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Geg. 28 d. Amerikos dien
raščiuose tilpo Internatio- 
nal News Service praneši
mas iš Stockholmo, kuria
me sakoma, kad Rusijos 
atstovybė įdėjo skelbimus 
vietos dienraščiuose, ku
riuose ragina pabėgėlius iš 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos, kurie linkę verčiau 
Švedijoje pasilikti, grįštų 
atgal į savo namus.

Rusijos atstovybė Švedi
joje, kuri tuos skelbimus 
dėjo tur būt nežino, kad 
vienas Maskvos tarnas per 
savo uolumą (ar žioplu
mą) jau senai pasiskubinę 
išsiplepėti — kaip bus pa
sielgta su tais pabėgėliais 
Švedijoje. Antanas Bimba 
pernai rudenį, kalbėdamas 
South Bostone, Municipal 
Buildinge, viešai ir aiškiai 
pareiškė, kad visi iš Lietu
vos pabėgėliai Švedijoje 
būsią grąžinti atgal Lietu
von nuteisti ir sušaudyti. 
Švedija būsianti pagriebta 
už sprando ir taip pakraty
ta, kad ji turėsianti tuos 
pabėgėlius grąžinti. Kaipc 
pavyzdį nurodė Suomiją, 
kuri buvo priversta grą
žinti pabėgėlius iš Estijos 
Be to, Bimba dar pašiepė 
kun. Dr. Končių, kam jis 
per BALF šelpia tuos pa
bėgėlius, kurie vistiek bū
sią sušaudyti. Čia Bimba 
pasireiškė ne tik kaip tiro
nas, bet ir sadistas, norįs, 
kad tie nelaimingieji pabė
gėliai (kurie nedrįso net 
Vokietijon bėgti, kad ne
patekus į nacių koncentra
cijos stovyklas) prieš su
šaudymą dar pabadautų- 
pasikankintų.

Vargu Rusijos atstovy
bė (kodėl ne Pabalti jos 
kraštų atstovybės, jei jos 
yra laisvos sovietų respub
likos, kaip lietuviški bolše
vikai, kukuoja, kad net 
savo “užsienio ministerį 
Povilą Rotomskį turi) 
įkalbins tuos pabėgėlius 
grįžti, kuomet Bimba jau 
seniai yra pasakęs kas jų 
laukia, arba ko sulaukė 16 
lenkų požemių vadų, ku
riuos Rusijos pareigūnai 
išviliojo visokiais saugu
mo užtikrinimais ir Rau
donosios armijos viršinin
kų “garbės žodžiais”. A.
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Maskva Vėl Puola Vatikane
i-----------
! Sovietų Rusijos spauda 
vėl puola Vatikaną. Dabar 
kaltina dėl to, kad Vatika
ne tebėra Vokietijos at
stovas.

i Sovietų spauda dabar tik 
puolimais ir mirguoja. Ji 
puola Vatikaną, puola Ar- 

! gentines ir Ispanijos val- 
! džias, puola Amerikos 
■ spaudą už tai, kad ji lais
vai ir nevaržomai pasisako 
įvairiais politiniais klausi
mais, kurie paliečia ir Ru-' 
siją.

Kaip džiaugtus! Rusijos 
bolševikai, kad mūsų šaly
je būtų įvesta cenzūra, 
draudžianti nepalankiai 
rašyti prieš sovietiją. prieš 
komunizmą, draudžiant 
rašyti apie pavergtas tau
tas. kurias sovietai skaito 
“išlaisvintomis”, būtent, 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 

j Lenkiją ir L alkanų valsty-

I 

I

VVYOMING KLONIO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBOS KONFE-į 
RENCIJASU U. S. SENATORIUM FRANCIS J. MYERS GEGUŽES 20,

kė, kad jis gavo Wyoming Klo-t 
nio lietuvių veikėjų peticiją Lie-! 
tavos laisvės reikalu, matėsi su 
Amerikos Lietuvių Tarybos de
legacija VVashingtone. žino mū
sų reikalavimus ir pasižada 
juos remti. Prašė siųst jam in-j|jes 
formacijas, kurios gali būti 
naudingos ginant Lietuvos rei
kalus.

• Sėdi — žiūrint iš kairės deši
nėn: V. T. Kvetkas. LRKSA se
kretorius ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegatas San Fran- 
eisco konferencijon: Francis J. 
Myers. U. S. senatorius (Penna 
valstybės) : adv. J. R. Virbalis, 
W. K. Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas: stovi: Vitalius Lelio- 
kas. LRKSA 4-tos apskrities

1945, VVILKES-BARRE, PA. 
pirmininkas: Mikas Kupris, W. 
K. Lietuvių Tarybos vice pirmi
ninkas ir SLA 7-tos apskrities

■ . i
pirmininkas; Juozas G. Joneika.
LRKSA iždininkas ir Tarybos 
iždininkas: Juozas Maceina, Ta
rybos sekretorius.

Senatorius F. J. Myers pasa-

Saugumo Organizacija Vėliau . 
Kvies San Franciscoje Nesančias

Amerikiečiai Užėmė Shuri 
Tvirtovę

Rusijoj Vaikai Ruošiami 
Karui

v*

I

M. Kižytės Telegrama

San Francisco— Spau
dos ir radio informavimas 
jau prirengtas. Praėjusį 
ketvirtadienį drauge su 50 
laikraštininkų vykau į Cu- 
tler Film laboratorijas pa
matyti, kaip gaminama 
oenincillin ir kraujo plaz
ma. Sunku net įsivaizduo
ti, kaip reikalinga yra au
koti kraują tam tikslui.

Drauge su tų laikrašti
ninkų grupe pietauta Kali
fornijos universiteto fa
kulteto klube. Pietų metu

Guam, geg. 31 — J. V. 
marinai užėmė.užėmė Shu- 

jri Pylį, kuri buvo japonų 
, tvirtovė ginant Okinawa.

Taipgi admirolas Nimitz 
praneša, kad visa Naha y- 
ra amerikiečių kontrolėje.

Alijanty Kontrolės Komisijos
Konferencija Įvyks Vokietijoje

Dalyvaus Jung. Valstybių, Britanijos, 
Rusijos Ir Prancūzijos Atstovai

Pra-Paryžius, geg. 31 
neša iš įvairių sostinių, 
kad greitu laiku suvažiuos 
į Vokietiją Jung. Valsty-j 
bių. Britanijos, Rusijos iri 
Prancūzijos atstovai pasi-

itarimui ir susitarimui dėl. 
Vokietijos kontroliavimo. :

Susirinkimas įvyksiąs 
Berlyno srityje.

Alijantų Kontrolės Ko
misijos konferencijoj so
vietų Rusiją atstovaus 
maršalas Gregory K. Žu-

Maskva, Rusija. geg. 31 
— Rusijos valdžios įsaky
mu pašaukta kariniam la
vinimui visi vaikai 15—16 
metų amžiaus.

Iš viso atrodo, kad sovie
tų Rusija ruošiasi kitam 
karui, jeigu jau ir vaikai 
pašaukti kariniam lavini
mui.

PASMERKĖ RAUDONUOSIUS 
UŽ LIETUVOS OKUPAVIMA 

C

San Francisco, Cal. — J.

kov, o Jung. Valstybes, 
Britaniją ir Prancūziją — 
gen.
wer. 
nard 
Įeit.
Koenig.

Dtvight D. Eisenho- 
field maršalas Ber-

L. Montgomery ir 
gen. Joseph Pierre 

-s-
Spėjama. kad konferen- 

j ei jos sušaukimą pagreiti
no Harry Hopkins lanky
masis Maskvoje ir Joseph 
E. Davies lankymąsis Lon
done.

RAUDONŲJŲ TEISMAS TEI
SIĄS J. V. KATALIKŲ KUNIGĄ

stovą, kada kunigas bus 
teisi a m a s,” rašo Mr. 

____  Brovvn, spėliodamas, kad 
kuris j akcija “gali sudaryti platų 
—*” diplomatinį aidą”.

Gali Pakelti Algas Iki 
55 Centų Į Valandų

VVashington. D. C. — 
Darbdaviai, kurie nori, ga

ili dabar kelti darbinin- 
1 kams atlyginimą iki 55 

task“unigas“būna nuo 1934 i valandą be Karo
metų.

VVashington, D. C.—Pra
neša, kad kun. Leopold 
Braun, A. A., Amerikos 
katalikų kunigas, 1 
per daugiau kaip 10 metų 
tarnavo kapelionu Ameri
kos katalikams Maskvoje, 
patrauktas į Rusijos teis
mą. Jis kaltinamas, kad 
būk spalių mėn., pereitų 
metų, užpuolęs rusų dar
bininką Prancūzijos am
basadoje, Maskvoje, kur

Lietuviškų bolševikėlių 
laikraštis “Laisvė” gegu
žės 19 d. laidoje rašo:

“Tarybų Sąjunga (su
prask, Rusija. Red.) paau
kojo gal visus dvidešimt 
milijonų žmonių kovoje 
prieš Hitlerį. Be to jos pa
siaukojimo Amerika nebū
tų galėjusi atsilaikyti 
prieš Hitlerį.”

Visiems yra žinoma, kadi 
Rusija nepaaukojo tų gy
vybių Amerikos gynimui. 
Amerikos karo jėgos ko
vojo prieš Vokietijos Hitle
rininkus, kad sutriuškinti

žmonijos ir civilizacijos 
i priešus, kad išlaisvinti pa
vergtas tautas iš diktato- 
jrių nelaisvės. Amerikos į- 
į stojimas į karą prieš Hit
lerį taip pat buvo pagalba 

i Tarybų Sąjungai, nes Hit- 
; leris turėjo atitraukti savo 
; karo jėgas iš Rusijos ir jas 
i pastatyti prieš Alijantus 
■ vakaruose.

Taigi Amerika davė Ru
sijai ne tik už devynius bi- 
lionus dolerių karo ginklų, 
maisto ir kitokių reikme
nų, bet taip pat paaukojo; 
savo jaunu vyrų gyvybes. 
Ir štai bolševikėlių redak
torius nori sumažybinti tą 
Amerikos pagalbą, kad iš
kelti Rusiją. Ar tai ne įžei
dimas Amerikos?’

Jeigu Tarybų Sąjunga— 
Rusija nori nors dalinai 
atsilyginti Amerikai už su
teiktą pagalbą, tai dabar 
yra geriausia proga. Rusi
ja turėtų paskelbti karą 
Japonijai, 1 
dras Alijantų priešas. An
glija, Prancūzija ir kitos 
Suvienytos Tautos yra pa
žadėjusios ir jau teikia 
pagalbą Amerikai, tai ko
dėl Rusija negalėtų to pa
daryti. Pirmiau sakė, kad 
ji turi užbaigti karą su 
Vokietija. Dabar jau už
baigtas.

I

kalbėjo: prof. Greenwood 
iš Kanados, dr. Hamilton 
Holt, ir šių tautų atstovai: 
indėnų, kinų, žydų, kana
diečių, australų, prancū
zų, rumunų, lietuvių. Kal
bėjo ir United Press atsto
vas.

Philadelphia, Pa., mies-.E. arkivyskupas John J. 
tas prisiuntė delegaciją, i Mitty, San Francisco Ar- 
kuri kviečia jungtinių, kivyskupijos Ganytojas,, 
tautų taikos organizacijos!stipriais žodžiais pasmer-i 
būstinę steigti Philadel- kė sovietų Rusiją už Lie-' 
phijoj. įtuvos pavergimą, sakyda-'

Spaudos korespondentai;mas pamokslą laike iškil- 
ragina, kad Argentinos de-jmingų šv. mišių,kurios bu- 
legacija laikytų spaudos, vo atnašaujamos Lietuvos 
konferenciją.

Teisėjas 
Valstybės 
patarėjas, raportuodamas saulyj tiesingumo mylėto- 
apie naująjį Pasaulio Teis-i 
mą, pranešė, kad teismą; 
sudarys penkiolika teisėjų. 
Jis pranešė ir tai, kad į 
saugumo organizaciją vė
liau bus pakviestos 17-ka 
valstybių, kurios nebuvo 
reprezentuo j a m o s Sar. 
Francisco konferencijoje, i

Hackworth,,
Departmento pabrėžė,

maldose dalyvavo Suvie
nytų Tautų konferencijos 

■delegatai, konsulariniai 
j viršininkai ir Amerikos 
lietuvių atstovai ir 
lietuviai, gyvenanti 
Francisco.

šiaip
San

gerovei.
Garbingasis Ganytojas I 

kad visame pa-;

jai turi apverkti dėl gyvy
bės ir teisingumo sunaiki
nimo Lietuvoje nuo dviejų 
totalitarinių tautų rankų. 
Pakol tautos nepagrįs sa
vo principų Dievo ir mora
le teise, tol negali būti tei-i 
singos ir pastovios taikos. ’ 

Tose iškilmingose pa-

Prezidentas Tarėsi Su Hoover 
Dėl Europos Šelpimo

pereito pasaulinio karo bu
vo Europos šelpimo admi
nistratorium.

Raudonieji Vadai Suruošė 
Sau Bankietą

Vieni Kitus Su 'Vodka'
Sveikino

f Darbo Tarybos leidimo. 
Iki šiol, jeigu darbininkai 

J. V. valstybes depart- reikalaudavo pakelti algas, 
mentas. kaip ir sovietų tai darbdaviai be leidimo 
Rusijos ambasada čia, at- to negalėjo padaryti, 
sisakė ką nors pasakyti a- 
nie pranešimą, kad kun.; 
Braun. A. A., yra patrauk-' 
tas teisman.Pranešimą pa-! 
skelbė Constantine Brown.
įžymus laikraščio kolum- mis James G. Tobin. 37 m. 
nistas. kuris rašo iš Wash- amžiaus, 
ingtono.

“Amerikos 
kaip praneša. , v
mo įleisti oficialų jos at-'vynam

Gubernatoriaus Brolis 
Įstojo Laivynan

Boston — šiomis dieno-

Gub. Maurice J.
Tobin brolis, vedęs ir tėvas 

ambasada, keturių vaikų. paimtas 
prašė leidi- Jung. Valstybių karo lai-

Tokio Paverstas Į Pelenus

VVashington. D. C., ge£.
31 — Šiomis dienomis pre
zidentas Harry S. Truman 
pakvietė buvusį prez. Her
bert Hoover pasitarimams 
dėl šelpimo Europos.

Pasitarimas tęsėsi 45 
minutes. Prezidento Tru- 

kuri yra ben-iman sekretorius spaudai, 
Charles G. Ross painfor
mavo spaudą, kad prez. 
Truman pasikalbėjimas su 
p. Hoover buvo malonus ir 
nuoširdus. Herbert Hoo-! 
ver patiekęs labai gerų į griautos bombomis, 
minčių, kurias prez. Tru-;*^ 
man su džiaugsmu priė
męs.

Herbert Hoover ir laike

9000 Bažnyčių Sunaikinta 
Vokietijoje

Londonas — Katalikų 
laikraštis “The Universe” 
praneša, kad Vokietijoje iš 
12,000 katalikų bažnyčių 
sunaikinta tarp 9,000 ir 
10,000. Vienos jų visai su- 

, o ki
tos sužalotos. Tačiau dide
lė dalis bažnyčių brange-

Maskva, Rusija — Gegu- 
jžės 24 d. Stalinas ir kiti 
{■raudonieji vadai suruošė 
į sau bankietą Kremliu je, 
kad pasidžiaugti laimėji- 

imais Europoje. ‘Vodka’ ir 
kitokie gėrimai liejosi, 
kaip iš gausybės rago. Be
sisveikindami, tačiau pri
pažino. kad pradžioje karo 

1 jų valdžia padarė klaidų.
Stalinas, nors ir būda- 

imas gruzinu, pirmasis iš-1 
kėlęs stiklelį su vodka; 
sveikino rusus: “Aš pir
miausia išgersiu už visų 
rusų žmonių sveikatą, nes 
jie yra virš visų kitų tau
tu. sudarančių sovietų u-; 
niią”.

Raudonieji vadai džiau
giasi laimėjimais, bet Ru
sijos žmonės kaip buvo,' 
tiap ir pasilieka mažumos 

•— komunistų vergijoje.' 
Sovietų Rusijos darbinin-! 
kija neturi kuo džiaugtis. 
Jiems nei bankietų niekas; 
neruošia. Rusijos ir kitų 
kraštų, kurie yra sovietu 
okupacijoj. darbininkija1

Guam, geg. 31 — Pereitą 
šeštadienį J. V. bombane- 
šiai vėl puolė ir bombarda
vo Tokio miestą. Japonijos; 
sostinę. Didesnė dalisi 
miesto paversta į griuvę-įdavimo, o pastarasis bom- 
sius ir pelenus. bardavimas sukėlė dar di-

Patys japonai sako, kad dėsnius gaisrus. Galimas 
'priešakiniai imperatoriaus dalykas, kad Japonijos so- 
ipalocių pastatai, keli apy-įstinė visa sunaikinta.
■ linkiniai palociai, užsieniui Amerikiečiams tos dvi 
i Rytinės Azijos ir transĄ atakos kainavo 31 bomba- 
; portacijos ministerijos, neši.

, Jung. Valstybių. Rusijos ir 
Vokietijos ambasadų pa
talpos sunaikintos.

Tokio miestas dar tebe
degė nuo pirmo bombar-

Lietuviu Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

Šeštadienį, birželio 2 d. įvyks Lietuvių Darbininkų 
radio programa. Per visą valandą nuo 1:30 iki 2:30 va
landos po pietų turėsime progą klausytis gražių dainų, 
muzikos kūrinių, kalbų ir pranešimų.

Reikia pažymėti, kad šį šeštadienį kalbės L. Vy
čių org. pirmininkas Pranas Razvadauskas, kuris 
pasakys puikią kalbą apie Vyčius ir jų jubiliejinį pa
rengimą, kuris įvyks birželio 6-tą, 7 vai. vakare. Ho- 
tel Touraine, Bostone.

