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Jūsų korespondentas tu
rėjo progos skaityti laišką, 
atsiųstą iš vienos D. Bri
tanijos valdomos koloni
jos, rašytą savo broliui ba
landžio 26 d. Tarp daugeli 
asmeninių dalykų yra vie
tų, kurios svarbu žinoti 
plačiajai visuomenei. Čia 
patiekiu kai kurias ištrau
kas... “jau mes penkti me
teliai kaip tąsomės po pa
saulį; tik vienas Dievas ži
no ką mes pragyvenom. 
Atėjo pas mus 1940 m. va
sario 10 d. sovietai anksti, 
dar vaikeliai miegojo. Pri
ėjo jų pilni nameliai su 
šautuvais, su šobliomis. 
Apstojo mus ir davė mums 
40 minučių rengtis ir ne
davė mums nieko pasiimtu 
su savim. Kai gyvulius 
mus sugruzino tamsiuose; 
vagonuose, nedavė nei 
vandenio atsigėrimui... Iš- žinias, kad Lietuvos,__
vežė mus Rusijon į Sibiri- vjjos įr Estijos profesinių 
jos girias su daugybe snie- sąjungų atstovai turėjo 
go, kur tik meškos gyvena siaptą susirinkimą Rygoje 
ir jokių kitokių paukštelių jr £įa pasįsakė už tų kraš

tų nepriklausomybę. Ten 
pat, Rygoje, turėjo savo 
posėdį ir Baltijos social
demokratų atstovai. Jų 
konferencija aiškiai pa
brėžė, kad jie yra įgalioti 
ir Lietuvos socialdemokra
tų vardu. Net ir šie kai- 

! riausiųjų nusistatymų • 
'žmonės vieningai pasisakė 
už visų Baltijos tautų, tai
gi ir Lietuvos, laisvę ir ne
priklausomybę.

Vilniuje, Kaune Ir Mariam* 
polyje Vykę Sukilimai, 

Sako Maskva

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) LIEPOS (July) 11 D.. 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS
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Londonas, liepos 10 — 
Maskvos radio skelbia, 
kad kai Vokietijos naciai 
paskelbė karo stovį Vilniu
je, tai ten, Kaune ir Ma- 
riampolyje įvykę sukili
mai.

Vėliau apie sukilimus ne
buvo žinių.

Suvažiavimas Rygoje — 
Už Lietuvos Laisvę

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas atsiun- 
_j iš patikimų šaltinių 
gautą pranešimą, patvirti
nantį anksčiau girdėtas 

, Lat-

nesimatė. Vertė dirbti tuo
se begaliniuose snieguose, 
girias kirsti. Manėme, kad 
žūsime, nors daug mūsų 
brolių ten žuvo. Buvo tokie 
laikai, kad ir valgyt nieko 
nebuvo, tuosyk žoles val
gėme, o kai sniegas užeina 
ir žolių nebėra. Žmonės 
krito kaip lapai nuo me-l 
džių. Bet Dievulis nedavė' 
mums žūti, išgelbėjo mus. j 
Davė progos man su žmo
na, trimis vaikeliais ir bū
reliui išlikusių dar pusgy
vių, dasigauti į šalį, aba
zam Supranti broleli, kad 
abaze gyventi mažas ma
lonumas, bet sulyginus su 
Siberijos pragaru, mes čia 
jaučiamės rojuje esą. Tik 
nelaimė, kad oras mums 
blogai veikia, dažnai tenka 
būti ligoninėje su tuo ne
laimingu drugiu. Daug 
tenka nuo jo kentėti...”

• v

Lietuviškoji Bakūžė Sibiro 
Taigose

(LKFSB) Chicagoje gau
tas laiškas iš Sibiro nuc 
Zinos ir Lidijos Antanaus- 
kų. Juodvi gyvena Novosi
birsko apylinkėse, Sibiro 
taigose, Matyt, kad joms 
pasisekė išeiti į šiokią to
kią laisvę ir įsigyti mažą 
bakūžėlę prie upės kranto, 
kur tyrlaukių nuošalumas 
bet kur laikraščiai vis dėl 
to pasiekia. Abidvi jos dir
ba kolchoze. Jos liūdi, kad 

' tėvas nuo jų atskirtas ir 
kad negauna laiškų nuc 
savo artimųjų iš Sibiro. 
Jos prašo atsiliepti Joną. 
Oną ir Rūtą Urbanus, ki
lusius nuo Zarasų ir pas
kutiniu laikotarpiu gyve
nusius Chicagoje. Prašo
me p. Urbonus kreiptis į 
“Draugo” redakciją gauti 
smulkesnių informacijų 
Iš Sibiro laiškas siųstas 
paprastu, ne oro, paštu, re
gistruotas ir atėjo per ke 
turis ir pusę mėnesio.

Sovietai Vėl Lietuvoje

I

Gražus vaizdas. Tai Hollandia salos, kurias amerikiečiai netikėtai pa
grobė iš japonų.

M
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PASIEKĖ LATVIJOS SIENĄ

Užėmė Lydos Geležinkelių Junginį

Britų Karo Jėgos Užėmė Caen
Amerikiečiai Laimėjo La Have(LKFSB) Iš Lond’ono

gavome pranešimą, kad 
Vilniaus okupuoto jas gen.

i L. Želigovskis aiškiai per
simeta į Maskvos pusę. Jo 
mintis — sujungti visus pos 10 — Caen miestas, po j _ ~
slavus į vieną valstybę ir smarkių bombardavimų ir į Vėl 213 Japonų Žuvo Biak

Saloj

Mirė Raudonojo Kryžiaus
Pirmininkas
---------- ! c

■valdyti pusę Europos. Toji mūšių, teko Britų ir Ka- 
nnrlioAni Irom Trirrrv rvr cj

Hot Springs, Va. — Lie
pos 2 dieną mirė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas, Norman H. Da- 
vis, 66 metų amžiaus. Jis 
buvo įžymus vadas, pažįs
tąs ir kitas tautas, ypač 
lietuvius, nes jis yra lankę- 
sįs Lietuvoje.

Velionis Norman H. Da- 
vis, prezidentaujant Wil- ..jr, o____ v__ r__.
šonui, Hooveriui ir Roose- ■ klausioj valandoj, 
veltui, yra buvęs įvairioseį govskio pavyzdys tą pa- 
diplomatinėse pareigose. Įtvirtina.

cirko žiūrėti buvo apie 
10,000 žmonių, daug vai
kų. Kilo panika ir daug 

donoji armija apsupa Vii- vietoje suaugusių ir vaikų 
niaus miestą ir atkerta na
cių kariuomenę nuo susi
siekimo su kitomis kariuo
menės dalimis.

Viena raudonosios ka
riuomenės dalis užėmė! 
svarbų Lydos geležinkelio’ 
junginį, kurie eina nuo 
Vilniaus į Varšuvą ir Lydą 
ir pasiekė Latvijos sieną. 
Raudonieji eina tiesiog į 
Dvinską ir Rygą.

Kaip praneša iš Mas
kvos, Vilniaus gatvėse ei
na žiaurūs mūšiai. Naciai 
sutraukė daugiau kariuo
menės į Lietuvą, sako So
vietų žinios. Kaip tikrai y- 
ra sunku pasakyti, tačiau 
visiems žinoma, kad Vo
kietijos naciai traukiasi iš» 

į rytinio fronto. Į
Sovietų raudonoji armija 
eis porodys ateitis.

Galima suprasti, kad Lie
tuva pergyvena baisiau
sias karo pasėkas.

Londonas, liepos 10 — 
Maskvos žinios praneša, 
kad Sovietų Rusijos rau-

žuvo. Iki šiol mirė 157 
žmonės, iš kurių apie 90 
vaikų.

Valdžia patraukė atsako
mybėn cirko viršininkus, 
nes paaiškėjo, kad neprisi
laikyta įstatymų, kad ap
saugoti pastatus nuo kata
strofos.

64 Angliakasiai Užversti 
Kasykloje

Iš Aukščiausio Alijantų darė priešui nemažai nuo- 
Ekspedicijos Centro, Jie- stalių.

Bellaire, Ohio, liepos 10
— Pereitą savaitę įvyko 
nelaimė Povvhatan kasyk
loje. Užversta 64 darbinin
kai.

Tuoj patyrę darbininkai 
puolėsi gelbėti nelaimin- 

Kata^ toli &us^ems- Per 250 pėdų že- 
•mės gręžiama skylės, kad 
per jas būtų galima nuleis
ti užverstiems darbinin
kams maisto ir vandens.

valstybė tai Sovietų Rusi- nadiečių karo jėgoms.
Tuo pačiu kartu Ameri- Iš Alijantų Centro, Nau- 

jėga kiečių karo jėgos užėmė joji Gvinėja, liepos 10 —
ja. Savu laiku gen. Želi
govskis klasta ir 
veikdamas Vilnijoje nore- svarbų komunikacijos cen- Praneša, kad amerikiečiai 
jo pasitarnauti Lenkijai, trą, La Haye du Puits mie- kareiviai medžioja užsili- 
TaČlaU k°S ]__J-’ x — o f o ir. imc+o Vnvmon/liini "Dlcly-

vynės gerovės parduoda 
Į savo sąžinę, tas progai pa
sitaikius, parduos ir tėvy
nę, gal net jos pačioj sun-

Želi-

I

neva, dėl tė- stą ir uostą Normandijoj, kusius japonus Biak saloj.
. --------žiaurių Toje medžioklėje ameri-

! kiečiai nužudė dar 213 ja- 
toje

po penkių dienų 
kautynių.

Naciai neparodė didelio ponų, kurie slapstėsi 
atsparumo Caen miesto 
gynime. Britai įėjo į tą 
miestą vidunaktį. Britams 
užėmus Caen miestą, Vo
kietijos naciai parodė di- japonus Biak saloj, 
dėsnį pasipriešinimą St. mušta 3,268 japonai: trys

saloje.
Pranešimas sako, 

nuo gegužės 27 d., 
prasidėjo kautynės

Baisus Gaisras Hartfordo 
Grke

Žuvo 24 Kareiviai Traukinio 
Nelaimėje

Jellico, Tenn. — Pereitos 
savaitės pabaigoje įvyko 

Hartford, Conn. — Pe- baisi nelaimė ant geležm- 
reitą ketvirtadienį Ring- kelio. Traukinys, vežęs a- 
ling Brothers ir Barnum pie 1.000 kareivių, nušoko 
ir Bailey cirke kilo gaisras, nuo bėgių.

kad kuris staiga apėmė visą Toje nelaimėje užmušta 
; 24 kareiviai ir sužeista a-kaip pastato uždangalą.

» Sakoma, kad tuo laiku pie 200 kareivių.
i ucoiiį ptisipi icoiiiimą. ol. mušta. japonai, trys
' Contest, Couvre Chef, St. japonų pastatyti aerodro-1

prieš
v uz-

Stockholm, Švedija, lie
jos 10 — Iš Ankara, Tur
kijos praneša, kad Vokie
tijos generolai verčia Hit- 
erį ieškoti taikos, nes kas
kart vis daugiau susidaro

militarių sunkumų.»
Pranešimai sako, kad ge

nerolai pareiškę Hitleriui, 
kad yra geriau “sudaryti 
taiką dabar, negu visiškai 

i suklupti”.

$8,000,000,000. Vėliaus dar 
bus įsileista iš kaikurių di
desnių valstybių į direkto- 
rijatą tam tikras atstovų 
skaičius.

Liepos 11 Dieną Pirminiai 
Balsavimai

Radio Sujungia Vadus Su 
Karo Frontais

Germain la Blanche - Her- mai Biak saloj teko alijan- 
be, La Folie ir Melon kai- tams.
mėliuose. Jie privertė ali-; Amerikiečiai bombarda- 

įjantus kariauti kosmar-^vo priešo bazę Rabaul, 
i kiaušiai. Tačiau alijantų New Britain. Kiti Pietva- 
■ karo jėgos užėmė La Folie, 
Couvre Chef ir Melon kai
melius, kur vokiečiai pra
rado daug savo kareivių.

La Haye du Puits. kur 
Amerikiečių karo jėgos 
smarkiai kovėsi su priešo 
karo jėgomis, taip pat pa- 

I

Nacių Robotai Užmušė 2,752

Tačiau alijantų New Britain.
karinio Pacifiko lėktuvai 
bombardavo Palau ir \Vo- 
leai, Carolines salyne.

Amerikiečių patruliai 
tarp Naujosios Gvinėjos ir 
Australijos sužalojo 1,000- 
tonų japonų prekybinį lai- 
ėą arti Kei Salų.

I

★ Šiomis dienomis priei
ta susitarimo dėl sudary
mo tarptautinės adminis
tracijos dėl projektuojamu 
tarptautinių pinigų. Pra- 
matomi direktoriai iš šių 
penkių didžiųjų valstybių: 
Jung. Valstybės, Rusija, 
Anglija, Kinija ir Prancū
zija. Fondas sudarytas iš

Antradienį, liepos 11 d. 
ivyksta pirminiai balsavi
mai. Renkami partijų kan
didatai į Massachusetts 
valstybės valdiškas vietas, 
pradedant gubernatorium 
ir baigiant valstybės kon
greso atstovu.

Visi lietuviai piliečiai 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti balsavimuose, nes 
yra svarbu išrinkti tinka
mus kandidatus į svarbias 
valdiškas vietas.

J. V. Karo Departmentas į 
praneša, kad nepaprasto 
greitumo radio kanalai su
jungia Washingtono ir 
Londono karo vadus su ka
ro frontais įvairiuose kraš
tuose. Karo vadai gali duo
ti įsakymus per radio ne 
tik pėkstininkams karo 
frontuose, bet taipgi lai
vams ir lėktuvams.

Sakoma, kad vykstant 
invazijai ypatingai buvo 
geras tiesioginis per radio 
susisiekimas. Per 3 ir pusę 
minutes galima susisiekti 
su visu pasauliu.

Taigi radio lošia labai 
svarbią rolę.

Amerikiečiai Užbaigė Saipan 
Užėmimą

Londonas, liepos 10 — 
Anglijos premieras Chur
chill pranešė, kad Vokieti
jos nacių robotų bombo
mis per pereitas tris savai- 

i tęs užmušė 2,752 žmones ir 
apie 8 tūkstančius sužeidė. 
Taipgi užmušta ir ameri
kiečių karių, kurie buvo 
Anglijoj.

Tuo pačiu laiku, kai pre
mieras Churchill skelbė 
šias žinias, nacių bombos 

; krito ant Londono ir pieti
nės Anglijos.

Taigi Londone vėl pradė
ta vartoti slėptuvės.

Spėjama, kad priešas pa
degė tą uostą, kad sude
ginti viską, kas ten yra, 
kad netektų alijantams.

★ Prezidentas Roosevelt 
ir Churchill praneša, kad 
birželio mėnesį pastebėta 
daug silpnesnė nacių po
vandeninių laivų veikla.

Pearl Harbor, liepos 10 pondentas Australijoje ga- 
— Pereitą šeštadienį polvo iš vieno karo kapeliono 

i pietų Jung. Valstybių karoįadresą lietuvio kunigo Po- 
jėgos užbaigė Saipan salų dzevičiaus. Jisai yra vie- 
užėmimą, ir baigia apvaly
ti tas salas nuo japonų li
kučių.

*•

Tuoj po to, amti-ikiečių 
karo jėgos grįžo bombar
duoti Guam ir Rota salas, 
kurias tebelaiko priešas — 
japonai.

(LKFSB) Mūsų korės-

nuolis, pasionistas, gyve
na nedidelėj vietoj vakarų 
Australijoje ir dirba misi
jų darbą. Esąs atvykęs iš 
Anglijos ir jau keletas me
tų, kaip dirba Australijos 
misijose. Mūsų korespon
dentas daro pastangų su 
juo užmegsti ryšį.

Amerikiečiai Užėmė Svarbią 
Poziciją Italijoj

Roma; Italija, liepos 10—' 
Penktoji Armija užėmė 
Volterrą, geriausį vieškelį 
per kalnus, kuris yra kai
no sargybos uostas, sie
kias Leghorn.

Alijantų karo jėgos 
i smarkiai kaujasi su prie
šu, ir yra tik 10 mylių nuo 
didžiojo Tyrrhenian uosto 
— kuris yra liepsnose.i

PADĖK SAVO PARDAVĖJUI 
TĘSTI APTARNAVIMĄ

PICHIUItK ULE
MALONĖKITE SUGRA

ŽINTI TUŠČIUS 
BUTELIUS

HAFFENREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS.
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ĮVAIRIOS žinios
BOSTONO ARKIVYSKUPIJOS 
ISTORIJOJE APIE LIETUVIUS

sako, kad lenkų ir lietu
vių aukštesnysis luomas 
virto broliais, “tokiais ne
atskiriamais, kaip anglai ir 
škotai”. Iš tikrųjų Lietu
voje visados buvo didikų, 
kurie varė grynai lietuviš
ką politiką. Knygos auto-

(LKFSB) Ką tik išėjo dėjimo su lenkais ir kiek 
stambus, trijų knygų vei- pervertina lenkų įtaką, nes 
kalas “History of the 
Archdiocese of Boston”, 
kurį parašė Robert Lord, 
padedamas John Sexton ir 
Edward Harrington. Įžan
gą jam parašė velionis 
Bostono kardinolas O’Con- 
nell.
- Trečiame šio veikalo to- riai taip pat mano, kad lie- 
me kalbama apie lietuvius tuvių atskiras nacionaliz- 
apskritai ir apie jų įsikū- mas prasidėjo tik nuo 1883‘ 
rimą Bostono arkivysku- metų, vadinas, nuo 
pi joje. Apie lietuvių tautą ros”. Bet istorija 
taip rašoma: “Ši nedidelė, kad visados buvo

“Auš- 
rodo, 

______ lietu- 
7 i _

maždaug trijų milijonų viuose savo tautinės sąmo- 
tauta kalba ne slaviška nės reiškėjų, pradedant 
kalba, kaip lenkai, bet tri- nuo seniausių laikų, einant 
jų iš Baltų grupės. Toji 
kalba yra labai melodinga, 
labai archaiška ir labai į- 
domi filologams (kalbų
tyrinėtojams). Tos tautos 
istorija yra bemaž vienin
telė. Tryliktam ir ketu
rioliktam amžiuose ji re
gėjo imperinės didybės 
laikotarpį, kada, tebebū
dama pagoniška, ji užėmė 
didelius plotus, besitęsian
čius nuo Baltijos ligi Juo
dųjų Marių”.

