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LIEPOS 4

Šiais metais liepos 4 
(Jung. Valstybių nepri
klausomybės šventė) yra 
sekmadienį. Todėl nepri
klausomybės šventė bus 
švenčiama pirmadienį, lie
pos 5 d.

Kiekviena tauta, didelė 
ar maža, brangina laisvę 
ir nepriklausomybę. At
lanto Čarteris patikrina 
visoms tautoms laisvę ir į 
nepriklausomybę. Tau
tos, kurios neteko laisvės 
ir nepriklausomybės, ko
voja ją atgauti.

Tad branginkime mūsų 
šalies laisvę ir nepriklau
somybę; dėkokime Dievui, 
kad mes esame laisvi, ir 
prašykime Jo pagalbos 
pavergtai Lietuvai ir ki
toms pavergtoms tau
toms.

Linkime visiems malo
nių švenčių!

Dėl liepos 4 dienos šven
tės, kitą savaitę išeis tik 
vienas “Darbininko” nu
meris, būtent, penktadie
nį.

Nacių Spaudimo 
Sistema
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Naujos rūšies kariškas automobilis, kuris vadinasi “JEEP’S” pritaikytas karo lauke važioji- 
mui ir sužeistųjų. Šio paveikslo vaizdas parodo, kaip šios rūšies sužeistieji vežiojami iš karo lau
ko. Tai lengvos rūšies automobiliai, kurie visur parankūs.

Amerikiečiai Užėmė 5 Japonų Į
Šėlas Pietiniame Pacifike

★ “Kauener Zeitung” 
(II. 16) paskelbė ilgą in
formaciją apie premijų 
teikimą ūkininkams už 
maisto pristatymo prie
volių atlikimą. Ši premi
javimo sistema rejškia ne 
ką kitą, kaip spaudimo1 
priemonę ūkininkų atžvil
giu. Taisyklėse aiškiai pa
sakyta, kad “premijas” 
gauna 
kurie 
pagal 
kams 
niausio reikalingumo pre
kės, kaip antai — druska, 
cukrus, degtukai, papiro
sai, lėkštės, peiliai, kir
viai, kastuvai, vinys, pjū
klai ir t.t.

Pati “premijavimo” sis
tema matyti iš tokių pa
vyzdžių. Už vieną prista
tytą kiaulę duodama tarp 
1 ir 5 punktų, už 1 toną 
javų tarp 3 ir 4 punktų, už 
1 toną bulvių — 2 punk
tai, už 10 kg. kiaušinių ar 
sviesto — 1 punktas, už 
250 litrų pieno — 1 punk
tas ir pan.

Tuo tarpu už 40 papiro
sų reikia atiduoti 1 punk
tą, 10 dėžučių degtukų ir
gi vertinama vienu punk
tu (t. y. 10 kg. kiaušinių 
arba sviesto ar 250 litrų 
pieno!). Už pusę kg. cuk
raus reikalaujama 1 pun
ktas, tiek pat — už lit
ro degtinės, ar V2 kg. vi
nių, ar už vieną plaktuką, 
už braižyklę ir t.t. Tuo 
tarpu už kastuvą, dalgį, 
piūklą, kirvį, šakes ir tt., 
reikia atiduoti 4 punktus, 
t. y. tiek, kiek geriausiu kietijos_ naciai, dėl nuola- 
atveju gaunama už vieną tinio 
toną javų...

kad “premijas 
tiktai tie ūkininkai, 
atliks prievolę. O 

“premijas” ūkinin- 
išduodamos būti-

VVashington, D. C., 
pos 1 — Amerikiečiai pra
dėjo naują didelę ofensy
vą prieš japonus Pietinia
me Pacifike.

Gen. MacArthur centras 
praneša, kad Sąjunginin
kai užėmė Trobriand ir 
Woodlark salas, kurios 
randasi ties Nauja Gvinė
ja pietrytinėje srityje, ir 
kitas tris salas, kurių

I I 
I lie- svarbiausia yra Rendova. 