Pasukime savo radio rodykles ant 1230 kilocycles 
ir klausykimės gražios lietuviškos radio programos iš 
\VESX stoties. Salėm, Mass.

darbininkas RADIO
nybių išsaugota nuo sunai-Tik tada džiaugsis, kai ji 366 West Broadvvay. So. Boston 27. Mass.
kinimo. atgaus keturias laisves. I Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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■VAIRIOS ŽINIOS

490 RUSŲ UŽSINUODI 
JO ALKOHOLIU

Nuernberg. Vokietija — 
Rusų karininkas prie 

esančią Jung. Valstybių Trečios 
Apie Armijos štabo. Michael 

Kopilow. pranešė tos armi
jos viršininkams, kad virš 
400 rusų kareivių, išlais
vintų iš vokiečių nelaisvės, 
užsinuodijo begerdami

RUSAI APIPLĖŠĖ ŠVEDŲ 
ATSTOVYBĘ

___________ ---------------------------
Stockholm — Švedų lai

kraštis Aftontidningen ge
gužės 17 d. paskelbė, kad 
“nedisciplinuoti” Rusijos 
kareiviai, užėmę Budapeš
tą apiplėšė ten
Švedijos atstovybę, 
tą incidentą Švedijos vy
riausybė padarė praneši
mą Parlamentui ir gal į- 
teiks protestą Rusijai. 
Nors šis įvykis čia buvo ži
nomas. bet ligšiol nebuvo medinį (methvl) alkoholį, 
viešai paskelbtas. • Išlaisvintieji iš nelaisvės

Toliau, minėtas laikraš- rusų kareiviai užtikę pre- 
“Kaip tik Buda- kinį traukinį ir puolėsi jį; 

plėšti. Kaikurie vagonai 
buvo prikrauti statinėmis! 
medinio alkoholio: rusai šį 
nuodingąjį alkoholį, ; 
skiedę su vandeniu, pradė
jo gerti kaip vodką. Pasė
koje to virš 400 rusų mirė 
nuo to alkoholio.

tis rašo: 
peštas rusų tapo išlaisvin
tas tuoj prasidėjo miesto 
apiplėšimas.

“Švedijos Atstovybė, ku
rios nariai ją nesykį su 
ginklu rankose turėjo ap
ginti nuo Vengrijos nacių, 
yra Švedijos nuosavybė ir 
sulig tarptautinės teisės 
vra neliečiama. Kad Ven- • .. gnjos naciai nepaisė tarp
tautinių teisių, tai nieko 
perdaug nestebino, bet 
kad Rusijos militaris per
sonalas nusižengtų prieš 
tas tarptautines teises, tai 
niekas nesitikėjo...”

Išnešė Spintą su Žydų 
Pinigais. — Išgėdino 

Darbininkes.
Rusai įsilaužę į atstovy

bės namą, grasino jos per- 
sonalui <P’-vbė5 atėmimu tuvUi svetainėje išpirko, 
ir išsinešė spintą^ (safe). karo bonų už apie $35.000. 
kur buvo sudėti \ engri jos Kaikurie pirko bonus prieš t 
žydų pinigai. Kas biau- susirinkimą, o kiti po su-' 
riausia, kad atstovybes sirinkimo bankoje. Taip.; 
darbininkės, moterys-mer- kad dabar jau yra išpirkta

Lietuviai Gausiai Pirko 
Karo Bonus

Pereitą sekmadienį, lie
tuvių svetainėje įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos suruoštas masi
nis mitingas karo bonams 
parduoti ir taip vadinamas 

I “šurum-burum”.
Karo bonų pardavimui 

vadovavo Mt. \Vashington 
Co-operative bankas. Lie

ginos buvo išgėdintos.
Laikraštis rašo. kad. 

Švedijos vyriausybė dar 
neturi žinių apie likimą at
stovybės sekretoriaus Ra- 
oul tVallenberg. kuris ne- 
sykį rizikavo savo gyvybę, i 
gelbėdamas 
Vengrijos 
nurodoma.
rūpinasi Rusijos reikalais 
Vengrijoje, laike karo.

Šias žinias persiuntė 
United Press ir jos tilpo 
New York Times.

Jei taip elgiasi bolševikų 
kareiviai su neitralės val
stybės atstovybe ir perso
nalu. tai galime įsivaizdin
ti. kaip jie elgiasi mūsų 
tėvų žemėje Lietuvoje, ku
rios žmones jie laiko Rusi
jos piliečiais, t. y. savo' 
vergais. Tas dar Įrodo 
priežastį, kodėl Rusija jo
kio svetimšalio neįsileidžia 
į jos užimtus, bei kaip bol
ševikai sako, ‘išlaisvintus’ 
kraštus ir iš tų kraštų nie
ko neišleidžia į užsienį.

už apie 840.000.00.
Tikrai, lietuviai supran

ta reikšmę pirkimo 
bonų viešuose savo 
rinkimuose.

žvdus nuo 
nacių. Taipgi 

kad Švedija
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"Pergalei Pagreitinti- 
Pirkite Bonos"— 

Pasakė Morgenthau
I

i

foe- YOU hougfityour

7Z*
Prezidentas Truman Proklamavo 

Tautinę Atstatymo Savaitę
Prez. Truman ragina visą tautą susirūpinti visų, 

karo tarnyboje esančių vyrų ir merginų gerove.
Štai prez. Harry S. Truman proklamacija:

With the attention of the Nation rightly focused on the 
welfare of men and wom«n returning from service in the armed 
forces and the emphasis placed on benefits provided for them 
through Congressional action. we mušt not let our interest flag 
in discharging our obligations to the inereasing thousands among 
our civilian population who through accident, disease, or congem- 
tal conditions are unable to hold a place in the ranks of the 
American working force. Even in the midst of vvar their condition 
calls to us for renewed effort to bring about their restoration 
that they, too, may maintain their self-respect through self-sup- 
porting work.

On June 2, oūr Nation-wide program for the vocational re- 
habilitation of such disabled men and women will have been in 
operation a ąuarter of a century. Less than two years ago, the 
Congres6 expanded this program by amending the Vocational 
Rehabrlitation Act of l$20. The new law — the Barden - LaFol- 
lette Act. passed in 1943 — makes it possible for the Federal and 
Statė Governments. working as a team, to bring to the mentally 
disabled and the blind and all other groups of the disabled, the 
many services necessary to make them employable. including 
physical restoration. vocational training and placement in suit- 

i able employment.
Over the past twenty-five years it has been demonstrated 

! that this program for the restoration of disabled men and women 
į is paying dividends. not only in humanitarian terms būt in doliars 
' and cents. Thousands of men and women annually apply to the 
rehabilitation service for help. Because of disabilities they are 
able to contribute little to the national income. Many of them 
are forced to accept public aid. Refitted for work. they begin to 
pay their own way. No longer then are they tax consumers: they 
are taxpayers.

That we may zlot fail to discharge our obiigation to help 
every man and woman who needs vocational rehabilitation 
services in order to become self-supporting, it appears appropriate 
at this time that I should urge the able-bodied citizenry of the 
United Statės to unite in a concerted effort to bring about wider 
knowledge and ūse of the services for physical and mental resto
ration of the handicapped provided under the Barden-LaFollette 
Act. which applies to all civilian disabled.

NOW. THEREFORE. I, HARRY S. TRUMAN. President of 
the United Statės of America. do hereby declare the week begin- 
ning June 2, 1945. as National Rehabilitation Week.

And I urge all churches. educational institutions. health and 
vvelfare services. civic organizations, chambers of commerce. 
boards of trade, industry, labor, public-spirited citizens. and the 
radio and press throughout the United Statės to observe National 
Rehabilitation Week. to the end that handicapped men and 
women throughout our Nation may be located and advised of the 
benefits to which they may be entitled.

IN VVITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt my hand and 
caused the seal of the United Statės of America to be affixed.

DONE at the City of Washington this 5th day of May in the 
year of our Lord nineteen hundred and forty-five, and of the 
Independence of the United Statės of America the one hundred 
and sixty-ninth.

(SEAL)
the President:

/s/ HARRY S. TRUMAN
Secretary of Statė

Iždo! 
_________ , Henry Mor-j 
geniriau. V-E dienos pro
ga. išleido šį pareiškimą: 

“Kiekvienas amerikietis 
gali pagelbėti švęsti Vo
kietijos pergalę, pirkda
mas daugiau karo bonų. 
Dabar mūsų taikinys yra 
Japonija. Ir nors V-J die
na gal ir labai tolima, vis-; 
tiek kiekvienas bonas. nu-i 
pirktas Septintosios Karo! 
Paskolos metu, priartins; 
galutiną pergalę.

“Pergalė Vokietijoje ne
sumažino šios paskolos 

— svarbą valdžiai. Kovo mė-j 
atsi- nėšio karo išlaidos buvo; 

didesnės nei bet kada. Vis-| 
kas rodo, kad dar daugelį! 
mėnesių mums prieš akis! 

į stovės didžiulės karo išlai- 
I dos. Milijonas vyrų bus 
! perkelta į Pacifiko frontą. 
Nauji pabūklai ir didžiulis 

į kiekis atsargų turės būti 
;perplaukdinta per plačiau-! 
šią okeaną pasaulyje. Ir 
nuolat augs mūsų tautinė 
pareiga karo lauko sužeis
tiesiems ar nusilpnintiems 
bei tarnybą baigusiems iš 
kariuomenės atleistie
siems.

j "Aš esu įsitikinęs, kad 
Amerikos žmonės, įkvėpti 

; pergalės Vokietijoje ir pri
pažindami rimtumą kovos, 
laukiančios mūsų Pacifi- 
ke. praves Septintąją Ka
ro paskolą su dideliu pasi
sekimu.

“Tas pasisekimas tar
tum kalbės, kad gerai at
likta. mūsų kariams Euro
poje. Jis įteiks mūsų ka
riams Pacifike pergalės į- 

I rankius. Jis naujai paro- 
Idys Japonijos karo vieš
pačiams, kad jų dienos su
skaitytos. Jis suteiks ge
riausią anti-infliacinę ap- 
draudą.

“Sėkmingai praėjusi 
Septintoji Karo Paskola 
reikš Amerikos pasiryžimą 
pabaigti uždavinį — karo 
uždavinį, kurio pusė jau 
atlikta — ir pragiedrins 
kelią daug malonesnėms 
taikos pareigoms.” (OWI)

VVashingtonas 
sekretorius,

Įsigijusieji Nuosavybę Pri
valo Pranešti Vietinei 

RUGIUOS ĮSTcHędi
VVashingtonas — Valdžia 

šią karo meto savaitę pa
geidauja iš savo piliečių 
šių dalykų:

Šio, septintojo Karo Pas
kolos Vajaus metu, nu
pirkti karo boną kiekvie- 

esančiam
ir jam apie tai

gauti visose karo bonų

Washin gtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga pra
neša, kad savininkai, įsigi
ję nuomojamą nuosavybę 
po to, kai ji buvo užregis
truota vietinėje nuomavi
mo įstaigoje, privalo pra- nam užjūryje 
nešti savo pavardes ir ad- kareiviui 
resus, išpildydami blanką pranešti V-Pašto specialiu 
vietinėje nuomavimo įstai- dovanos kvitu, kurį galima 
goję.

Jei savininkai pasikeitė pardavinėjimo vietose, 
laikotarpyje tarp registrą-, Pasilikti kar0 jmonėje. 
cijos pareiškimo ispildy-iki alfeime japonijJą. 
mo dienos ir 194o metų ge- Jej tav0 nės ‘-akoJje
gūžes o dienos, minėtąją , - • £ 
blanką reikia išpildyti'0 -3* 
prieš 1945 metų gegužės 31 
dieną. Jei pasikeitimas į- 
vyko gegužės 5 dienos — 
tada pranešti reikia laike 
10 dienų po pasikeitimo 
dienos. (OWI)

Ministeriai Ir Profesoriai 
Svečiavosi Lietuvos 

Pasiuntinybėje
ir

karo 
susi-

4,800.000 Darbininkų
Neteks Karo Darbų

VVashington. D. C. — Ka
ro Produkcijos direktorius 
Krug sako, kad per atei
nančius 3 mėnesius bus 
atleista nuo karo darbų 
2.900.000 darbininkų, o lai
ke 6 mėnesių susidarys 
4.800.000 bedarbių. įskai
tant ir milijoną paleistų 

• kareivių iš karo tarnybos.
Dauguma darbininkų 

gaus darbus civilėje pra
monėje.

ii

Prezidentas Gavo Galią 
Mažinti Muitus

Yra daugiau kaip 2,600 
užregistruotų korespon
dentų šiai Konferencijai 
aprašinėti. Tokios didelės 
spaudos atstovybės dar 

i nėra buvę niekur.

Washington, D. C. — J. 
V. atstovų rūmai 239 bal
sais prieš 153 nutarė duoti 
prez. Harry S. Truman ga
lią mažinti muitus, darant 
sangrąžines sutartis su ki
tomis valstybėmis.

\ 
t

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

Kraujo Praliejimas Syrijoj

ni*7rASHINGTON

O
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430 1IOADWAT • SOUTH BOSTON
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Beirut. Lebanon, geg. 31 
'— Artimuose Rytuose su- 
isidarė rimta krizė. Smar- 
kur susikirtimas vyksta 
tarp prancūzų ir arabų. 
Damaske. Syrijos sostinė
je. prancūzai užėmė parla
mento namą. Abejose pu- 

isėse daug užmuštų žmo- 
1 nių.

Dėl kruvinų susikirtimų 
i Syrijoj yra labai susirūpi
nusios Jung. Valstybių ir 
Anglijos valdžios. Daroma 
pastangos sulaikyti nuo 
tolimesnio kraujo pralieji
mo Artimuose Rytuose.

Lietuvos Ministeris 
Ponia Žadeikienė gegužės 
21 dieną, vakare, Lietuvos 
Pasiuntinybės patalpose 
surengė vaišes, kuriose da
lyvavo Airijos Ministeris 
R. Brennan su Ponia, Lat
vijos Ministeris Dr. Alfred 
Bilmanis su Ponia, Katali
kų Universiteto profeso
riai: bažnytinės teisės fa
kulteto dekanas prof. H. 
L. Motry, Msgr. prof. F. 
Lardone, prof. C. V. Bast- 
nagel, prof. J. R. Schmidt, 
prof. W. M. Plochl su Po
nia, NCWC spaudos sky
riaus direktorius p. Hali su 
Ponia, Teisingumo De- 
partmento valdininkas E. 
J. Hayes su Ponia (C. Blin- 
strubaite, kilusi iš Lietu
vos, studijuojanti sociali
nius mokslus Katalikų U- 
niversitete), p. J. Rajec
kas ir p-lė H. Yčaitė.

Katalikų Universiteto 
Daktaro laipsnio suteiki
mo proga kun. J. Pruns- 
kiui, šis pastarasis irgi da
lyvavo jo garbei daromam 
priėmime.

Lietuvos, Latvijos ir Ai
rijos ministeriai pasakė 
kalbas. Jų metu, o taipgi 
per privačius pasikalbėji
mus, visi reiškė daug sim
patijų Lietuvai, ir tvirtas 
viltis, kad Lietuvos laisvė 
ir nepriklausomybė bus 
atstatyta.

į pareikalavi
mas mažėja, kreipkis į J. 
V. Samdos Tarnybos Įstai
gą, kad nurodytų arti
miausią tarnybą, kuriai 
esi reikalingas.

Ateinančius mėnesius 
praleisk namuose. Palik 
geležinkelius kareiviams, 
grįžtantiems iš Europos 
užtarnautam poilsiui ir 
siuntinių pervežiojimui į 
Pacifiką.

Pirk tik tai, kas reikalin
giausia. Kol Pacifiko ka
ras vyksta, Amerikos fa
brikai nepajėgia patenkin
ti visų civilinių reikalavi
mų infliacijos pavojui pa
šalinti, nors rekonversija 
jau ir yra čia pat.

Būk pasiruošęs pasiten
kinti mažomis maisto at
sargomis. Ilgesnės atsar
gų vilkstinės, skirtos Pa- 
cifikui ir Europai, didina 
racijonavimo svarbą da
bartiniu metu labiau, nei 
bet kada praeityje. (OWI)

San Francisco, Amerikos 
“pryšakinės durys” į Paci
fiką, priėmė Associated 
Press pranešimą, šiandien, 
apie vokiečių pasidavimą 
visai ramiai. Kilo abejo
nės, nes ta agentūra prieš 

j savaitę su viršum laiko 
buvo padavusi netikrą ži
nią. Nėra nei celebracijų, 
nei poperio mėtymo, 
sirenų gaudimo.

—x—
Gandai spaudos sekcijo

je: Trys Didieji susitiksią 
tuojau po San Francisco 
Konferencijos.

nei

1945 Mėty Pirmame Ketvir
tadalyje Pagaminta 25,000

E lektrikiniy Virtuvių

By «

Prezidentas Siūlo Padidinti 
Nedarbo Apdraudę

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Harry S. Tru
man atsišaukė į Kongresą, 
kad pertvarkytų nedarbo 
apdraudos įstatymą, nes 
karui baigiantis ir karei
viams sugrįžtant, kol karo 
dirbtuvės persitvarkys, at
siras bedarbių.

Prez. Truman siūlo pra
vesti įstatymą, kad bedar
biams būtų mokama iki 
825.00 savaitėje per 26 sa
vaites metuose, ir ne tik 
civiliams bedarbiams, bet 
ir federalės valdžios dar
bi ninkams — pareigū
nams ir bendrai visų gru
pių žmonėms, kurie neteks 
darbo.

testai. Vėliau, militaris 
teismas geriau ištyręs da
lyką, kari McGee išteisino. 
Jis grižo tarnybon.

i

I
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H. W. Dwight Rudd, 
gyv. Bostone, išrinktas ŪSO — 
Didžiojo Bostono Kareivių ir 
Jūreivių Komiteto pirmininku 
metiniame Board of Trustees 
susirinkime gegužės 21 d.

Mr. Rudd yra Pirmojo Pasau
linio Karo veteranas. Jis yra 
Miller and Rudd. Ine., firmos 
prezidentas. Yra pasižymėjęs 
visuomeninėje veikloje.

Kabeliai Į Londoną, 
Paryžių, Berną.

Pasiunčiau kobiegramas 
j Londoną. Paryžių, Berną 
ir kitur (viso 8), pranešan
čias apie mūsų Delegacijos 
įsteigimą San Francisco’je 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos reikalui ginit.

VVashingtonas — Karo 
Gamybos Vadybos prane
šimu, neseniai įvykusiame 
Namų Elektrinių Virtuvių 
Pramonės Patariamojo 
Komiteto susirinkime pa
reikšta, kad pirmojo 1945 
metų ketvirtadalio metu 
pagaminta 25,209 naminės 
elektrinės virtuvės (ran
gės). (OWI)

Išteisino Amerikos Karį
Washington, D. C. —Šio

mis dienomis Pvt. Joseph 
McGee. 23 metų amžiaus, 
militario teismo buvo nu
teistas dviem metam kalė
ti už tai, kad jis mušęs 
nacius karo belaisvius.