Toliau prieina prie susi-

Laiškas Darbininko" 
Redakcijai

Gerbiamoji Redakcija: —
Aš žemiau pasirašęs reiš- 

; kiu giliausią padėką už su- 
’ teikimą progos man su 
: broliu susirašyti. Tamstų 
■ laikraštyje radau savo 
brolio laišką ir adresą, su 
kuriuo dabar laisvai susi- 
rašynėju. Patariu skaityti 
lietuviškus laikraščius, per 
juos daug galim gyvenimą 
vienas kitam palengvinti.

Su pagarba
Jonas Kvaraciejus, 

Elizabeth, N. J.

i

Dėl Sandariečių "Istorijos" kad per tuos kelias dešimts me
tų nieko nepasistatė.

Rašo:
“Ji to nepadarė dėl to, kad 

šimtus tūkstančių dolerių ji pa
siuntė j Lietuvą arba išdalino 

nei

laikrašti Kodėl šimtus tūkstančių do-
ar

Raudonieji Reikalauja 
Ginklų Italijoj

Iš matomų tolumoj moteriškų veidų, nėra reikalo ir 
stebėtis, kad Capt. Clark Gable yra lydimas MP sar
gybos, kai jis žygiavo Chicagoje, kelyj į Washingtoną.

lerių, o ne šimtus milijonų 
bilijonų ? Sandarietis, matyt, 
pats tikrai nežino ar Sandara 
“pasiuntė tuos šimtus tūkstan
čių dolerių į Lietuvą” ar “išda-

K. i lino čia”.
Niekur niekad nebuvo rašyta 

nei girdėta, kad ALT Sandara, 
kuri anais metais “nupirko” 
“Ateiti” už S10,000.00 savo ižde 
turėdama tik $150, būtų kada 
nors pasiuntus šimtą ar kiek 
dolerių j Lietuvą, jau nekalbant 
apie šimtus tūkstančius. Tik 
jau turi drąsos tie sandariečių 
“istorikai”. Eks.

Šiomis dienomis sandariečiai 
; išleido savo organą “Sandarą” 
! paminėti 30 gyvavimo metų su
kaktį. Tame leidinyje rašo ir a- ėia> nepasilaikydama sau
pie pirmuosius Sandaros kūrė- cento”. 
jus, kurie likvidavo

! “Ateitį”.
Apie likvidaciją tūlas Vetera

nas rašo šiaip:
“Kun. Kemėšis buvo įsiūlęs 

i $4,600. Bet mūsiškis patriotas 
(suprask — sandarietis)
Pratapas įkėlė daugiau — 
$4.800 ir laikraštis pasiliko sa- 

' vųjų tarpe.” 
i Kaip žinoma, anais laikaisi 
• laikraščio “Ateities” įkūrėjais 
■ ir akcininkais daugumoje buvo 
katalikai, tik po kiek laiko san
dariečiai. patekę daugumoj di- 

: rektoriais, pradėjo savotiškai 
reikalus tvarkyti. Laikraštį pri- 

i vedė prie pardavimo, ir akci
ninkai prarado savo įdėtus pi- 

' nigus.
Grįžkime prie sandariečių Ve

terano “istorinio” aprašymo. 
Jeigu p. K. Pratapas sumokėjo; 
“Ateities” korporacijai $4.800, 
kaip rašo Veteranas, tai iš tos 
sumos akcininkai turėjo gauti 
savo dalį. Ar gavo? 
patys sandariečiai, 
didžiuojasi savo 
darbais”.

Toliau tas pats
Veteranas rašo:

“Vėliau ALT Sandara atpiiko 
“Ateitį”, pasižadėdama sumo
kėti $10,000.”

Jeigu taip, tai K. Pratapas į 
labai trumpą laiką padarė

I

!

AMERIKIEČIŲ B-29 LĖKTUVAI 
VĖL PUOLĖ JAPONIJĄ10Roma, Italija, liepos

— Italijos komunistų mi
nistras be portfelio, Pal- 

laitį, Daukantą. Valančių, miro Togliatti atsišaukė į 
per kaikurias didikų gimi- Alijantus, kad pristatytų

> raudoniesiems ginklus ir

per didžiuosius kunigaikš-į 
čius, per Daukšą, Duone- i i Washington, D. C., liepos šiamasi Londone turėti di- 

10 — Amerikos didieji Su- delį liaudies dainų koncer- 
perfotress lėktuvai vėl tą. Jei karas nesutrukdys,nes 16, 17 ir 18 amžiuose.

I

rašydarni japie lenkybės^ į-, lavimą iškėlė kalbėdamas bo laivyno bazę, Kyushu ir išpildys 15 dainų.
r..........»
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Gal čia is dalies yra ir. leistų juos į karo frontus i puolė svarbiuosius punk- numatoma, kad į Londoną 
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★ Sekdami spaudą mes 
dažnai užtinkame kaikurių 
nesuprantamų dalykų ir 
apie juos dažnai pagalvo
jame. Pavyzdžiui, kai Ali
jantai darė invaziją j Pran
cūziją, kad išlaisvinus iš 
nacių okupacijos, tai Lais
vųjų Prancūzų komiteto 
vadas De Gaulle neleido 
savo karininkų, kad padė
ti invazijai. Kitas įdomus 
faktas tai skirtinga akcija 
nacių frontuose. Pavyz
džiui Sovietų fronte naciai 
traukiasi ir jokių kliūčių 
nesudaro raudonajai ar
mijai, kaip tuo tarpu Ali

nes^ daug- jų, j nistras Togliatti tą reika- i watą plieno centrą ir Sase- vių choras — 30 asmenų—
■ Ta* 

(saloje. j bus savotiška lietuvių dai-
kad Togliatti Dabar, kada Saipan salos nų šventė. Į ją kviečiami 

, tai žymesnieji lietuvių drau- 
Momentui 

pritaikytą paskaitėlę pa
ruošti buvo pakviestas 
Lietuvių Federacijos pir
mininkas K. Valaitis, bet 
jis pašauktas į kariuome
nę,’taip, kad dabar turės 
ką kitą pasikviesti.
— Šv. Kazimiero Lietu- 

' vių Sporto klubas Londone 
išleido savo laikraščio — 
“Apžvalgos” — numerį, 
pašvęsta motinos garbei. 

. Pirmąjį straipsnį parašęs 
min. Br. K. Balutis; straip
snis turiningas ir jautrus. 
Imkime nors vieną posme
lį: “Ar būtum jaunystės 

į žiedu pražydęjęs, ar se
natvės gelsvais lapais jau 
pasipuošęs; ar būtum 
vargšas, ar turtuolis —tik 
stabtelk valandėlei, už
merk akis, susikaupk iri 
grįžk mintimis į savo kū-i 

aišku yra tas, kad Raudo- • dikystės sienas — taip to- 
noji armija vistik žygiuoja Ii, kaip tik gali atsiminti. 
Lietuvos link ir tas kelia Ir jeigu tavo 
kelia nerimą gyventojuo- nėra visiškai apsamanoju- 
se, nes visuomet, kaip tik si, ką savo minties akimis 
mainosi karo fronto linija į pamatysi ? 
tai daugiausia nukenčia 
vietiniai gyventojai.

taką, pamiršo pabrėžti, Į masiniame susirinkime, 
kad visais amžiais butą Sakoma,
Lietuvoje stiprių ir galin- kalba buvo pertraukiama užimtos’ amerikiečių, i ‘ “ - --
gų kovotojų už savo tau- šūkiais: “Šalin monarki-;puolimai Japonijos bazių gai Londone, 
tos teises ir tautinę sąmo- ja!” bus dažnesni. " ” '
n?- j Visiems yra žinomas ko- __________

| munistų veikimas ir jų * Vėliausios žinios iš EuVARGSTA LIETUVIAI SIBIRE “patriotizmas”. Todėl la- č įaustos žinios iš u
' ............................................... ’

bus dažnesni.

ropos skelbia, kad Raudo-sai abejojame, kad alijan- noji armija k’aujasi tik 10 
dau- ta* duotų jiems ginklus, myiįų nuo Vilniaus. Kitos 

t nes komunistams negali- žinios skelbia, kad jau ei- 
- i ma pasitikėti. Jie tuos gin- na kruvinos kautynės Vil-

(LKFSB) Gavome pa- bus Uashmgtone, vio-u-i . . .
kartotmą pranešimą, kad giausia Karo . ir Laivyno &
vienam tremtiniui lietu- Departmentams, bet taip, ............. 5. , x ’ ... 'klus gali atsukti prieš ki-vinį novvlrn i ar 1*11 irti iq iq. nat ir u’itnmc’ taHora Irnomc 0 *tus, kurie gina šalį ne tik 

nuo fašizmo, bet ir nuo ko
munizmo.

viui pavyko ištrūkti iš iš-, pat ir kitoms federalinėms 
trėmimo vietos. Pasiekęs karo agentūroms, praneša Į 
saugų kraštą, jisai prane- Office of War Information 

suteiktas Ci- 
Commission,! 

Recruiting 
Government

ša, kad buvęs Lietuvos pagal žinias, 
prezidentas A. Stulgins- vii Service 
kis, buvęs min. St. šilin
gas, abu yra nusilpusios 
sveikatos ir jie gyvenę 
drauge su prof. Tonkūnu, 
inž. Stanišausku, gen. Čap
liku, Tamošaičiu ir keletą 
kitų — Kaask mieste, Kra
snojarską ja oblast, Želez- 
nodorožnaja stancija Re- 
šioty, 7 lag. punkt, II bri
gada. Jie gauna po pusan-

centralinės 
Agency for 
Personell.

Išeis Naujų Knygų

žinios skelbia, kad jau ei-

Lai atsako 
kurie taip' 
“nuveiktais

I

sandariečių

Civil Service Commis- 
sion pareiškė, kad daugiau 
kaip 12.000 raštinės tar
nautojos, stenografės ir 
typistės, reikalingos tuo
jau pat. Komisija apskai
čiuoja, kad metų bėgyje 

tro svaro duonos* ir dilgė- bus reikalinga tarp 8,000 
lių sriubos per dieną, o jei *r 10.000 papildomų tar- 
neatlieka užduoto darbo, nautojų. 
tai duonos porcija sumaži
nama trečdaliu. Šiame la
geryje buvo patalpintas ir 
kun. J. Prunskio tėvas. 
Juozas Prunskis, virš 70 
m. amžiaus, apie jį jau 
anksčiau buvo gauta žinių, 
kad miręs.

i I

Washingtonui Reikia Dau
giam Motery Tarnautoji;

L! Lt 111J J <X »J d. d 0.1 I • j r* i • • v •c- onn i L, <. * jantų fronte naciai uzmi-$a,200 gryno pelno. Kodėl A- J , .. , , .nuoja netik kelius, bet ir 
■ laukus. Trečias įdomus da
lykas dedasi Kinijoje. Ten 
Kinams atėjo neva gelbėti 
komunistinė armija. Ir kas 
atsitiko?! Kai kinų vadas 
davė įsakymą veikti prieš 
japonus, tai toji Kinijos 

‘ “gelbėtoja” atsisakė ju
dintis prieš japonus. Atro
do, kad toji armija laukia 
priešingo įsakymo. Kitaip 
suprasti juk negalima.

niaus gatvėse. Dar kitos 
žinios skelbia, kad Vilnius 
jau paimtas ir Raudonoji 
armija traukia Kauno ir 
Prūsų link. Taipgi sakoma, 
kad užimta Lyda ir to 
fronto armija traukia Gar
dino link. Taipgi Maskvos 
pranešimai skelbia, kad 
Nacių frontas Lenkijoje ir 
Gudijoje visiškai pakrikęs. 
Taipgi buvo žinių, kad vi
soje Lietuvoje plečiasi re
voliuciniai sukilimai. Tos 
žinios ant kiek jos yra tei
singos sunku atspėti, bet

I

teities” korporacijos direktoriai | 
negalėjo tiesioginiai parduoti 
ALT Sandarai ir patys gauti tą 
pelną?

Toliau tas pats sandariečių 
Veteranas rašo:

“Bet kadangi organizacijos ? 
ižde buvo tik $150., tai naujiems 
savininkams teko gerokai su
krusti”.

Iš to kas pasakyta, darosi iš
vada, kad sandariečiai turėjo 
sudėti $10,000 atmokėjimui K. 
Pratapui. Ar sudėjo ir ar atmo
kėjo? Sandariečių Veteranas a- 
pie tai savo “istorijoj” nieko 
nepasako.

Sandara Bostone išnyko, atsi- į 
rado Chicagoj be savo patalpų 

I ir be savo spaustuvės, 
į Kitas sandariečių “istorikas" 
Sandarietis tame pačiame 
“S-ros” numeryj nusiskundžia.

(LKFSB) "Darbininko” 
spaustuvėje Bostone jau 
veik baigta spausdinti 
vysk. P. Bučio knyga apie 
Liurdo stebuklus ir jau 
pradėtas rinkti lietuviškų 
dainų gerokas pluoštas — 
“Vai, lėkite, dainos”. Pa
starąją knygą leidžia kun. 
P. Juras ir joje yra dau
giau, kaip 200 dainų, ku
rios dažniausiai būdavo 
dainuojamos Lietuvoje.

Lietuvoje šis rinkinys 
turėjo keturis leidimus 
per trumpą laiką. Jo leidė
jas buvo Vilkaviškio atei
tininkai su kun. J. Dabrila, 
kurį bolševikai nužudė.

sąžinė dar

— Lenkų laikraštis “G. 
Polarna” įsidėjo Washing- 
tono įstaigų duotą prane
šimą apie jaunimo gaudy
mą Kaune, apie sunkų 
darbą išvežtųjų į Vokieti
ją, apie lietuvių priešini
mąsi nacių užmačioms. 
Lenkų spauda taipgi pa
skelbė apie gen. Plechavi
čiaus suareštavimą ir jo 
pabėgimą.

Aplikacijas galima gauti 
i visuose vietiniuose “civil • 
service examiners boards” 
ir pirmos bei antros klasės 
pašto įstaigose; trečios bei 
ketvirtos klasės pašto į- 
staigose; ir vietinėse Uni
ted Statės Employment 
Service įstaigose. Civil 
Service Commission ragi- 

; na moteris, kurios nenau
doja savo geriausius ga
rbumus karo darbui, tuo
jau kreiptis raštu, prašant 
testų, kad galėtų stoti vy
riausybės raštinėse dirbti.

I

10 M. Nuo Mirties M. Curie
Londono Lietuviai Veiklūs

Maždaug 20,000 moterų 
bus reikalinga per 1944 
metus atlikti raštinių dar-

Iki McC.ehec Jr ae<d 10. 5th grad? Istrouir.a M-hooI a 4-H Club Mem- 
sėlis Wir Bonds to D. II. Ewrll. KR 1. Baton Kougr. La. Mr. I.wr!l 

is a įauk growrr and president vi the lotai tarto Bureau.

(LKFSB) Vienas iš di
džiausių žmonijos išradi
mų buvo padarytas ponios 
Curie su savo vyru, tai su
radimas radiumo, savotiš
kos, spinduliuojančios me
džiagos, kuri turi nepa
prastos reikšmės moksle ir 
gydyme. Ponia Curie gry
ną radiumą gavo tik po 
vyro mirties 1910 m. Ji 
buvo du kart apdovanota 
Nobelio premija. Dirbo 
mokslinį darbą iki pat sa
vo mirties, profesoriauda
ma Sorbonos universitete 
Paryžiuje. Mirė 1934 m. 
liepos 4 d. Savojoje.

★ Pereitą savaitę Hart
forde įvyko milžiniškas 
gaisras cirko parodoje, 
kur nuo ugnies žuvo 157 
asmens. Toji tragedija ly
ginama artimam Cocoanut 
Grove gaisrui, kur žuvo a: 
pie 500 asmenų.

(LKFSB) Anglijos mies
tai yra nuo karo nukentė
ję. Skelbiama, kad net apie 
14,000 bažnyčių Anglijoje 
esą apgriauta. Nemažai 
nuostolių padaryta ir pa
čiame Londone. ------
Londono lietuviai laikosi 
gerai, karo sunkumai jų 
energijos nenuslopina. Ge
gužės 14 d. jie turėjo Mo
tinos Dienos minėjimą. 
Ryto metą lietuvių parapi
jos bažnyčioje beveik visi 
pamaldose dalyvavusieji 
ėjo prie bendros šv. komu
nijos. Po pietų kaimyninės 
parapijos salėje buvo dide
lės iškilmės. Dalyvavo 

Idaug lietuvių. Buvo du 
j vaidinimai, kalbos, šokiai, 
j užkandžiai, daug liaudies 
dainų kurias gražiai išpil
dė parapijos choras. Daly
vavo ir ministeris B. K. 
Balutis su savo patarėju p. 
V. Balicku.
— Dariaus Girėno 11 m. 

mirties sukaktuvėse ruo-

’ Greičiausia 
prieš tavo akis stos — kaip 
spindintis altorius bažny
čioje, kaip šviesiais spin
duliais žerianti saulutė t 
danguje — tavo Mamytės ■ 
paveikslas...”

Toliau—turiningi straip- • 
sniai pasiuntinybės pata
rėjo V. Balicko, Stasės 
Prapuolenytės ir kiti. 
Straipsniai ir žinios laik- 

Tačiau raštyJe ~ dviemis kalbo
mis, bet visa nuotaika gi
liai lietuviška.

Rapolo Juškos Koncertai

buvo nustatytą tik toles
nėj ateity, ne šiemet.

I

(LKFSB) Mūsų daini
ninkas Rapolas Juška da
bar turi savo reikalų vedė
ją — vieną iš žymiųjų, ku
rio žinioje yra tokios gar
senybės, kaip Horowitz.

Už tai Rapolui Juškai 
paskutiniu metu yra tekę

I dažniau pasirodyti su kon
certais. Jau yra pasirašy
ta sutartis vienam dide
liam dainų koncertui New 
Yorke. Šio koncerto prog
rama bus tiek rimta, kad 
tik pasiruošimas prie jo 
užtruks ilgesnį laiką. To- 

įdėl paties koncerto data

LET’S ALL’ PULL TOGETHER
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N. A. Lietuvių Konferencijoje

3

*

(Kun. P. M. Juro, Laurence 
lietuvių par. klebono, pamok
slas, pasakytas liepos 4 d. š. 
m. N. A. L. Konferencijos pa
maldose, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioj, So. Boston, 
Mass.)

