęs gubernatorium, beabejo 
paskirs daugiau lietuvių, ir iš 
kitų miestų, į valdiškas vietas. 

M. J. Tobin yra nepaprastai 
prielankus lietuviams, visuomet 
kviečiamas atsilanko į lietuvių 
parengimus ir nuoširdžiai trok
šta, kad po šio karo Lietuva vėl i 
būtų laisva ir nepriklausoma. į 

Atsilankęs į Naujos Anglijos! 
Lietuvių Konferenciją, liepos { 
4 d., 1944, pasakė įspūdingą’ 
kalbą. “Nebus pasauly taikos 
ir ramybės po šio karo jei ne
bus laisvos Lietuvos”, sakė M. 
J. Tobin.

Todėl, mes lietuviai, visi, iki 
vienam, šį antradienį, liepos 11 
d., eikime balsuoti ir balsuoki
me už tinkamiausią kandidatą į 
gubernatorius — Maurice J. To
bin. Bostono Pilietis.

Politinis Skl.

Kryželis, Kuri Naktį, 
Tamsoje Galima 

Matyti

MAYOR IMAIJRICE J.

TOBIN
GOVERNOR

TOBIN FOR GOVERNOR COMMITTEE Hpnry C. Walsh. Chairman. Boston

Kas Yra Trojos Arklys?

3

Hinsdale, III.
Pereitą penktadienį lankėsi 

buvęs “Darbininko” administra
torius Vaclovas Šereika iš Ker
ny, N. J. Atsilankymo proga, 
p. šereika atnaujino metanus 
“'Darbininką” ir įstojo į Liurdo 
knygos Rėmėjus, aukodamas 
$5.00 knygos fondan.

Pagal Homero raštų, žiloje, 
{ senoyėje graikai buvo apsupę 
{Trojos (prie Aegean jūros) 
; miestą ir jo per dešimtį metų 
I negalėjo paimti. Tuomet jų va- 
i das sugalvojo gudrybę — pa- 
į dirbdino milžinišką medinį ark- 
! lį. Į jo vidurius sulipo daug 
graikų kareivių. Naktį jie tą 

j “arklį” paliko prie Trojos mies- 
Į to vartų, o patys pasitraukė į 
laivus. Trojiečiai, pamatę,* kad 
graikai pasitraukė, atidarė var
tus ir su džiaugsmu įstūmė tą 
“arklį” į vidų. Naktį, kuomet 
visi sumigo, tai kareiviai iš to 
“arklio” vidurių išlipo atidarei 
Trojos miesto vartus ir suleido sumažinti transportacijos 
į laivus pasitraukusią graikų sunkumus> praneša pik. J. 
kariuomenę. Tuomet prasidėjo Monroe Johnson, Office of

Atšaukiamos Konvencijos, 
Kad Sumažinus Transportą* 

cijos Sunkumus

Daug organizacijų visa
me krašte atsiliepia į pra
šymus atšaukti nesurištas 
šu karu konvencijas, kad

trojiečių skerdynės ir miesto 
deginimas.

BALSUOTOJAI WARD 6 
Dalyvaukite nominacijų rinkimuose 

11 d.
ir vėl nominuokite lietuvių draugų, dabartinį atstovų

JOHN E. POWERS
Representative

LIETUVIŲ PILIEČIŲ
dėmesiui

John E. Powers, Massachu
setts legislatūros atstovas iš 
South Bostono yra užtikrintas, 
kad jis vėl bus nominuotas už
imti tą pačią vietą. Rinkimai į- 
vyks Liepos 11 d.

Jis yra užsitarnavęs lietuvių 
demokratų balsuotojų paramos, 
nes jisai sumanytojas pravesti 
įstatymą, kuris priverstų duoti 
pamokas lietuvių kalba bet ku
rioje mokykloje, kur tik tėvai 
to reikalautų. Šis įstatymas 
1941 metais buvo atmestas tik 
keturiais balsais. Vėliau atsto
vas Powers vėl bandė šį įstaty
mą pravesti, bet be pasekmių. 
Jisai yra pasiryžęs būtinai jį 
pravesti ateityje.

į
Atstovas Powers yra ilgiau-! 

šiai atstovavęs South Bostoną: 
valstybės legislatūroje, ir kada; 
tik lietuviai pas jį kreipiasi, jis 
visados patarnauja.