Dėl tokios skaudžios 
bausmės spaudoje ir ben
drai visuomenėje kilo pro-
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Kapinyno Ramybė
Bolševikų laikraštis “Voina i Rabočij Klas” (Ka

ras ir Darbininkų Klasė) nusiskundžia, kad pasaulio 
užkampiuose da daug tebeužsiliko fašizmo mikrobų 
(perų). Pačioj San Francisco konferencijoj po demo
kratijos priedanga slepiasi daug siaurų privatinių in
teresų, kurie ardo pastangas taiką mylinčių tautų, y-i 
pač Sovietų Sąjungos, sudaryti pasauly tvirtą visati-į 
nes taikos pagrindą. Fašizmo perų esą visuose Euro
pos pakampiuose. Tad nereikia save apgaudinėti pa
tenkintu įstikinimu, kad fašizmas jau likviduotas. Ir' 
ne vien Europoje. Pačioj Pietų Amerikoj tokia Argen
tina esanti ne kas kita, tik rezervinė Hitlerio brigada. 
O ji sau ramiai dalyvauja San Francisco konferenci-i 
joj. (Čia tai jau kumštelta į pašonę Jungt. Valstybių 
administracijai). Viena tik Sovietų Sąjunga einanti 
logingu keliu ir nuoširdžiai trokštanti pasaulinės tai
kos. Ji neiškrypsianti iš savo linijos ir nugalėsianti vi
sas statomas jai kliūtis.

Kad Rusija nori taikos, netenka abejoti. Jai ver
kiant reikia atsigriebti nuo baisingų šio karo nuosto
lių. Trečdalis Europinės Rusijos, ir tai pačios derlin
giausios, visiškai sunaikintas. Ir taikos metu Rusijoj 
viešpatavo nuolatinis skurdas, o kartais tai ir badas. 
Gi po šio karo žudynių ir mantos sunaikinimo, Sovie
tams prireiks daugelio metų kiek pakenčiamai atsista
tyti. Tad Rusija būtinai reikalinga taikos. Bet kokia 
kaina ji nori taiką įsigyti? Trumpai atsakant — visos 
Europos sukomunistinimu. Sovietų tinklas jau užtai
sytas, tik reikia į jį visas tautas suvaryti bei prisivi
lioti. Apie tuos kraštus, kur įžengė raudonoji armija, 
nėra nė kalbos. Jie jau įterpti į Sovietų Sąjungą, ar 
tiksliau tariant, į rusų imperiją. “Kur Rusija koją įkė
lė, iš ten jau neišeis” — taip yra prasitaręs Molotovas. 
Ir ne tik neišeis, bet ir kitų neįsileis. Ir neįsileidžia. A- 
lijantai buvo susitarę į “išlaisvintas” Europos valsty
bes paskirti bendrą amerikiečių, anglų ir rusų komisi
ją prižiūrėti, kad kalbamos valstybės užvestų pas save 
demokratinę tvarką. Bet kur tau. Sovietai jokių ben
drų komisijų ten neįsileidžia, nes jie patys “demokra
tiją geriausia supranta”. Demokratija tai bolševizmas. 
Daugiau nė žodelio.

Ne vien tik raudonųjų užimtos sritys skaitosi rusų 
imperijos dalimis, bet sovietų ranka siekia ir toliau — 
į Jugoslaviją, Vokietiją, Italiją, Prancūziją. Visur jie 
perša savo tvarką, bet kol kas šiukštu vengia žodžio 
“komunizmas”. Ne, tai ne komunizmas, tai “liaudies 
frontas” — gryniausioji pasauly demokratija.

Žinoma, po GPU teroru, Sovietų okupuotuose 
kraštuose įvyks pastovi taika ir ramybė, nes ten ne
bus leidžiama ne tiktai laisvai pajudėti bei prasitarti, 
bet ir pamintyti. Tačiau bolševikai nieko čia nauja ne
išgalvojo. Tokia taika ir ramybė viešpatauja kiekvie
name — kapinyne. K.

IŠMOKĖJIMAI KARIŲ IŠLAI- 
KOMOM ŠEIMOM

Tik ką sugrįžęs B-29 bomberis po bombardavimo Tokyo, nusileisda
mas ant Iwo Jima salos, stabdžiams per anksti užsidarius, subyrėjo ir 
užsidegė.

osios hi

Jungtinės Valstybės, pagal gyventojų skaičių, ne
katalikiškas kraštas. Eet katalikai, sudarą vos penktą 
dalį gyventojų, gerai susiorganizavę ir tiek ištikimi 
savo idealams, kad jų įtaka į vidujinį šalies gyvenim į 
gyvai jaučiama. Ypač Amerikos Episkopatas sudaro 
stiprią organizuotą pajėgą, kuri išdrįsta tarti tiesos 
žodį net tuo momentu, kada eilinė pasaulio nuomonė, 
po kažkokia nesuprantama komunizmo hipnoza, nieko 
daugiau nematė tik Rusiją, jos galybę, tvarką, pažan
gą ir jos pasaulinę po karo vadovybę. Tas Sovietų ne- 
paliečiamybės laikotarpis tęsėsi iki pat nugalėjimo 
Vokietijos. Tuo metu reikėjo nepaprastos drąsos ką 
nors prieš Rusiją prasitarti. Nematoma, bet visuresan- 
ti Sovietų cenzūra viską užgniauždavo ir drąsuoliam i 
pagrasindavo, kad jų “išsišokimai“ gali būt įtraukti į 

I išdavystės kategoriją ir karo meto teisme nagrinėja- 
‘ mi. Tokie grasinimai veikiai užčiaupdavo kritikų bur- 
! ną, ir sovietų propaganda nekliudomai tęsė savo dar
bą. Bet katalikų Vyskupai, net tokio agitacinio teroro 
metu, drąsos nenustojo, grasinimų nepabūgo ir rimtu 
balsu perspėjo Amerikos visuomenę prieš toli siekian
čią, su nieku nesiskaitančią Rusijos politiką. Pradžio
je tai buvo šaukiančiojo tyruose balsas. Bet pagaliau 
Amerikos vadai asmeniniai susidūrė su Sovietų vadais 
ir savo akimis pamatė, kur krypsta Maskvos politika. 
Tas akių atidarymas įvyko San Francisco konferen
cijoj.

Jau pačioj konferencijos pradžioj Molotovas ne
maloniau nustebino visus delegatus, išsišokdamas 
prieš Stettiniaus kandidatūrą į konferencijos vedėjus. 
Tuojau paaiškėjo, kad Rusija nusistačius šeiminin
kauti ir kietai pravesti iš anksto nustatytą savo poli
tiką. Anot vieno kolumnisto, konferencijos delegatai 
parsineš prastą įspūdį apie Rusiją. Daug kas jausis 
labai nusivylęs. Jau dabar formuojasi nuomonė, kad 
sunku bus turėti su Stalinu bet kokį rimtą reikalą. Kai 
kurie tiesiog pareiškė: you can't do business with Sta- 
lin. (Tenka prisiminti, kad pirmiau taip buvo kalbama 
apie Hitlerį. You can’t do business with Hitler — buvo 
mėgiamiausias Alijantų posakis).

Kitas nusivylimas dėl Rusijos politikos vyksta 
pačioj Europoj, buvusiam karo fronte. Anglai ir ame-, 
rikiečiai negali ten išsipainioti iš suirutės, kuri susi
darė pasidėkojant bolševikų veiklai. Visur jie siekia 
įvesti savotišką tvarką, nė kiek neatsižvelgdami į pa
darytas bendras su Alijantais sutartis.

Pasirodo, kad šis karas neatsiekė savo tikslo. Jau 
net Churchill pareiškė, kad mes ne tam kariavom, kad 
120 milijonų žmonių grįžtų į tokią pat nelaisvę, iš ku
rios buvo “išlaisvinti”. Ar gi pirmiau jis to nematė? K.

inumo žmogus, jis gražiai 
mylėjo ir žmones ir gyvu
lius ir gamtą. Ir jis buvo 
pažįstamas beveik visai 
tautai, visiems jos sluoks
niams ir buvo savas ir my
limas tarp visų srovių, 
tarp lietuvių ir žydų. Bet 
jis nemėgo fanatizmo, 
priespaudos. Jis visuomet 
skubėjo pagelbon labiau
sia nuskriaustam, paže
mintam, neklausdamas, 
įkurių jis pažiūrų, religijos 
ar tautos.

Prof. Stasys Šalkauskis, 
(1886-1941), savo huma
nizmu labai panašus Vaiž- 

. gantui. Bet jis buvo grynai 
; moksliško stiliaus filoso
fas, ypač pasinėręs į tau- 
jtos ugdymo ir kultūros fi- 
.losofijos problemas. Ne
lengvu stilium parašytos 
i jo knygos prieinamos tik
tai labiausiai išmokslin
toms viršūnėms, tad jo po- 

° vokiečiams priminė, kad Lietuva ver- ipuliarumas yra gana ribo
tas. Tačiau vargiai galėtu
me rasti visame Lietuvos 
moksle lygiai įtakingą 
žmogų inteligentijos tar
pe: profesūroje, studenti
joje ir kituose šviesuome-j 

i nės sluoksniuose. Savo 
karščiu jis nespirgino jau
nimo širdžių, bet jis dau
giau kaip bet kas kitas nu- 
jsipelnė demokratijai, tap
ydamas jos giliausiu ideolo
gu ir drąsiu gynėju. Jis 
iškėlė ir sprendė daugeli 
tautinės kultūros ir ugdy
mo problemų, visuomet 
prie progos pabrėždamas 
visų piliečių lygybę ne tik 
politikoje, bet ir ekonomi
niame gyvenime. Jis buvo 
vadinamas “katalikiškes- 
niu už patį popiežių”; ly
giai jis buvo ir priešu anti
semitizmo, rasinio 
nalizmo ir privilegijų, bet 
kuriai tautai. Ypač jis ne
mėgo šių laikų plutokrati- 
jos ir ciniško materializ
mo.

Jo raštaf darys didelės į- 
takos, gal būt, į keletą 
gentkarčių. Jei Maironis ir 
Vaižgantas, kartu su dau
geliu kitų rašytojų, lieka 
didžiausiais stulpais Lie
tuvos nepriklausomybės, 
tai Šalkauskis liks ypatin- 

vino. Net sudeginus visus gai tvirtu šulu jos viduji- 
jo raštus, jo dainos vis nės laisvės, skrupuliškai 
vien visoj Lietuvoj bus teisingos ir griežtai demo- 
dainuojamos, nes visas kratinės Lietuvos santvar- 

! jaunimas daugelį jų at- kos. Despotizmo ir mela-
I 
I

Tautos Įžimybės
Rašo DR. KAZYS PAKŠTAS

(Tęsiny? 1 

dvasioje

li

niau randa sau vietos pri
simenant žymiai senesnius 
amžius ir šios generacijos 
vokiškų okupantų žiauru
mus. Kiekvienas okupan
tas išrankioja ir naikina 
tik sau nepalankią litera
tūrą, neliesdamas tos, ku- 

i~ ri prieštarauja jo imperia-! 
.. lizmo konkurentams.

lant” mokyklų vadovėlius.' Visos Lietuvos pasiunti- 
Kadangi per paskutinį nybės visuose kraštuose 
šimtmetį iki 1914 m. be- užprotestavo 1940 m. prieš 

[veik visa Lietuva buvo ru- rusų įsiveržimą Lietuvon, 
sų priespaudoje, tad su- Labiausia krinta į akį pro-* 
prantama, kad jos litera- testas Lietuvos pasiunti- 
tūroje labiausia atsispin- nybės prie Vatikano: jo 

!di kovos su rusų žandar- autoriai būdingai rusams 
' merija, <
nepalankūs žodžiai daž- gijoj nebus — jos laisvę 

prikels Maironio giesmės 
algos sulaikoma $27.00 jr Vaižganto raštai. Pana

šiai padėtį vaizdavosi ir 
patys rusai su maža sauja 
samdinių - renegatų. Nai
kindami daugelį raštų, jie 
ypatingą domesį atkreipė į 
Maironio, Vaižganto ir St. 
Šalkauskio raštus. Visi 
trys jie jau mirę, bet jų 
dvasia kaip eteriška tvir
tovė pasilieka Lietuvos 
laisvės sargyboje. Kiek
vienas šių garsių vyrų turi 
visai skirtingą asmenybę 
ir skirtingą kūrybos sritį. 
Bet pagrinde jie niekur 
viens kitam neprieštarau
ja: visi trys jie gilūs hu
manistai, taurūs krikščio
nys, begalo prisirišę prie 
savo žemės ir žmonių, visi 
trys patriotai, bet kartu 
anti - rasistai, aiškūs prie
šai bet kokio brutalaus na-

Rusų 
knygų Lietuvoje nebuvo, 
beveik visa dailioji litera
tūra mažiau ar daugiau 
buvo persisunkusi nacio
naline istorija, dvasia ir 
kultūra. Tad atėjūnams 
teko nemažas darbas nai-Į 
kinant bibliotekas, “va-.

rašytų

Vienas tėvų ir vienas brolis 
ar sesuo 68.00

Abu tėvai, brolis ar sesuo 79.00
Vienas brolis ar sesuo 42.00 
Už kiekvieną kitą brolį ar

seserį po 11.00
Class B išmokama toms

kas menesį.
Išmokėjimų lentelė, pa

gal kategorijas nūsta tyta
šitokia:

Class A: 1
Žmona 850.00
Žmona ir vaikas 80.00
Divorsuota žmona iki 42.00
Divorsuota žmona ir vai-

kas iki 72.00
Vienas vaikas . 42.00
Už kiekvieną kitą vaiką

priedo po 20.00
Class B:

Vienas tėvas ar motina 50.00
Abu tėvai 68.00

karių šeimynoms, kurias cionalizmo.
1 A. ’ J T * „ I

Daugiau kai pusaštunto deda valdžia. Toki pinigai jų išlaikymo. Broliai sese- 
milijono Amerikos karių duodami tiktiems, kurie rys ir karių vaikai turi bū- 
išlaikomų šeimynų, kiek- turi teisę juos gauti ir jų 
vieną mėnesį, pirmąją sa- prašo. Norint gauti reikia 
vaitę, gauna iš Karo De- išpildyti prašymo blanką 
partmento Office of De- “Official Form WD AGO- 
pendency Benefits, žalios 625. Blankas galima gauti 
spalvos čekius. Army Reception Centers,

Dalis tų čekių skiriami kariuomenės stovyklose, 
karių šeimynų išlaikymui, stotyse, vietiniuose Rau- 
vadinami Family Allow- don,°J° Kryžiaus skyriuo- 
ances. Kita čekių dalis yra se- karo tarnybos . ir vado- 
pačių karių savanoriai vVb« centruose ir Office 
iškirtu ninimi kurie (sali Dcnendeney Benefits,

karys turi dalinai išlaiky-; Maironjs (1862-1932), il- 
įti ar dalinai prisidėti pne tis Kaun0 dvasinės 
jų išlaikymo. Broliai sese- semįnarįjos rektorius, per.

ti iki 18 metų amžiaus, ar 
paliegėliai, negalį 
darbu pragyventi.

II
I

savo

I 
i

I

I

tiesti prieš žmonių teismą lygiai tikri, kad pasaulio 
pilnu savo dvasios ūgiu, demokratija tvirtai gins 
Štai kodėl didieji mirusieji savo mažesnius vaikus 

i labai ilgai pasilieka lietu- prieš stiprųjį Rytų totali- 
vių tautoje dvasiniais va- tarizmą. Lietuviai betgi 
rykliais (motorais) kas- yra visiškai tikri, kad jie 
dieninėse jos kovose, o gi patys kuom galėdami gins 
priespaudoje jie dažnai savo laisvę ir nepriklauso- 
virsta nematomu, nesu- mybę prieš bet kokio di- 
gaudomu dinamitu, pa- durno ir žiaurumo priešą, 
slėptu trijų milijonų šir- nors ir nematydami arti- 
dyse. mos pergalės savo žmoniš-

Šiuo metu dar niekas koms teisėms. Nes dabar 
matematišku tikslumu ne- ne taip kaip 1914-1918 m.: 
numato, kuomi baigsis dabar Lietuvoje eina ka- 
1940 m. prasidėjusi Lietu- ras, kurio galutinas tiks- 
vos tragedija. 1944 m. lie- las yra ne vien pakeisti 
pos 5 d. rusai vėl įžengė į valdžią ar vėliavą, bet ga- 
Lietuvos pakraštį ir per tutinai ir visiškai išnaikin- 

, dešimtį dienų pasiekė ti Lietuvių tautą, šio fakto 
l.L1" i krašto vidurį prie Kauno. Vakaru pasaulis beveik ir nacio- r

I

I

Kaip 1941 m., taip ir da- nežino, o gi Lietuva savo 
bar, lietuviai tikėjo, aiškiai kailiu jį pergyvena ir žino 
nujautė, kad Vokietija ka- priešo planus pagal dau- 
rą pralaimės ir jos pavo- gel slaptų dokumentų, o 
jus Lietuvai bus prašalin- dar labiau iš okupantų ei
tas, gal būt, labai ilgam gesio su Lietuvos žmone-
laikui. Bet lietuviai nėra mis.savo klases perleido kelis 

šimtus Lietuvos kunigų. 
Jo poemos ir eilės, visa jo 
lyrika dvelkia švelniu ide- 

Žinodami kiek mūsų vy- alizmu ir patriotizmu,
rų tarnauja kariuomenėje Daugybė jo dainų ir gies- 
ir laivyne, galite suprasti mių tauta visiškai pasisa- 
koks tai milžiniškas dar
bas sutvarkyti ir išsiunti
nėti tuos čekius iš Office 
of Dependency Benefits 
kas mėnesį. Negana to,! 
reikia peržiūrėti šimtus j 
tūkstančių įvairių doku-j 
mentų ir raštų. Minėtam 
ofise dirba daug vertėjų, 
kurie verčia raštus ir laiš
kus net iš 50 kalbų, jų tar
pe ir lietuvių. Taigi, jeigu 
jums šiuo reikalu reikia 
kokių nors informacijų, 

[laiškus galite rašyti ne tik 
bet ir lietu-
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**

L J*
y* •>

■O

skirtų pinigų, kurie gali 
būti išmokėti karių šei
moms, taupymo sąskai-( 
toms bankuose, ir apdrau-;
dos kompanijoms už ap- kategorijų: Class A, Class 
draudą. Šie čekiai yra va- B-l ir Class B. Visoms 
dinami E rūšies. Žinoma, trims kategorijoms iš ka- 
didžiuma išsiųstų tokių rio algos kas mėnesį sulai- 

. čekių yra grynai karių koma $22.00, bet jeigu ka- 
šeimynų išlaikymui. į rys išlaiko savo žmoną.