“Atmink, Viešpatie, kas 
mums atsitiko, pažvelk ir ma
tyk mūsų apjuoką. Mūsų tė- 
vainystė teko svetimiems, 
mūsų namai kįtataučiams. 
Mes esame našlaičiai be tėvo, 
mūsų motinos lyg našlės“

(Riutd 5, 1-3).

Liepos 4 d., 1944 m.,So. Boston, Mass

Dabar tiniu laiku yra daug įvairumo ir gan įdomaus, štai du kariai 
sėdi savo “jeep” automobily, bet jie skrenda padangių transportiniu or
laiviu ir kaip tik jų orlaivis nusileis pageidaujamam aerodrome, jie tuo
jau atsidarę duris ir važiuoja.

buvo garbinga. Deja, toly- 
mesnė Lietuvos istorija 
nuėjo liūdnais keliais. 
Tautos vadai pasidavė sve
timai įtakai ir įtraukė tau
tą į nelaisvę. Tautos vadai 
ištautėjo. Per ištisą šimt-

Malonu stebėti skaitlin
gą lietuvių susirinkimą, 
kurs liudija, kad mūsų 
tauta gyvai supranta rei
kalą minėti liepos 4 d. — 
Amerikos nepriklausomy
bės sukaktį. Drauge su ta. 
iškilme mūsų visuomenė, Į mečių eilę lietuvių liaudis: 
ypač Amerikos Legijonie- 
rių Stepono Dariaus Pos
tas, sujungia ir Lietuvos 
kultūrinius reikaluš: 40 
metų spaudos atgavimo 
sukaktį

; blaivinti ir apšviesti Lietu- IEŠKOJAU TAVĘS... 
vą. Steigė parapijų moky
klas, knygynus, blaivybės 
draugijas; rašė populia
rias liaudžiai knygeles ir 

' rimtus istorinius kūrinius;

Ieškojau Tavęs nerami, 
Aplinkui buvo taip tamsu... 
Maniau — esi kažkur toli, 
Už horizontų, už kalnų...

' ryžtingai gynė katąlikybę Toli klajojau lankomis, 
iv* liof va v* i o c? m Q cVrdin ’   _  -

“Meldžiamasis mano Vieš
patie, kuo aš išliuosuosiu 
Izraelį?”, kitados klausė 
Gedeonas galybių Dievo. 
“Mylimasis mano Viešpa
tie, kuo aš išliuosuosiu 
Lietuvą?”, klausia šian
dien lietuvis patrijotas sa
vo Išganytojo. Kaip mes 
galime ištiesti pagalbos 
ranką vargstantiems, nu
šluostyti ašaras verkian
tiems? Gedeonui Viešpats 
tarė: “Aš būsiu su tavim” 
(Teis. 6. 16). Dievo pade
damas Gedeonas nugalėjo 
priešus ir taip Izraelitai 
nusikratė madianitų jun
go-

Iš skaudžios Egipto ver
gijos, iš sunkaus faraono 
jungo, žydams tartum ne
buvo jokios vilties išsilais
vinti. Nes kas buvo žydai 
palyginus su faraonu? Bet 
Dievo Apvaizdos surėdy
mu visos faraono galybės 
priemonės niekais nuėjo. 
Mat Dievas buvo su Izrae- 

pasaulio kampeliuose ka- nty tauta.
nuolės baubia ir ugnies. Mūsų lietuvių likimas la-

Susirinkome šiandien 
Nepriklausomybės dieno
je Lietuvos Nepriklauso
mybės reikalu. Susirinko
me pasidžiaugti Amerikos 
Nepriklausomybės sukak- 

■ timis, padėkoti Dievui už 
karo vadovybė gerai pažįs- j0 paiaimą šiai šaliai ir 

mums ypatingąją globą ir 
minta kartu paprašyti pagalbos. 

-------  x -v -x , x.^xxxxxxx^xxx^ t x,x^ ramią 
turinčia pilietybės teisių ir vietelę audringiausiais lai- 
išstatyta ant didžiausių kais, kada beveik visuose 
pavojų. Tad mes, ameri- - ’
kiečiai, kaip andai, spau
dos draudimo metu, atei
kime Lietuvai į pagalbą. 
Padėtis atrodo neįmano
mai sunki, bet Lietuva tu
ri gyvuot ir gyvuos, nes 
ji turi teisę gyvuoti, kaip 
pareiškė vienas anglas 
kalbėtojas. Mūsų pareiga
— kovoti žodžiu, nes kitos 
galimybės neturime. Bet j 
žodis turi būt spausdintas
— lietuviškai ir angliškai. 
Rašykime abiejomis kal
bomis. Puikų pasitarnavi- 
mą suteikė Lietuvai buvu- 
sis Marianapolio studentas 
Miltonas Starkus (Milton 
Stark), 18-kos metų jau
nuolis. Visi gėrėjomės jo 
straipsniu, užtaraujančiu 
Lietuvą už daromą jai mir
tiną skriaudą. Kodėl kiti 
negali jo pavyzdį pasekti? 
Rašykite, kas galite; skai
tykite kas mokate; bet 
svarbfų - svarbiausia — 
paremkite savo spaudą vi
si! Nes spauda ir propa
ganda prieš netiesą gali

ta spaudos galią. Lietuva 
dabar bejėgė. Ji i ’ 
vien slapta ja spauda, ne-! Susirinkome ’j šią

ir lietuvybę prieš maskolių 
rusifikacines pastangas. 
Bet štai įvyko nelaimingas 
1863 m. sukilimas. Lietu
viai, jame kaip ir nedaly
vavę (išskyrus didikus ir 
dvarponius), < 
nukentėjo. Jiems buvo už
drausta spausdinti kny
gas lotynų raidėmis. Už
draudimas tęsėsi iki 1904 
m. Per tą 40 metų laiko
tarpį caro valdžia siekė vi
siškai surusinti ir supra- 
voslavinti lietuvių tautą. 
Nepavyko. Priešingai, toks 
barbariškas uždraudimas 
kaip tiktai iššaukė smar
kią reakciją. Lietuva, kad 
ir nežmoniškai varžoma ir 
smaugiama, parodė tiek 
atsparumo, kad tas tamsi- 
nimo laikotarpis dvigu
bai sužadino lietuvių spau
dą. Tilžėje, kurios nepasie
kė rusų žandarų ranka, su
sidarė lietuvių tautinio są
jūdžio centras. Išdygo ke
letas laikraščių: “Aušra”, 
“Varpas”, “Ūkininkas”, 
“Tėvynės Sargas”. Apie 
juos susispietė patys 
stambiausieji Lietuvos li
teratai: Basanavičius, Ku- 

; dirka, Tumas ir kiti. Til- 
spausdinti 

egzempliorių 
įvairių knygų, brošiūrų, 
maldaknygių, kalendorių, 
kuriuos didvyriški pasi
šventėliai - knygnešiai pla
tino po visą Lietuvą. Iš 
valdžios pusės pradėta ne
girdėtai žiaurus persekio
jimo vajus, kurio metu 
tūkstančiai nukentėjo: — 
spaudos rėmėjai ir knyg
nešiai buvo kalinami ir iš-

buvo palikta viena. Kaip 
ji išlaikė savo tautybę — 
tai viena iš didžiausių isto
rijos paslapčių. Daug silp- 

! nesniųjų Lietuvos pakraš- 
sukaktį ir Steigiamojo cių atpuolė, bet pats tau- 
Seimo įsikūrimą. Man ten- tos branduolys išliko svei
ka užduotis — trumpai a-1 kas, pasidėkojant tam, 
pibudinti lietuvių spaudą. Į kad jis mokėjo branginti 
Išsamiam to klausimo nu-,didžiausią dvasinį turtą — 
švietimui prireiktų ištisos!kalbą. Paskui liaudžiai a- 
knygos, ar bent labai ilgo tėjo į pagalbą iš liaudies 
referato. Bet Konferenci- kilusi inteligentija ir su-į 

‘jos programa yra tokia 
plati ir sudėtinga, kad rei
kia būtinai laiką taupyti. 
Tad mano temai turės pa
kakti vieno - kito stambes
nio bruožo.

Amerikos 
žmonės tarsi susitarę lai- sėjo be spaudos. Ne. Vals- 
kosi, ___  1-1___
žodžių: ‘Tč praeities tave 
sūnūs sau stiprybę semia”.
Ir iš tiesų, Jungtinių Vals- lietuvių spauda pasirodė 
tybių piliečiai kasmet, lie- tik XVI šimtmety, kuomet 
pos 4 d., prisimena, kaip 
jiems sunkiai teko kovoti kalbon Šv. Raštą. Sekė du 
revoliucinio karo metu. O stambūs dvasininkai Jėzu- 
kai kritinguose momen- itas Sirvydas ir Kanaunin- 
tuose tautai tenka smar- kas Daukša, kurie apščiai 
kiai įsitempti, kaip antai, prisidėjo prie lietuvių lite- 
1861-64, 1917-18 ir 1941-44 ratūros.
m.m., tai prieš visuomenės Prūsų Lietuvoj iškilo gar- žėje pradėta 
akis statoma 1776-83 did- sus poetas Duonelaitis, tūkstančiai

ir su-į 
tautoskūrė stipriausią 

ramstį — spaudą.
Žiloj senovėj lietuviai, 

užimti karionėmis, savo 
lietuviškos spaudos netu
rėjo. Tai nereiškia, kad se- 

ir Lietuvos noji lietuvių valstybė ap-

šių Lietuvos himno tybinę ir net istorinę spau- 
“Iš praeities tavo dą ji turėjo, bet — sveti

momis kalbomis. Tikroji

Bretkūnas išvertė lietuvių

XVIII amžiuje

akis statoma 1776-83 did- sus poetas 
vyriai - herojai. Ir šių die- Vilniaus universitete 
nų patriotai pasisemia rei- (1807-1831) auklė josi visa 
kiamos stiprybės 
praeities didvyrių darbų, tuvių:
Ir Lietuva 
semia” — 
daug tolimesnės — iš Vy- į Bet greta jų jau atsirado 
tauto laikų, kada ji buvo ir lietuviškai rašančių in- 
viena stipriausių valstybių teligentų: Stanevičius, Va- 
Europoj. Jai priklausė, lūnas, Poška, Daukantas. 
Smolenskas, Vitebskas, j Kiek vėliau Strazdelis,

iš eilė lenkiškai rašančių lie- 
Mickevičius, Kon- 

“sau stiprybę dratavičius, Aidintas, (O- 
iš praeities, tik dyniec), čečeta, Lelevelis.

Tavęs, o Viešpatie, šaukiaus— 
Aplink tyla, aplink naktis, 
Nė garso žemės nei dangaus'.

Ak, kur tada ieškot naujai— 
' Nuleidau be vilties rankas, 

daugiausia ■Tur būt>toli toli buvai-
“ j Širdis, matyt, Tavęs neras...

Ir išgirdau staiga širdy
Aš Tavo balsą paslapčia:
Stovėjai čia, visai arti
Ir beldei ir sakei tada:

“Atidaryk, įleisk mane, 
Aš ištikimas Tau esu”...

■ Pravirkusi širdis tada. 
Pažino, jog buvai tai Tu...

“P. P.”

Į

sugebėjo išsikovoti nepri
klausomybę, kurią per 20 
su viršum metų sėkmingai 
ir garbingai išlaikė.

Nepriklausomybės metu 
lietuvių spauda milžiniš
kais šuoliais pašoko pir
myn. Galima drąsiai teig
ti, kad, laisvei užviešpata
vus, iš visų lietuvių tautos 
ypatumų ryškiausiai pasi-

nuolės baubia ir ugnies. Mūsų lietuvių likimas la- 
kamuoliai gyvybes ryją. bai panašus į žydų tautos 
Dievo ir tėvynės p---’-- — - - -

įvedami atėjome prie sosto pagonizmu, taip Lietuva 
Ramybės Kunigaikščio ir apgaubta komunizmu ir

I j _ t • rr • • I 17 0

meiles jikįmą. Kaip žydų tauta 
i. taip Lietuva 

i d.pgd.uui<i numuiiiiiuu ir 
karalių Karaliaus nusis- nacizmu. Dievo ir nemir- 
kųsti, kad Sibiro tundrose į tingosios sielos paneigi- 
mūsų broliai ir sesutes mas jr aistrų sudievinimas 
nuo šalčio ir bado stingsta, yra stabmeldžių kultas.
kad koncentracijos stovy- Dievo apvaizda skyrė žydų
klose, kalėjimuose ir pri
verstinuose darbuose mū
sų tėvynės gražiausi žie
dai vysta ir kad mūsų mo-

tautai misiją — išsaugoti 
monoteizmo idėją ir pa
ruošti kelią Evangelijai. 
Nežinomi mums Dievo ke-

I čiutė Lietuva sužalota ir liai dėl Lietuvos. Bet drįs- 
prismaugta ne 1 a i s y ė j tu tvirtinti, kad ne be ypa- 
graudžiai vaitoja. Viešpa- tingos Dievo pagalbos bū
tie, šiandien čia prie Tavo vome išėję iš politinės ver- 
aukuro susirinkę viešai gijos ir įkūrę savo valsty- i in'nmi kolon a • m • a -a-

prismaugta ne 1 a i s y e j tu tvirtinti, kad ne be ypa-

I
I

reiškė noras apsišviesti ir palengvinti Lietuvos liki 
SUSikulturinti. šios kalbos ;r naHo+i iai atcranti

me-

Polockas, Černigovas, Po- Vienuožinskas, Vyskupas tremiami. Daugeliui ir gy
vybę teko palydėti. Įvyko 
neįmanomos istorijoj Kra
žių žudynės. Galų gale lie
tuviai laimėjo tą kultūrinę 
kovą. Rusų valdžia, maty
dama, kad brutalūs perse
kiojimai netik spaudos ne

dole, Volyne, Kijevas— iki į Valančius. Šis pastarasis 
Juodųjų marių. Praeitis'buvo uoliai pasiryžęs su-,

■ I
I
I

rėmai negali įtalpinti visų 
apšvietos laimėjimų, ku
riuos atsiekė lietuvių tau
ta nepriklausomybės 
tu. Tūkstančiai laikraščių,
žurnalų ir knygų įvairių į- 
vairiausiose mokslo ir me
no srityse, tarsi koks jau
kus tvanas užpildė visus 
Lietuvos kampus. Kauno 
universitetas pagamino 
tūkstančius mokslininkų 
ir literatų. Buvo net balsų, 

ikad Lietuva turi perdaug 
išmokslintų žmonių. Gi 
pasižymėjusių literatų 
toks skaičius, kad neįma
noma jų visų čia suminėti. 
Tam reikia atsiskleisti li
teratūros istorijos lapus. 
Ir tokia pažangi,
kultūringa tauta staiga 
pateko į barbarų rankas. 
Neįmanomai liūdna trage-

Kai buvo planuojama invazija į Hollandią salą, Paci- 
fike, tai vadai matomai tą invaziją išmėgino savo ka
binetuose arba headąuarters, ir nustatė, kurie laivai 
ir kuria kryptimi turi artintis prie krantų.

sutramdo, bet padeda jai: 
plėstis, 1904 metais atšau-1 J 
kė tą barbarišką uždraudi
mą ir leido lietuviams 
spausdintis knygas ir laik
raščius savo raidėmis. 
Tuomet lietuvių spauda, 
kad ir cenzūros varžoma, 
tiek išsiplėtė, kad visur at
sirado spaustuvių, knygy
nų, kultūringų ir labdarin
gų draugijų ir tt. Lietuvių 
tauta tiek apsišvietė ir su
siprato, kad nė pirmojo pa
saulinio karo baisenybės 
nepajėgė jos sunaikinti. 
Priešingai, kad ir nualinta 
ar nuteriota, mūsų Tėvynė

aukuro susirinkę viešai gijos ir įkūrę savo valsty- 
vienu balsu norime pareik-į bę 1918 metais. Tvirtai ti- 
šti, kad ir šioj laisvoj Wa- kiu, kad jeigu lietuviai bū- 
shingtono žemelėj mūsų:sįme pasirįžę nešti Evan- 
lietuvių širdys kalaviju; geliją į naujųjų pagonų — 
varstomos. Tūkstančiai i komunistų ir nacistų — 
lietuvių jaunuolių kaujasi į gyvenimą. Visagalis Die- 

”•1 vas bus mūsų sąjunginin- 
kas arba talkininkas ir ste
buklingais keliais išves 
mūsų tautą į Nepriklauso
mybę.

Kad Kristus būtų su mu
mis ir mums vadovautų, 
mums reikia būti Jo pusė
je, būti su Juomi vienų pa
žiūrų, būti bendramin
čiais, būti vertais.

Šv. Alfonsas visą žmo
niją padalina į dvi grupi. 
Viena po Kryžiaus vėliava 
kariauja išplatinimui Kri
staus karalijos, kita stoja 
į legijonus prieš Kristų. 
Katalikų Bažnvčia sudaro 
viena frontą, “Izmai” —ki
tą. “Kas ne su manim, tas 
prieš mane; ir kas su ma
nim nerenka, tas aikvoja”, 
(Mat. 12, 30), sako Išgany
tojas.

Šventame Rašte skaito
me šiuos Mozės užrašytus 

Tęsinys 5-tame pusi.

su priešu dėl šviesesnės ir' 
laimingesnės ateities. Že
maičių kankiniai, Kaune, 
Vilniuje ir kitose paverg
tose Lietuvos vietose nu- 

1 žudytieji lietuviai tylia 
kalba skelbia visam pa
sauliui jų Dievo ir tėvy
nės meilę. Pasaulis negir
di, pasaulis nesupranta 
lietuvio tylios kalbos. Tik 
viengenčiai, ir tai ne visi, 
dvasios akimis matome jų 

ne kančias, suprantame jų ai- 
Jausdami savo

I

mą ir padėti jai atgauti ne
priklausomybę.

★
★

★

sukurta i 
ji sukurta ne manas.

malonumams, ji sukurta menkumą atėjome prie pa
tik heroizmui”.