Jis yra svarbiausios legislatū
ros komiteto narys, — Ways 
and Means. Per šio komiteto 
rankas eina kiekvienas įstaty
mas, kuris liečia išlaidas. Pe
reitą metą šis komitetas svars
tė įstatymus, kurie reikalavo 
$180.000,000.00 išlaidoms.

Amerikos Legijonas ir kitos 
veteranų organizacijos randa, 
kad atstovas Powers yra tikras 
veteranų draugas ir rūpinasi 
veteranų, jų šeimų, našlių ir 
vaikų reikalais. Massachusetts 
Darbo Federacija taipgi jį in- 
dorsavo kaipo darbininkų prie- 
telių.

Todėl lietuviai rinkimuose lie
pos 11 d. nepamirš savo ir vete-

ranų ir darbininkų draugo ir jį 
vėl nominuos juos atstovauti 
kaipo savo representative. Pa
dėkite kryžiuką prie John E. 
Powers vardo. Politinis Skl.

IVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA Dorchestery- 

je 3 šeimynų. 18 kambarių pui
kus namas. Namas randasi ge
roje padėtyje, netoli stritkarių 
ir požeminių traukinių, bažny
čių ir mokyklų. Telefonuokite 
PAR 2790-M.

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name ant pirmo aukšto 5 
šviesūs, garu apšildomi kamba
riai. Renda pigi. Atsišaukite 
tuojau: Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Perkms Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graboriu* ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

“Darbininko” administracija 
ką tik gavo iš New Yorko pa
statomų ant stalo šryžiukų, ku
rie galima matyti ir didžiausio
je tamsoje. Jie parsiduoda po 
50c. Su prisiuntimu 60c. Užsa
kymus siųskite “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston; 
Mass.

LANKĖSI

Trečiadienį “Darbininke” lan
kėsi “Draugo” redaktorius Leo
nardas Šimutis, lydimas vietinio 
klebono kun. Pr. Virmauskio.

Ketvirtadienį lankėsi klierikas 
Vladas Brazauskas,

Defense Transportation 
direktorius. Taip pat iš 
gautų pasiteiravimų ODT 
atrodo, kad ir daugiau ki
tų organizacijų planuoja 
atšaukti krašto, apylinkių 
ar vietinius suvažiavimus 
šiai vasarai ir rudeniui.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

“Ypatingai džiuginantis 
reiškinys, kad pirmą kartą 
visi bombnešių fabrikai 
pasiekė ar prašoko jų indi- 
dualines mėnesio progra
mas,” pasakė Wilson. “Tai 
įima skubiai reikalingus 
keturių - motorų, tolimų- 
šaudymų bombnešius. 
Viršprograminė gamyba 
buvo taip pat atlikta la
bai reikalingoje transpor
to lėktuvų kategorijoje.”

4
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

Puiki Orlaivių Gamyba
Gegužės mėn., orlaivių 

gamyba prašoko visas pro
gramas 2 procentais, išlei
sdama 8,902 visų tipų or
laivių, praneša Charles E. 
Wilson, Aircraft Produc- 
tion viršininkas.

POLITIŠKI SKELBIMAI

V DAY DRIVE TO VICTORY

Savininkasr

258 West Broadvvay,
Bn-rnnkM— Hamnct

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Savininkai

220 E SL Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI 

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

| 738 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

DIAMOND CAFE Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

e

XXX%XXXWWX%%XXXXXM%%X%X%XXXXXXXXXXX*%%XX%XXXXX%XX3«

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Former ŠEN. LAURENCE

CURTIS
Darbštus ir patyręs 

publikos oficialas kaipo 
U S. Attorney Padėjėjas. 

Boston City Councillor 
Valstybės Senatorius ir 

Representantas.
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Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolynas, R. D. I, Putnam, 

Connecticut
Su J. E. Hartfordo Vyskupo 

McAuliffe pritarimu ir palaimi
nimu liepos mėn. 5 d. Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne prasi
dėjo mergaičių rekolekcijos ir 
stovykla arba “camp" su lietu
vių kalbos kursais. Tėvų ir mer
gaičių susidomėjimas jais pasi
rodė tikrai didelis. Jau yra Įsi
registravusių 50 mergaičių ir 
vis dar kreipiasi naujos kandi
datės. kurios tuo tarpu nebega
li būti priimtos, nes visos vietos 
jau užimtos.