'* Pinigai karių šeimynoms,vaikus ir savo tėvus ar anglų kalba, 
išlaikyti paprastai suside-1 brolius, tai jis priklauso (vi ų kalba. Atsakymą ir in
dą iš kario skirtų tam tik-, Class A ir Class B katego-j formacijas visados gausi- 
slui pinigų, o kitą dalį pri- rijom. Tokiu atveju iš jo i te. T

213 lVashington Street. 
Newark, New Jersey.

Išmokėjimai yra trijų

mintinai moka ir jas myli, gystės kultūra turės su 
Antras dvasiškis — Tu-šiuo priešu grumtis, iki 

mas - Vaižgantas (1869- paskutinė jo knygelė bus 
1933) — buvo 
rėjas ir literatūros istori
kas, 
kos persunktos lietuvišku patyrimą, 
ir krikščionišku humaniz- mirusieji jos vadai,

prozos kū- sumedžiota ir išnaikinta. 
Lietuvių tauta turi ilgą 

Jo novelės ir apysa- atmintį ir didelį istorinį 
:— pag lietuvius

‘, dva- 
mu. Ypač jo gražios apy- sios milžinai, turi daugiau 
sakos apie lietuvių kovas įtakos negu gyvieji, ku- 
dėl spaudos laisvės, apie riuos dažnai apneša žemės 
kovas, kokių neturėjo jo- dulkės ir kurie dar negali 

,___ i kia kita tauta pasauly, prieš savo tautą atsistoti
FLIS.lVaižgantas buvo reto švel- laiko perspektyvoje ir išsi-

Yankiai užklupę japoną, kuris parodė norą 
pasiduoti, davė jam ženklą, kad jis nusimest 
visus drabužius, kad tikrai žinojus, kad jis ne
turi slapto ginklo, ką dažnai japonai padaro, 
kai arti prie jų prieinama. Gyvenimas išmokina 
atsargumo ir gudrumo.
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LOOTLL, MASS

Okinawa saloj amerikiečiai kariai ilsisi po žiaurių kovų su japonais.

kupinas įvairiausių prityrimų 
baido save pripratinti prie Nau
josios Anglijos gyvenimo.

kalų tėvynės Lietuvos šelpimo 
darbe.

1

Pasižymėjęs Lietuvis 
Lakūnas

G1RJDEZ7 LZETUV717
KOLONIJOSE

Mirė
A. a. Juozas Bu ja, senas šios 

kolonijos gyventojas, ilgai pa
sirgęs. pasimirė. Tapo palaido
tas iš šv. Juozapo parapijos 
bažnyčios. Daug giminių ir šv. 
Vardo draugijos narių palydėjo 
į amžiną vietą.

Jonas Kasinskas
Mūsų parapijos dainininkas 

Jonas Kasinskas. išbuvęs 32 
mėnesiu Pacifiko
kraštuose, sugrįžo poilsiui pas 
tėvus. Draugai ir choristai 
džiaugiasi pamatę Joną 
tarpe.

Sekmadienį. gegužės 27 d., 
parapijos svetainėje įvyko AL- 
RK Susivienymo N. A. apskri
čio suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo vietinės parapijos kle
bonas kun. P. J. Juškaitis ir 
Pranciškus Tėvas A. Krasaus
kas.

Leit. Antanas A. Yukna
Išbuvęs daugiau kaip 15 mė

nesių užjūryj ir dalyvavęs kau
tynėse su priešu, Įeit. Antanas 
A. Yukna iš Middleboro, Mass., 
pp. A. B. Yųknų. gyv. 33 Vine 
St., sūnus, grįžo pas savo tėve
lius praleisti 30 dienų atostogų.

Leit. Antanas A. Yukna, 21 
metų amžiaus, lakūnas, nuo 
spalių mėn.. 1943 m. dalyvavo 
40 bombardavimuose ir misijo
se Pacifiko salose. Už pasižy
mėjimus jis yra apdovanotas 
Oro Laivyno medaliu ir citaci- 
ja-

Štai ką sako apie Įeit. Yukną 
citacijoj, kurią pasirašė vice 
admirolas T. C. Kinkaid:

“For distinguishing himself 
by meritorious acts vvhile parti- 
cipating in damaging dive 
bombing attaeks against the 
enemy as pilot of a dive bom- 
ber operating in the Sclomon 
Islands and Bismarck Archipe
lago area. From 15 June to 10 
October 1944. lst Lt. Yukna 
participated in 18 strikes 
against the enemy. the prepon- 
aerant majority of which were 
against targets normally de- 
fended by determined antiair- 
eraft fire. His bombs scored 
direct or damaging hits on buil- 
dings ir. northern New Ireland. 
His alertness. skili, and perso
nai courage under exacting 
combat conditions contributed 
substantially to the success of 
the missions in which he parti
cipated, and to the damage in- 
flicted by our air forces on the 
enemy in these areas. His devo- 
tion to duty and consistent bra- 
very have distinguished him 
among those distinguished him 
among those performing duties 
of the šame character.”

Signed: T. C. Kinkaid. Vice 
Admiral. U. S. Navy,

Commander Seventh Fleet.

Sekmadienį, gegužės 27 d. 2 
vai. p. p. įvyko graži ir iškilmin
ga gegužinė procesija. Procesi
joje dalyvavo mokyklos vaiku
čiai ir jaunimas, lydimi kun. A. 
Baltrušiūno.

Sodaliečiu Vakarėlis
Motinos Dienoje—gegužės 13. 

parapijos Sodalietės apvaikščio
jo savo metinę šventę. Rytą vi
sos Sodalietės išklausė šv. mi
šių ir bendrai priėjo prie šv. 
Komunijos. Po pietų bažnyčioje 
įvyko naujos valdybos priesai
ka ir apkarūnavojimas Panelės 
švč. statulos. Po visų apeigų, 

vandenyno parapijos svetainėje. įvyko pro
grama su užkandžiais pagerbi
mui motinų. Mamos ir dukros, 
truputi užkandusios. turėjo 
progą pamatyti Įdomų ir tvar
kingai surengtą programą. Per
statyta vieno atidengimo kome
dija “Moterų Bėdos". Solo pa
dainavo p-lės Juozapina Narin- 
kaitė. Alena Saulenaitė ir Rut- 
vila Joniūte. Armonikos solo pa
grojo p-!ė Zophija Blazevičiūtė. 
Gražią kalbą pasakė mūsų dva
sios vadas ir parapijos klebonas Vietos vargonininkė muzikalinę 
kun. P. Strakauskas. Programa programos artistiškai atliko, 
baigėsi gražia nuotaika.

savo

Gražus Pavyzdys
Marijos Vaikelių Sodalicija, 

mažiausia iš mūsų kolonijos 
draugijų, savo susirinkime nu
tarė ir paskyrė 810.00 auką 
naujam vienuolynui, kuris ne
trukus atsidarys Brocktone. Pa
girtinas pavyzdys.

prie pirmosios šv. Komunijos.' 
šį metą net 9 vaikeliai papuošė 
dienos iškilmes. Sekantieji vai
keliai priėmė šv. Komuniją: Jo- 
anna Plaistek. Barbora DePro- 
fio. Karonia Kazlauskaitė. Povi
las DeProfio. Stasys Seliukas, 
Jonas Stanilionis. Reginaldas 
Paieškas, Rikardas Zakaraus
kas. Edmundas Paulauskas. Pa
rapijos klebonas laikė šv. mi
šias ir pasakė vaikeliams ir tė
veliams gražų ir jaudinantį pa
mokslą. Altorius buvo gražiai 
papuoštas baltomis gėlėmis.

' atsiranda tėvų, kurie turėdami 
savo lietuvišką bažnyčią, leidžia 
savo vaikelius į svetimtaučių 
bažnyčias. Šį metą vietos laik
raščio aprašymuose buvo gali
ma suskaityti, kad dvyliką šv. 
Juozapo parapijos tėvų vaikelių 
priėjo prie pirmosios šv. Komu
nijos svetimtaučių bažnyčiose.

• Neveltui svetimtaučiai nenori 
tarti užtarymo žodį už mus. nes 
jie mato, kad mes negerbiame I savęs — savo tautos.

Hamilton šeima. C. Tamulynų 
šeima, Mahoney šeima, Len
kauskų šeima ir P. Mikalkevi- 
čienė.

Kurie aukavo po mažiau, jų 
vardai žinomi Seserims. Už juos 
Seserys taipgi melsis. Kurie 
norėtų dar savo auka prisidėti, 
labai pageidaujama. Vietinis.

Sekmadienį, pas mus lankėsi 
jūros aviacijos lakūnas jaun. 
leitenantas J. Talutis iš Beleri- 
ca, Mass. Jis taipgi dalyvavo ir 
gegužinėje procesijoje. A.D.

Remontas

PAGERBIMAS MOTINŲ

Iš Indijos
Stanislovas Grenda. išbuvęs

Indijoje suvirs tris metus kaipo ■ 
kariuomenės narys, sugrįžo pas' 
tėvus trumpam laikui. Nudegęs '
nuo karštų saulės spindulių ir sų parapijos

Vaikelių Džiaugsmo
Diena 

šeštadieni, gegužės 26-tą. mū- 
vaikeiiai

Reikia pasidžiaugti, kad kas 
metą vis daugiau ir daugiau at- I
siranda susipratusių lietuvių, 

j kurie savo vaikelius leidžia i 
'savo vienatinę bažnyčią priimti

priėjo Dievą į savo širdį. Kaž kodėl vis

i

Gegužės 13. parapijos salėje 
įvyko graži programa pagerbti 
motinas. Mokyklos vaikučiai — 
įvairių skyrių — Seselėms mo- 

> vadovaujant, tikrai

Gegužės 25 d. grįžo iš Cam
bridge Mt. Auburn ligoninės 
po appendix’o operacijos p. A- 
leksandras 
Lincoln St.
9 dienas.

Operacija
namuose baigia pasveikti. Lin
kime p. A. Stankūnui stiprios 

! sveikatos. Rap.

Stankūnas. gyv. 65 
Ligoninėje jis buvo

pavyko, ir dabar

i
X

„i

i

I

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys
“VAI LĖKITE DAINOS”

Paruošė Kun. J. Dabrila,
Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa- 
Kaina tik 75c.
So. Boston 27,

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadvvay, 
Mass.

Aguon^ič 
.aguonėlės.
Anoj pus-’-j 
' . pus"j

Anoj pusėj 
ežerėlio rymojau 
kalno gluosnys 
kalno karklai

: kalno Ramojaus. v-rt" P. Vaičaitis 
kalno mūra, 
kalno stovėjau 
melsvų ežero bangų

: Nemuno krant > 
tėvelio dvaro 

ai tau. sese, nesakiau 
žinai, berneli
atsisakiau savo močiut- : 
bernužėlis Jonas Jomla 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis 
nuėjau 
padainuosiu damų dainelę 
pas savo motinėle

hi::.r.:i«

Anoj

Kazys Binkis 
i ■’

Nesu
N munčli >

Ant 
Ant 
Ant 
Ar.t 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ar ; 
Ar : 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
AŠ 
Ateitininkų himnas Tilvytis 
Atneša diedas kukulių viedrą 
Atskrend sakalėlis 
Audėja Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berže gegulė 
Aukštas dangus
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles 
Aušra, A. Strazdas 
Aušt a’ušrelė 
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
čiūčia liūlia, mažutėli 
čiulba čiulbutė
Dainų k
Du broliukai kunigai 
E:<*iau girel^n
E-.’iau j soda pas <>l>eiaMe 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
Ei niekur nėra
Eina bernužėlis širmais ž:rgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
E • ■
E; tu. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo 
Gale lauko toli
Garnys 
Gi^da gaideliai 
Gi^da gaideliai ryiiuoj 
G f-d i dainelę A. Baranauskas 
Girtuoklio daina. Pranas Vaičaitis 
Gražu; dainei: ? daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis
Grybai 
I kara 
I šilą ėjau
Ilgesio žodžiai. A. Miškinis 
Ir išdainavau visas daineles 
Ir užaugo h^pytėlė 
Išbėg išbėgo 
Išėjo tėtuži
Išjodamas mylimas j karą 
Iš rytų šalelės
Jaunystės da r: a Putinas 
Jau pavasaris atėjo 
Jau slavai sukilo. Maironis 
Jau vakaras buvo 
Jojau dir*na 
Jojau p^r d -r.a
Jūra m •‘mė’r Adomas Jakštas 
Kad subatos vakar*"..
Kada noriu verkiu

ŠTAI JOS TURINYS
augau pas močiutę 

aš buvau mažutėlė 
aš buvau mažutėlis 
as buvau mažučiukas 
aš jojau per žalia girelę 
aš turėjau 
pavasario ry*e!j

Kai aš 
Kai 
Kai 
K...
Kai 
Ka;
Kai ,. ______ . ...
Kaip gi gražus, gražus Vienažindys 
Kam šėrei žirgelį .
Kalamoška ant lisonj 
Karvelėli mėlynasai 
Kas bus. močiute, kas bu3 
K»i*ivia. B. Brazdžionis 
Kelkis, kelkis mielas drauge 
Ko liūdi. 
Ko liūdi, r 
Kur ■ • 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Lakštinga: 
Lakštute. .
La.kas. sese, jau 
Lauke b -rželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit i t-'-vynę. Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame m •- gimę Sauerveir.as 
Lietuvos himnas V. Kudirka 
Mano rožė. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vir.cas Kudirka 
Man per r.aktj. Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji 
Mes Lietuv.-s jannuorr 
Mi‘ is teveli, motin. 
Miškas ūžia 
Mylėjau 
Močiute. 
Močiute 
Močiute 
Močiute 
Motulė mane barė
Motule mano 
Motule, š rdele 
Mūsų damos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliuką;
Namo! 
Nebeužtvenksi ip'3. Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, sesut
O. aš viena dukrel 
O O o o
Oi dėkui, dėkui senai rr.oč: itei 
Oi. kas sodai p*r sodeliai 
Oi kur buvai, di'duk mano 
Oi 
Oi 
<">i tu ie 
Oi. 
Oi.
Oi ; 
Oi i 
Rasi 
Pasėjau 
Pas "J 
Pavasarininkų himr..»s 

vyrų na;.
i relę
rraž.is oras

B. Brazdžionis
2

berželi. Jovaras 
____  . lineli
bakūžė samanota, vertė Vaičaitis 

1 N- n :r.ėl;Įi. Vanagėlis ■ 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs lauka. Maironis 
Nemunėlis. Dauguva 
sapnu grožybė 
tas šaltinėlis

įlėli. gražus paukšteli 
paukštute

romėnė 
ile 

Maironis

ka padarei 
mano 
mano 
širdele

m o

atsimenu nameli. V. Nemunėli 
kai aš pas močiutę būva 
rūta, rūt 
tai dyva

dėk t

l^kia. lekia 
tu eglele 

ievuže 
ko žvengi žirgeli 
varge, varcr^ 

žiba žiburėlis 
žirge. žirge 
sėjau kanape 

!ir.' bus 
ijau žalia rūta

“Pavasari* 
P<*r girią 
Pavasaris,

K. z;tkus 
Bradūnas

gjružėlęPer šią žalia „ 
Per tamsia naktele 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovejelčs 
Plaukiau per jūra 
Plaukiau per jūra 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė 
Prašom, prašom paklausyti. Aieknav. 
Pupos. K. Aleknavičius 
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Senbernio skundas 
Sėjau rūta, sėjau mėta
Sėjau rūta 
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas
Sudiev, kvietkeli. A. Vienaz.ndys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironį 
Supinsiu dainužę. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela 
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
Sala šaltinėlis 
šalia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė 
šaltyčius 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli visa rudenėlį 
šėriau, šėriau žirgužėli 
šerki. berneli, bėra žirgeli 
šia naktele miego nemiegojau 
šir-napiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiltas gražus rudenėlis 
šoko kiškis 
šv. Sakram'-nto br-jos himnas Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėlį 
Tekėk, saul uže
Ten. kur Nemunas banguoja Maironis 
The Star Spar.pDd Banner 
TykU3 buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai 
Tykus vakars gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparoms 
Toli, už marių. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis 
Trys sesutės
Tūkstantį žingsnelių 
Turėjo bobelė žila oželi 
Už giružės teka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim nauja giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dicr.a 
Vėylis kyl' 
Visi bajorai i Ryga jojo 
Vyčių himnas 
Žalioji liepelė 
žiba žolelė
Žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu S 

“Vai lėkite Dainos”.
ir prašau prisiųsti man egzempliorių

Vardas ....
Adresas

Šiomis dienomis mūsų parapi- fcytojoms vadovaujant, tikrai 
jos svetainė tapo naujai per-I arįįstiškai savo užduotis išpil- 

sienos nudažj-;^ Buvo perstatyta keletas ma- 
> savo nauja veikalėlių, išpildė gražų dai- 

-V.A’. koncertėlį.

dirbta ir visos ; 
tos. Džiaugiamės 
svetaine.

BROCKTON, MASS

Sekmadienį, birželio 3 d. DLK 
Vytauto klubas minės savo 25 
metų gyvavimo sukaktį. Prog
rama susidės iš kalbų ir dainų. 
Bus skani vakarienė. Minėjimo 
programa prasidės 3 vai. po 
pietų klubo svetainėje, 447 Cen
trai St. Korespondentė.

CAMBRIDGE, MASS

Kalbeles apie motinų reikšmę 
pasakė klebonas kun. P. Juš
kaitis, Tėvas Alfonsas. Visos 
dalyvavusios motinėlės džiaugė
si ir gėrėjosi puikia programa.

Buvęs.

Gegužės 23 d. pas p. Gedzienę 
atvyko iš Vokietijos jos sūnus 
Edwardas Gedzius. Karys E. 
Gedzius atvyko poilsiui 30 die
nų. Būdamas karo tarnyboje, 
tarnavo rytinėje Burmoje. Indo- 
Kinijoje ir Kinijoje, prie trans
porto Carier Comand Troop sa
nitaru transporto lėktuve. Vė
liau buvo perkeltas Europon, 
kur jis dalyvavo Italijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos puolimuo
se. Būdamas visų kovų punk
tuose. visur puikiausiai pasižy
mėjo. už ką yra apdovanotas. 
Jo kuopa, kurioje jis tarnavo, 

• yra praminta “Invasions Incor- 
porated”. Po atostogų siunčia
mas poilsiui ir sveikatos patai- 

■ symui kur į ramią vietą. Linki
me kariui E. Gedžiui linksmai 
praleisti atostogas.