Dar viena sala, kuri gali 
būti greit užimta, tai 
Munda. Toji sala yra tik 
5 mylios nuo Rendova.

Jung. Valstybių oro, jū
ros ir žemės karo jėgos 
pradėjo smarkią ofensyvą 
prieš japonus Pietiniame 
Pacifike. Galima tikėtis 
didelių permainų.

Skola Pakilo Iki 140 Bilijonų Dolerių
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Sąjungininkai Jau Pasiruošę 
Įsiveržimui Europon

kad puolimui laikas atėjo. 
Sakoma, kad gen. Ro

meli paskirtas ginti Pran
cūzijos pakraščius. Jis tu-

Londonas, liepos 1—An
glijos ministeris ChurchilI 
pareiškė, kad viskas pri
rengta ir galima “tikėtis, 
kad prieš rudenį ne tik Vi- rįs 350,000 kareivių, 
duržemio jūroje, bet vi-' 
sur kils smarkūs mūšiai”. 
Nuolatinis bombardavi
mas Italijos, Vokietijos ir 
Prancūzijos prirengė puo
limui.

Anglijos lakūnai

Iš Maskvos pranešama, 
kad vyriausias nacių ar
mijos vadas, maršalas 
Wilhelm Keitei, apleido 
sovietų Rusiją ir persikė- 

i lė į vakarinę Vokietijos 
skau- dalį. Sakoma, kad vokie- 

džiai bombardavo Colog- čiai pradės kraustytis iš 
ne, Hamburgą Vokietijo- visų kraštų ir tik susistip- 
je, LeMans Prancūzijoje, rins apginti pačią Vokieti- 
Leghorn, Siciliją ir Sardi- ją. 
niją Iitalijoje.

Anglijos užsienių reika- naciai dar turi iš viso 302 
Ių ministeris Anthony E- divizijas kariuomenės, 
den pasiūlė Italijos fašis- 211 divizijų yra įvairiose 
tų vadui Mussolini pasi- Europos dalyse, apie 35 
duoti, nes kitaip visi mies- divizijos Belgijoje, Olan- 
tai bus subombarduoti. dijoje ir Prancūzijoje. Ki- 

Hitleris, sakoma^ ati- tos divizijos laikomos at- 
traukė 50 divizijų kariuo- sargoje.
menės iš Rusijos fronto ir Bet Hitleris žino, kad 

Prancūzijoje, karas pralaimėtas. Kaip 
kad atremti sąjungininkų! ilgai vokiečiai mėgins at- 
užpuolimus. Naciai neži- silaikyti, priklausys nuo 

a««aaaaaa -■ no per kur sąjungininkai padėties pačioje Vokieti-028,000,000.Vien nuos.m- prX puolimas bet žino.'joje.
cių uz skolą per 1943 m. L------------------- :---------------- _------------------------------
susidaro $1,620,000,000.

Maskva praneša, kad

sutraukė I

VVashington, D. C., lie- $76,560,000,000 iki $140,- 
pos 1 — Jung. Valstybės 
užbaigė fiskalinius metus 
su rekordinėmis išlaido
mis, būtent, išleido dau
giau kaip $76,000,000,000, 
pajamų turėjo daugiau 
kaip $21,000,000,000, o vi
sa visuomeninė skola sie
kia daugiau kaip $140,- 
000,000,000, ir 
daugiau kaip $55,000,000,-, 
000.

1 Daugiausia išleista karo' 
reikalams. Karo depart-1 
mentas išleido $41,69,000,-

, j • v 000 ir Laivynas — $20,-
kad Hitleris gali 513 000 000 " 

būti priverstas pasiduoti, per vįenus metus vals- 
sąjungininkams pirma, t sko]a padidėjo nu0 
negu Europos užpuolimas ----------------------------------
bus pradėtas. . _ .
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Rezignavo Maisto 
Administratorius

NUSKANDINO 14 PRIEŠO 
LAIVŲ ATLANTIKE

Ottavva, Kanada, lieposnimas, 
1 — Į dvi savaites laiko 
sąjungininkai nuskandi
no 14 priešų povandeninių 
laivų.