“Jaunatvė 
džiaugsmui.

šaulio Valdovo maldauti
Paul Claudel. užtarimo ir pagalbos.

Svarbiausias . žmogaus vo pasaulėžiūrą, savo ideo- 
gyvenimo laikmetis yra logiją, ginti tiesą, gėrį ir 
jaunatvė. Tais 
žmogus, pilnas energijos, l 
save auklėja, mokslina, 
daro planus ateičiai. Nuo 
jaunatvės priklauso su
brendimo metai ir ateitis. 
Todėl teisingai sako Paul 
Claudel, kad jaunatvė su
kurta ne džiaugsmui, ne 
melonumui, bet heroizmui. j

Tiesa, linksmumas ir 
; džiaugsmas yra neatskir- 

Bet brutalė jėga, pir- tini jaunatvės draugai, bet 
miau ar paskiau, turi nusi-įtas linksmumas ir džiaug- 
leisti moralinei jėgai. Plėš- smas turi lydėti darbą, 
riojo liūto ar tigro akys, Nevalia linksmintis ir 
susitikusios su žmogaus j džiaugtis vien dėl links- 
akimis, neišlaiko žmogaus' mumo ir džiaugsmo. Ne

valia jaunatvės dienas 
praleisti malonumuose, 
smaguriavimuose. Jau
natvė turi būti kupina he
roizmo. Jaunuoliai turi re
aguoti į kiekvieną gyveni
mo, viešojo gyvenimo įvy
kį ar apraišką.

Jaunuoliai turi turėti

rami,

metais grožį. Jaunuoliai turi 
Į skelbti kovą visuomeninei 
suirutei, visam tam, kas 
gali kraštą ir tautą nuves
ti į pražūtį. Tegyvuoja he- 
roiškas jaunimas!

p. G.”I
I

žvilgsnio ir nukrypsta į 
šalį. Žvėris jaučiasi nuga
lėtas. Taip ir brutalusis 
karo dievaitis Marsas galų 
gale, žmonijos nuotaikai 
sunormalėjus, turės nusi
lenkti prieš moralinę spau
dos ir žodžio jėgą. Net ka
ro metu vedama įtempta
spaudos propaganda, nes drąsos heroiškai ginti sa-

I

Courtesy of Honotvha Advertiaer 
The aiMt Rer. James J. Sveeney. Bishop of Honolulu. receivinc the 
letter reeofnising the parochial schools’ contribution in War Bonds from 
Fred H. Kanne. chairman of the Haaaii tVar Finance CommitteCL The 
younc leaders In the campaign are Hope Mookini. Itonald Honj. Batricia 

_ Crother, and Riehard Nąmiya, all of Honolulu.
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Kadangi Man Neleidžia Kalbėti • • •

Pavyzdžiai Patraukia
Panelė X buvo vaikų au

klė ir iš savo uždarbio iš
laikė sergančią motiną ir 
mažą brolį. Visi šiaip taip 
gyveno. Bet štai vaikai pa
augo, jiems auklės mokslo 
nebeužteko: ir auklė buvo 
atleista.

Panelei X prasidėjo sun
kios dienos, nes visos šei- ■ 
mos dėl krizio spaudėsi ir 
savo vaikams auklių nebe- 
samdė. Į vargšės mergai
tės šeimą pamažu slinko 
bado šmėkla. Bet Dievas 
vieną-dieną į jos pasigailė
jo — ji gavte gerą vietą. 
Tačiau...

— Ar Tamsta ne žydė? — 
paklausė jos busimoji šei
mininkė.

—Ne. — atsakė mergai
tė atvirai.

Bet mergaitė turėjo to
kias puikias rekomendaci
jas ir tiek nedaug algos te
prašė. o žydei taip reikėjo 
auklės, kad ji visa širdimi 
troško mergaitę samdyti. 
Bet ir ji buvo sąžininga.
— Jūsų pareigos nebus 

lengvos: mat. aš visą laiką 
esu krautuvėj, o namus 
tvarko vyro motina, kuri 
labai išdykino vaikus —jie 
pilni įvairių kapryzų.

Bet mergaitė nepareiškė, 
jokio nusistebėjimo. Juk 
jai joks darbas negalėjo 
būti sunkus, nes ji turėjo 
gauti kokio nors darbo ir 
tai greit, nes badas artino
si prie jos brangių asme
nų.

Žydė. matydama, kad 
sunkenybės mergaitės ne
gąsdina. išdrįso pareikšti: 
ir labiausiai jos širdžiai' 
rūpimą dalyką:
— Jei aš darau auką įsi- 

leisdama katalikę į savo 
namus, tai statau vieną 
griežtą sąlygą: tamsta tu
ri duoti garbės žodį, kad 
niekas nieko negirdės apie į 
tamstos tikėjimą — jų ti-l 
kėjimas neturi būti palies-; 
tas.

GIEDA GAIDELIAI

Gieda gaideliai ryliuoja.
Broliai žirgelius balnoja. (2) 
Jie balnodami, kamanodami.
Mergelėms nori būti. (2)

Bėgo savaitės. Sofija pa
sižadėjo ir tesėjo. Šeimi
ninkė-jai pavelijo anksti! 
sekmadienį slaptai eiti mi-j 
šių išklausyti. Bet tik slap
tai, nes jei tai būtų sužino- ; 
jęs šeimininkas, jis būtų 
ją atleidęs. O savaitinė šv. 
Komunija taip jai buvo 

'reikalinga, nes šis gyveni- 
' mas, keturių bjauriai išdy
kusių žydukų terorizuoja
mas, be jos būtų visai ne
pakenčiamas.-

Bėgo mėnesiai...
Žydukų elgesys stebėti

nai pradėjo kitėti: jie tapo 
i paklusnūs, darbštūs, gerbė 
tėvus. Tai buvo kažkas ne
įmanoma. Motina gudriai 
tyrinėjo vaikus, norėdama j 
sužinoti, ar auklė laiko sa
vo duotą žodį religijos at
žvilgiu. Ji savo žodį tikrai 

i laikė.
Štai ištinka žydo šeimą 

nelaimė: sunkiai suserga 
biauria užkrečiama liga 
priešpaskutinis vaikas Na- 
imas. Epidemija siaučia, 
ligoninės pilnos, kur dėti 
vaiką? Laikyti namie, bet 
kas jį slaugys! Sofija re
zignavo ir tarė:
— Aš jį slaugysiu.
Kadangi laiku nebuvo: 

i imtasi apsaugos priemo
nių, apsirgo ir visi kiti vai
kai. Dabar Sofija slaugė 
tuos vaikus didžiausiu pa-i 
siaukojimu, nežinodama į 
jokio poilsio. Jos uolumą; 
skatino nuolatinė malda, 
kurios intencija tebuvo ži
noma tik jai vienai. Vaikų 
gyvybei pavojus nebegrė
sė. bet Sofija susirgo ir 
mirė.

Paklausi dabar, brangi 
skaitytoja, kam toji auka 
buvo reikalinga? Gausi at
sakymą ir suprasi, jei aš 
tau pasakysiu, kad Sofijos 
mirties metinių sukaktu- 

Įvių dieną visa žydo X šei
ma priėmė šv. Komuniją 

, josios garbei. Taigi, visa 
šeima atsivertė ir tai So
fijos apaštalavimo dėka. 

‘Kaip? Jos apaštalavimo 
dėka? Juk ji nė žodžiu ne
prasitarė nė vienam šei-

Į

t

I

— Kelkis, mergele, nemiegok. 
J” atsikėlus neraudok. (2) 
Prauski burnelę vyneliu. 
Lydėk bernelį laukeliu. 12)

— Aš atsikelti tai galiu.
Ir nusiprausti vyneliu. (2) 
Tik palydėti, tegaliu
Aš iki kiemo vartelių. (2)

Į Liurdo Knygos Išleidimą Alsi-
p

Laikraščiui “Darbininkui pasi
ryžus išleisti Jo Ekscelencijos Vys
kupo P. Bučio vieną įdomiausių vei
kalų _ šVČ. P. MARIJOS APSI
REIŠKIMAI LIURDE, trečiąją lai
dą, atsirado virš 1500 Švč. Panelės 
Marijos gerbėjų, kurie stojo į virš 
minėtos knygos rėmėjus, aukodami 
knygos leidimo fondui kiek kas iš
galėjo.

Labai džiugu ir malonu Liurdo 
Knygos Rėmėjams ir visiems Ame
rikos lietuviais pranešti, kad kny
ga jau baigta ’ spausdinti ir įduota 
knygryšyklon apdaryti. Tikimės, 

kad knygrišykla šias.knygąs apdarys pabaigoje- šio 
mėnesio. Kaip tik knygašigausimė, Tuojau visiems rė
mėjams pasiųsime. ...

Čia dar skelbiame eilę nuoširdžių asmenų,-kurie
įstojo į Liurdo knygos rėmėjus įamžindami savo vardą 
į pačią Liurdo knygą:
Vilimas Zenkevičius, Montello, Mass........

Kun. Dr. J. Bogušas, Waterbury, Conn. .. . 
M. Vitartas, Braddock, Pa...........................
M. Mankus, Cicero, III..................................
Mrs. Eš Galchus, Long Island City, N. Y....
Mrs. Helen Lutwinas, Broad Brook, Conn. 
Valerijonas Klimas, Lawrence, Mass.........
Mrs. Mary’ E. Kiertikles, Seltzer ,Pa...........
Antanas Žiemys, Rochester, N. Y...............
Casimiera Karoski, W. Frankford, III........
M. Žemaitienė, Philadelphia, Pa.................
Kazimiera Juzaitis, Chicago, III................
Vincas Grudzinskas, So. Boston, Mass.......
Pranas Jurgelionis, Worcester, Mass........

; Antanina Norkūnienė, Philadelphia, Pa. ... 
Ona Masaitienė, Westfield, Mass...............
Antanas Kiaršis, Hartford, Conn...............
Petras Lukoševičius, Schenectady, N. Y. 

Į Mrs. U. Karnagi, Detroit, Mich..................
Ieva Naujalienė, Wilkes-Barre, Pa............
Petronela Miller, Auburn, Me...................
K. Brazauskas, Providence, R. I.................
Elena Brusokienė, Maspeth, N. Y...............
Silvestras, Zaveckas, So. Boston, Mass. ... 
Jankauskas, Vincas, Hyde Park Mass.......
Mrs. M. Vasiliauskas, Lewiston, Me...........
Kun. M. J. Urbonas, Du Bois, Pa...............
Elzbieta Adomonienė, Chester, Pa............
Dominick Skrebutėnas, Waterbury, Conn.
Joseph & Anna Ambrose, Broad Brook, Conn.....5.00
V. Vaitkevičius, New Britain, Conn........................ 5.00
Mrs. Anna Laukaitis, Maspeth, N. Y........................5.00
Juozas Bernatonis, S. Boston, Mass. ... 
Ann Danchus, St. Louis, Mo...............
Mrs. Wm. Baranaski Nicholson, Pa. ... 
Mrs. Ona Jaskus, Sugar Notch, Pa. ... 
Mrs. Felix Petruconis, Omaha, Nebr. 
Kastancija Pazerienė, Gary, Ind........
Elena šerkšnienė, Gary, Ind...............
Mrs. M. šakočius, Waterbury, Conn. .. 
Stanislova Kodienė, Nantasket, Mass.
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f

mos nariui apie savo reli- Joseph N. Sviatikas, Manchester, N. H. 
giją? Taip, ji apie religiją 
nekalbėjo, bet ji ją gyve
no. Kai ji mirė, ant jos 
kaklo buvo rastas mažas 
medalijonas, kurį atsida
rius rastas popierėlis, ku- 

iriame įbrėžtas kryželis, o 
į apačioj žodžiai: kadangi
man draudžia apie mano 

' religiją kalbėti, tai aš ja 
įgyvensiu. “L.”

T
A*

New Yorke, Children s Aid Society Centers, surin
ko daug popierio karo reikalams. Tie vaikai išsirinko 
ir savo karalu ii karalienę. Vaizdas ir parodo sėdinti 
Karalių ir karalienę ant krūvos "sčrap paper”.

Dėdės Šamo kariai, Anzio fronte, Italijoj, pasidarė 
šį ‘Bass fiddle’ iš penkia-galioninių skardų, šovinių 
lukštų ir kitų dalelių. Matomai irgi savotiškai įdomų 
balsą gauna. Bet vis muzika.

VLADAS STAŠINSKAS

AMERICAN 
REDCROSS

+ Z
Lietuvės Kompozicija Uni

versiteto Koncerte Chicago j

birž. 6 d. buvo 
koncertą. Uni- 
simfoninis or- 
vadovaujamas 

kompozito-
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Vincas Brusokas, Cicero, III..................................
Mr. & Mrs. F. Čižauskas, Chicago, III....................
Casimir Karkazas, Sheboygen, Wisc....................
Petras Liubavičius, Philadelphia, Pa. .................
Gaudenta Liubavičaitė, Philadelphia, Pa...............
Stasys ir Jozephina Budreckas, So. Boston, Mass. 
John Malengo, Northampton, Mass.......................
W. Šoris, Aurora, III...............................................
Elzbieta Sakalauskienė, New Phila., Pa...............
Mrs. Urban, Cliffside, N. J..................................
Ignacas Kymantas, S. Boston, Mass.......................

' Juozapas & Valerija, So. Boston, Mass...................
Sgt. Juozas Pocius, S. Boston, Mass.......................

| Michael Wentis, Rochester, N. Y...........................
! Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa....................
Juozas Milusauckas, Forest City, Pa....................

Į Peter Medonis, Detroit, Mich................................
Jonas Meiluta, Philadelphia, Pa...........................

ĮMargaret Cibulskis, Waterbury, Conn..................
Bronius Petruševičius, S. Boston, Mass................

j V. šereika, Kearny, N. J........................................
Antanas Grybaitis, So. Boston, Mass...................
Mrs. Wm. Shalaka, Scranton, Pa..........................
Stanlcy K. ir Ona Griganavičiai, S. Boston, Mass. 5.00 
Mrs. Ona Kiškis, Baltimore, Md.
Antanas Čizauckas, Pana, III.
Michael Jozepaitis, New Ca.naan, Conn. 
Mrs. Agnės Shunski, Shenandoah, Pa. .. 
Rev. John Kripas, Hartford, Conn........
Motiejus Dambrauskas, Chicago, III. 
Rev. Povilas Lunskis, Pittsburgh, Pa. 
Marijona Stankus, Paterson, N. J. 
K. & V. Tamošiūnai, Hartford, Conn. 
Antanas Baukas, S. Manchester, Conn.
S. Cilčuvienė, Kearny, N. J...................
Mrs. E. Navurskas, Cicero, III..............

Vik. Amšiejus, Cleveland, Ohio............

(LKFSB) De Paul uni
versitetas 
surengęs 
versiteto 
kestras,
profesoriaus, 
riaus R. Czervvonky, gau
siai susirinkusiai publikai, 
išpildė kaikuriuos Beetho- 
■yeno, Mozarto, Bizet, Le- 
oncavallo, Tschaikowskįo 
ir kitų kūrinius. Tarp jų 
buvo ir Šv. Kazimiero vie
nuoli jos seselės M. Bernar- 
dos kompozicija “Lietuviš
ka Rapsodija”. Ją gražiai 
išpildė stiprus universiteto 
orkestras, griežė 12 pirmų 
smuikų, 6 violos, išviso a- 
pie 70 muzikantų. Lietu
viškoji Rapsodija skambė
jo didingai. Joje atsiliepė 
trijų lietuviškų dainų me
lodijos: “Ar vėjai pūtė” — 
Čiurlionies, “Kur tas šalti- 

, nelis” — liaudies daina, 
“Jojau dieną, jojau naktį” 
— irgi liaudies daina. Ši 

■ pastaroji įvairiais pakeiti- 
. mais kartojosi vidury ir 
i gale. Visoje kompozicijoje 

daug pačios sesers Bernar- 
dos kūrybos. Kūrinį išpil
džius dirigentas paprašė 
autorę atsistoti, klausyto
jai sukėlė ovacijas. Autorę 
džiaugsmingai sveikino 
koncerte dalyvavęs kons. 
Daužvardis su ponia ir kiti 
lietuviai.

gimė 1874 m. spalių 10 
d. Damelių kaime, Šiaulių 
apskr., Žagarės valsčiuje. 
Mirė ir palaidotas Kėdai
niuose 1944 m. pavasarį.

Baigė Mintaujos gimna
ziją, kurioje mokydamasis 
dalyvavo lietuvių moks- j lapkričio 11 d. patenka jon 
leivių “Kūdikio” draugijo- Vidaus Reikalų ministru 
je. 1902 metais baigė Mas- ir Darbo bei Maitinimo Mi- 
kvos universiteto juridinį nisterijos valdytoju. Ant- 
fakultetą ir grįžo Lietuvon rame kabinete buvo Vals- 
kur, gyvendamas Kaunejtybės kontroliuotojas. Bol- 
vertėsi advokato praktika, ševikams paėmus Vilnių, 
1906 m. gruodžio mėn.’1919 m. sausio mėn. buvo 
drauge su kitais septyniais suimtas ir kalinamas Vil- 
lietuviais — adv. P. Leo- niaus, Daugpilio ir Smo-
nu, adv. A. Bulota, Dr. P. lensko kalėjimuose drau- 
Gudavičium, A. Kupstu, ge su kitais lietuviais, kaip 
P. Kumeliu, A. Povylium ir dabartiniu Vilniaus vysku- kaip Lietuvos deleguotas
adv. Abramsonu — išren
kamas atstovu į Rusijos Dogeliu ir kitais. Tų metų 
Antrąją Dūmą. 1907 metų liepos mėn. pabaigoje buvo 
gegužės 21 d. Dūmoje pa-; pakeistas Kaune suimtais 
sakė kalbą, reikalaudamas bolševikais ir, drauge su 
panaikinti 1892 metų įsta- kitais lietuviais kaliniais,

' tymą, draudusį lietuvių kalėjimų teroro išvargin- 
1 vaikų mokymą namie. Ke- tas, grįžo Kaunan. Akty- metė,^ atidaryti susisieki- 

liais atvejais teikė rusų viai prisidėjo prie Šaulių 
valdžiai paklausimus dėl Sąjungos kūrimo, daly-j 
rusų baudžiamųjų būrių vaudamas komisijoje Šau-I 
siautimo ir žudymų Lietu-j lių Sąjungos įstatams pa- 
voje. ruošti. 1919 m. rugpiūčio

Dūmą paleidus, už pade- 20 d. išrenkamas pirmojon' 
tą Vilniaus lietuvių spau- Šaulių Sąjungos valdybom; 
doje atsišaukimą buvo Kaune gyvendamas vėl 
drauge su kitais keturiais verčiasi advokato prakti- 
buvusiais dūmos atstovais ka. Kelerius metus pirmi-; 
lietuviais nuteistas viene- ninkauja Lietuvos Advo- 
riems metams tvirtovės katu Tarybai. Buvo ne- 
kalėjimo. Tą bausmę atli-1 partinis ir pirmininkavo 
ko Kauno kalėjime nuo Nepriklausomųjų Klubui.
1910 m. sausio 10 d. iki Buvo Kauno miesto savi-
1911 m. sausio 11 d. Būda- valdybės, Lietuvos Banko 
mas kalėjime iš kalėjimo ir kitų įstaigų juriskonsul- 
administracijos iškovojo tas. Klaipėdos teismuose 
teisę, kuria naudojosi ir'gynė šaulius klaipėdiečius, 
vėlesnieji politiniai kali-’teisiamus po susikirtimų 
niai, kalbėtis lietuviškai' su vietos vokietininkais, 
su lankančiomis šeimomis 
ir draugais.