“Darbininko" 38 numeryje pa
skelbta. kad cambridgečiai. Jė
zaus Nukryžiuoto Seserų. 
Brocktone. namui sudėjo

. 83532.71. “Graži auka iš tokios 
mažos parapijos’’ — sako Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas Cu
shing. rašydamas kleb. kun. P. 
Juškaičiui.

Štai aukotojų vardai:
Kun. P. Juškaitis $1000.00.
Parapija (Nekalto Prasidėji

mo) 8500.00. N. N. 8500.00. 
Mataušas Norbutas $200.00. 
Po 8100.00 — aukavo sekan

tieji — M. Grybaitė. Lužeckų 
j šeima. N. N.. N. N., N. N., ir
Eva Pranytė.

Po $50.00 — Radziukynų šei
ma. N. N.

$40. — Mokyklos vaikučiai.
Po 825. — Merginų Sodalici

ja ir Žukų šeima.
$20. — R. Karpavičienė: $15.

' — Ant. Vaisiauskas. Po $12. — 
Puzinų šeima, Pr. Jankauskų

i šeima.
Po $10. — A. Vilčinskienė, C. 

Sangavičienė, M. Malisauskas. 
Eva Bucelevičienė. Adams šei
ma, A. Zok, J. Raudeliunų šei
ma. Žekevičių šeima, Ona Moc- 

i kevičiūtė, M. Palaima. H. Ple
kavičius. C. Pakštas. T. A jaus-į pasveikti, 
kas. J. Kontrimas. 20 Ports-. -------------
mouth St.. Kačkauskas, A. Mor- Sekmadienį, gegužės 27 d.. 
kūnas. Pr. Savickų šeima. Zinkų 8:30 vai. šv. mišios atnašautos 

1 šeima. C. Bingelių šeima ir A.
Šimkus iš Brighton. 

i 87. — Vinciunų šeima.
Po $5.00 — Visockų 

t Survilų šeima. Strazdų
M. Mockevičius. F. Plekavičius, 
Stella Plekavičius. P. Janinas.' 
T. Jankauskas. Kontrimų šeima, 
123 Webster avė., šakalių šei-j 
ma. Jakučių šeima. B. Mazutai-, 
tis. A. Burokas, Juozas Sakavi- 
čius — šeima. Mrs. Crocker. M. vakare, parapijos 
Karbauskų šeima. Sabų šeima.: vyksta Cambridge BALF 60 
Bakaveckų šeima. J. Maselskis, 
Skiriu šeima. J. Laugalis, Joan 
Bingelytė. Carole Bingelytė, E.

į Sylvester, E.

t

t

i

I
I

i
I

nau-
Lio-

daug

šeima, 
šeima.

P-nia M. Jakutienė. Motinos 
Dienos proga, susilaukė malonią 
sveikinimo telegramą nuo savo 
sūnaus viršylos A. Jakučio, ku
ris šiuo tarpu randasi Vokieti
joje. Rašo, kad greitu laiku at
vyksiąs į namus ir, taipgi ma
nąs susitikti su savo broliu Vo
kietijoje, Steponu.

Kiek laiko atgal p. P. Vilkie
nė. besidarbuodama, nusilaužė 
ranką. Dabar sveiksta namuose. 
Ją atlanko Šv. Teresėlės moterų 
draugijos narės. Linkime greit

Gegužės 13 d. šv. Roko lietu
vių par. bažnyčioje įvyko šv. 
mišios, kurias atnašavo kun. 
Juozas Petrauskas. Nuolatinės 
Pagalbos P. Švč. draugijos in
tencija. Įspūdingą pamokslą pa
sakė apie motinas kleb. kun. 
Jonas Švagždys.

Nuolatinės Pagalbos P. Švč. 
draugija minėjo savo 35 metų 
gyvavimo sukaktį. Todėl tą die
ną užsiprašė ne tik šv. vaišias, 
bet taipgi suruošė šaunią vaka
rienę. parapijos svetainėje, 
jos pirmininkės p. Alenos 
lienės vadovybėje.

Vakarienėje dalyvavo
svečių ir viešnių. Visi trys mū
sų parapijos kunigai — xleb. J. 
Švagždys. J. Petrauskas ir F. 
Norbutas pasakė įspūdingas 
kalbeles. Taipgi pirm. A. Lio- 
lienė nuoširdžiai visiems dėkojo 
už pasidarbavimą. Gražią kal
belę pasakė ir p. Mazgai lene. 
Programos vedėja buvo p. Aks- 
tinienė.

Po vakarienės ir kalbų. Sese
lių mokytojų vadovybėje, gra
žiai išmokinti vaikučiai išpildė 
Motinos ir visų motinų garbei 
gražią porgramą. Todėl draugi
jos valdyba, rengimo komisija 
ir bendrai visos narės dėkoja 
parapijos kunigam už paramą. 
Seselėms ir vaikučiams už prog
ramos išpildymą, o bendrai vi
siems ir visoms už dalyvavimą 
ir mūsų darbo parėmimą.

Šio parengimo rengėjos buvo 
šios: Alena Liolienė. Ona Gu- 
rackienė, Malvina Akstinienė. 
Ona Stankienė. Ona Kavaliaus
kienė. Ieva Babulienė, Agota 
Kodytė, Alena Baronienė. Ami- 
lija VVolans. Rožė Balevičienė, 
Ieva Barkauskienė. Anelė Svirs
kienė. Marijona Jonuškaitė.

į P. Šv. N. P. Moterų draugijos 
intencijai. Narės bendrai mar- 

j savo išklausyti mišių ir visos 
priėmė Šv. Komuniją. Draugijai 
vadovauja sumani pirmininkė 
p. B. Žilienė, kurios sūnus V. 
Žilius tarnauja laivyne. N. P. 
draugija yra viena iš didžiausių 
moterų draugijų Cambridge. .

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

Kazimie- 
metinės 

6—15 d.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

AMERICAN 
RED CROSS

----------------------- ------------------------

Antradienį, birželio 5 d., 8 vai. 
svetainėje į-

skyriaus svarbus susirinkimas. 
Visi nariai ir narės raginami 
būtinai dalyvauti šiame susirin- 

Makaravičius, į kime, nes yra daug svarbių rei-

Ncuctovn, Pa. — šv. 
ro Seserų vienuolyne, 
rekolekcijos, rugpiūčio 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

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

Plymonth, Pa. — šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai, 
rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba.

Franeiscan Fathers
Mount St. Francis. Greene. Me.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Llmosinai dėl visokiŲ reikalų 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

CAPTIVE—P r i n c c Augusi 
Wilhelm, fourth son of the 
Kaiscr, is shown in country* 
home beforc capture by U. S. 
3rd Army. Most active of 
Hohenzollern princes in Nazi. 
eause, he participated 8^ 

Reichstag member.



Penktadienis, Birželio 1 d., 1945

Lietuvių Tremtinių Gelbėjimo 
Komiteto Europoje Atsišaukimas

Pasibaisėtinas antrasai pašau-' antai: Jurgutis, buvęs užsienio 
linis karas išblaškė po visą Eu-1 reikalų ministeris ir Lietuvos 
ropą šimtus tūkstančių mūs banko valdytojas, Simonaitis, 
tautiečių. Virš šimtas tūkstan- buv. Klaipėdos direkt. pirmi- 
čių jaunimo abiejų lyčių buvo ninkas, pulk. Vėbra ir daug kitų 
išgabenta Vokietijon dirbti ka- merdi (jei jau nenukankinti) 
ro ir ūkio reikmenis; kita tiek Vokietijos koncentracijos sto- 
išbėgo Vokietijon, vengiant ant- vykiose “kaip valstybės (ko- 
plūdžio iš Rytų, jų tarpe dalis kios?) išdavikai”. Iki šiol visos 
mūs elito, išlikusio nuo pirmojo mūs pastangos juos paliuosuoti 
Rytų antplūdžio.

Būklė vienų ir kitų tragiška: 
pusnuogiai, alkani, vieni basto- Penkta, jei ne ketvirta jos dalis 
si Vokietijoje tarp dviejų fron- išnaikinta ir išblaškyta, likusio- 
tų, kiti slapstosi urvuose, miš- ji gabenama į Rytus; mūs šalis 
kuose ir laukuose. Daug yra žu- pludoma ateiviais iš Rytų, 
vusių laike bombardavimų. Pa-; Iš Lietuvos mūs išeiviai ne- 
vyzdžiui, Freiburge žuvo pernai gali tikėtis jokios pagalbos. Vi
li lietuvių. Berlyne apytikrom sa jų viltis yra kreipiama į jus, 
žiniom, žuvo keli šimtai inteli- broliai amerikiečiai, 
gentų ir darbininkų. Yra daug;
našlaičių netekusių motinų ir Lietuvių tremtinių Gelbėjimo 
tėvų. Skurdas mūs tautiečių Komitetą Amerikoj, tikslu gel- 
Vokietijoj neapsakomas. Reika- bėti kas dar galima išgelbėti, 
linga skubi pagalba! 2. Rinkite aukas ir siųskite

Karui einant galop kyla klau- Europon tremtinių sušelpimui.
simas grįžimo vienų Lietuvon, 3. Kreipkitės į Jungt. Ameri- 
kitų emigravimas. Bet kur?- Į kos Valstybių Raudonąjį Kry- 
Jungt. Amerikos Valstybes, Ka- 
nadon, Argentinon, Brazilijon, 
Pietų Amerikon? Šios šalys da
ro daug sunkumų naujų ateivių 
įsileidimui. .

Paskutinėmis žiniomis, žymi kančių gerai anglų kalbą, kad 
dalis mūs tautiečių užimtose jie galėtų apturėti USA kariš- 
Sovietų srityse yra gabenami. kos vyriausybės Europoj para- 
Sovietijon, kaipo “Sovietų pą-*mą.
valdiniai”. Likučiai mūs elito ir! Nedelskite! Kiekvienos dienos 
darbininkų apgulę Šveicarijos' pavėlavimas — tai šimtai naujų 
sieną veržiasi šion šalin, šiomis 
dienomis Šveicarija įsileido arti 
penkių tūkstančių mūs tautie
čių, kurie atbuvę trijų savaičių 
karantiną bus patalpyti stovyk
lose. Jie visi pusnuogiai ir išal
kę laukia mūs greitos pagalbos. 
Jų pavardes galėsim prisiųsti 
netrukus.

Nemaža dalis mūs elito. kaipj25-IV-45.

I

liko bergždžios!
Padėtis mūs tautos tragiška!I

1. Steigkite kuo greičiausiai

žiu, prašydami -paramos mūs 
tremtiniams.

4. Atsiųskite skubiai delega
ciją Europon bent iš trijų įta- 

, kingų asmenų USA piliečių, mo-

nelaimingų aukų mūs tautiečių, 
mirštančių skurde ir didžiausio
se kančiose.

J. Gabrys, Pirmininkas Lietu
vių Tremtinių Gelbėjimo Komi
teto Europoj.

(Pavardė neįskaitoma), L. T. 
G. K. sekretorius.
La Chaux

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

Vice-Pirmininkė — B. GaiiiūnlenS, 
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Parkvvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Das> protokolu raštininke.

SV JONO EV. BL. PASALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 
j 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 
i Maršalka —; Jonas Zaikis,
I 787 E. Broadway, So. Boston, Mass

I

I
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. Paranijos sal6 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

ten

I

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

6

«

ŠVE2VČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIERDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta,, 

virš 500 puslapių.

KAINA $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

VVYOMING KLONIO AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS VALDYBOS KONFE 
RENCIJASU U. S. KONGRESMENAIS

Konferencija įvyko sekmadie- V. T. Kvetkas, LRKSA sekre- 
nį, gegužės 20-tą dieną, Wilkes-'torius ir Am. Lietuvių Tarybos 
Barre, Pa. Sėdi — žiūrint iš delegatas į San Francisco kon- 
kairės dešinėn: U. S. kongres-' ferenci ją; Juozas G. Joneika, 
manas John W. Murphy iš LRKSA iždininkas ir W. K.

Pa.: Lietuvių Tarybos iždininkas;
Vitalius L_.iokas. LRKSA 4-tos 
apskrities pirmininkas; Juozas 
Maceina, W. K. Lietuvių Tary
bos sekretorius.

U. S. kongresmanas D. J. F. 
Flood yra žinomas, kaip nuošir
dus Lietuvos laisvės rėmėjas. 
Vasario 16-tos proga iš Kongre
so tribūnos jis pasakė rimtą 
kalbą Lietuvos reikalu. Jis pa-

Lackavvana apskrities, 
kun. P. B. Paukštis; U. S. kon
gresmanas Daniel J. F. Flood iš 
Luzerne apskrities; Pennsylva- 
nia legislatūros atstovas Ed-: 
ward J. White-Vaitulevičius iš i 
Wilkės-Barre; stovi: Mikas Ku-Į 
pris, W. K. Lietuvių Tarybos 
vice prezidentas ir SLA 7 aps
krities pirmininkas; adv. J. R. 
Virbalis, Tarybos prezidentas;

P. S. Kas norėtų patirti apie 
savo gimines ir pažįstamus gali 
kreiptis šiuo adresu: P. J. Gab
rys. LaChaux-Vevey, Switzer- 
land.

Lietuvio Jūreivio Laiškai 
Iš Pacifiko

Jūreivis 1/c Bronius Bartkevi-j 
čius, plačiai žinomas LDS orga
nizacijos narys, vaidintojas, 
kurio mamytė ir dabar gyvena 
Brockton. Mass., 
rašo savo 
lietuviškai

“Pereitų 
mus pristatė į naują laivą, 
Brooklyn, N. Y., vardu “U. S. 
S. VValdron”. Po 30 dienų sun
kaus darbo mes prirengėme lai
vą ir išvažiavome į Bermudą.

“Ant tos salos mes buvome 
penkias savaites. Gerai pasimo
kinome ką daryti susitikus ja
ponus. Po to grįžom 
New Yorką.

“Rugsėjo 25 d. • mūsų 
gavo įsakymą plaukti į 
ką, ir mes išplaukėme į Pearl 
Harbor. Važiuodami į Pacific 
aplankėme Panama Canal ir 
Los Angeles. Čia praleidome iki 
gruodžio 24 d.

“Kalėdų rytą mes išvykome 
4,000 mylių kelionei nuo namų 
ir arčiau Japonijos. Čia mes su
darėme stiprų laivyną... Mūsų 
darbas buvo apsaugoti tuos di
delius laivus, o jie su savo lėk
tuvais mus apsaugojo.

“Pirmoje savaitėje po Naujų! 
Metų mūsų laivai atsidūrė prie 
Farmosa salos, kurią mes gerai 
apdaužėme... Japonams padarė
me daug nuostolių nuo Okinavva 
ir Formosa iki Saigon. Hong- 
kong ir Comrank Bay, nuo Ma
nila iki pietinės Kinijos pakraš
čio. Ne vieną kartą, bet daug 
kartų. Po to mes atsidūrėme 
pietinės Kinijos jūroje, plaukė
me Baski kanalu ir buvome prie 
Indo-Kinijos. kur mūsų lęktuvai 
apdaužė Comrank Bay. Cape St. 
Jacųues, Saigon upėje. Sausio 15 
ir 16. kad japonų pėdas sumai
šyti, mes vėl atsidūrėme prie 
Formosa. ir šį kartą apdaužė
me Hongkong, Svvatovv ir Can- 
ton. Apie du metai atgal japo
nai norėjo žinoti, kur yra mūsų 
laivynas. Šiandien jie žino ir 
bėga kaip pasiutę.“

Kovo 11 d. š. m. jūreivis Bro
nius Bartkevičius parašė laišką 
A. F. Kneižiui. Jis sako, kad iki 
šiol jie negalėjo parašyti daug 
žinių, nes J. V. Laivynas neno
rėjo išduoti žinių, kad priešas 
nesužinotų sau naudingų žinių.

sakė tarybos valdybos nariams, 
kad kiti kongresmenai jo kalbą 

i pilnai užgyrė reikšdami Lietu
vai didelę simpatiją. Jis užtik
rina, kad dauguma kongresme
nų stovi už Atlanto Čarterio 
principus. Jis pataria lietu
viams darbuotis, kad alijantai 
perimtų Lietuvą sživo kontro- 
lėn iki ten viskas susitvarkys.

Koigresmanas J. W. Murphy 
pasižadėjo neužvilti savo gau-i 
singų draugų lietuvių ir kaip 
praeity, taip ir ateity nuošir
džiai rems Lietuvos laisvės rei
kalą.

nematėme ‘movies’. Bet šaltos bet mes žinom, kad nedarant 
košės vistiek gavom. Vakar skirtumo kaip sunkus mūsų 
pietums turėjom ‘pork chops’,'kryžius, kad tuojau seks Vely- 
šiandien ‘ham’, o ryt išpuola kos. Velykos, tai pergalėjimas 
turėti vištienas. Mes turi būt visų vargų, visų kryžių, net ir 
čia valgom geriau, negu Tams- mirties.
tos namie. Mes kasdien gaunam »šiandien yra Dldysis penk. 
šviežių ‘oranges’, ‘grapefruit’ tadienis Cia pag mUrf tai biskį 
arba apples , o iš kenų tai viso-;daugjau negu diena pasninko ir 
kių daržovių ir vaisių. i maldos. šiandien mes rengiam

“Žiūrėk, Mama, man kasdien pasaulį prie karo užbaigas, prie 
daug sunkiau rašyti lietuviškai Dievo įsakymų ir prie šv. Vely- 
dėlto, kad čia nėra su kuo lie- kų. Čia vyrai pradeda suprasti 
tuviškai kalbėtis. Mes čia turi- Dievą. Jo darbus ir stebuklus, 
me vieną dzūką, 
lietuviškai taip. 
Žemaitijos. Tai. 
nok, jei Tamstai 
laiko perskaityti
Jei aš čia pabūsiu, 
kalbėsiu japoniškai, kaip lietu
viškai.”

bet jis kalba Čia vyrai, nemokėdami melstis, 
•kaip žydas iš meldžiasi kasdieną įvairiais bū- 
mama. dova- dais. prašydami Dievo taikos ir 

užima daug 
mano laiškus.

tai geriau i

Kovo 30 d. š. m.

ramybės žemėje tarp žmonių 
geros valios...