Sumažinus povandeni
nių laivų pavojų Atlanti- 
ke, sąjungininkai galės 
greičiau pristatyti karinę 
pagalbą Europos frontui.

t

Hitleris Gali Pasiduoti 
Sąjungininkams

Uždaro 48 0WI Ofisus

Washington, D. C., lie
pos 1— Kadangi J. 
Kongresas paskyrė išlai-

Lietuvoje Sukilimas Prieš Nacius
; Stockholm, Švedija, lie-’kad Jonės nebuvęs rūpes-

■ Pranešama, kad tingas pirkime valdžiai... 7. ~. —Ka- Pos 1 —
administrato- Lietuvoje žmonės pradėjo reikalingų karo reikmenų, 

kelti riaušes prieš nacius.! Jonės sako, kad Walla- 
Hitlerio naciai sako, kad ce darąs “neteisingą” ir 

lietuviai jiems duoda dau- “niekšingą” kaltinimą Re
giau neramumo, esą ne- construction Finance kor- 
galima jų numalšinti.

Lietuviai sukilo prieš 
nacius, kada tie pradėjo

Washington, D. C.
ro maisto —

deficitas rįus Chester C. Davis įtei
kė Prezidentui Roosevel- 
tui savo rezignaciją. Prie
žastis: jis nesutinkąs su 
Prez. Roosevelto maisto 
programa.

Prezidentas rezignaciją 
priėmė ir paskyrė Marvin griežtai viso iš ūkininkų 
Jonės, teisėją, nauju mai- reikalauti, 
sto administratorium.

________________________________ 1
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VVashington, liepos 1 —
y Amerikos karinės jėgos iš 

Guadalcanal pasiekė Ren-
kymui''6ffice““of‘wa7ln- dov» salą, 175 mylios nuo 
formation reikalams tik 3 sąjungininkų bazes, 
milijonus dolerių, tai val
džia yra priversta uždary- yra svarbus tuo, kad A 

Turkijos pranešama, kad ti dvylika regioninių ir 36 merikos kariuomenės ar 
pačioje Vokietijoje esą j skyrių ofisus visoje šaly- tinasi Japonų tvirtovių.

Londonas, liepos 1 — Iš
Šitas naujas laimėjimas

pačioje Vokietijoje esą ^skyrių ofisus visoje šaly- 
toks žmonių nepasitenki- je.

Naciai Ruošiasi Iškraustyti Mo 
teris- Vaikus Iš Berlyno

Stockholm, Švedija, lie
pos 1 — Iš patikėtų šalti
nių pranešama, kad Vo-

Vokietijos miestų 
bombardavimo ir dėl susi
dariusio pavojaus Berly- 

Infliacija yra priešas, nui, ruošiasi rudenį iš- 
kurio tu negali matyti kraustyti visas moteris ir 
Nugalėk ją Karo Bonų vaikus iš Berlyno. Mieste 
su taupomis. paliks tik tuos, kurie dir-

...... .........  ba karo industrijoj.
■

Hitlerio ginklavimosi 
ministeris Albert Speer, 
kuris ką tik sugrįžo iš tų 
vietų, kurias bombardavo 
Sąjungininkai, pareiškė, 
kad Wuppertal taip su
griautas, kad nebeverta jį

MAKE
EVERY 

CV PA Y DAY
BONO DAY

Graikų Sukilimas Prieš 
Nacius

Londonas
Graikai, 
nacių

šeši prieš

_._s, liepos 1 — 
nebepakęsdami 

vergijos, sukilo 
priespaudėjus A-atstatyti. Užmušta 

tūkstančiai to miesto gy-jthens, Salonika ir kituose

I

ventojų.
Štai kodėl Hitleris ne

pradeda naujos ofensyvos 
Rusijoj, štai ir antras 
frontas, kurio vis dar rei
kalauja komunistai.

miestuose. Šimtai sukilė
lių nacių sušaudyta, šim
tai areštuota.