Carinės Rusijos teis
muose jis yra gynęs visą 
eilę kaltinamųjų politinėse 
bylose. Dabar New Yorke 
advokataująs p. Leon Sa- 
vage sakosi buvęs vienas 
iš tų, kuriuos a. a. Vladas

Stašinskas apgynė.
Pirmajam karui 

dėjus persikėlė Vilniun, 
kur advokatavo, dalyvau
damas lietuviškame veiki
me. Sudarant pirmąją Lie

tuvos vyriausybę, 1918 m.

prasi-

1931 metais dalyvauja,

pu kun. M. Reiniu, kan. J. hoc teisėjas, Lietuvos -
Lenkijos bylos svarstyme 
Nuolatiniame Tarptauti
nio Teisingumo Teisme 
Haagoje, dėl Lenkijos ke
liamo reikalavimo, kurį 
teismas visais balsais at-

mui Lentvario - Kaišiado
rių geležinkelį.

Paskutiniuosius kelerius 
metus prieš okupaciją gy
veno ūkyje prie Kėdainių, 

i Bolševikams, o vėliau vo
kiečiams, ūkį paėmus, gy
veno gretimame Kėdainių 
mieste vargingose ir pa
greitinusiose jo mirtį są
lygose.

Jo sūnus, Vytautas Sta- 
i šinskas, taip pat teisinin
kas, yra Lietuvos Gener. 
Konsulate New Yorke vi- 
ce-konsulu. G.

1930 metais paskiriamas 
Lietuvos Banko Valdytoju, 
kuriuo išbūna iki 1938 me
tų. Tais metais iš Lietuvos 
Banko išeina ir pakviečia
mas Teisingumo ministru, 
bet sunkiai suserga ir iš 
aktyvios veiklos pasitrau
kia.
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Helen Kazlauskas, Lowell, Mass........
V. Deberis, Cleveland, Ohio .............
Jonas Akulevičius, Providence, R. I. 
Florence Samuolis, New York, N. Y.
Mrs. K. Gosciewski, Detroit, Mich. ... 
M. Kerdokienė, Mt. Carmel, Pa...........
Mary Barauskienė, So. Boston, Mass. 
M. Tamašauskas, Akron, Ohio .........
Ezb. Preidienė, Columbus, Ohio.....
Konstant Nedzinskas, Maspeth, N. Y. 
Ieva Grybaitienė, So. Boston, Mass. ... 
Ona Bulevičius, Homestead, Pa.........
Adelė Gilius, Clifton, N. J............ ......
M. Bunevičienė Scranton, Pa............
Mrs. Anna Legis, E. Orange, N. J......

AFTER BATTLE—There’s not 
much time for toothbrushing: 
on Bougainvillc when there 
are Japs to be killed, so wearyj 
Army officer takes tune out to! 
clean his parched mouth of the 
taste of battle. as soon as shoot-l 
ing’s over. His pockcts bulge: 
with ammunition clips. (U. S.j 

Signal Corps Photo).



Antradienis, Liepos 11 d., 1944
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Mūsų Sąjungininkas

Šv. 
tariant:

ir vaikš-

Pradžia 3-čiame pusi, 
įsidėmėtinus žodžius: — 
“Štai, aš dedu šiandien jū
sų akyvaizdoje palaimini
mą ir prakeikimą: palai
minimą, jei būsite paklus
nūs Viešpaties, jūsų Dievo; 
paliepimams, kuriuos aš 
šiandien jums skelbiu; 
prakeikimą, jei neklausy
site Viešpaties, jūsų Die
vo, paliepimų ir atsitrauk
site nuo kelio, kurį aš da
bar jums rodau,
čiosite paskui svetimus 
dievus, kurių 
(Atk. 11, 26-28). Arba, ar
ba! “Nė vienas negali tar
nauti dviem-valdovam: nes 
arba jis vieno nekęs ir my
lės kitą, 'arba vieno laiky
sis ir niekins kitą” (Mat. 
6, 24). Taipgi žmogus yra 
draugijinis kūrinys, tad 
jis negali užsidaryti savo 
asmeniniame kiaute vien 
saviems interesams. Iš 
Dievo ir artimo jis pavel
dėjo begalinius turtus. 
Dievui ir artimui meilę bei 
dėkingumą jis privalo pa
reikšti darbais. Iš meilės 
aukotis kitiems, einant sa
vo pašaukimo pareigas, 
nešti Kristaus šviesos ir 
ugnies, kad Kristus vieš
patautų žmonių protuose 
ir širdyse, turėtų būti 
kiekvieno žmogaus šven
ta pareiga. Popiežius Pijus 
XI rašo: “Pagal Dievo- 
Žmogaus pavyzdį mes tu
rime nustatyti visus savo 
kasdienius žygius... Išga
nytojas turi pasakyti savo 
žodį visose problemose, 
kurios mus vargina ir at
nešti savo šviesos bei savo 
malonės visose mūsų sun
kenybėse ir visuose skaus
muose”.

Kristaus mokslo dėsniais 
žmogus žmogui yra brolis. 
Mylint Dievą labiausiai už 
viską, reikia mylėti save 
taip, kad artimui nebūtų 
skriaudos. “Belaisvis yra

nežinote”

i

ON THE GROUND NOW— 
America's lcading air ace, Maj. 
;Richard I. Bong, who has 
aowned 27 enemy planes, 

!squints up at the sky as he 
performs present duties as 

‘■ground ofF.ccr. (U. S 5th Army 
Air Force Photo).

.e-Y.

kiekvienas žmogus, kurio 
širdyje yra sukaustyta 
meile”, sako garsusis-pe
dagogas Foersteris. 
Povilo žodžiais
“Meilė yra kantri, malo
ninga. Meilė nepavydi, ne
sielgia sauvalingai, nesi
pučia. Ji yra nesididžiuo- 
janti, neieško savo naudos, 
nesusierzina, neįtaria pik
tume, nesidžiaugia netei
sybe, o džiaugiasi tiesa; 
visa nukenčia, .visa tiki, vi- 
sako viliasi, visa pakelia” 
*:(1 Kor. 13, 4-7).

Dievo meilės saikas yra 
artimo meilė. Gailestingų 
darbų reikalą patsai Kris
tus primigtinai yra pabrė
žęs, nurodydamas, kad 
amžinasis žmogaus liki
mas priklausys nuo to, 
kiek gero esi padaręs arti
mui reikale. Amžina laimė 
pažadėta tiems, kurie al
kaną papenėjo, ištroškusį 
pagirdė, svetį priėmė, nuo
gą pridengė, ligonį ir kali
nį aplankė, o amžiną pa
smerkimą tiems, kurie to 
nepadarė. Neprotinga bū
tų dejuoti dabartinių laikų 
blogumais, o nė piršto ne
pajudinti tiems blogu- įtinta bočių prakaitu ir 
mams taisyti ir gerą stip- krauju, pašventinta kry- 
rinti. _ žiais, koplytėlėmis ir puoš-

Nors musų artimas yra nįOmis bažnyčiomis; mes 
visi-žmones, bet tvarkinga esame jos vaikai. Dievo ir 
meilė prasideda nuo savęs tėvynės meilė verčia mus 
paties, nuo artimųjų. Te-1 dėl jos darbuotis ir kentė- 
vų meile jungiasi su gim-Lį 
tosios žemės, gimtųjų 
žmonių meile. Dievas, tė-| 
vai ir tauta bei tėvynė yra 
trys mūsų kūrėjai, ir todėl 
mes juos visus mylime 
meile, atatinkančia jų 
svarbą mūsų buičiai. “Gin- Į karius pasiūlyti jiems tai- 
ti tėvynę nėra tiktai ginti ką. Buvęs pietų laikas, tad 
šeimos židinius, asmenis kilnaširdžiai Amerikos ka- 
ar tautos darbo vaisius; rįaį pakvietė pasiuntinį 
tai gelbėti tautai josios Lietau tų.
idealą, josios pasaulėvaiz- Pasiuntinys negalėjo su- 
dį, josios pastangas siekti prasti kur ir ką čia jie ga
geno, josios ateities viltis lės valgyti. Tuo tarpu ka- 
ir tuo pačiu tarnauti sau ir reivis paėmė ilgą pagalį, 
žmonijai”. Tėvynės meilė pasausė ugniakuro žarijas, 
tegali klestėti tokio as- išėmė keptų bulvių ir pa- 
mens sieloje, kuris moka dalino visiems. Pasiunti- 
suvaldyti savo užgaidas, nys, valgydamas sausą 
nugalėti savanaudiškumą bulvę, prabilo į Amerikie- 
ir pajėgia aukotis kilnes-Į čius, sakydamas: “Turbūt 

Tamstoms gerai apmoka, 
kad tenkinatės tokiu pras-’ 
tu valgiu”. “Ne”, atsakė 
Amerikos kareivių vadas, 
“mūsų didžiausia užmo
kestis yra toji mintis, kad 
mes kariaujame už šalies 
(laisvę ir nepriklausomybę 
ir, kad būsimos kartos am
žiais minės mus, kaipo jų 

Į išlaisvintojus iš svetimųjų 
Pasiuntinys su-

t

Lconard Nettman of the Taft High School of Chicago. puts cntire amount 
of jnlary chcck reccived for work after school hours into War nona. 
Dorothy Reeg. anothcr Taft student, is mannin" the school’s Bond desk.

1,
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LAIC ŠAUKIASI TALKOS!

KabBoeing, Seattle, dirbtuvės darbininkai padirbdino 5000-tinį iš eilės 
po Pearl Harbor užpuolimo, orlaivį, tai jie visi užrašė ant to orlaivio savo 
vardus ir prilipdė fotografėj0.” b?:- visokiais 'braižiniais atžymėjo savo ta-f 
patybes. *

Kuo mes parodysime savo 
meilę? “Mylimasis Viešpa
tie, kuo mes išliuosuosim 
Lietuvą? Tikrai ne partiji- 
niai ginčais, indiferentiz
mu ar by kokiu izmu! Jei 
būsime geros valios ir 
dirbsime vieningai Vieš
pats galybių Dievas bus su 
mumis. Lietuva pašventin
ta mūsų tėvelių maldomis 
ir gerais darbais; pašven-

skaptuoti šventą paveiks
lėlį. Šventasis vienuolis 
savo darbą sujungė su 
karštomis maldomis. Iš
skaptavo kryžių ir prie jo 
prikaltą Kristų ir ramybės 
balandėlį, nešantį alyvų 
šakelę. Kada paveikslas 
buvo baigtas, ciesorius jį 
įteikė savo pasiuntiniams 
nunešti žmogžudžiui į jo 
stovyklą. Lyg laukinis 
žvėris sutiko pasiuntinius 
žmogžudžių vadas. Bet pa
siuntinys, duodamas šven
tą paveikslą žmogžudžių

Kadaise esu skaitęs pa
sakojimą, kaip karo metu 
dėl Jungtinių Amerikos 
Valstybių Nepriklausomy
bės kartą atėjo' anglų pa
siuntinys pas amerikiečius

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ..

I

i

niems idealams. Jis nesi-l 
bijo rūpesčių, savęs išsi
žadėjimų, aukų, kurių rei
kalauja iš žmogaus gyva 
kilni tėvynės meilė.

Gražų pavyzdį randame 
Danieliaus, Eleazero ir jų 
jų draugų asmenyse. Ma- 
chabiejų septyni, motinos 
skatinami, jaunikaičiai 

.drąsiai mirė už savo tikė-__________________
‘jimą ir tautą. Ačiū Dievui jungo”. Pasiuntinys su-i 
ir mes turime lietuvių Ma- grįžęs pasakęs, kad karas 

įchabiejų, kurie močiutės su Amerika reikia nu- 
j Lietuvos skatinami, kar- traukti, nes jie kovoja dėl 
(žygiškai paaukojo savo kilnaus idealo, o šis jokiu 
i gyvybes už tikėjimą ir tė- ginklu nenugalimas. 
Įvynę. Mirdami tiesė savo Noriu patiekti ir kitą pa
rankas į šią laisvės šalį, vyzdį — viduramžių italų 
maldaudami mylėti Dievą legendą. Ciesoriui Mauri- 
ir senąją močiutę Lietuvą. | eijui viešpataujant, gyve

nęs Bizantijoj baisus plė-j 
šikas. Jis nepripažinęs jo
kių įstatymų. Su būriu sa-( 
vo pasekėjų apsitveręs' 
aukštame kalne ir iš ten 
naikindavęs sodybas, pieš
davęs gyventojų turtą ir 
žudydavęs žmonės. Žmo
nės manė, kad nenugali
mas žmogžudys buvo pa
daręs sutartį su velniu. 
Ciesorius Mauricijus, ne
galėdamas su savo karei
viais žmogžudžio įveikti, 
štai ką jis sugalvojo. Paė- 

I mė gryniausio aukso gaba
lėlį, pasikvietė didžiausią 
valstybės menininką die- 

I votą vienuolį ir prašė iš- j

į

I

laikraštinės, tiek metrašti- 
nės (magazines!) iškarpas 
visais lietuvius ir Lietuvą 
liečiančiais klausimais.

Tiek anglų kalba, tiek 
bet kuria svetima kalba.

Lietuvišką spaudą LAIC 
'gauna tiesioginiai.

i Siunčiamose iškarpose 
(turi būt pėdsakai šaltinio 

‘ i (iš kurio būtent laikraščio ’ I 'ar metraščio) vieta ir da- 
j ta.
( Reikalui esant, pagei- 
;daujama turėti ir tikroji 

■r at/-. .. • - icavav^avv^j pavardė (neLAIC turi riboti ir tiesio-, penname).

(Laikraščiai prašomi pakarto- | 
tinai persispausdinti).

Amerikos spaudos ap- 
(žvalgai tobuliaus sutvar- 
' kyti, LAIC yra atsikreipęs 
į vieną stambesnę “Clip- 
ping Service”. 1 i

Vienok, vien Clipping
Service patarnavimo nepa-' 
kanka. • ; •

Kukliais finansais dis-: 
ponuodamas, LAIC Clip-> 
ping Service patarnavimą 
turi neišvengiamai riboti. '

Dėl tos pačios priežasties ■
LAIC turi riboti ir tiesio-j 
ginį periodikos prenume-jrvį^as'- kitas 
ravimą. * ‘ |

TT .• -TA T/T , . į
i ! prie talkos

- Vadinasi, LAIC telieka i jau yra prisidėjęs, 
išeitis: kreiptis Į plačiąja, Iškarpąs ; 
Amerikos lietuvių .

kreiptis Į plačiąją 
s lietuviu visuo-

lietuvis 
šioje" jsrityje

_  _ , malonėkite 
siuntinėti ‘Printed Matter’ 

menę prašant neatsisakyti: Lithuanian American In- 
šiame reikale Centrui pa-‘ formation Center, 233

talkininkauti. (Broadway, Room 3912-,
LAIC svarbu gauti tiek;New York 7, N. Y.

Šėriau žirgelį visą rudenėlį, 
Ir nujojau pas mergelę
Vėlai vakarėlį. (2 k.)
Mergele mano, balta lelijėle, 
Oi ar eisi už manęs
Šitą rudenėlį? (2 k.)
Eiti tai eisiu, būti tai būsiu,
Tik pavelyk, bernužėli.
Man paūliavoti. (2 k.)

Ūliavok, mergele, ūliavok 
jaunoji.

Tik neūliavok. mergele,
Tamsioje naktelėj. (2 k.)

Išjojo bernelis į didžią karelę.
Ir paliko mergužėlę
Rūtelių daržely. (2 k.)

Sugrįžo bernelis iš didžios ka- 
relės,

Ir nerado mergužėlės
Rūtelių daržely. (2 k.)
Berneli mano, baltas dobilėli.
Ar tu imsi mane
Šitą rudenėlį? (2 k.)
Ūliavojai dieną, ūliavojai 

naktį.
Ūliavoki, mergužėle.
Dar šimtą metelių. (2 k.)
Berneli mano, baltas dobilėli, 
O ar tu neūliavojai
Svetimoj šalelėj... (2 k.)

vadui, taręs: “Šitą dovaną! 
siunčia jums ciesorius, ro
dydamas savo maloningą 
širdį”, žmogžudys, nuste
bęs, net triskart sušukęs:: 
“Man, man, man ciesorius 1 
siunčia dovaną?” Cieso-; 
riaus meilė, vienuolio nuo-i 
širdus pasiaukavimas dar
bu ir malda per šventą pa
veikslėlį taip sujaudino 
žmogžudį, kad jis pamatė 
savo baisumą, apleido 
draugus, pakeitė gyveni-. 
mą ir miręs didžiausioj! 
atgailoj.