Tačiau dėl šeiminių aplinky
bių ne visos mergaitės galės da
lyvauti camp'ėje visą laiką. Kai 
kurios yra atvykusios tik vienai 
ar dviem savaitėm. Į jų vietas 
galės būti priimamos tos. kurios 
pradžioje nebegalėjo patekti.

Mergaičių rekolekcijas veda 
kun. Dr. K. Stadalninkas, MIC.

Birželio mėn. 16. 17 ir 18 dd-. 
buvo uždaros rekolekcijos mote
rims N. Pr. Švč. P. Marijos Se
serų laikomuose Poilsio Na
muose. Thompsone. Rekolekci
jose dalyvavo trisdešimt su vir
šum moterų. Visos rekolekcijų 
dalyvės buvo labai dėkingos re
kolekcijų vedėjui kun. Dr. V. 
Andriuškai. MIC. už labai Įspū
dingas ir nuoširdžias konferen
cijas.

Kadamgi taip pat darbo ir į-; Gražus vasaros metas vilioja 
t: visus prie vandenų ir bei sodų 
| , pailsėti po sunkaus dienos dar- 
| bo. Sunku yra dalvvati susirin- 
|! kimuose bei dabartinio karo 
| darbų 
į daro 
t niems j
I > 
| i 
j ' sų kolonijos veikėjams arba A 
* merikos Lietuvių Tarybos sky-

rų naminių 
visos norėjusios 
naudoti tomis 
tai rengiamos antros 
moterų rekolekcijos 
(September) mėn. 1. 2

va. r aplinkybių ne 
galėjo pasi- 

rekolekcijomis. 
uždaros 
rugsėjo 
ir 3 dd.

25

NEW HAVEN, CONN.

u.

Šv. Rapolo ligoninėje šiuo 
tarpu randasi Veronika Kar- 
kauskaitė. sesutė mūsų ilgame
čio buvusio klebono kun. V. P. 
Karkausko. kuris šiuo tarpu 
klebonauja sėkmingai Ansonia.; 
Conn. Veronikai padaryta rim
ta akies operacija ir kiek vėliau 
bus daroma operacija ant ant
ros akies.

Visi pažįstami ir geri drau- 
gai-gės pasimelskim, kad gera- 
SIS 
gai
vėl galėtų 
želi bei kleboniją, kurioje ji sa
vo broliui rūpestingai dirbo ir 
tarnavo. Būtų malonu, kad pa
žįstami draugės ją aplankytų, 
nes yra visų išsiilgusi.

Dievas duotų, kad sekmin- 
pavyktų operacijos ir kad 

sugrįsti į savo dar-

Violeta Gradeckaitė. 
klebono sesutė, paskirta 
ter S' 
kursų

SIBIRO TREMTINIO LAIŠKAS 
IŠ MEKSIKOS

BACK OLR MEN WITH FIGHTING DOLLARS
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Kai žvelgi Tu į mus 
iš aukštybių.

Mūsų žaizdos gyja.
O, priglausk našlaičių 

vargą kartų,
Motina Marija!
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Vėtros laužo medį jauną. 
Laimės namas šlyja — 
I Tave mūs ašaros, 

kaip upės sriaunios,
Motina Marija.
Į tave marios teka, 
Kaip lietus jos lyja —
Į Tave mūs lūpos šneka, 
Motina Marija.

Aš Tave širdy kaip 
liepsną jausiu,

Motina Marija,
Ir kartoti Tavo švento 
vardo niekad nepaliausiu, 
Motina Marija.

Saulės Brolis.

Birželio 30 d. mirė Antanas

I

musų 
Webs- 

mokvklos vasarinių 
perdėtinė - principai.