Amerikiečiai Sunaikino 190 
Japonų Laivų

Washington, D. C.
Jung. Valstybių karo 
gos nuo karo pradžios 
šiol nuskandino arba 
naikino 190 japonų laivų, 
ir daug jų sužalojo.

jė- 
iki 
su-

Graikai laukia valandos, 
kada sąjungininkai pra
dės puolimą Europoje, 
kad nusikratyti nacių ver
gijos.

Kaip Romoje Mi
nėjo Vas. 16 d.

Kiek tame sukilime žu
vo laisvę mylinčių lietu
vių nepranešama, bet jų 
mirtis skelbia pasauliui, 
kad lietuviai nenori Hit
leriui vergauti, kaip neno
rėjo vergauti pirmiau Sta
linui. Sukilimai Lietuvo
je atsako komunistams, 
kad lietuviai nėra “pro- 

; naciai”, kaip skelbia tie 
mūsų tautos išgamos.

poracijai.
Karo Mobilizacijos Di

rektorius, James F. Byr- 
nes abu pareigūnus pasi
šaukė į ofisą, kad pasiaiš
kintų ir išaiškintų kilu
sius nesusipratimus. Bet 
po to puolimas atsinauji
no.

Martinique Traukiasi Iš 
Vichy Rėžimo

Vice-Prezidentas Wallace 
Puolė Jonės

(LKFSB) Romoje vasa- pos 1 — 
rio 16 d. iškilmingos Mi- Henry A. VVallace 
šios buvo atlaikytos pas 
Tėvus Marijonus. Pamok
slą sakė J. E. vysk. P. Bū- 
čys. Vakare visa lietuvių 
kolonija susirinko Lietu
vos pasiuntinybėje prie 
Vatikano. Kalbą pasakė 

■ min. Lozoraitis, į ją atsa
kė vyskupas Būčys.

New York, liepos 1 — 
Adm. Georgės Robert. Vi- 
chy Prancūzų vyriausias 
komisijonierius Martini- 
que salos, kreipėsi į Jung. 
Valstybių vyriausybę, kad 
ji prisiųstų savo atstovą

VVashington, D. C. ,lie- nustatymui sąlygų dėl 
J. V. vice-prez. pervedimo tos salos Są- 

smar- 
kiai puolė prekybos se
kretorių Jesse Jonės, kai
po karo reikalų trukdyto
ją. Jonės yra Atstatymo 
Finansinės Korporacijos dėl tos salos įvyktų krau- 
vedėjas. Wallace sako, jo praliejimas.

jungininkams prancū
zams.

Vadinasi, adm. Robert 
nori atsipalaidoti nuo na
cių globos. Jis nenori, kad

Darbininkų Radio Programa
139,000 Darbininkų Dar

Pittsburgh, Pa. liepos 1 darytos sutarties su darb- 
— Anglių kasyklų darbi- daviais”. 
ninkai dar nevisi sugrįžo 
į darbus. Apie 16,000 dar- Anglių trūkumas sulai- 
bin7nkų”di’rba' bet’139/100 1(0 kar0 gamybą. Kaikurie 
aYsisako grįžti į darbus, plieno fabrikai turėjo sus- 
sakydami, kad nėra “pastoti dėl anglių stokos.