“Mes prašom Dievo, kad Jis 
visuomet būtų su jumis ir kad 
Jis laimintų ir saugotų jumis. 
Kad karo vargai mums visiems 
duotų Resurekciją taikoj...”

Sūnus Bronius”

Bet dabar esą leista parašyti 
kaikurias žinias apie karo 
veiksmus. Jūreivis Bronius 
Bartkevičius yra Radar opera
torius ir Kautynių Informacijų 

j centro nariu ant laivo “History 
; of the VValdron". Jis esąs geroje 
! sveikatoje, tik pasiilgęs namų. 
;Bet tikisi, kad neužilgo pasima- 
! tysęs su visais. Sveikina visus.

Kovo 20 d. š. m. jūreivis Bro-
! nius Bartkevičius rašo savo ma. 
! mytei:
I
| “Vakar ir užvakar mes tikrai 
! sunkiai dirbome, bet daug gera 
padarėme dėl karo užbaigimo. 
Daug japonų nudėjome. Mūsų 
laivas ir mes visi ir nė

i
i i 

vienas nė biskio nesužeistas.1 
i 

Dabar mes čia, kaip namie. Kai1 
kada mirtis laksto, kaip pas... 
apie mūsų galvas: kai kada esa
me tokiose vietose, kad mirtis 
yra po vandeniu, ant vandenio ir 
virš vandenio, o mes tik atlie
kam savo darbą, ir nieko nepai-. 
som. Viskas OK.

“Su virš 1900 metų atgal 
Kristus paaukojo savo gyvybę 
ant kryžiaus dėl žmonijos. Lai
ke kančios Kristus šaukėsi į 

i Dievą: ‘Mano Dieve, mano Die- 
jve! kam mane apleidai!’ 
Dievas 
mumis 
nešam 
jos, ir 
šaukdami:
Dieve, kodėl mus apleidai!’ Bet 
mes esame tikri, kad Dievas 
laimina mūsų darbus, nes mums 
gerai sekasi. Kai kada Dievo 
kelias mums nesuprantamas, i Pirk Defense Bonds ir Stamps!
—

Bet 
Jo neapleido. Tai ir su 
čia šiandien. Mes taipgi 
savo kryžių dėl žmoni- 
daug iš mūsų miršta. 

‘Mano Dieve, mano

Taip rašo patriotingas lietu
vis, daug veikęs Šv. Roko lietu
vių parapijoj ir organizacijose, 
jūreivis Bronius Bartkevičius. 
Malonu pažymėti, kad jis. nors 
toli būdamas nuo savųjų, nepa
miršta Dievo, savo motinėlės ir 
savųjų. Lai Dievas laimina jū
reivį Bronių ir bendrai mūsų 
visus karius ir jūreivius karo 
frontuose, kad jie sveiki grįžtų, 
laimėję pergalę, pas savuosius.

Remk šios šalies apsigynimą!

labai dažnai 
mamytei. Jis rašo 
ir labai įdomiai.
metų birželio 7 d.

BONAS PASAULYJE

$8.00
$1.25
$1.20

t

27, Mass.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, . So. Boston

SVARBIAUSIAS KARO

UFt iNSUKANCt COMFANY
O» tOSVOK

GUV W CO* FAUL
r<won o> ^r"

“Svarbiausia tai, kaip Tams-j 
ta, Mama? Kaip kaimynai?; 
Kaip mano draugai? Prašau vi
siems perduoti geras dienas... 
Ką mes veikiame dabar... už ko
kių penkių savaičių galėsiu pa
rašyti. i

“Vakar ir užvakar tai buvo 
pirmos dvi dienos, kaip mes]

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus baltas, sidabrinis
Juodas stiprus .... .............
Rusvas stipriai padarytas

atgal j

laivas
Pacifi-

tas bonas, kurį pirksi 7-tame Karo Bonų Vajuje. Jei 
tamsta jo dabar nepirksi, jis niekad nebus nuper

kamas. Tamstos papirktas bonas gali būti tas, 
kuriuo bus nupirkti šoviniai, kurie bus iššauti 

paskutinei pergalei.



I
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GZRDJE77 LIETUVIU i

KAVERIIILL, MASS.
1 i’S 112 kuopos susirinkimas 

į\ vks sekmadienį. birželio-June 
3 i., 1945. 2:30 vai. po pietų. 
Haverhili o Lietuvių Katalikų

> ’enti o kambai yje. 58 
River St. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, ir naujų narių 
atsives! prirašyti. Taip pat kas 
esate užsilikę su mokesčiais už 
laikraštį "Darbininką", 
ra proga užsimokėti.

Kviečia Valdybe

NORWOOD, MASS

Po to. as juodu nuvedžiau į tėvynę negrįšiu. Adreso netu- 
militarės valdžios oi įsą, nes jie riu. nes gyvenu daržinėje... 
prašė manęs, kad as būčiau Į "Rūpinkis apie mane, nes iš 
jiem perkalbėtoju. Kitame mies- keturių vienas esu Vokietijoje, 
telyj yra šimtai lietuvių, ir tie- Trys liko bolševikų naguose, 
du vyrai buvo jų atstovai. As aš tavo rūpestis. Būsiu dėkin- 
papasakojau militariam virsi- gas amžinai.
ninku: kas jie yra ir ko jie nori, i “Linkėjimai tavo šeimai. Bu- 
ir šiandien jiems (lietuviams) čiuoju...
bus pristatyta maisto 
kių reikmenų. Tie 
sakė.
ir kad jie nėra išsimėtę, bet 
vena didelėmis grupėmis, 
čia jau dešimts mėnesių 1 
būna, ir apleido Lietuvą pirm 
negu rusai ją užėmė. Jie sakė, 
kad Kaunas nelabai sunaikin
tas. tik vietos arčiau Vokietijos 
sunaikintos. Ukmergė taip pat 
nesunaikinta".

Toliau karys Stasys Dalalis 
paduoda Norvvoodiečio vardą ir 
adresą ir prideda rašytojo laiš
ką iš Vokietijos. Taipgi prisiun
tė ir kito rašytojo laišką. Var
dus praleidžiame, kad nepaken
kus likusiems Lietuvoje jų gi-i 
minėms. nes. beabejo. bolševi
kai juos apšauks “fašistais” už 
tai. kad jie pabėgo iš Lietuvos.

i Vienas iš jų rašo:
“Džiaugiuosi sutikęs savo 

i tautietį. Amerikos lietuvį, kuris 
i sutiko persiųsti laišką jums. Į

prelatas Joseph C. VValsh. J. C. 
D.. LL. D., Senatorius David I. 
Walsh. Gubernatorius Maurice 
J. Tobin ir kiti.

Grojo U. S. Coast Guard Bos
tono Porto benas.

Pirmadienio vakare įvyko vei
kėjų pasitarimas Lietuvos gel
bėjimo reikalais. Susitarta ruoš
ti masinį lietuvių 
jeigu bus galima.

tuvius pabėgėlius iš Lietuvos
Vokietijoje.

Karys Stasys rašo: 
"Mama, atsimeni. Tamsta 

dažnai savo laiškuose klausi 
manęs ar aš nesutikau lietuvių0 
Taip, vakar, (tai buvo gegužės 
9 d.. 1945) aš ėjau taku per lau
ką. ir priėjau tiltelį. Tiltelis per 
upelį buvo toks siauras, kad tik 
vienas žmogus gali eiti. Kitoje 

bus °-e- pusėje upelio buvo du vyrai ci-
i

: viliai, kurie tuo pačiu laiku a- 
tėjo prie tiltelio. Prisilaikyda
mas mandagumo, aš leidau jiem 
pirmiau pereiti, ir kaip jie pra
ėjo. tai jie kalbėjo lietuviškai. 
Aš juos sulaikiau ir užkalbina i 
lietuviškai, ir paklausiau jų ar 
jie lietuviai? Atsakė, taip, ir 
jie labai džiaugėsi sutikę mane. 
Mes kalbėjomės visą valandą, 
ir aš neblogai pasirodžiau su 
savo kalba. Jie suprato mane ir 
aš supratau juos. Jie pasirodė 
labai malonūs žmonės. Jiedu tu-į 
ri giminių Amerikoj. Ką aš da
bar pasakysiu, tai gali būti 
Tamstą nustebins. Neabejoju! 
Vienas jų turi brolį (aš manau, 
kad brolį I Norwoode. mūsų pa
čių miestelyj! Boy. we both 
almost dropped! Kaip ten nebū
tų. jie man davė adresus žmo
nių. gyvenančių Jung. Valsty
bėse ir prašė, kad aš parašy-į 

Į čiau į namus ir pasakyčiau, kad 
aš juos sutikau ir kad jie dar 
gyvi, tai aš jiem pasakiau O.K. tietį. lietuvi Amerikos. Tad esu

ir kito-1 
vyrai man 

kad čia yra daug lietuvių.
gy- 
Jie 

kaip

susirinkimą, 
sekmadienį, 

Šv. Jurgio lietu-;

Karo Bonų Vajus

Sekmadienį, birželio 3 d.. 6 v. 
vakare, šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos svetainėje. St. James 
Avė.. įvyks lietuvių masinis su
sirinkimas Septintojo Karo Bo
nų vajaus reikalu.

Kalbės įžymus valdžios ir ka
ro bonų departmento atstovai. 
Bus ir lietuvių kalbėtojų. Taip-
gi bus dainų ir muzikos.

nuoširdžiai kvie
čiami ateiti ir gausiai pirkti ka
ro bonus savo susirinkime. Ka
ro bonų pardavimui 
Lietuvių Karo Bonų 
iždininkas p. Antanas

Visi lietuviai

vadovaus
Komiteto

Mickūnas.

Lietuvis Karys Sutiko Lietu
vius Pabėgėlius Vokietijoje J

Šiomis
liai. gyv.
nuo savo______  _____
Dalalio iš Vokietijos laišką, ku-lji 
r:ame jis

"Su p. 0... gyvenome Vienno-
je. Kur jie dabar, nežinau...” 

Tie laiškai bus persiųsti adre
satams. Vokietijoje esančiais birželio 24 d.,
pabėgėliais rūpinasi mūsų įstai-Jvių parapijos svetainėje.

■ ■■...................... I ------------- I

i Pereitą sekmadienį Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
šv. mišios Moterų draugijos in
tencija. Dalyvavo beveik visos; 
narės ir bendrai priėmė šv. Ko
muniją.

Tą pačią dieną, tuojau po su
mos įvyko Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Nutarė paminėti 
Steigiamojo Seimo 25 metų su
kaktį ir įgaliojo pirmininką su-

gos BALF ir Amerikos Lietuvių! 
Taryba. Todėl mūsų visų lietu-: 
vių yra bendras reikalas išgel-' 
bėti varge ir skurde esančių pa
bėgėlių iš Lietuvos gyvybes. 

Aukokime pinigus ir drabu
žius Lietuvai ir jos pabėgė
liams. kurie yra išblaškyti po į- 
vairius kraštus.

II -------
i Pereitą sekmadienį Šv. Katri- 
nos parapija dedikavo tarnybos 
vėliavą, visų karo tarnyboje ’sitarti dėl bendro paminėjimo, 

j esančių vyrų ir merginų garbei. į Federacijos skyrius paskyrė
10 vai. rytą įvyko iškilmingos auką $50.00 Nukryžiuotojo Jė- 
šv. mišios, kuriose dalyvavo du zaus Seselių Vienuolyno namo 
vyskupai, prelatai, kunigai, se- , reikalams, Brocktone. 
serys vienuolės ir gausi minia! 

. pasaulionių. Po pietų įvyko pa
radas. 8 vai. vakare. Norwood 

į Junior Hich Sęh.ool auditorijoj
“Aš su visa šeima esu Vokie-I .yyko jr turininga progra.

tijoje, bet dideliame varBe-’ma. Principaliu kalbėtoju buvo 
miegam kluone. Dabar dar ne-;teisėjas Clare Gerald “Fenerty 
galime tiesiai rasvti. nes pas- .. pj1įja(ie]phijos. kuris aiškiai 
tas neina. Kaip pradės eiti, tuoj paj,rėžė pavojų pavergtom tau- 
parasysiu. tom. kurios yra “išlaisvintos"

P... su seimą ir E... nespėjo sovįetų Rusijos, komunizmo pa-

Pereitą savaitę pp. Vilkišiai, 
gyv. 18 St. Joseph Avė., aplan
kė ligonį p. Radžiu iš Brighto- 
no, kuris randasi Šv. Elzbietos 
ligoninėje, p. Radžius buvo dar
bininku Šv. Jono Seminarijoj, 
Brightone. Jis yra užsiregistra
vęs ligoninėje vardu — Stanley 
Rogers.

pas mus į K... atvažiuoti ir liko voj^ Paminėjo Lenkijos, Lietu-i 
po rusais. vos. Latvijos. Estijos ir Suomi-

Kitas jų rašo: įjos kovas dėl laisvės ir nepri-
"Turėjom laimę sutikti tau- klausomybės.

...................................... - ■ Taipgi kalbėjo J. E. vyskupas
dienomis pp. J. Dala- Jie parašė tiem žmonėm laiške- dėkingas mielam lietuviui, kuris M illiam T. McCarthy. C. SS. R., 

kad sutiko persiųsti žinią apie mane. D. D.. Jung. \ alstybių ginkluo- 
"Mielas. esu varge su šeima, tų jėgų militaris delegatas: pre- 

L. Phelan. S. T. 
vietinis klebonas.

9 Lenox Avė., gavo'liūs lietuviškai, ir prašė 
sūnaus kario Stasio‘ aš išverščiau į anglų kalba i 

iem pasiųsčiau. Žinoma, a 
kad sutikęs lie-įtikau tą padaryti.

i

A

SEP'I Y MOSDESIMT PENKTI JUBILIEJINIAI METAI
HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

moderniška transportacija su savo greičiu, darbingumu ir ap
tarnavimu. sulyginamai su arkliais traukiamais gatviaka- 
riais progresavo, lygiai progresavo ir alaus industrija. Haf- 
fer reffer &. Co. Ine., išdirba PICKVVICK ALE, išdirba nuola
tos — per depresija ir gerais laikais, užimanti vieną iš didžiau
sia Amerikoje brovarnių vietą.

1-'
transportacija Bostone buvo kur kas skirtinga nuo šių dienų. 
Gaiviakariai. arkliais vežami ir “kalamaškos" buvo vienatinė 
transportacijos priemonė. Tai buvo dienos, kuriose buvo už
dėta Haffenreffer alaus darykla, atsižymėjusi kokybe ir pro
dukcija.

Gegužės 31 d. pp. Kazys ir A- 
lena Novikai. gyv. 25 St. Geor
ge Avė., minėjo savo 15 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti. Tą 
dieną jubiliejatų intencija įvy
ko šv. mišios šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje, p. Alena 
Novikienė yra choristė ir solis
tė nuo pat jaunų dienų. Sveiki
name pp. Novikus ir linkime il
giausių metų!

Sekmadienį, birželio 3 d. į-į 
vyks Šv. Jurgio lietuvių par. 
vaikučių pirmoji šv. Komunija. 
Tą dieną yra Dievo Kūno šven
tė. Suma bus su išstatytu švč. 
Sakramentu. 2:30 vai. po pietų 
įvyks mišparai ir procesija.

MUZIKAS JUOZAS ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero par., Worcester, Mass., vargonininkas, 
atvyksta į Lietuvos Vyčių žurnalo “Vyties” Jubiliejinį 
Bankietą, kuris įvyks birželio 6 dieną, Hotel Touraine, 
Bostone, ir su juo atvyksta grupės duetų, trio, kurie 
padainuos keletą dainų tame bankiete.

Ruošiantis prie jaunimo organizacijos organo 
karališko bankieto, reikia pažymėti, kad šimtai jauni- 
mo-Vyčių prietelių parėmė žurnalo išleidimą kompli
mentais ir jie visi, beabejo, teiksis asmeniškai atvykti 
į bankietą, kur nuoširdumas bus pareikštas bendroje 
jaukioje draugijoje. Rengiasi į tą Vyčių karališką ban
kietą biznieriai, rengiasi ir profesijonalai; rengiasi at
vykti iš tolimų kolonijų, nepasiduoda ir vietiniai. Taigi 
visi svečiai ir viešnios bus maloniai sutikti birželio šeš
tą dieną, 7 vai. vakare, viešbutyj Touraine, Bostone ir 
maloniai pasveikinti.

Visus, jaunimo prietelius, kurie rengiasi dalyvau
ti Vyčių karališkam Jubiliejiniam bankiete, prašome 
įsigyti tikietus nevėliau kaip birželio 4-tą. Tikietus ga
lima įsigyti pas Vyčius ir “Darbininko” administraci
joje, 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tele- 
phonas — SOUth Boston 2680.

Pereitą trečiadienį įvyko So- 
dalicijos susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba, būtent: Prefekte 
— V. Baltaduonytė; pagelb. O. 
Pazniokaitė; rašt. B. Bičiūnai- 
tė: ižd. N. Rukštelytė.

I

pp. Jonas ir Marijona Vilki- 
šiai ir jų šeima nuoširdžiai dė
koja kleb. kun. S. P. Kneižiui. 
Šv. Kotrinos par. kunigam, gi
minėms ir draugams už maldas, 
lankymą, atvirutes ir pareikš
tas užuojautas sunkios ligos 
metu. Lai Jėzus visus laimina!

Avė Maria Valanda

Sekmadienį, birželio 3 d.. 6:30 riaus. kurie 
vai. vakare iš tinklinių radio 
stočių bus transliuojama graži 
religinė — -Jeruzalės Sunaikini
mas. Iš Bostono transliuos
WMEX stotis.

“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky* 
__________j neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.0G.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

P(CKWICK

y<: ■

-K#..

Šiomis dienomis J. V. Karo 
Departmentas apdovanojo inži
nierių Danielių Milės, kuris a- 
pie tris metus buvo japonų ne
laisvėje. Pacifike. Asiatic-Paci- 
fic kampanijos ženklu už drąsą 
ir materialę pagelbą laimėti per
galę Philippinuose. Inž. Danie
lius Milės buvo amerikiečių iš
laisvintas ir kiek laiko atgal 
grižo pas savuosius į Norwoodą 
ir gyvena pas savo auklėtojus 
pp. Kurus. Willow St. Jo tėvelis 
p. Pranas Milės taip pat gyve
na Norvvoode. Sveikiname inži
nierių Milės ir linkime atgauti 
sveikatą, kurią praradai būda
mas žiaurių japonų nelaisvėje!