Pasišventusiems lietu- Į 
viarns patrijotams, lygiai reikalavimus, 
kaip ir kariautojams už J. Į Container 
A. V. laisvę ir nepriklauso- pifore box Industry Advi-i 

niekas neapmoka sory Committee nariams 
neseniai įvykusiame susi
rinkime Washingtone bu-

Pareikalavimas Container board Prašoksią Jų Gamybą
Pareikalavimas papildo- (tant fibre dėžes, bent iš 

i mų containerboard ištek- dviejų kovos sričių. Maž- 
lių yra didesnis, negu nu-, daug 40 procentų mūsų 
matoma jų gamyba antra- fibre kortonų dabartiniu 
jam bertainy, 1 
Production 
viską, kad padidinti gamy
bą ir prižiūrėti, kad paga
mintų kartonų išdalini
mas patenkintų militari- 

i nius ir kitus svarbius pa-

bet War metu eina į užjūrius ir su- 
Board daro grąžinimas tų sunaudotų 

kartonų ar atliekamo po
pieriaus bus didelė pagal
ba atliekamo popieriaus 
rinkime.i

i i 
į

Container Board and Paveldėjimas

i
piniginiai. Kas gi užmoka 
jums už jūsų pasiaukavi- 
mą dalyvauti, kad ir šioje vo pasakyta, kad bendras

t

I

COOL COIF—New hair-do for 
formai wcar is modeled by 
actrcss Marguerite Cnapman. 
Hair is partea in ccntcr all the 
way down back and brushed 
into two reverse rolls. Coronet 

■is achieved with falše braid 
made *ip of ttvo strands of hair 
and one of pearls. Tvvist all 
thrcc in šame direction making 
Frcnch coli tvhich crotvns hair- 

. do and is fastencd in back.

Konferencijoje. Nesigailė-! 
jote brangaus laiko ir pini
go, kad tik pasitarnauti 
močiutei Lietuvai, kad tik 
josios vaikeliai galėtų gy-j 
venti laisvai ir nepriklau
somai. Garbė jums, lietu
viai!

Bet ne vienam iš mūsų 
ateina mintis, kad nugalė
ti nepalyginamai galinges-; 
nį priešą neįmanoma. Gin
klu — taip! Bet yra galin
gesnis ginklas už kardą, 
tai Dievo ir tėvynės meilė. 
Šį ginklą vartojantiems 

: vadovauja patsai Kristus, 
nenugalimas karalių Kara

lius. Mes gi, kaip anasai 
I vienuolis legendoje, su- 
jungkime savo darbą su 
malda ir meile, tada visi 

; mūsų tautos žudytojai ir 
Nabuchodonosorai pasi
liks bejėgiais. Taigi mal
daukime Jeremijo pranašo 
žodžiais: “Atmink, Viešpa
tie. kas mums atsitiko, pa
žvelk ir matyk mūsų ap
juoką. Mūsų tėvainystė te
ko svetimiems, mūsų na
mai kitataučiams. Mes e-j 
šame našlaičiai be tėvo,1 
mūsų motinos lyg našlės”. 
Viešpatie, lietuvių kančios, 
ašaros, kraujas ir nuolan
kios maldos teatlygina už 
padarytus 
Būk mūsų 
stiprybė; 
būk mūsų
Viešpatie, viltį padedame, 
tenebūsime užgėdinti per 
amžius.

Kryželis. Kur j Naktį. 
Tamsoje Galima 

Matyti

Vienos geros šeimos jau- . 
nuolis, būdamas kareiviu, 
suvedžiojo vėjavaikišką 
mergaitę, kurią paskum 
paliko skurde. Po kiek lai
ko jis vedė kitą. 496 šios 
moterystės palikuoniai, 
beveik be išimties, buvo 
normalūs, o iš dalies net 
labai geri žmonės. Nuodė
mės vaikas, laisvo elgimos 
jaunuolis, vedė vėliau nor-

pareikalavimas container
board, kad patenkinti 
maždaug visus svarbiau
sius reikalavimus šiam 
metų ketvirčiui, turi būti 
1,400,000 tonų, kai tuo tar
pu tam laikotarpiui gamy
ba numatoma tiktai tarp 
vieno milijono ir vieno 
milijono ir šimto tūkstan- malią ir dorą mergaitę. Iš 

Į čių tonų. ( motinos paveldėtas vėja-
Vyriausybės pareigūnai!vaikiškumas perėjo ki- 

ieško pagalbos rinkti ir toms kartoms, ir iš 480 pa- 
pristatyti atliekamą po-' likuonių išėjo 143 vejavai- 
pierį. Tie pareigūnai in-įkiai. 76 normalūs, visi kiti 
formavo komiteto narius, Į ne visai aiškūs, kurių 8 
kad Kariuomenė prižade- buvo kandidatai į paleistu- 
jo padėti rinkti ir grąžinti vystės namus, 12 alkoho- 
į Jung. Amer. Valstybes į likų, 33 žemos doros ir 3 
atliekamą popierį, įskai- nusikaltėliai.

prasikaltimus, 
prieglauda ir 

būk su mumis; 
Vadas! Tavyje,

I
l

i

“Darbininko” administracija 
ką tik gavo iš New Yorko pa
statomų ant stalo šryžiukų, ku
rie galima matyti ir didžiausio-;

jje tamsoje. Jie parsiduoda poi 
50c. Su prisiuntimu 60c. Užsa
kymus siųskite “Darbininkas”. 
366 \V. Broadvvay. So. Boston. 
Mass.

f* FAT FACTS * i
D-DAY IS EVERY DAY IN YOUR KlTCHLN IF ARE TO 
MEET THE DEMAND FOR I2 BULION POUNPS OF 
PATS andOILS for warandcivilian ūse im IQ44

KITCHCh

i♦
i

TURN t N
YOUR USED KITCHEN

AND
GET P0INT5 AKO CASHi

□pU5EDKITCHEN
americashousehold 
QUOTA FOR 1944 J

HE:LP VOURSELF AND
HELP VVINTHE WAR.r



♦

GIRDĖTI LIETUVIU Š 
KOLONIJOSE *

liitejo 25-ktus Vedybinio Sidabro Jubiliejaus Metus

MOUHT CARMEL, PA.
BALF SKYRIUS IR DRABU

ŽIŲ VAJUS

dienraštyj 
rietė į 
mies- 

ira bū
namų

čiai raže vietos 
“Item". Komisija pasik 
pagelbą darbininkes-kus: 
telį padalino rajonais ir 
žiu kolektoriai-k< >s ėjo iš
į namus. Skautai pagelbėjo su
nešioti drabužius, o p. Urbana
vičienė su karu važinėjo po' na
mus, kur buvo sukrauti dides
nis skaičius drabužių. Daugelis 
savo karais, bei trokais, vežė 
drabužius į parapijos mokyklą.

— Be- skirtumo t 
Be- nės kilmės, visi

B', ndras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas įsisteigė Mt. 
Karmelyj. Valdybą sudarė:

Autams Dembauskas — Pir
mininkas: Kazimieras Beleske 
— Pirmas vice-pinnininkas: E- 
lena Backus — Antras vice-pir
mininkas: Juozas Patnck — Be skirtumo tikybos bei tauti- 
Trečias vice-pirmininkas: Le- nės kilmės, visi nuoširdžiai ir 
norą Laurinaitis — Sekretorė: duosniai parėmė šį kilnų darbą. 
Harold Grossman — Spaudos Naujų ir labai geros rūšies dra- 
sekretorius: Juozas Blewis — bužių dovanojo lietuviams nuo 

; karo nukentėjusiems. Iš viso 
Karmelei drabužių surink

ta 8.150: jų svoris siekia 6.500: ■ 
jų vertė apie $17.500.00.

šis drabužių vajus įrodo kiek 
Amerikos lietuviai ir jų priete
mai užjaučia nukentėjusių 
karo lietuvių sunkią būklę.

Kasininkas.
Drabužių Komisija: Ida Butts Mt. 

Morse — Pirmininkė: Lucy Ur
banavičius — Vicepirmininkė: 
Marijona Leskauskas — Sekre
torė: Gerald Beierschmitt — 
Spaudos sekretorius: Marijona 
Nedzinskas — Kasininkė.

Vienos savaitės buvo paskelb- I tas draouž:ų vajus. Komisija 
uoliai dirbo, ypač spaudos se-' 
kretorius Gerald Beierschmitt. 
mokyklos superintendent. pla-

nuo

GREEHFIELD, MASS

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį į
602 VVashington Blvd. | 
BALTIMOP.E 30. MėL | I

Birželio 18 d. apsivedė p. Vin
cas Aguonius su p. M. Pociene. 
Švč. Trejybės par. bažnyčioje. 
Liudininkais buvo pp. M. Aguo- 
niai. Linkime laimingo gyveni-

• mo.
Birželio 27 dieną apsivedė p. 

Motiejus Tubikas su p. Ona 
Lopšaltiene švč. Trejybės
bažnyčioje. Liudininkais buvo 

|p. M. Kurkulionis ir L. Valaitie
nė. Taipgi linkime laimingo gy- 

jvenimo. -4. Dėdinas.

I

NAMINIS FRONTAS
WSA Sutrumpina Laivų 
Uoste Stovėjimo Laiką

War Shipping Adminis- 
■ tration dabar atidengia 
[kad mėnesiui prieš D-Day 
atnešė milžinišką padidėji
mą reikalavimų laivų ir 
cargo vietos aprūpinti ka
ro pajėgas, kurios ruošėsi 
įsiveržimui į žemyną.

Padidėjo pareikalavimas 
tankų, orlaivių, šautuvų, 
amunicijos, gazolino, sky
sto kuro, maisto, tuzinai 
PT laivų ir Landing Bar- 
ges, 210-tonų Tugs ir daug 
tūkstančių kitų dalykų, 
kurie turėjo būti gabena
mi laivais ten kur jų rei
kėjo ir kada jų reikėjo, 

į Visos rankos prisidėjo 
sutrumpinti laivų uoste

kas mėnesį svarbiam pre
kybos laivynui, einančiam 
Šiaurės Atlantiku. Tai 
•eiškė su taupymą 3,700 
laivų - dienų per mėnesį, 
_uo laiku kai nei valandos 
negalima buvo nustoti ar 
eikvoti pristatant prekes 
už jūrių.

t . ....... m. i ■ ■■ » •‘•r- " ■

mergaičių, mažiau 18 m. 
amžiaus, rekrutavimas bu
vo Extension Service nu
statytas 1,200,000 šiems 
metams, kas yra 300,000 
daugiau nei pernai.

Eisenhower’is Pasiunčia 
Penktajai Karo Paskolai 

Pareiškimą

$ Tel. Lexington 8595
> Limosinai dė! visokių reikalų

i ~3 33

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. Sth St.. So. Boston. Mass. 
TeL So. Boston 1298.

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
44H E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkivav—1864-tV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broadv.-ay. S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
^oo nrntnknlii Stiklinu*

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broad’.vay. So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 

H 7th St.. Rnoton.

Pilnas Penktosios Karo 
Paskolos vajaus pasiseki
mas bus “pakartotinas į- 
rodymas, kad amerikiečiai 
yra vienas nepalaužiamas 
sparnas šiame didžiuliame 
kare”, rašė gen. Dwight D. 
Eisenhower’is savo pareiš
kime Amerikos žmonėms.

“Krizių pavojaus metus, 
kurie graso mūsų krašto 
saugumui, Amerikos žmo
nės nesvyruodami, su drą
sa, tikėjimu ir pasiryžimu 
išsirikiuoja prieš pavo
jus”, tarp kitko rašė gene
rolas.

“Dabar vyksta Penkto
sios Karo Paskolos vajus 
surinkti pinigų taip, kad 
užtikrinti šio konflikto 
kuo greičiausią pabaigą ir 
nustojant jame kuo ma
žiausia gyvybių. Pilnas šio 
vajaus pasisekimas susi
lauks mūsų karo jėgų pri
tarimo ir bus pakartotinas 
įrodymas, kad amerikie
čiai yra vienas pasiryžimo 
sparnas šiame dideliame 
kare.

“Visi mes giliai tikime, 
kad greitai pasaulis galės 
būti atstatytas teisingai 
taikai. Kol mes galime, su 
Dievo pagalba, atnešti šį 
laimingą mūsų vilčių rea
lizavimą, kiekvienas mūsų 
turi ieškoti kelių ir būdų 
kuriais mūsų patarnavimų 
savajam kraštui vertė ga
lėtų būti padidinta. Šiuo 
laiku mes tai galime dary
ti, pirkdami karo bonus. 
Padarykime šią pergalę 
greita ir persveriančia”.

Lietuvis Karys Anglijoje
(LKFSB) Pereitą rudenį 

į Amerikos kariuomenę 
buvo paimtas J. V. Navic
kas, velionies kun. Dr. J. 
Navicko brolvaikis. Į šį 
kraštą jis buvo atplaukęs 
karo pradžioje.

Neseniai jis buvo išsiųs
tas užmarin. Dabar gauta 
žinia, kad jis jau pasiekė 
Angliją. Prieš stojant į ka
riuomenę J. V. Navickas 
rašydavo lietuvių laikraš
čiuose.

Farmų Saugumo Savaitė 
Nustatyta Pradėti Liepos 23

U. S. Department of Ag- 
riculture, nustatydamas 
farmų saugumo savaitę 

, prasidedant liepos 23-čią 
dieną, praneša, kad 1943 
m. farmų nelaimingų atsi
tikimų skaičius pasiekė 
20,000 mirusių ir 2,000,000 
susižeidimų farmerių, jų 
šeimos narių ir samdinių.

Nors žemės ūkyje 1943 
stovėjimo laikui — laikui,]metais tebuvo samdoma 
kurį laivas praleidžia uos
te nuo įplaukimo iki iš
plaukimo. Ypač buvo krei
piama dėmesio į sumažini
mą iškrovimo, pakrovimo 
ir laivo pataisymo laiką.

WSA pareigūnai, dirbą 
su laivų operatoriais, jūrų 

i personalu, dokų darbinin
kais ir laivų pataisymais 
galėjo sutrumpinti laivų 
uoste stovėjimo laiką laike 
trijų mėnesių prieš D-Day 

■įtiek, kad suteikti ekviva- 
;. lentą 123 pridėtinių laivų

16% visų J. V. darbininkų, 
jų nelaimingi atsitikimai 
sudarė 24' '<. Pagal Natio- 
nal Safety Council apskai
čiavimus, nustotas laikas 
dėl tų nelaimingų atstiki- 
mų būtų lygus dvigubam 
darbo kiekiui, reikalingam 
pagaminti metinį kviečių 
derliui visam kraštui. Pi
nigų nuostolis siektų $1,- 
000,000,000.

pp. Izidorius ir Anelė Ambro- mis kuopa iki šiai dienai pui- 
zaičiai. Cambridge lietuvių ka- kiaušiai gyvuoja, p. A. Ambro- 

zaitienei tenka padėka Moterų 
S-gos 22 kps. organizatorės 
veikla, tapigi už jos didį pasi
darbavimą kuopai per 28 metus 
kuopos valdybos darbe. Moterų j' 

įvertindamas 
jos daug reiškiančias darbo jė- i 
gas, pakėlė ją Garbės Nare. 1 

1918 metais buvo persikėlusi Į 
gyventi į Brightoną, kur be 
Cambridžiaus katalikiškos vei
klos, darbavosi Šv. Vincento 
draugijoj. 1919 metais vėl grįžo 
gyventi į Cimbridžių ir tais pa
čiais metais pasiėmė sau už gy
venimo draugą p. Izidorių Am- 
brozaitį. kurį ji pirmą kartą at
važiavus iš Lietuvos sutiko 1914 
metais.

p. Izidorius Ambrozaitis atvy
ko iš Lietuvos 1912 metais, iš 

kaimo, Skaudvilės 
valsčiaus, Tauragės apskričio. 
Atvykęs apsigyveno Cambri- 
džiuje; mylėdamas veiklą visuo
menėje, prisirašė prie L. Vyčių 
kuopos, priklausė prie parapijos 
choro ir kitų organizacijų. Už
mezgęs pažintis su p-le A. Vire- 
liūnaite, po 4 metų draugavi
mo, susirišo amžinu vedybinio 
gyvenimo ryšiu.

p.p. I. A. Ambrozaičiai, sukū
rę savo vedybinį gyvenimą, ne
pasitraukė iš katalikiškos veik
los, ypatingai p. A. Ambrozai- 
tienė, nenuilstamai darbuojasi 
visuomenės darbe, Cambri
džiaus lietuvių katalikų tarpe, 
daugiausiai dirba Moterų S-gos 
22 kuopos naudai, p. p. Ambro
zaičiai taipgi priklauso prie se
kančių katalikiškų organizaci
jų: LDS 8 kps., Šv. Kazimiero 
draugijos So. Bostone, ALRK 
Susivienymo kp. Cambridžiuje. 
ir p. Ambrozaitienė prie Moterų 
S gos 22 kps.

p.p. Ambrozaičiai, vesdami 
pavyzdingą gyvenimą, 1925 me
tais, išsiilgę Tėvynės Lietuvos, 
vyko ją aplankyti. Svečiuoda 
mies tėvynėje, nevienoje vietoje 
paliko savo vardus įamžintus 
kaipo tėvynės mylėtojai ir jos 
atsistatymo rėmėjai. Grįžę iš 
Lietuvos, 1927 metais Somer-

talikų veikėjai, ilgamečiai Cam
bridge LDS 8 kps. nariai bei 
laikraščio “Darbininko” ir Dar
bininkų Radio Programos rėmė
jai. gegužės 7 d. š. m. šventė 

par. savo 25 metų vedybinio gyveni- S-gos Centras, 
mo sidabrinį jubiliejų.