Šeštadienį, liepos 3 d., 2 vai. po pietų įvyks lietu
vių darbininkų radio programa. Pasukite savo radio 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykite lietuviškų 
liaudies dainų ir muzikos iš WCOP stoties, Boston, 
Mass.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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Vasario 16 d.
Kaune

Pijaus XII Palai
minimas Lietuvai

(LKFSB) Vasario 16 d. 
Kaune buvo darbo diena, 
bet prie Nežinomojo Ka
reivio kapo Karo Muzie
jaus sodnelyje vakaro pa
maldose dalyvavo labai 
daug žmonių, sudėta labai 
daug gėlių, pagiedotas 
Lietuvos Himnas, kurį vo
kiečiai pavadino “Heimat- 
lied” — Tėviškės Daina. 
Laikraštis “Ūkininko Pa
tarėjas”. išeinantis Kau
ne, negalėjo patalpinti 
straipsnio vasario 16 d. 
proga, bet įdėjo didelę fo
tografiją “16 Vasario”, 
kur matyti muziejaus 
sodnelis ir tūkstantinės 
minios žmonių.

Newton Paskirtas Kasyklų 
Direktorium

VVashington. D. C. —Vi
daus reikalų sekretorius 
Ickes paskyrė Carl E. 
Newton visų kasyklų di
rektorium. kurios dabar 
yra valdžios kontrolėje.

Šveicarijoje Pa 
maldos Už 

Lietuvę

(LKFSB) Gruodžio 29 
d. Šv. Tėvas priėmė Lie
tuvos ministerį prie Vati
kano S. Girdvainį. Au-j 
diencija tęsėsi apie pusva
landį. Popiežius suteikė 
palaiminimą Lietuvai ir 
jos atstovui.

Lietuviai j Darbo 
Prievolę

(LKFSB) Mūsų Londo-; 
no korespondentas prane
ša gavęs žinių, kad pagal 
naujus patvarkymus Lie
tuvoje vyrai ir moterys 
tarp 18 ir 45 metų turi at
likti darbo prievolę ten, 
kur vokiečiai paskirs. Lai
kas neribotas, atlygini
mas neaiškus. Šiemet Lie
tuvoje didinamas linų ir 
ankštinių javų sėjos plo
tas. Gen. komisariato že
mės ūkio tarėjas Froelich, 

Į straipsnyje apie Lietuvos 
gyvulių ūkį, sako: “geri
nant” ūkį turėsiąs gyvu
lių skaičius sumažėti... Iš 
Lietuvos vokiečiai gabena 
mūsų miškus sprogsta
mai medžiagai gaminti, 
celiuliozinei vilnai ir ka

ršyklų reikalams. Lietuvos 
laikraščiuose buvo pas
kelbta Reicho Komisaro 
Rytų Kraštams Lohsės 
atsišaukimas stoti į suda
romą “Lietuvos Legioną”, 
tačiau legionas nesusida
rė — nebuvo savanorių. 
Atsišaukimus taip pat pa-

(LKFSB) Šveicarijoje 
beveik visi laikraščiai įdė
jo įžanginius straipsnius, 
paminėdami prielankiai 
Lietuvos nepriklausomy
bę. r 
pamaldas laikė už Lietuvą reikalų generalinis tarė

Naciai Kontro
liuoja Jaunimo 

Švietimą£
(LKFSB) Lietuvos jau

nimo švietimo darbą na
ciai paėmė griežton prie
žiūrom Jau 1942 m. vasa
rą šimtai mokytojų turė
jo pereiti specialius kur
sus, vokietinimo metodi
ką...

Kai dėl laikraščių, tai iš
eina keletas lietuviškų, 
bet griežtai vokiečių cen
zūruojami. Šiauliuose ei
na “Tėviškė”. Kaune “Į 
Laisvę” nebeišeina. Jo 
vietoje eina dienraštis 
“Ateitis”.

Vilniuje veikia provos- 
lavų seminarija. Arkivys
kupas J. Skvireckas savo 
ganytojiškame laiške 

I kviečia gyventojus susi- 
! laikyti nuo naminės deg- 
tinės gaminimo.

Rusai Bombarduoja Nacius
Maskva, liepos 1 — So- 

i vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad jų bombone
šiai subombardavo nacių 
sandelius ir geležinkelius 
prie Orei. Taip pat bom
bardavo Kaukazo fronte 
Tamaną ir pridarė didžių 

; nuostolių.