Albert R. Barker
■ Pirmiau — Pope Opticat Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

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

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS” Į

“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas menes} gražia. . 
paveiksluotas ir deda įdomiu straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

“VYTY" rasite įdomių pasiskaity ' 
mų tinkamų seniems ir jauniems. į

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty I 
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir

♦
♦
I
I

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Kam Bonu.

W. J. Chisholm
GRABORIUS Į

“Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Užsiprenumeruokite Įdomiausj 
Du kart savaitini laikrašti

DARBININKĄ"H

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

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų '.................................
Imant tik vieną numerį į savaitę,
metams kaina.................................. $2.00
Pusei metų ......................................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

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

$4.00
2.00

u

y



Penktadienis, Birželio 1 d., 1945
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VIETINES ŽINIOS
ŪB3C

ŽINUTES
Kun. Albertas Abračinskas, 

maždaug kas mėnesį, surašo ka
reiviams laišką, vardu vietinių 
kunigų, savo, seselių ir parapi- 
jonų, ir, su kareivių giminių pa-

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

' Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Tel TROvvbridge 6330

J. Repshis, K D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

gelba, išsiuntinėja tuos laiškus. 
Kareiviai džiaugiasi tuos ilgus 
laiškus gavę. Jie atrašo įverti
nimo ir padėkos žodį. Štai vie- 

Inas iš kelių tokis kareivio atsa
kymas į tą mėnesįnį kun. Abra- 
činsko gražiai suredaguotą laiš
ką. —

Rašo Lt. A. E. Žardeckas:>
May 8, 1945 

To:
Fr. Virmauskas, Fr. Urban, 
Fr. Saulenas, Fr. Al, the 
Sisters, and all the 
parishioners,

It vvas with the greatest of 
pleasure that I teceived your 
most vvelcome letter. And how 
can it be more than welcome. 
seeing as how I received it on 
V day.

Since I have left home, I have 
fought in France, Luxembourg. 
Belgium. Germany, Austria and 
at the present writing of this 
letter, I am in Czechoslovakia.

The roads all over Europe at 
present, are jammed with re- 
tuming refugee’s on their way 
back to their homes. The condi- 
tion of some of these liberated 
forced laborers, is indeed pitiful 
to see. Some of the sights vve 
have seen since we have been 
over here, make us realize, what 
vve have been fighting for. 

į I don't know if I am destined 
■ to go to the CBI or not, būt I do 
. hope that I get to see you all 
j before I do go, if at all.
į Time is limited for me at pre
sent, so until an opportunity 
does present itself again, when 

! I remain, your parishioner
I remain, your parishioneer 

Anthony E. Zardeskas.

I

7

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE 

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkivay 1233-W
i

Kviečiame, Jaunimo Prietelius, Rezervuoti - Įsigyti Vyčių Bari 
kieto Tikietus, Nevėliau Birželio - June 4 ty

L. Vyčių Jubiliejinis Bankietas Įvyks Birželio-June 6, 1945, 7 vai. vakare, 
Hotel Touraine, Bostone. Tikietas $3.00, su taksais. Laike bankieto bus pil
doma graži programa; šokiai po karališkos vakarienės ir programos. Visais 

reikalais prašoma kreiptis ir j “Darbininko” administracija.

Į

prina jas, pergyvenant šias 
skausmo valandas, o žuvusio dėl 
tėvynės ir žmonijos laisvės Ta
rno vėlei lai Dievulis suteikia 
amžiną ramybę!

Apdovanotas Dviem 
Medaliais

žymaus artisto p. Vytauto Ba
cevičiaus laišką ir aiškino, jog 
šis nepaprastų gabumų pianis
tas - kompozitorius apsiima da
lyvauti parapijos metiniame 
koncerte, lapkr. 18 d., 1945.
Kun. po. to užkvietė chorą daly
vauti koncerto programoje, va
dovybėje artisto R. Juškos.—

Kun. Pranas Jakimavičius, S. 
J., tapo savo viršininkų paskir
tas kun. kapelionui Majorui Du- 
ggan pagelbininku kapelionu 
Cushing kareivių didžiulėje li
goninėje, Framingham, Mass. 
Tas paskyrimas bus tik per va
sarą. —

Tėvas Alfonsas Jomantas, S. 
J., vasaros metu, yra kapelionu 
Bostono miesto ligoninėje.

Geg. 27 d., tapo pakrikštytas 
Povilas - Pranciškus. Alfonso ir 
Jonės Mickevičių.

Pranciška D., Vilimo ir Pran
ciškos (Kengraitės) šumskių.

Vincentas - Jonas, Jr., Vinco 
Jono ir Mildredos - Onos (Šli- 
kaitės) Baliukonių.

ga. p. J. Jeskevičius užsiprenu
meravo kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygą — Vytis ir Erelis, 
aukodamas knygos fondan $3.

Pirmadienį, geg. 28 d., lankė
si “Darbininke” Tėvas Pr. Auk
štikalnis, S. J.. “Žvaigždės” ad
ministratorius ir pranešė, kad 
Tėvas Antanas Mešlis, S. J., tu
rėjo “appendix” operaciją. Bet 
jau gerokai pasveikęs ir mano
ma greit ir vėl pradės darbuotis. 
Lai Dievulis stiprina mūsų dva
sios vadą, “Žvaigždės" redakto
rių. o mes už jo sveikatėlę pa- 
simelskime.

Žuvo Kohansku Žentas 
Pacifike

Thomas J. Lycps, 
U. S. Navy VVarrant 

Officer
p. Geno-j
Lyons iš j
pašaukė i

I

South Bostono lietuvis jau
nuolis, Jung. Valstybių marinas 
P. F. C. Edvvard P. Kiburis, ku
rio tėveliai gyvena Telegraph 
St.. So. Boston. po dviejų metų 
kovų Pietiniame Pacifike pasie
kė San Diego, Cal. ir greit par- 
vyks atostogų i So. Bostoną. 
Jis yra veteranas, dalyvavęs 
kruvinose kautynėse su japo
nais ant Marshalis, Saipan ir 
Ivvo J ima salų. Jis apdovanotas 
Bronze Star ir Purple Heart 
medaliais. Rap.

Karys Albertas larvis 
Prisiuntė Svastiką

Kiek laiko atgal karys Alber
tas Jarvis, kuris yra okupuotoje 
Vokietijoje ir kuriam teko su 
vokiečiais kautys. prisiuntė sa
vo tėveliams pp. P. Jarviam, 
gyv. 511 E. 7th St., So. Bostone, 
atminčiai vokiečių svastiką 
(vėliavą).

Karys Albertas Jarvis taip 
pat gavo pažymėjimą (citation) 
už drąsą ir gabumus.

pp. Petras Jarvis. kario Al
berto tėvelis, ir Richard Šliužas, 
kario švogeris, yra Peter & 
Diek Tavern. 208 W. Broadvvay, 
So. Boston. savininkai.

Sekmadienį, geg. 27 d., po su
mai, choras laikė savo susirin
kimą. Choras rūpinasi primici
jų programomis. Dėlto nutarė 
laikyti pratybas sekmadieniais 
po Sumai.

Šiuo tarpu choras kiek padi
dėjo. Keli vyrai choristai yra 
grįžę iš Karo Tarnybos.

Kun. Virmauskis atsinešė į-

Gegužės 28 d. š. m. 
vaite l Kohanskaitė) 
VVashingtono (D. C.) 
telephonu savo seserį
Kneižienę, gyv. Norvvoode. ir 
pranešė liūdną žinią, kad jos 
vyras Thomas užmuštas Pacifi- 
ke ir palaidotas su militarėmis 
apeigomis. Tokias žinias ji ga
vusi iš Karo Departmento.

A. a. Thomas J. Lyons buvo 
. . , . So. Bostonietis. šešiolika metųArtistas L. Juht, yra gimęs Estijoj, dabartiniu la:-:a.gal jis j Jung Vality. 

ivyną (Navai1;
Reserve) ir buvo lėktuvų me-; 
cnaniku ir vėliau instruktorium. 
Prasidėjus karui. Thomas įstojo 
į U. S. A. Laivyną. Virš du me-: 

,tu buvo Pacifiko vandenyne —I 
kautynių srityse.

Apsivedė sausio 29, 1931 m. 
So. Bostone, šv. Petro lietuvių 
parapijoj su p. Genovaite Ko- 
hanskaite, kurios 
bar gyvena 31 
Avė., Dorchester. 
liame nuliūdime 
novaitę Lyons ir dukrelę Geno
vaitę. dvi seseri So. Bostone — 
pp. Helen Conlon ir Oną Hartv 
ir daug giminių. Jis buvo 39 
metų amžiaus.

Būdamas Pacifike. a. a. Tho
mas suėjo savo švogerį. Vincą 
Kohanską. kuris taip pat yra 
J. V. Laivyne — kautynių srity
se. Thomas J. Lyons buvo ant 

i lėktuvnešio — U.S.S. Bunker- 
hill.

Reiškiame gilią užuojautą 1 
a. a. Thomas J. Lyons žmonai! 

, p. Genovaitei, dukrelei Geno-! 
1 vaitei ir sesutėm. Lai Dievas sti- į

IVA’ROS SKELBIMAI
ARTISTAS LUDVVIG JUHT,

kontrabasas virtuozas, birželio-June 6 d., 7 vai. vaka-
GABIAM VAIKINUI PRO- re, Hotel Touraine, Bostone, Lietuvos Vyčių rengia- 

GA. Birželio 2 d., 9 vai. ryte, B. mam Jubiliejiniam “Vyties” bankiete, išpildys dalį 
C. High School patalpose. Yra programos, 
laikomi kvotimai vaikinams, i 
baigiantiems pradinių mokyklą, ku jis yra Bostono Symphony Orkestros narys, perei- bį® AJsar„ 
Laimingiesiems keturiems yra tais metais puikiai išpildė savo programos numerius Reserve, 7r buvo 
užmokama už visą B. C. High Darbininkų Radio Koncerte, Jordan Hali. Bostone su 
School mokslą. Sėkmingiems ki- artiste Anna Kaskas. Tai meno pajėga, kuri kreipia 
tiems dešimčiai bus pusę moks- ypatingą dėmesį kiekvieno inteligentiškai susipratusio 
lo dykai. • žmogaus. Reikia tikėtis, kad ir šiame Vyčių bankiete

---------- artistas L. Juht žavės savo muzikos kūriniais svečius
Geg. 23 d.. Tretininkų Pran- ir viešnias.

ciškonų Brolijos susirinkimas čia turime pabrėžti, kad į šį Vyčių Jubiliejinį ban- 
nutarė aukoti Maldų Puokštę ir kietą, kuris įvyks birželio-June 6, Hotel Touraine, Bos- 
pininginę dovanėlę visiems 
penkiems kunigams primicijan- 
tams.

Patirta, kad ligonių skaičius
yra sumažėjęs.

Nutarta ruošti parengimą, ka
da bus galima.

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Factory to you
$85.00 up

32.00 up
Monuments
Markers

All lettering and delivery 
anywhere in Nevv England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.tone, reikia būtinai padaryti rezervacijas bei įsigyti 
bankieto tikietus prieš BIRŽELIO 4-tą arba ketvirtą, 
nes reikalinga įduoti bankieto valgių gamintojams vi
sas pilnas užsakymų skaičius. Rezervacijas galima pa- 

’ daryti rašant: “Vyties” Bankieto Komisija, 366 West! 
■ Broadway, So. Boston 27, Mass. Arba šaukti telephonu
— SOUth Boston 2680.

Taigi visi skubėkime padaryti iš anksto rezerva
cijas, kad vėliau nereiktų gailėtis. Tikietas į bankietą 
ir šokius S3.00, su taksais.

tėveliai ir da- 
Codman Hill 
Paliko dide- 

žmoną p. Ge-
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumihireCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

I 335-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
l SOUTH BOSTON CAFE į

pa- Geg. 26 d., maži parapijos vai
keliai ėjo prie pirmų Sakramen
tų. Bažnyčion suėjo daug tėvų 
ir giminių.

Po pamaldų vaikeliai turėjo: 
pusryčius. Gavo atminčiai nuo

l

Birž. 3 d.. 2:30 vai. p. p.. Šv. I
Petro par. bažnyčioje bus gie
dami Mišparai ir daroma lauke.

Lankėsi

Ketvirtadieni, geg. 24. “Dar-
■

A---- ------- ------ --  -------- --- ----- . - --- -------- C'
Seselių mokytojų dovanėles. Ir apie bažnyčią, eisena Dievo Kū- bininke” lankėsi Juozas Jeske-

___  I * 1 ___ ____ 1 , • ... _ __  . --

nusiėmė paveikslus.
GRABORIAI

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

West Broadmy,

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

giai patarnauja.
------------------ ------'*■5

South Boston, Mass.

i Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

A New Styie For Spring 
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hotirs 8:30 to 5. Open Thursdav Evenings

Vakare, parapijos Merginų - 
Moterų kareiviams remti sky
rius turėjo sėkmingą parengi
mą Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
namui pirkti. Brocktone. Jos 
realizavo šiuo parengimu tam 
gražiam tikslui apie porą šim
tų dolerių. Ačiū šiam veikliam 
ir labdaringam skyriui.

Gegužės 30 d.. Šv. Petro par. 
bažnyčioje buvo laikomos 4 šv. 
mišios. Paskutinės buvo už šios 
parapijos mirusius kareivius. 16 
buvo išvardinti.

no šventę pagerbti. ! vičius. LDS 1-mos kp. finansų
Prašome visų draugijų ateiti ilgametis sekretorius ir besiar- 

į šią Švenčiausio Sakramento tiriančių kunigystės šventimų ir 
procesiją ir dalyvauti joje su primicijų Vlado Jeskevičiaus. 
savo vėliava ir ženklais. s. J., tėvelis. Atsilankymo pro-

------ =Birželio 8, 10 vai. r., Šv. Kry- * 
žiaus Katedroje, bus J. E. L. F. 
Kelleher. D. D., konsekravimas.

! Konsekracijos apeigose daly
vaus arkivyskupų, vyskupų, ku- 
nigų ir pasaulionių. į-------- i

WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

' fi ŠTAI JUMS DARBAS ARTI PRIE NAMŲ! J
Reikalinga moterų ir merginų, dirbti skalbyklo- 4
(laundry). Patyrimas nereikalingas. Darbas pa- 5

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

So. Bostono Mokyklos 
Laimėjo 5

je
stovus, sąlygos geros. Atsišaukite tuojau: 5

Crown Coat & Apron Supply Co., Ine.,
39 Damrell St.. (Arti Andrew Sauare) |

So. Boston, Mass. 2

Geg. 30 d., 3 vai. p. p.. Dramos 
Ratelis laikė labai puikią gegu
žinę, “May Festival”. Uždarbį 
aukos vienuolyno taisai.

J. E. Arkivyskupas Cushing 
kviečia visus vyrus į šventą Va
landą, kuri įvyks Fenway par
ke, Bostone, birž. 10 d., 3 vai. 
p. p. Ši šv. Valanda yra dėl tei-i 
singos taikos. Vadovauja šv. 
Vardo vyrų draugija.

Arkidiecezijos benų paroda į- 
vyks Boston College. kieme, bir
želio 3 d., 2 vai. p. p.

Geg. 27 d.. Bostono gatvėmis 
parodavo militarėse formacijose 
Bostono mokyklų berniukai.

South Boston High School. 
' kurioje nemažai ir lietuvių ber- 
' niūkų mokinasi laimėjo marša- 
vime pirmą dovaną. Jos benas 

■ taipgi laimėjo pirmą dovaną. Iš 
žemesnių mokyklų savo regi- 
mentų pirmas dovanas laimėjo 
taipgi So. Bostono mokyklos 
Thomas N. Hart ir Bigelovv mo
kyklos. Reikia pridurti, kad Bi- 
gelow mokyklos benui vadova
vo Edvardas (Felikso) Zalec- 
kas. Teisėjais buvo kariuome
nės aukštieji karininkai. Pn,‘ -

1

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130!f-R

i

i

i
l
i

k

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
I
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WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija Ipuikiai sutvark' bil,etŲ dart>a- 

________ I Rita Kasparaitė ir jos pagelbi-

.Vrtr Britain. Conn. — Dau- 
giau kaip pusė amžiaus praėjo 
nuo to laiko, kaip pirmieji at
vykusieji pionieriai lietuviai su
sirūpino tautini? ;s ir tikybiniais 
r kalais. Jie troško savo tauty
bę išlaikyti ir norėjo Dievą gar
binti prigimtoje savo tėvų kal
boje. Jie daug dirbo ir gausiai 
aukavo Dievo garbei ir tėvų že
mės gerovei.

Gerasai Dievas palaimino gra
žius jų pasiryžimus. kilniu 
pasiaukojimus ir didingus jų 
darbus.

Nūngi. sukakus lygia! 50 me
tu kaip gyvuoja uoliomis ių pa- 
stangomis įkurta šv. Andrie-i 
jaus lietuvių bažnyčia, kuri tais 
visais laikais teikė paguodą, pa
laimą. džiaugsmą ir laimę

Pontifįkalinės Padėkonės 
Mišios

Kad Visagaliui Dievui padė 
sa tai. štai gegužės 27 

pat.-

fpietų. Jo Ekscelencija Henry J.
O’Brien. D. D., suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą 1S3 vaiku

čiams ir suaugusiems.
Jo Ekscelencijai vyskupui a- 

*:stavo kleb. kun. J. Valantie- 
ius. kun. Antanas Bružas. M.S. 
ir kun. Juozas J. Matutis.

Po Sutvirtinimo Sakramento, 
Jo Ekscelencija vyskupas skel
bė įspūdingą pamokslą, po ku- 
rio sekė Palaiminimas švėn

as jų čiausiuoju Sakramentu.
Varg. Izabelės Degutienės 

vadovybėje, šv. Cecilijos cho
ras puikiai giedojo mišių metu 
ir per Palaiminimą.