Sveikinam jauną mokytoją ir 
linkime sveikatos. ištvermės 
sėkmingai atlikti savo pareigas 
šią vasaros sezoną.

riui susirūpinti apie steigimą' Reiškiame gilią užuojautą ve- 
Lietuvos žmonių šelpimo sky- lionės motinai, još seselėms ir 
rių arba komisija, šis darbas broliams ir visai giminei, 
yra gana svarbus ir reikalingas, 
nes mūsų tėvynė pergyveno
dviejų okupantų priespaudą. Dobrikas, 79 m. amžiaus. Pali- 
kurie nualino kraštą, išplėšė ko nuliūdime sūnus ir dukterį, 
viską ką tik galėjo pajudinti, ir Palaidotas Švč. Marijos kapuo- 
išvežė vienus į Sibirą, kitus į se. Amžiną ramybę suteik jam, 
koncentracijos stovyklas, ku- Viešpatie! T. M.
riose dar ir dabar kenčia vargą,I 
skurdą ir badą. Taigi mes gy-' 
vendami laisvame krašte pasi-1 
darbuokim savųjų brolių ir se
sių labui.

LVC Piknikas Parapijos 
Naudai

Juozas Kasinskas
> • Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

? Patarnavimas Dieną ir Naktį 
| 602 VVas'nington B!va. 
I BALTIMORE 30. Md.
S Tel. Lexington 8595
5 Limosinai dėl visokių reikalų

skirtingos valandos su- 
sunkumus skaitlinges- 
susirinkimams įvykdinti. 

bet nekreipiant atydos į visus
sunkumus jau būtų metas mū

Šią savaitę gautas laišl.as nuo, 
Cpl. Jono Matulaičio iš Italijos.; 
kuriame rašo, kad buvo nuvy-J I kęs į Romą aplankyti Jo Malo
nybę Vyskupą Bučį ir kun. Dr. 
J. Vaitkevičių ir kun. K. Kriš- 

! čiukaitį. Sako, pasimačius iš 
džiaugsmo visiems ašaros per 
veidą nuriedėjo, visi įdomavo ir 
klausinėjo apie Tėvų Marijonų 
darbuotę Amerikoje. Jf.

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

EPSįN&įt
IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

THE NOOSE

tyi

NEW BRITAIN, CONN.
TRAGIŠKA JAUNUOLĖS 

MIRTIS
Liepos 1 d. apie 7 vai. vakare. 

Stanley Municipal maudynėse 
prigėrė Onutė Ručinskaitė. 16 
metų amžiaus, gyv. su savo mo
tinėle ir vyresne sesele. 66 
Dwight St. Viena žydė pastebė
jus. kad Onutė skęsta, tuoj pra
nešė gyvybės saugotojams, ku
rie tuojau ištraukė iš vandens. 
Du gydytojai ir iš publikos gy
vybės saugojimo žinovai darė 
viską, kad išgelbėti, bet veltui.

Tuojau buvo atvežta motina, 
kuri labai jaudinosi, kada matė, 
jog gyvybės saugotojai darė 

' viską ką gali.
A. a. Onutė buvo nepaprastai 

linksmaus būdo, kalbėjo gra
žiai lietuviškai ir niekur nesi- 
gėdino lietuviškos kalbos. Visus 
ir visuomet sveikino lietuvių 
kalba. Priklausė prie Sodalici- 
jos jaunesniųjų skyriaus ir bu
vo veikli narė. Todėl liūdi ne 
tik visos draugės, bet ypač liūdi 
jos motinėlė, netekusi jauniau
sios dukrelės: liūdi ir seselė E- 
leonora. Buvo didelis skausmas 
ir jos broliams, kai sužinojo a- 
pie Onutės tragišką mirtį. Jie 
yra karo tarnyboje. Jonas ran
dasi laivyme. kur nors Pacifike. 
Juozas yra sergeantu kur nors 
Hawaii.

Prie karsto buvo sudėta daug 
: gėlių ir dvasinių bukietų. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių.

Palaidota iškilmingai liepos 
4 d. iš Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčios Švč. Mari 
jos kapuose šalę jos tėvelio, ku
ris yra miręs 13 metų atgal.

Viešpatie, priimk jos vėlę am 
žinybėn.

pasiekti Persiją. Dėl ligos 
jisai buvo iš armijos atlei
stas ir drauge su daugeliu 
vaikų, našlaičių bei mote
rų (vyrų buvo tuose eše
lonuose mažai), atvyko į 
Meksiką. Čia jiems gelbsti 
Amerikos įstaigos (Rau- 

idonasis Kryžius), duoda 
Į jiems maistą. Meksikos 
i vyriausybė neduoda jiems 
! leidimų darbui, taipgi ne
įleidžia išvykti į USA, nors 
; kaikurie giminės ir norėtų 
savuosius išsivežti. Tam 

j tremtiniui daug suramini- 
j m o duoda malda. Jisai 
i daug meldėsi būdamas 
i bolševikų kalėjime, o da- 
\ bar kas rytas eina išklau
syti šv. mišių, kurias laiko 
, jų stovyklos koplyčioje.
Vakarais būna pamaldos. 
K. Andriuškevičiaus sesuo 
buvo ištekėjusi už lietuvio 
Širvintų miestely.