Apibudinant pp. Ambrozaičių 
jubiliejų, venka giliau įsigilinti 
į jų gyvenimą, p. Anelė Ambro
zaitienė (Vireliunaitė) atvyko 
iš Lietuvos į šią šalį 1914 me
tais: paeina iš Lietuvos. Tarpei- 
kių kaimo. Subačiaus valse., Pa
nevėžio apskričio. Atvykus iš 
Lietuvos apsigyveno Cambri
džiuje. Pailsėjus iš kelionės, 
tuoj stojo katalikiškon veiklom 
prisirašė prie N. P. parapijos 

, choro, dalyvavo vietinės L. Vy
čių kuopos darbe ir jos organi- 

; žavime. 1916 metais, jos pastan- petkaiėįų 
■ gomis .pradėta organizuoti Mo-» - -• 
į terų S-gos 22 kp.; jai teko iždi
ninkės darbas. Kuopai sustiprė- 
! jus ir praslinkus metų laikotar
piui. kada kuopa veikioje susilp
nėjo. p. A. Ambrozaitienė perė
mė kuopos organizavimo darbą 
savo rankosna. ir jos pastango-

Jaunuoliai Atsiliepia Kaip 
Derlių Padėjėjai

Dėlto kaa
• v

mes niekam gerai 
sumaišyt medžiagas ir gerai 
išrauginti mes pagaminame

ALE that is ALE"
MG -'TO©IŠ KRANO ir BONZOMIS

Viliuje įsigyjo porą nuosavų 
namų .kur ir šiandien tebegyve
na. bet darbuojasi ir priklauso 
prie Cambridge lietuvių N. P. 
parapijos, p. I. Ambrozaitis, 
būdamas didelis muzikos mylė
tojas. grįždamas iš Lietuvos 
atsivežė puikios muzikos su ku
ria nekartą linksmina Cambri- 
džiečius asmeniškai ir per Dar
bininkų radio oro bangas.

Kada pp. Ambrozaičiai š;entė 
savo vedybinio gyvenimo sida
brinį jubiliejų, jų garbei liko iš
keltas šaunus bankietas, su ku- 
riuomi norėta išreikšti jiems vi- 125 mergaičių ir berniukų ( 
sų jų draugų bei visų Cambri- buvo pallUOSUOti nuo mo- 
džiečių sulieta į vieną, gili pa- kyklos asparagų piovimui. 
garba. Bankiete dalyvavo virš Grupė atlieka savo uždą-! 
dviejų šimtų asmenų ir visi lie- vinį ir grįžta prie metų-: 
jo p.p. Ambrozaičiams širdin- pabaigos klasių, kai jų 
giausius linkėjimus išreikšdami vieton prie asparagų vyks-; 
savo draugiškumą, šia proga ir 
mums dar kartą tenka garbė' 
sveikinti pp. I. A. Abrozaičius. 
jų sidabrinio jubiliejaus proga. Į 
ir iš širdies palinkėti laimingai 
sulaukus švęsti auksinį vedybi-1 
nio gyvenimo jubiliejų, ir taip
gi su stipria dvasia ir ant to- 
liaus darbuotis Cambridžiaus 
lietuvių katalikiškos veiklos 
dirvoje.

Victory Farm Volunteers, 
jaunieji U. S. Crop Corps 
nariai, atsiliepia į kvieti
mus savanoriam derliaus 
nuėmimo darbui per 1944 
metų sezoną, kaip praneša 
U. S. Department of Agri- 
culture Extension Service.

Ankstyvas šiltas oras 
viršutinėje New Yorko 
valstybės dalyje pareika
lavo skubaus šaukimo jau- 

: nuolių ir moterų nuimti 
’ anksti prinokusių braškių 
! derlių. Delaware valstybėj

ta kiti. Kai kuriose pieti
nėse valstybėse berniukai 
ir mergaitės — 800 vien 
tik Alabamoj — jau dar
buojasi prie bulvių der
liaus.

Bendras berniukų ir

ĮAMŽINO vardą
Broekton, Mass. — Viliamas 

Zinkevičius, minėdamas dviejų 
mėnesių savo mylimos žmonos 
Liudvisės liūdnas mirties su
kaktuves. įamžino josios vardą 
į Vyskupo P. Bučio knygą — 
Švč. P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde, įrašydamas ją į Garbės 
Rėmėjus, aukodamas knygos 
fondan $25.00.

P-nas V. Zinkevičius yra 
stambus Brocktono biznierius, 
turįs valgomų daiktų krautuvę 
15 Arthur St. 
vis patrijotas. 
yra gražiai išauginę tris dukte
ris ir vieną sūnų.

ir karštas lietu-
Pp. Zinkevičiai

I
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Liepos 6 d., kareivis Albertas 
Eugenijus Audickas apsivedė su 
Stanislova Matulevičiūte, gyv. 
122 Marine Rd., pirmo pasauli
nio karo veterano dukterimi.

IŠĖJO MAUDYTIS — Nebe
grįžo namon. Liepos 6 d., buvo 
labai karšta diena. Žmonės bėgo 
į pajūrius atsivėdinti. Bėgo pa- 
jūrin ir Antanas Vyšniauskas iš 
savo namų, 159 W. 3rd St., tą 
karštą dieną, apie 1 vai. p. p. 
Jis maudėsi prie G St. nuomarį 
turėdamas. Apie 3 vai. p. p. jis 
apmirė ir paskendo. Daug žmo
nių ten buvo. Jį greit ištraukė. 
Tačiaus jis buvo perdaug van
dens prigėręs. Nors ir buvo kiek 
atsigaivėjęs, mirė. Širdis neiš
laikė.

Jis yra gimęs ir augęs So. 
Bostone.

Paliko tėvą, motiną, du brolių 
ir dvi seseris. <

Tapo palaidotas, iš Šv. Petro 
par. bažnyčias liepos 11 d., 9 
vai. ryte, Šv. Kryžiaus kapuose, 
Malden, Mass.

I t

Liepos 7 d., po šv. valandai, į- 
vyko Maldos Apaštalavimo 
draugijos susirinkimas. Ligonių 
komisija pranešė, kad ligonių 
skaičius sumažėjo. Susirinkimas 
paaukojo $15.00 Vasarinei mo
kyklai, $10.00 parapijos išvažia
vimo fondui. Kalbėjo apie kun.

Kun. P. Jakimavičius, S. J.
Birželio 17 d. š. m. J. E. vysku
pas Emmett, S. J. įšventino ku
nigu diakoną (Southbostonietį) 
Praną Jakimavičių. Primicijos, 
įvyko Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, So. Boston, ku
rioj Tėvas Jakimavičius buvo 
krikštytas ir per kelis metus 
tarnavo altoristu.

Kun. Pr. Jakimavičius, S. J., 
gimęs rugpiučio 4 d., 1913 m., 
So. Bostone. Pradinius mokslus 
užbaigė So. Bostone. 1930 m. 
užbaigė Boston College 1 
SchooI. Po to dirbo du metu.

; Turėdamas pašaukimą. Pranas 
■ Jakimavičius, nors gimęs Šv. 
• Domininko dienoj, įstojo į Jė-

zuitų noviciatą, .< 
rugpiučio 14, 1932 
išbuvo du metu, o po to du metu 
ten mokėsi klasiokus mokslus. 
Per tris metus studijavo filoso
fiją Jėzuitų Pontifikalinėje se
minarijoje, Weston College. Už- ' 
baigęs filosofiją, dėstė matema- ' 
tikos mokslą Boston College 
High SchooI, Bostone. Po dviejų 
metų grįžo į Weston College ir 
per tris metus studijavo teolo
gijos mokslus.

Nors jau įšventintas kunigu, 
Tėvas Pr. Jakimavičius grįžo i 
Weston College ir dar per du 
metu studijuos. Užbaigęs du 
metu kun. Pranas Jakimavičius, 
S. J., bus paskirtas misijų, mo
kytojo ar kitokiam dvasiniam 
darbui.

Tėvas Pr. Jakimavičius visą 
laiką buvo gabus moksle. Jis la
bai gerai moka lietuvių kalbą ir 
yra nuoširdus laikraščio “Dar
bininko” bendradarbis, o jo tė
veliai yra nuoširdūs “Darbinin
ko” rėmėjai.

Pp- Jenas ir Ona Jakimavi- 
čiai, kun. Prano tėveliai, paeina 
iš Lietuves. Tėvas iš Seinų par., 
Radučių kaimo. Motina (Valiu
kevičiūtė) iš Šventežeriu par., 
Babrų kaimo. Bostone gyvena 
nuo 1910 m. Išauklėjo šešius 
vaikus — penkius sūnus ir vieną 
dukterį. Kun. Pranas yra vy
riausias, kiti du sūnūs yra karo

■ tarnyboje, o vienas dirba, kitas 
Sesuo Alena yra 

slaugė Marine ligoninėje.
Linkime Tėvui Pr. Jakimavi

čiui, jo tėveliam, broliam ir se
seriai geriausių sėkmių!

High 1 mokinasi.

DAKTARAI

Tel. TROvvbriage 6330

J.Rep$hi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Jurgelaičio ir kun. Jakimavi
čiaus primicijas ir apie Lietu
vių Konferenciją.

Konferencija visiems labai 
patikusi — pamaldos, pamoks- 

i las, prakalbos. Ypatingai pati
kusi prakalba p. Laurence Qui- 
gley’s, kurs pabrėžė, kad karai 

■ kyla ir kils dėl Dievo įsakų ir 
įstatymų nepaisymų.

Sgt. Bronislovas Benediktas 
Rendeikis nori
yra galima, apie 
Petrą ir Albertiną (Jokšaitę) 
Rendeikius. Jeigu 
nežino, tai rasi žino,
apie jo krikštatėvius Bonaven
tūrą Grušą ir Eugeniją Prail- 
gauskaitę ?

Julijonai Cosetta yra laiškas 
nuo kareivio Jono “Darbinin
ke”.

Liepos 9 d., tapo pakrikštytas 
Juozas - Jokūbas Juozo-Jokūbo 
ir Stanislavos (Kabečiutės) Cic- 
colo, gyv. 328 K St.

J sužinoti, kiek 
savo tėvus

SKELBIMAI šių niekas 
ką nors,

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Naujos Anglijos Konferencija
Praėjo Iškilmingai DEMOKRATAI

Politiškas Skelbimas

Nepriklausomybės Diena, lie- jiems skirtas vietas. Sueina pu
pos 4 d. Jau 8-tą vai. rytą prie1 blika ir likusieji paradas daly- 
Stepono Dariaus Posto renkasi viai. 
šimtai mūsų patriotingų lietu- Pirmininkas, adv. Jonas J.

1
vių, kad tinkamai paminėti tą Grigalius kviečia vėliavas pris- 
dieną. 'tatyti, ir trimitui gaudžiant

Atėjus parado vadovybei,! “To the Colors”, publikai susto- 
Chief MarshalI Dr. Antanui L. jus, atnešamos Jungtinių Vals- 
Kapočįui, Chief of Staff Dr. J. tybių ir Lietuvos vėliavos ant 
Charles Seymour, Honorary estrados. 
Chief of Staff advokatui Jonui 
J. Grigaliui, Aide to Chief Mar- 
shall advokatui Juozui Cūniui,1 
Liason Officer redaktoriui An
tanui F. Kneižiui, Officer of the 
Day Juozui Lėkiui, Adjutantui
Jonui J. Romanui ir Aidės po .Piu”adjūtonų:
vieną iš kiekvienos organinei-1 vadovauti išti-
jos. dalyvaujančios parade, pa- kimyb& vėliavai pareiški. 

jmui. Publikai atkalbėjus aktą, 
^^'ibenas groja Jungtinių Valsty- 

įbių ir Lietuvos himnus, gieda 
Dr. J. Antanėlis ir p. Stasys 
Paura.

Adv. J. Grigalius pasakęs į- 
žanginę kalbą, kviečia kun. Jo
ną Vaitekūną atkalbėti invoka- 

■ciją. Po to perduoda pirminin- 
. kavimą Stepono Dariaus Posto 
: komandieriui, Juozui Lėkiui,

LAIMES SU TOBIN

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

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.

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 St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ;

p: V:? .

. THANK UEĄVEN?. 
7tJE HAS"INGS DONE
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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 Salyje. 
Kaipo gabus lyderis — be 
klausimo yra vienas stip
riausių kandidatų.

Jis yra pirmaeilis Bostono 
miesto Majoras,... jis bus 
pirmaeilis Massachusetts 
Gubernatorius.

rado dalyviai stojo į eiles.
Lygiai 8:45 vai. rytą, ]-----

das, benui grojant, ėjo West 
Broadway į B Street, į Fifth 
Street iki Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios.

Parade dalyvauja su savo vė
liavomis Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Pastas, Posto 
benas ir Moterų Auxiliary, Šv. 
Petro lietuvių par. moterų Rau
donojo Kryžiaus grupė, Jauna
mečių grupė, vad. p-niai Onai 
Ivaškienei, Šv. Kazimiero R. K. 
draugija, Lietuvių Susiv. Šv. 
Kazimiero, Šv. Jono draugija, 
Saldžiausios Širdies, Lietuvos 
Dukterų draugija ir kt.

Benui grojant, vėliavoms ple
vėsuojant, visi tvarkingai įeina 
į bažnyčią, kur iškilmingas šv. 
mišias atnašavo Prelatas Jonas 
Ambotas iš 
Jam asistavo 
ninkas, MIC. 
činskas.

Jaudinantį 
mokslą pasakė kun. Pranciškus 
Juras iš Lawrence, Mass. (Pa
mokslas telpa “Darbininke”). 
Po pamokslo, kun. Juras pers
kaito Stepono Dariaus Posto 
mirusių narių vardus ir kviečia 
visus pasimelsti už juos ir visus 

i kareivius. Po maldų, pagarbai 
l karių, pasigirsta trys šūviai ir 
i po jų trimito garsai (taps).

Po šv. mišių kun. Jonas Vai
tekūnas iš Providence, R. I. su
teikė palaiminimą Švenč. Sa
kramentu. Pamaldoms užsibai
gus Posto Benas sugroja Jung
tinių Valstybių ir Lietuvos him
nus ir tvarkingose eilėse para- 
dos dalyviai apleidžia bažnyčią 
ir vėl stoja į eiles. Paradas eina 
Fifth Street ir E Street pro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos salę, kur prie parado pri
sideda dar būrelis žmonių. Čia 
užima savo vietą Liason Officer 
redaktorius S. Michelsonas. Pa
radas eina iki West Broadway, 
West Broadway, G Street iki 
South Boston High SchooI, kur 
parado vadovybė, vėliavos. Pos
to benas išsirikiuoja po dešine 
ir Moterų Auxiliary ir Šv. Petro 
parapijos moterų Raudonojo 
Kryžiaus grupė, p-nios B. Cū- 
nienės. po kaire. Per vidurį pa
radas. lydimas Jaunamečių gru
pės. sueina į svetainę ir užima

i J

f

Hartford, Conn. 
kun. Dr. Stadal- 
ir kun. A. Abra-

ir įspūdingą pa-

TOBIN
COVERNOR

JOHN J. GRIGALUS, 52 G St., So. Boston, Mas:

Komanderis Lekys kviečia bu
vusį komandierių advokatą 
Juozą Cūnį perskaityti Jungti
nių Valstybių Nepriklausomy
bės Deklaracijos dalį. Perstato
mas buvęs komanderius. Juo
zas Kanuskis perskaityti ištrau
kas iš Jungtinių Valstybių kon
stitucijos.

Perstatomas kalbėti J. V. kon- 
gresmanas, daugumos vadas, 
John W. McCormack, kuris gra
žioje, turiningoje savo kalboje'and Leather Bureau of 
apie Lietuvą ir lietuvius patvir-l 
tino tą viltį, kad po šio karo į 
Lietuva privalo būti ir bus at-į 
steigta kaipo laisva ir nepri
klausoma valstybė.

Po jo kalbos komandierius Le
kys kviečia Posto adjutantą, 
Joną J. Romaną, perskaityti A- 
merikos Legijono tikslus.

Seka kalba p. Laurence F. 
Quigley, Chelsea Kareivių Na
mo komandanto. Nors jis pirmą 
kartą kalbėjo lietuvių susirinki
me, bet jo kalba visiems labai 
patiko.

Legijonieriai, atlikę savo pro- 
, gramos dalį, perduoda vedimą 

konferencijos rengimo komite
to pirmininkui advokatui Jonui 
J. Grigaliui. J. R.

(Bus daugiau)

Planuojama Daugiau Mėgsti 
Drabužių

i (Politiškas Skelbimas)

f

*
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BARNES 
for Attorney General 
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the War Production 
Board.

Dvidešimt dvi drabužių 
rūšys bus pagaminta pa
gal šią programą. Kad iš
pildžius šią programą bus 
reikalinga maždaug 20,- 
031,000 svarų medvilnės ir 
mezgimo siūlų.

Šioji yra WPB trečioji 
mezginių programa, suda
ryta padidinti svarbių ei vi-
lių aprėdų gamybą. šis nu- £ Valandėlei
rodymas buvo duotas ge- 
gūžės 10 d. 1944 m., papil-| 
dyti visas kitas specialias 
WPB aprobuotas progra
mas gaminti ir išdalinti 
tekstiles, drabužius ir 
jiems papildomus gami
nius. Šis parėdymas numa
to pirmenybių pagalbą vi
siems gamintojams, daly
vaujantiems šioje specia
lioje programoje.

Speciali programa, kvie-j 
čiant gaminti daugiau 
kaip 99,275,000 įvairių■ 
mėgstu drabužių kūdi
kiams ir vaikams bei vy
rams kojinių, buvo pa
skelbta Textile, Clothing

make
EVERY 

PAYDAY 
t\l-^BOND DAY

'•*

“GERI DRAUGAI”
Petras paskolino Jonui 10 do

lerių, ir abu buvo gana artimi 
draugai, taip kad vienas be ki 

; to niekur neeidavo ir nieko ne- 
i darydavo. Kada Jonas ilgai pi
nigų negrąžino, tai Petras susi
tikęs klausia jį:

— Pasirink, ką nori: arba man 
grąžink 10 dol., arba mes nie
kados nebesusitiksime.

Jonas: Aš jau pasirinkau!
Petras: Na, ką-gi?
Jonas: Ogi daugiau nebesusi

tikti...

GRABORIAI

f---

Boston Edison Company

Boston Edison Company sako 
...visuomet išvalyk skalbiamą 
mašiną kada pabaigsi mazgo
ti, kad joje nepasiliktų muilo 
ir sutrų. Stoviantis vanduo 
mašinoje nesveika — prade
da dalys rudėti ir gesti.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts, I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

DRAUGAI — Atrodo, kad draugai trūsis su lapute. Jie 
randasi San Francisco zoologijos darže. Šituo momen
tu trūsis plekšteno geltoną morką, o laputė prisiarti
nus patikrino, ar ne mėsos gabalas. Bet viskas išsirišo 
taikiai.