Popiežiaus Palaiminimas
Po pamokslo. J. M. monsigno- darbais, 

ras Juozas Miliauskas bažny- dėkodami 
' čioje perskaitė Apaštališkojo laimas. 
Delegato laišką, adresuotą kleb.

kurio

r H .4

i \ aKA:

Ahjantų karo vadai prirengia parašiutininkus Burmos karo
Tie parašiutininkai atlikę savo darbi užnugaryj japonų išliuosavo 703 a- 
merikiečių ir britų.

istoriniai reiškiniai šv. Andrie-: 
jaus lietuvių parapijos 50 metų 
gyvavimo minėjime. Tikrovėje.' 
ta 50 metų sukaktis, tai garbin
gosios Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos Auksinio Jubiliejaus 
iškilmės visiems parapiječiams, 
kurie dabar džiaugiasi 
džiuojasi

ir di-1 
nuveiktais didingais i 

garbindami Dievą iri 
už visas suteiktas pa-i

koti už
sekmadienį. 11 vai. ryte, 
Jo Ekscelencija vyskupas Hen 
ry J. O’Brien. D. D. laikė 
mingas Pontifikalines

mišias, kuriose

iškil-i 
Padūko-; 

nes mišias, kuriose asistavo! 
kaip garbės diakonas kleb. kun.! 
Jonas Baisūnas ir garbės sub-i 
diakonas kleb. kun. Juozas A- 
leksiūnas: diakonu buvo kleb. i 
kun. Edvardas A. Gradeck ir 
subdiakonu kun. Petras Karlo-1 
nas: turiferijum buvo kun. Vin
cas Ražaitis: akolytais buvo se
minaristai: Pranas Pranokus ir 
Pranas Matulis. Gi visoms cere
monijoms vadovavo kancleris 
kun. Jonas Hayes.

Mišių metu įspūdingą pamok
slą skelbė Prelatas Juozas Mi
liauskas. gi po mišių atmintiną 
pamokslą paskelbė pats Jo Eks
celencija vyskupas Henry J. 
O’Brien. D. D.

B ■ paminėtų dvasi 
tuar jume matėsi i 
Prelatas J. Ambotas. 
L r. L. Bojnotvski 
Matas A. Pan 
N alantiejus.
MI
X 7

s u n
•d.. na.
kun. Juozas 

mskas.
Kiti.

klų. sank- 
r šie kunigai: 

Prelatas 
kleb. kun. 

akus. kleb. kun. J. 
kun. Dr. Vaškas, 

dr. .Antanas Bružas, 
n. Ig. Abromaitis. M.

J. Matutis, kun. 
kun. A. Tamo-

Vyčių Parengimas Puikiai
Pavyko

Nors virš savaitė praėjo nuo 
"Knightmares of 1945” vaidini
mo. bet čmonės dar kalba apie 
šį parengimą, kurs įvyko para
pijos gražiai papuoštoje salėje, i į^bojo Viktorija Kunigonytė, 
geg. 19 d. Vaidinimą suruošė 
Vyčių 116 kuopa paminėti para
pijos 20 metų įsteigimo sukaktį.

Kiek juokų šis vaidinimas pa
darė, tik tas gali pasakyti, kurs 
buvo ir matė. Klek vienas atsi
lankęs pasakė: “Turėjau juok
tis nuo pat pradžios ligi pabai
gos”. Edmundas Vaškas vaidi
no “šnipšnyčio” rolę; Dovydas 

; Vaškas užėmė “Pono Stanley” 
rolę; Marijona Baliukonytė vai
dino raštininkės rolę; Veronika

i

Jurgelionytė atliko garbingos 
Afrikos karalienės rolę; Vytau
tas Rakauskas, užvardintas 

| “Džiazo Karalium”, sužavėjo
I

ninkės nepaprastai dailiai pa
puošė salę. Kostiumus parūpino 
Elžbieta Kaliūnaitė ir jos komi
sija.
vedė

1 savo
t

Steidžiaus tvarką gražiai 
Danielius Aikšnoras su 
meistrais. Salės tvarką

Dorota Levancevičiūtė ir Ieva 
Balsevičiūtė. Artistiškas iška
bas padarė Vytautas Jazukevi- 
čius ir Virginija Leketaitė. Pa
rengimo vedėjas buvo Vytautai 
Pigaga. Visiems šiems asme
nims nuoširdžiai dėkoja visa 
kuopa.

Širdingą padėkos žodį kuopa 
taria klebonui už leidimą salės 

' bei atsilankymą. Taip pat nega
lima užmiršti 
kurs gražiai 

I kurios dainavo I 
i Muz. Burdulis 
i to darbą. “Darbininkas” malo- 
I niai talpino visus straipsnius a- 

visus savo švelniu balsu; ir kiti|Pie didinimą. Redakcijai ir vi-

I

Nežinau...
Kai alyvos žydės,

■ Kliombe links gintarui...
Nežinau ar minės — 

uu mane, vakarai? 
Gal minės, gal paseks, 
Kad našlaitė esu...
Kai žiedai užsimegs — 
Pumpurėliu rausvu?

Žiedas rausvas palmks
Tau prie rankų beitų...
Be: kas skausmą išrinks — 
Iš jausmų sugeltų ?

Gal bent rožė prašneks. 
Už akis ilgėsiu...
Bot ar joj išsiteks — 
Mūs eilė sopulių?

Ten pro beržus varpai, 
Tave lydi tolyn...
Verk.a, klysta aidai — 
Kaip siela skauduly.

Nežinau, nežinau, 
Ką žiedams iškalbėt... 
Tik lelijų prašau — 
Baltu kryžium žydėt.

Kai lelijos žydės,
Kliombe links gintarai... 
Nežinau, nežinau — 
Ką man seks vakarai?

Marija Aukštaitė.

Vincą Burdulį, 
išlavino Vytės, 
laike parodos, 

atliko ir pianis-

sam štabui kuopa taria ačiū. 
Skaitlingas būrys Vyčių atva
žiavo iš Cambridžiaus. So. Bos
tono, Brocktono ir iš 26-tos 
kuopos. Visiems dėkojam už 
gražų atsilankymą. Daug atsi- 
lankusių buvo iš parapijiečių. 
Taigi visiems reiškiame padė
kos žodį už suteiktą paramą.

Kuopa jau pradėjo galvoti a- 
pie “Knightmares of 1946”. To
dėl lauksime visi 1946 metų.

puikiai išpildė savo dalis.
Gal daugiausia juokų buvo iš 

taip vadinamos velykinės para- 
I dos. šeši jauni Vyčiai, apsiren- 
. gę kaip lėlės, dalyvavo parado- 
I je. Kiekvienas pasirodymas bu- 
1 vo publikos sutiktas griausmin
gais aplodismentais. Didžiau
sias kreditas eina šiems Vy
čiams: Juozui Katinui, Tarnui 
Overkai, Jonui Mažeikai, Vy
tautui Stakūnui, Ričardui Vaš- 
kelevičiui ir Jonui Andriuškai. 
Šis paskutinis taip komiškai 
atliko savo dalį, kad vienas pa
darė šią pastabą: “Vien tik pa
matyti Andriušką buvo verta 
užsimokėti pilną bilieto kainą”.

Be to buvo labai gražių dai
nų, kurias sudainavo kuopos 
nariai. Lietuvišką duetą sudai
navo Virginija Klimkaitytė ir 
Pranas Butkevičius, o anglišką 
Elenora Torpey ir Elenora Lis- 
tavičienė. Solos sudainavo Rita 
Tamulevičiūtė ir Elena (Kati- 
naitė) St. Germain. Visos susi
laukė daug komplimentų. Ro
bertas Matjošaitis su savo mu- 
zikališką grupe palinksmino vi
sus laike parengimo ir grojo 
šokiams po parengimo.

Veikalą parašė kuopos narys 
Dovydas Vaškas. Jis gavo daug 
pagyrimų ir ^veikinimų. Šis 
vaidinimas parodo, kad yra 
Vyčių apdovanotais gabumais. 
Tik reikia jiems duoti progų 
parodyti ir išlavinti tuos gabu
mus.

Parengimas pasisekė, nes visi 
išvien stoio į darbą, štai Liud
vika Totilaitė su savo grupe

Baigiant, reikia tarti, kad vi
sa taip gražiai ir garbingai pa
vyko. minint Auksinį Parapijos 
Jubiliejų, vien tik dėka D. D. 
kleb. kun. Mato A. Pankaus, 
kuris taip atsidavusiai rūpina
si šv. Andriejaus lietuvių para
pijos ne tik dabartimi, bet ir a- 
teitimi. Samata.

kun. Matui A. Pankui,
kopiją ųia talpiname:

Rev. and dear Father:
I am indeed pleased to inform 

you that as St. Andrew’s Parish 
prepares to celebrate this year 
the Goiden Jubilee of its found- 
ation. Our Most Holv Father, 
Pope Pius XII. has very gra-Į

■ ciuosly deigned
i you. the Pastor.
' rend Assistants.
j laboring in the parish. and all
Į the Faithful of St. Andrew’s
■ his special Apostolic Benedic- 
! tion. As I convey to you this
August message of the Sove- 

'reign Pontiff. I wish to assure
you likewise of my own perso
na! congratulations
wishes. I trust that the Blessing jos bažnyčioje įvyks šv. mišios 
of the Vicar of Christ will be visų gyvų ir mirusių narių in- 
but a pledge of the rich and tencija. Visos narės kviečiamos 

llasting graces which will abide dalyvauti šv. mišiose ir bendrai 
i v/ith the priests and people of priimti šv. Komuniją, 
j St. Andrew's throughout the -------------
i vears.

With renewed felicitations
and with sentiments of esteem
and every best wish I remain.

Sincerely yours in Christ.
A. G. CICOGNANI,

Archbishop of Laodicea
Apostolic Delegate

has
to
to your Reve-i 
the Religious

f

Kun. Valentinas A. 
Atkočius, M.I.C.

Gegužės 20 d., Quigley Prep. 
Seminarijoje, Chicagoje, Vysk. 
B. Sheil suteikė kunigystės 

Valentinui A. 
Atkočiui, MIC.

impart to šv. Rožančiaus Draugijos šventimus kun.

Sekmadienį, birželio 3 d., tuo-į Naujai įšvęstas levitas gimė 
jau po pamaldų (apie 4 vai. P-.J919 m., birželio 11 d., Worces- 
p.), parapijos salėje įvyks Šv. 
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. Visas nares kviečia daly-

!
vauti.

Tą pačią dieną, 9:30 vai. rytą 
and good šv. Andriejaus lietuvių parapi-

Sakramentas
i. 3:30 vai. po

Baigiant...

Gegužės 22 d. miegamajam 
kambaryj rado negyvą Povilą 
Katauską. Gydytojas pareiškė, 
kad jis mirė nuo širdies atakos. 
Buvo nevedęs. 49 metų amžiaus.' 

i Paliko nuliūdime seserį Aleną 
įsu šeima ir artimų giminių. Pa-1 
; laidotas su bažnytinėm apeigom 
! švč. Marijos kapuose šalę savo

, įyiy m., Dirželio n o., vvoices- 
teryje. Mass. Ten pat baigė pra
dinę Šv. Kazimiero parap. mo
kyklą. Aukštesnius mokslus ėjo 
Šv. Jono High school, kur pasi
žymėjo mokslo, meno ir sporto 
srityse, širdyje pajutęs pašau- 
Ikimą į kunigus, stojo į Tėvų 
j Marijonų vedamą Marianapolio 
[Kolegiją, kur su aukštais pažy- 
imėjimais baigė Junior College 
mokslus.

Naujokavimo metus atliko 
Hinsdale. III. Čia pat Marijonų r 

j Seminarijoje tęsė kunigystės: 
mokslus. Apart gražios pažan-1 
|L
tinas bendradarbiavo ir lietu- 

’ į viškoje spaudoje, rašinėdamas 
j “Studentų žodžiui”. “Darbinin- 
j kui” ir “Laivui”. Lietuvių kal- 
bon jis yra išvertęs garsaus pa-

\ įsos tos iškilmingos pamal- abįejų tėvelių ir brolio Jono, 
dos ir Popiežiaus suteiktas Pa-' 
laiminimas be galo svarbūs ir Į Velionis kilęs is Lietuvos, 

i Būdviečio parapijos. Mockavos 
dvaro, ir buvo pirmo pasaulinio 
karo veteranas.

Lai Dievas pasigaili jo vėlės!

tė- 
la- 

savo

I

George S. Patton (kairėj), 3-sios u. S. 
Armijos konmandierius ir Maj. Gen. James A. 
Van Fleet, išsitiesę Vokietijos žemėlapį ant kar- 
peto ir svarsto, kaip okupuoti Vokietiją.

Malonūs Svečiai
Šiomis dienomis pas savo 

vėlius svečiuojasi kapitonas 
kūnas A. Jenkauskas su
žmonele. Kap. Jenkauskas daly
vavo kautynėse Europoj, buvo 
sužeistas, o dabar eina instruk
toriaus pareigas Kalifornijoj.

Edvardas Nevulis. laivyno vir
šininkas. dalyvavęs laivyno su
sirėmimuose su priešu ir nešioja 
trylika žvaigždžių už pasižymė
jimus. Jis dabar vieši pas savo 
tėvelį M. Nevulį. Edvardo bro
lis Dr. Antanas randasi kur 
nors Prancūzijoj ir yra pakel
tas majoru. Sveikiname ir linki
me malonių atostogų.

j mokslininko Prelato Fulton 
jSheen veikalą — Septyni Pas- 
■ kutinieji žodžiai.
: Kun. Valentino tėvelis mirė 
j jam jaunam tebesant. Jo moti- 
: nėlei teko trijų sūnų išauklėji- 
' mo darbas. Tasai darbas gražiai 
! ir pavyzdingai atliktas, ką liu- 
> dija kun. Valentino asmuo. Abu 

gos moksle ir mene. kun. Valen-į J°broliai’ Albinas ir Petras'
Į tarnauja šios šalies karo jėgose. 
Abu buvo sužeisti vakariniame 
fronte. Albinas pasveikęs grįžo 
prie pareigų Prancūzijoje, o 
Petras gydosi AAF ligoninėje, 
New Yorke.

Kun. Valentino primicijos į- 
vyko geg. 27 d.. Šv. Kazimiero 
parapijoje. NVorcester, Mass. Po 
primicijų grįšta į seminariją 
baigti mokslus.

Džiaugiamės susilaukę naujo 
ir darbštaus darbininko Kris
taus vynuogyne. Linkime, tau. 
kun. Valentine, gražiausio pasi
sekimo darbuotėje, žinome, kad 
visur ir visuomet kaipo paska
tinimą prie didvyriškų darbų 
turėsi sau šūkį — tą kilnų Ma
rijonų Vienuolijos obalsį 
“Kristui ir Bažnyčiai.”

Sveikiname jus ir linkime! 
jums ilgos ir derlingos darbuo
tės Kristaus vynuogyne.

BRIDGEPORT, COHN
Gegužės 20 d. įvyko mūsų pa

rapijos Sodalicijos metinė pro
cesija — karūnavimas P. Švč. 
stovylos. Į bažnyčią įeidamos 
sugiedojo “Sveika Marija Dievo 
Motina”, o išeidamos —; “Svei
ka Marija Dangaus lelija”. Pro
cesijai vadovavo kun. Al. Zana- 
vičius. Laike karūnavimo gra
žiai pagiedojo solo “Avė Maria“ 
p. Ona Yanušaitė, vargonais a- 
kompanavo A. Stanišauskas. 
Tikrai gražų pamokslą pasakė 
svečias klebonas kun. 
deckis iš New Haven.
Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
teikė palaiminimą švč. S.

J. Gra- 
Conn. 

su-

vėl
va-
ka-

I

Kuopos Vice-Pirmininkė Feli
cija Zakaraitė susirgo sunkiai 
ir buvo priversta pasiduoti ope
racijai Memorial ligoninėj. O- 
peracija pasisekė ir ligonė eina 
geryn. Nariai linki greitai pa
sveikti ir neužilgo vėl eiti savo 
pareigas kuopoj.

Parapijos metinis piknikas į- 
vyks sekmadienį birželio 17 d. 
po piet. parapijos darže. Kaip ir 
kasmet, taip ir šiais metais na
riai žada aktyviai prisidėti sa
vo darbu prie pikniko pasiseki-, 
no.

Vytis Vytautas Čiūnys geg. 28 
dieną įstojo į Dėdės Šamo lai
vyną. Dabar eina pratybas lai
vyno stotyje. Sampson, N. Y. 
Vytautas yra jaunas Vytis, 
kurs pradėjo gražiai veikti ir 
kuopa gailisi, kad turėjo išva
žiuoti. Linki geriausių sėkmių.

Vytė Izabelė Stankienė apsi
gyveno Californijoj, kur jos vy
ras dabar eina pareigas laivy
ne. Izabelė buvo kuopos narė 
nuo pat kuopos įsteigimo ir la
bai puikiai darbavosi Vyčių 
tarpe. Kuopa linki jai ir jos vy
rui gražaus gyvenimo.

Auksas ir Sidabras.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

T.M.
I

Renk šios šalies apsigynimą'
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

Birželio mėnesį prasidės 
drabužių ir maisto rinkimo 
jus dėl Lietuvos žmonių nuo 
ro nukentėjusių. Visi turėsime 
pasidarbuoti. Lietuvos žmonės 
laukia iš mūsų greitos paramos. 
Kaip tik Bridgeporto Tarybos 
ir Šalpos skyrius sutvarkys vi
sus reikalus, tai kreipsis jūsų 
paramos.

CIVE
CIVE MOPE

KEEP YOUR 
RED CROSS 
JTHISSIDE

,■ i _______

Parapijos choro koncertas pa
vyko. Dabar choras mano sau 
turėti linksmas vasaros vakaci- 
jas. Vienas iš choristų apsivedė, 
tai p. K. Pakeltis. Linkėtina jai 
laimingo ir linksmo gyvenimo. 

O.

N. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserų rengiamos uždaros 
Moterų Rekolekcijos bus 
birželio - June mėn. 8, 9 ir 
10 d.d. Birželio mėn. 8 d. 
yra Švč. Jėzaus Širdies 
šventė. Kviečiame visas, 
norinčias ypatingai pagar
binti Švenč. Jėzaus Širdį, 
dalyvauti šiose rekolekci
jose.

Prašom kreiptis šiuo 
dresu:

Sister Superior, 
Vilią Maria, 

Thompson, Conn.
N. Pr. Švč. P. Marijos

a

I

Surinko ir išleido

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

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

‘ Lietuvišku menu dabintų raidžių 22. 
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

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

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

DIDYSIS RAMYBSS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė
.•r?į
i Mies

Gatvė ...

knyga(s)

Miestas ir Valstija
I