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko lenkai buvo išgavę teisę 
dalį savo tremtinių iš Si
biro išsigabenti. Su len
kais iš ištrėmimo buvo iš
vaduota ir šiek tiek lietu
vių kilmės vilniečių. Dalis 
tų buvusių tremtinių da
bar yra apgyvendinta 
Meksikoje. LKFSB šiomis 
dienomis gavo laišką iš 
vienos tokios tremtinių 
kolonijos — Colonia Santa 
Rosa, Mexico. Rašo Kazi
mieras Andriuškevičius. 
Jisai apie 25 kilometrai 
(apie 10 mylių) nuo Vil
niaus ir apie 8 mylias nuo 
Lietuvos sienos turėjo ūkį. 
Bolševikai jį areštavo ir 
padėjo į Vilniaus kalėjimą. 
Nieko prie jo neprileido ir 
jis nežino, kas nutiko su jo 

ir senute 
pakelti 

sunkius tardymus, tyrinė
jimus ir po to jį išvežė į 
Rusiją, kur irgi sėdėjo ka
lėjime. Čia turėjo daug iš
kentėti, ypač, varginamas 
bado. Paskutiniu metu ji
sai kalėjime sėdėjo dides
nėje kameroje, drauge su 
lietuviais kariškiais —pul
kininku, majoru ir kapito-Į 
nu. Lietuvis karininkas I Andriūnas, sėdėjęs toj pa
čioj kameroj, pasakojo 
jam, kad iš Lietuvos išvež
ta labai daug valdininkų ir 
šiaip pasiturinčių žmonių.

K. Andriuškevičius po I 
amnestijai (kuri įvyko,' 
turbūt, po lenkų-rusų su-j yra ainis, devintos kartos, pa
tarties) buvo iŠ kalėjimo I mojo Massachusetts valstybės 
paleistas ir įstojo į lenkų I gubernatoriaus, William Brad- 
armiją. Taip jam pasisekė ford- Politinis Skl.

I

vice pirm.; kun. A. Tamoliūnas
ir Julija Janušonis, raštiniu- Žmona, Sūneliu 
kai: K. Steponaitis, iždininkas; j motina. Turėjo
K. Lukas ir M. Nirosky, 
globėjos.

ELIZABETH. N. J

iždo
S-ta.

Netc Beit itin, Conn. — Lietu
vių Veikimo Centro pastango
mis įvykęs birželio 25 dieną pik
nikas Šv. Andriejaus parapijos 
naudai davė gražaus pelno su
moje Sl.080.00.

Piknikas taip gražiai pavyko 
; dėl to. kad puikioje kleb. kun. 
1 M. A. Pankaus vadovybėje stojo 
'sumanūs darbininkai, kurie at
sidavusiai dirbo, kad daugiau 
būtų pelnyta parapijos naudai.

Čia skelbiame vardus tų dar
bininkų, kurie atsakingai ėjo 
pareigas skirtose vietose.

Prie durų: 
Steponaitis.

Prie baro: 
Mičiūnas, J. 
Hicks ir S. Rudnickas.

Pardavinėjo barėekius: 
Jurkuniūtė ir C. Covaleski.

Prie stalų tarnavo: O. Sintau- 
tienė, A. Covaleski. M. Hicks, C. 
Navroth. S. Milukienė ir E. Ra- 
vickiūtė.

Prie laimės rato dirbo: 
Norkūnas ir J. Covaleski.

Prie valgių: M. Uždavinienė, 
A. Šatienė ir J. Mack.

Prie sūrių rato: B. Mičiūnie- 
nė, O. Radzevičienė, K. Norkū- 
nienė. M. Nirosky ir O. Jankau
skienė.