S. Barasevičlus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių G ra bortus ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 25M 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

i
!

t

I

CASFER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

i

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

giai patarnauja.
| 258 West Broadway, South Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Klebono Kunigo M. A. Pankaus 
Garbingosios Sukaktuves

61 metų gyvenimo ir 38 metų kunigystės 
sukaktuvių proga

na kun 
metu g 
želio 3 
ooo-' met

a j k e 
garbei 
viešai i 
g< rai s

| Pačioje tikrovėje, kilnūs pa: 
įukojimai ir garbingi nuveikti 

paibai Serantono diecezijoje, o 
.•patingai Hartfordo vyskupijo- 

i ie. garbingai kalba apie jį ne 
: tik kaip apie garbingą kunigą, 

gerovei, nors bet ir didingą tėvynainį ii- idea- 
: spąud >je. bet j lingą kultūrininką, 
a d tai nuolan-

. Pankaus noras;
asaulio akyse, bet
Dievo garbei.

Tačiau, ta garbinga proga rei
kia tei.rl.igai tarti, kad Gerasai 
Dievas iš beribės meilės kun. 
M. P. nepasigailėjo nė nepalau
žiamo uolumo darbuotis Dievo
garbei. prispaustųjų tautiečių
naudai ir Tėvynės Lietuvos ge-
rovei.

Jis tapo Dievo išrinktasis va-
dovaut i mylimiesiems savo tau-

ečlams: jiems įkvėpti, kad gy-' 
ų ir dirbtų Dievui ir Tėyy-' 
jios suraminti ir paguosti.) 

yra nuliūdime: jiems pri- 
ies. kai atsi-j 
gyvenimo jū- i 

baugu... j 
us ir talentin

gas jaunikaitis, jis jau aukojo 
gražiausias kilnaus savo gyi'e- 
nimo dienas ne gestantiems pa
saulio žibučiams, ne praeina
mąja! žemiškai garbei, bet am
žinajai Dievo garbei ir antgam
tinei Jo tvarinių laimei.

Nors už tėn'ynainiškąją lietu
vybę. turėjo apleisti numylėtą 
savo tėvų žemę, kuri tuomet bu
vo po žiauriu caro jungu, ir 
slapčia turėjo \ykti į šią laisvės 
šalį, bet jis neprarado aukšto 
pašaukimo. Tapęs Dievo kunigu, 
kaip ir Mokytojas, mylimųjų 
S3.vo žniori/ii skacismus ir kėni- 
čias jau per 38 metus deda į 
taurę ir aukoja Amžinajam Tė
vui. kaip atlyginimą už bran
giųjų savo tautiečių trūkumus.

Kas gi suskaitys tuos visus 
idealingus kun. Pankaus pasiry
žimus, garbinguosius pasiauko-' rovė 

us. išganinguosius darbus, dai: 
Ininguosius

Kun. Pankus su parapijiečių 
pagalba pastatė vieną gražiau
sių bažnyčių Bridgeport. Conn. 
ir puikiai sutvarkė šv. Kazi
miero parapiją New Haven, 
Conn. Atvykęs į Šv. Andriejaus 
parapiją. New Britain, Conn.. 
atnaujino erdvią didžiulę bažny
čią ir atmokėjo visas skolas, 
tuo pačiu keldamas fondą nau
jojo centro statybai mylimie
siems savo broliams lietuviams.

Nors jau peržengęs 61 metus, 
bet nenustoja veikęs Dievo gar
bei ir mylimųjų savo tautiečių 
gerovei. Suorganizuotas Lietu
vių Veikimo Centras gražiai gy
vuoja. kad visomis jėgomis ben
drai darbuotis ne tik pačių lie-; 
tuvių naudai ir Lietuvos laisvei: 

j pelnyti, bet ir Amerikos gero- ’ 
vei. Uoliomis to paties Centro 
pastangomis sparčiai varomas 
sėkmingas darbas sekančiais' 
metais garbingai minėti Šv. An
driejaus parapijos Auksinį Ju
biliejų.

Ligi šiol kleb. kun. M. A. Pan-1 
kus kilnųjį savo givenimą yra 
papuošęs didingais nuveikimais. 
Net Katalikų Bažnyčios hie
rarchija jį įvertino ir buvusi 
Lietuvos Respublika garbingą
ją jo krūtinę papuošė Šiaulių 
Žvaigžde.

Gi garbingųjų jo gyvenimo 61 
metų ir kunigystės 38 metų su
kaktuvių proga, maldauju Gero
jo Dievulio gerajam mano pie
teliui ir geradariui tvirčiausias 
sveikatos dar ilguosius metelius 
giver. 
Dievo 
č:ų ir pavergtosios Lietuvos ge-

(

i ir išganingai darbuotis 
garbei, mylimųjų tautie-

taip pat šio krašto nau
jini as. isganmguosius darbus., dai: tuo pačiu linkiu gražiausios 
nuopelninguosius nuveikimus. laimės ir maloningiausios D.evo 
ir i-''?- xą nuveikei, ką sukūrei, palaimos. Kun. A-Tamolvinas. 
Gerasis Dievas tebūna tau be- ’ 
ribiu džiaugsmu ir amžinaja ia 
me.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

8

Karo Pramonės Darbininku Reakcija j Invaziją

Kai Amerikiečiai savo laiku buvo susilpninę atakas Anzio, Italijos 
fronte tai jie laisvomis valandomis lenktyniavo arkliais. Štai anų lenkty
nių vaizdas. 

Vilimas Klebaušas
Laurinas Mackevičius 
Petras Makauskas-Mack 
Antanas Norbutas 
Edvardas Paškevičius 
Vincas Petkus
Kazys Plungis 
Jonas Sajus
Edvardas Sidaras 
Kazys Stulga
Juozas Tamulevičius

War Produetion Board ed the gun’. Kiekviena 
Headąuarters sudarė pir
mąją viso krašto pramo
nės darbininkų, jų vadų ir 
samdytojų, reakcija į in
vaziją. Donald M. Nelson, 
WPB viršininkas pareiškė, 
kad rasta keliolika page
rėjusios gamybos reiški
niu.

Tautos karo gamybos 
frontas dėl šios invazijos 
tapo artimai susietas su 
kovos frontu, nurodoma 
raporte.

Svarbiausieji faktai, kai
po charakteringi visai A- 
merikos didžiulei karo pro
dukcijos mašinerijai, buvo 
paduoti sekančiai:

1. Yra nauja “invazijos 
nuotaika” namų fronte, 
kadangi įtemptas laukimo 
ir stebėjimo periodas praė
jo, ko pasėkoje pakilo karo 
gamyba.

2. Samdinių moralė ir 
produkcija gavo padrąsi
nimo dėl pirmojo puslapio 
laikraščių invazijos prane
šimų, nurodant atskirus 
panaudotus įrengimus, 
kaip tai “landing eraft”. 
“sky trains”, tankus ir or
laivius. Visur, fabrikų dar
bininkai žino, kad jų paga
minti įrengimai ar dalys
dabar yra “in on the inva- 
sion” ir jie tuo labai di
džiuojasi.

3. Smarkiai sumažėjo 
darbo apleidinėjimai. Pa
gal darbo “management” 

‘komitetų pranešimus, kai 
i kuriose vietose net 50-čia

Tokie praneši-ONA RUČINSKAITE, 
16 m. ir buvusi Sodalietė, 

prigėrė.

Ncic Britain, Conn. — Ona 
Ručinskaitė, Roosevelt Junior 
High school studentė, priklau
siusi prie Šv. Andriejaus para
pijos jaunųjų Sodaliečių. liepos 
pirmąją, išėjusi apie vakarą 
maudytis, prigėrė Stanley mau
dykloje.

Onos Ručinskaitės laidotuvės 
įvyko liepos ketvirtąją. 9 vai. 
ryte. šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje su gedulingomis pa
maldomis. kurias laikė kun. 
Juozas J. Matutis. Žmonių lai
dotuvėse bažnyčioje dalyvavo 
kaip sekmadienį.

Velionės Onos Ručinskaitės 
palaikai nulydėti į šv. Marijos 
kapines, kur ir palaidota.

Pasidėkojant kleb. kun. M. A. 
Pankui, turėjau gražios progos 
porą savaičių praleisti gražioje, 
Marianapolio padangėje.

PIRMOJI LIETUVIŲ
KOLEGIJA AMERIKOJE

. susitarta su savininku p. N. i
I .! Ream ir nupirkta graži jo nuo- 

■ savybė su moderniomis mūro 
i statybomis. Gi birželio 9 dieną, 
j 1931 metais, apsilanko Thomp
sone J. E. vyskupas Būčys ir 
Kolegijos svečių knygoje įrašo, 
kad ta naujai įgyta nuosavybė 
skiriama mokslo įstaigai, kuriai 
pradžioje duotas vardas Švč. 
Marijos Kolegija. Bet panašiu 
vardu esant Amerikoje daugiau 
mokslo įstaigų, ir kad įamžinus 
Lietuvos Marijonų Gimnazijos 
ir Apšvietos Centrą Marijampo
lėje, kur ilsisi a. a. ark. Jurgio ; procentų. Tokie praneši- 
Matulevičiaus palaikai, Lietu-jmai ateina iš visų krašto 
vių Kolegija buvo pavadinta 
naujų vardu: 
College”.

nylinkė pranešė apie paki
lusius bonų pardavimus, 
kai kuriose vietose padvi- 
gubėjusius ar net patrigu- 
bėjusius.'

5. Kuomet prasidėjo in
vazija dauguma labor-ma- 
nagement komitetai orga
nizavo Raudonojo Kry
žiaus Kraujo davimo va
jus, kur taip pat buvo ro
domas didžiulis įdomumo 
oadidėjimas, greitai pasie
kiant ir pralenkiant nusta
tytus siekius.

G. Per invazijos savaitę 
eguliariai ruošiami labor- 

management komitetų su
sirinkimai pasižadėjo at
siekti gamybos kvotas ir 
sudarė planus koncentruo
ti naujus gamybos vajus. 
Keliais atvejais darbinin
kai patys pareikalavo auk
štesnių gamybos progra
mų.

Šioji apžvalga, kuri re
prezentuoja krašto 4,650 
labor - management komi
tetus, kurių pirežiūroje y- 
ra 7,300,000 darbininkai, 
daugumoje buvo atlikta 
per intervievvs apylinkės ir 
apskričių War Produetion 
Drive menadžerių. O.VV.I.

Vasaros Poilsio Cėnirai 
Praplečiami

ELIZABETH, H J.
Ipolitas ir žmona Zagreckai 

gavo liūdną žinią iš Karo De
partamento, kad jų sūnus Jur
gis. 19 m. amžiaus yra karo 
veiksmuose dingęs. Tėvai per
gyvena didelį liūdėsi. Du kiti jo 
broliai Edvardas ir Antanas te
bėra dar šiame krašte.

Savanoriai Įstojo slaugė Anna 
Savickas, leitenanto laip. ir 

argaret Skučas į Waves.
Į kariuomenę naujai paimtų 

pavardės —
Jurgis Bernotas
Antanas Brasiunas
Kazys Čeponis

Pirmasis lietuvis arkivysku
pas Jurgis Matulevičius, D. D., į 
TT. Marijonų vienuolijos atgai- Į 
vintojas, 1926 metais atvykęs į 
Tarptautinį Eucharistinį Kon
gresą. kuris tais metais vyko 
Chicagoje. lankė lietuvių para 
pijąs ir guodė tikinčiuosius, 
juos tvirtindamas tikėjime ir 
tėvynės meilėje.

Kitų paminklinių savo darbų 
eilėje, jis minimais metais įkū
rė Amerikoje pirmąją Lietuvių 
Kolegiją, paskirdamas tai mok-, 
slo įstaigai direktorių, kun.; 
D-rą Joną Navicką, kuris tuo 
metu baigė naujokavimą, per
sikeldamas į TT. Marijonų vie
nuoliją. kad dirbti 
lietuvių naudai.

Didelės energijos 
tumo TT. Marijonų
las a. a. kun. Feliksas Kudirka, 
pamatęs, kad mažose tuomet 
patalpose Hinsdale. III. ilgai ne
galės būti Lietuvių Kolegija, ir 
pasitaręs su artimiausiais savo

I

bendradarbiais, ėmė naujų pro
gų ieškoti ir žiūrinėti naujų vie
tų įkurti didingai Lietuvių Ko
legijai.

Po trijų metų surasta vieta 
Hartfordo vyskupijoje, būtent. 
Thompson, Conn.

Tik po dviejų metų, būtent, 
i 1931 metų pavasarį galutinai

vietų.
4. Daugumas labor-ma- 

nagement komitetai ruo
šėsi Penktajam Karo Pa
skolos vajui, kada D-Day 

įregistruota pilna- ateis, ir darbininkai jump-

“Marianapolis

Marianapolio Kolegija yra 
Connecticut valstybės Senato 
pripažinta, į 
teisė Kolegija su teise duoti 
mokslo laipsnį — bakalauratą. 
Tuo pačiu ta Kolegija virsta, 
užuomazga Lietuvių Katalikų Į 

. universitetu Amerikoje.

Dirbančios moterys šią 
vasarą turės daugiau gali
mybių pasilikti darbuose, 
nes apylinkių žaidimų cen
trai bus praplečiami, nuro
do laikiną Office of Com- 
munity War Services ap
žvalga. Visaros poilsio ga
limybės mokyklos am
žiaus vaikams yra didina
mos visame krašte, pridė
jo Office of CWS.

Victory Vegetable Plate

Amerikos

ir kruopš- 
provincijo-

FATS FLEA AWAY

Jean Michele Dunne. aged 5. is all for fat conservation and takes great 
interest in the fat that is saved in her home because she has been 
taught the uses that are made of it. Insecticides, she explains to her 
toy pup, reęuire used fats. and are necessary to protect our soldiers 
cn the battle fronts from c.itase-carrying inseets.

Makc fhe mosi of your home<jrown vejefables

i ' Turimomis žiniomis Maria- 
i napolio Kolegijoje nuo įsikūri
mo pradžios mokėsi su viršum 
500 studentų, kuriuos Kolegija: 
išūgdino į rimtą visuomeninę 
lietuviškąją pajėgą, duodama 
visą eilę svarbių darbininkų 
kiek Bažnyčios gerovei, tiek ir 
lietuvybės naudai.

Kol gyveno kun. Jonas Na- ’ 
viekas, garbingosios atminties' 
vyras, jis nuveikė stambių dar
bų. kaip Bažnyčios kunigas, 
kaip vienuolis, kaip lietuvis tė
vynainis ir kaip auklėtojas. Ta
čiau, mirties angelas pakirto jo 
gyvybę ir jis atsiskyrė iš šio 
pasaulio.

Kad įamžinti kun. Jono Na- 
vieko vardą, dešimtajame Ko
legijos Rėmėjų Seime iškelta 
sumanymas įsteigti Kolegisto 

i 
Fondą, kurio tikslas — remti: 
lietuviškąjį auklėjimą. Suma
nymui Seimas karštai pritarė 
ir išrinko Fondo Komisiją iš 5 
asmenų, kuri Komisija nustatė 
sukelti lėšoms tam tikras regu
las arba Fondo Statutą.

Gyvenant skaisčioje Mariana-; 
polio padangėje, dvasia sutvir-; 
tėja antgamtine nuotaika, gi 
kūnas atgija nepaprasta svei- 

! kata.
Į Gi pati Kolegija Thompsone 
i dabar yra vienintelė Lietuvių 
. Aukštoji Mokykla ir Kolegija i 
■ plačiame pasaulyje.

Kiekvienas lietuvis turėtų tą 
įvertinti ir paremti

t I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-V7
PRANAS GF.RULSKIS, Namų Tel. Dedham lMį-R

• i
J ^Kolegiją
J duosniomis aukomis. Kun. A. T.

il Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonų.

• Calling all Victory gardeners! 
Want to keep the templing gocd- 
ness of your fresh-pulled vege
tables? Want to enjoy the thrill of 
serving your familv young, tender 
homegrown vegetables cooked so 
that you get all the fine, juicy fla- 
vors? Then follow the five simrle 
cooking rules, given below. Better 
post them on the kitchen wall!

And here's a V-5 vegetable plate 
that’s not only satisfving and nu- 
tritious, būt is a delicious pinch- 
hitter for a meat meal. Try it today 
—you’ll be helping yourself, and 
also your country, w’nen you make 
the most of your vegetables.

Victory Vegetable Plate
Arrange servings of the followir.g 
delicious vegetables on dinn.-r 
platės (ąuantities for four husky 
servings).
Spinach with Poached Egg. Wash 3 
pounds spinach weil in Severai wa- 
ters and remove root ends. Mėlt 2 
tablespoons Spry in large kettle 
and add spinach with only the wa- 
ter that elings to the leaves. Add 
salt, cover, and cook 10 minutes. 
Drain well. Serve with a poached 
egg on top.
Tomefoat. Slice ripe tomatoes ih 
thirds, brush with melted Spry, 
sprinkle with salt and pepper. ar.d 
broil until lightly brovned on top. 
Oraan Bean*. Wash beans and eut 
aeross each bean diagonally to 
muk* diamond-shaped pieccs.

Cook according to the Rules for 
Cooking Vegetables.
Ccrrots. Cut carrots in p.aper-thin 
slices lengthivisc. Chill in ice-water 
until they are curled ar.d crisp. 
Drain thoroughly.

Mexican Corn
3 tablespoons Spry
2 eups fresh crccn 

corn. cut from cob
1 teaspoon salt

2 tablespoons pimiento, linely chopped

Mėlt Spry. Add corn, salt, pepper 
and green pepper. Cook. uncovered, 
over medium heat for 20 minutes, 
stirring occasionally. Add pimiento. 

S^rves 4-Canned tvhole corn ker
nais can be used, if desired.

Rules for Cooking Vegetables
1. Cook vegetables in a very small 
amount of water, in a tightly cov- 
ered saucepan, until just tender.
2. Add about teaspoon salt per 
eup of boiling vvater.
3. Ering to a boil ouickly, then re- 
duče heat and boil gently.
4. During the lašt few minutes of 
cooking, add the šamo amount of 
Sprv that you would of butter, and 
add'itional salt and pepper if de
sired.
5. Stir gently to distribute the Spry 
evenlv through tho vegetables. Pure, 
blnrd Spry enhane.-s the eating 
quality-revvaU the true Vege'able 
flavor.

Dash of pepper
2 tablespoon: srreen 

pepper. finely 
chopped