Berne A asario 16 d. skelbe pirmasis ir vidaus

Š.v/ Tėvo nuncijus Šveica- jas P. Kubiliūnas ir žemės. 
rijoje. Pasiuntinybės pa--ūkio gen. tarėjas Rama-; 
talpose ministeris Dr. J. nauskas, bet jų atsišauki-į 
Šaulys padarė priėmimą, mai skirtingi ne vien to-; 
pasakė kalbą.

★ Vokiečių laikraščiai 
rašo, kad Vilniuje esanti 
atidaryta pravoslavų dva
sinė seminarija. Ji ruo
šianti dvasiškius “išlais
vintoms rytų sritims’’.

Juozas Kasinskas
Ine. ,

Laidotuvių Į
Direktorius

> Patarnavimas Dieną ir Naktį < 

! 602 Washington Blvd. < 
' BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
• Limosinai dėl visokių reikalų i

Kapitonas James H. Vėrinis, paskutiniu kartu pasi
žiūri, kur nors. Anglijoj, prieš išskrendant į Dėdės Ša
mo šalį su “Memphis Belle” bomberiu. Bomberis tas 

i yra bombardavęs 25 kartus priešą ir todėl, kaip isto
rinis atvežtas į Ameriką dėl pardavimo bonų žygio, 

i Šiomis dienomis ‘‘Memphis Belle” atvežtas į Bostoną, 
j

i

Anglai Nuskandino 400 
Nacių Laivų

Londonas — Anglijos 
. laivyno ministerija prane
ša, kad nuo karo pradžios 
iki šiol anglai nuskandino 
arba sunaikino apie 400 
nacių laivų.

ne vien to
nu, bet ir turiniu nuo vo- 

i kiečių atsišaukimo. Lietu
viškieji tarėjai visai ne
kviečia į legionus dėtis, o 
tik siūlo “aktyviau prisi
dėti prie kovos”, “supras
ti momento svarbą” ir t.t. 
Matyt ir jie patys “su- 

• pranta momentą” ir žino, 
;|kad lietuviai geruoju ne- 
[įsikinkys į nacių vežimą.

I
I

Cologne Katedra Sugriauta

15 Metų Nuo Mir- į 
ties Kovotojo Dėl 
Lietuvos Laisves

Berlynas, liepos 1 —Na
ciai sako, kad Anglijos 
lakūnai, bombarduodami 
Cologne miestą ir fabri
kus, subombardavo gar
siąją katedrą. Tas galėjo 
atsitikti, nes katedra yra 
netoli didžiųjų fabrikų.

Nužudė 7500 Belgijos 
Žmonių

★ J. E. Arkivyskupas
Metropolitas Juozas Skvi
reckas išleido ganytojišką 7500 Belgijos patriotų 

kupacijos metu.

Partizanai Ir Agi 
tatoriai Baltgudi- 
joj, Ryt. Lenkijoj

Iš Angliakasių Lauko
Didžioji spauda ir radio žinių 

pranešėjai neteisingai kaltina 
angliakasius, kad jie streikuo
ja, reikalaudami pakelti jiems 
mokestį iki $2.00 į dieną. Imant 
dėmesin pragyvenimo pabran
gimą. tas reikalavimas yra vi
sai teisingas.

J. V. Kongresas, vadovauda
masis spaudos ir radio agitaci
ja prieš streikus, pravedė įsta
tymą, pagal kurį angliakasiai 
bus verčiami dirbti už kainą, 
nustatytą taip vadinamos (W. 
L. B.) Karo Darbo Tarybos. 
Nežiūrint agitacijos ir praves
to įstatymo daug angliakasių 
fieina į darbą. Jie reikalauja 
kontrakto arba kad valstybė 
paimtų kasyklas ir jas operuo
tų. Jie mano, kad per daug yra 
anglių kasyklų kompanijų, ku
rių vedėjai ir šimtai viršininkų 
gauna labai dideles algas, o pa
tys angliakasiai turi dirbti už 
badaujančią mokestį. Paėmus 
kasyklas po viena administra
cija, skaičius viršininkų per 
puse sumažėtų ir anų algos 
taptų daugiau, dvigubai suma
žintos: be to dividentų šėrinin- 
kams nereikėtų mokėti. Tas 
viskas padarytų galimu ir ang
lis nupiginti ir angliakasiams 
teisingą pragyvenimo mokestį 
duoti.