Reikia pažymėti, kad visi ir 
visos uoliai dirbo, bet daugiau
sia pasidarbavo gražiems rezul
tatams pelnyti ypatingai šie 
darbuotojai: kleb. kun. M. A. 
Pankus, kun. Juozas J. Matutis, 
Viktoras Smtauta ir sumani 
veikėja Julija Janušonis.

Už atsidavusį ir gražų pasi
darbavimą pikniko darbinin
kams kleb. kun. M. A. Pankus 
liepos pirmąją, 8 vai. vakare, 
parengė vakarėlį, kuriame pa
vaišinta visi dalyviai, pasakyta 
gražių kalbų ir prie malonios 
žavios muzikos gražiai pasi
linksminta.

Džiugu, kad Lietuvių Veikimo 
Centras užsimojo platų darbą 
varyti šv. Andriejaus parapijos 
gerovei Auksinio Jubiliejaus 
proga.

Lietuvių Veikimo Centro sąs- 
. tatas tokis: kleb. kun. M. A» 

Pankus, garbės pirmininkas ir 
dvasios vadas; Viktoras Sintau- 
ta, pirmininkas; A. Mičiūnas,

M. Nevulis ir K.

A. Stoskelunas, 
Raškevičius,

A.
C.

Birželio 17 d., mūsų parapijos 
choro seniausiam nariui, Anta
nui Pranskiečiui, kuris 45 metai 
kai gieda chore, buvo surengtas 
netikėtas pagerbtuvių balius. 
Pagerbtuves surengė choro ve
dėjas komp. J. Žilevičius para
pijos choro vardu. Jam pagel
bėjo vakarienę prirengti Justi
na Banienė ir Elzbieta Litvinie- 
nė. Joms prigelbėjo būrys vieti
nių moterų veikėjų. Programą 
choras pildė ir solo Iz. Buniūtė, 
duktė jubilianto Vera Pranskie- 
tis. Svečių buvo pilna svetainė, 
vakaro vedėju buvo M. Saliklis. 
Gražias kalbas pasakė klebonas 
kun. J. Simonaitis, dr. kun. J. 
Starkus, kun. J. šeštokas, teisė
jas McGuire. Visa eilė koloni
jos veikėjų sveikino ir gėrėjosi 
jo pasišventimu nuo 1898 metų 
giedoti be pertraukos chore. 
Prie to gieda ir dvi jo dukteris 
— Vera ir Salomėja. Tikrai re
tas asmuo. Taip pat pasveikini
mo eilutes, kurias parašė EI. Li- 
tvinienė, pasakė Valerka Mažri- 
miūtė ir Verutė Budreckiūtė.1 
Bendrai imant vakaras sudarė 
gražaus įspūdžio ir pasiliks il
gai malonioje atmintyje.

Choro Kor.

I

i ROBERT F. B R AP FOR D
Middlesex Apskričio Valsty

bės Gynėjo, Robert P. Eradford 
kandidatūra į Lieutenant Go- 
vernor yra indorsavę žymūs 
respublikonų vadai iš visų dalių 
Massachusetts valstybės.

P-nas Bradford ką tik sugrį
žo iš Chicagos. kur jis buvo ats
tovas Respublikonų Partijos

i seime lygiai kaip jis buvo atsto
vas 1940 metais. Jis yra žino
mas kaįpo vienas gabiausių iš 
jaunųjų respublikonų vadų.

Jis yra 41 metų amžiaus, ve
dęs ir turi keturis vaikus. Jis
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

1
*

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-RE.

PENKTOJI 
KARO 

PASKOLA 
Atremkite 
ataką— 
pirkite 

daugiau, negu 
pirmiau.

Kad sutaupyti 
karo medžiagą 

Dėdei Šamui, Old 
Golds per vasarą 

nebenaudos 
“cellophane” 
apvalkalų.

KUO ŠVIEttSfflS...
TUO GtffiSMS!

Obuolių “Medus” 
Old Golds Šviežiais r<
• Jūs norite puikaus tabako, suprantama. 
Taipgi jūs norite, kad jis būtų šviežias! 
Obuolių ‘•Medus" pagelbsti užlaikyti natū
ralų šviežumą Old Gold’s puikių tabakų. 
“Kas nors nauja tapo dadėta" j tuos ta
bakus. Tai Latakia, brangūs Importuoti 
lapai, kurie pa<fa«/ turtingesnį skonį. Pa
bandyk Old Golds.— ------ —

Užlaiko