(LKFSB) Birželio 28 d. i 
sueina 15 metų nuo mir
ties Lietuvos nepriklauso
mybės skelbėjo. Lietuvos 
Tarybos nario kun. Alf. 
Petrulio. Jis buvo gimęs 
1873 m., Panevėžio apskr. 
Įšventintas kunigu daug 
pasidarbavo Vilniaus sri
tyje grąžindamas lietu
viškas pamaldas, steigda
mas lietuviškas lietuviš
kas mokyklas ir dėl tos 
savo veiklos daug turėjo ninkus.

Londonas, liepos 1—Na
ciai nužudė daugiau kaip 

i o-laišką, kviesdamas Lietu
vos gyventojus susilaikv- i
‘i"-™inės degtinįs i Naciai Išveža Lietuvos
gaminimo.

I Mišką

(LKFSB) Lenkų oficio
zas Londone birž. 1 d. ra
šo, kad Baltgudijoje, Ry
tinėje Lenkijoje, o tuo po
sakiu jie apima ir Vil
niaus kraštą sovietai yra 
nuleidę daug parašiuti- į 
ninku, kurie naikina vo
kiečių karinius įsistiprini- 
mus. Negalėdami ‘sugauti 
rusų partizanų, naciai 
skriaudžia, baudžia ir 
šaudo tų apylinkių ūki- 

Bet tie bolševikųo u IllIliVLlo- DCl L1C uUldv V U

nukentėti nuo lenkų. Jis partizanai ne vien kovoja: 
buvo vienas iš organizato- su vokiečiais: 
rių ‘Tėvynės Sargo’, “Vii- vesta 
tie’, ‘Bažnytinės

į PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS 
yra

j mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
j Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS”
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
h Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
}■ Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
!I ketvirtą “Varpelio“ prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
j Į gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
;; meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS”
1 Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
; kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal- 
; pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

I 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

Angliakasių 
Patriotizmas

Spauda ir radio komentato
riai pradėjo angliakasiams pri
kaišioti stoka patriotizmo. Drą
siai galima tvirtinti, kad ang
liakasiai yra nemažiau šiai ša
liai ištikimi ir gal dar daugiau 
patriotingi, negu kad kita ko
kia nors darbininkų grupė. Im
kime tipišką angliakasių mies
telį Shenandoah, Pa. Tą aiškiai 
parodo pastarasis Karo bonų 
pardavinėjimo vajus. Shenan
doah kvota buvo $800.000. 
Miestelis išpirko $300,000 virš 
skirtos kvotos. Angliakasių šei
mos yra didelės. Bendrai imant 
bus nuo 5 iki 6 narių šeimoje. 
Todėl proporcionaliai angliaka
siai karo tarnybai yra davę 
daug daugiau, negu kita kokia 
nors darbininkų grupė.

Angliakasių 
Gąsdinimas

Spauda ir radio komentato
riai kalba, kad proponuojama 
išleisti įstatymas imti kariuo- 
menėn vyrus nuo 45 iki 65 m. 
amžiaus. Yra sakoma, kad tas; 
taikoma angliakasiams. Ang
liakasių, kurie sulaukia 65 m. 
amžiaus yra labai mažai. Jeigu 
tokį rastum, tai jam yra reika
linga ligoninė. Jis ne karo tar
nybai tinka, bet ligoninės lo
vai. Net ir 45 m. amžiaus, jei 
jis visą laiką dirbo kasyklose, 
gal nerasi nei vieno, kuris ne
turėtų kasyklų asmos (miner’s 
asthma), tad ir jis netinka ka
riuomenei. Angliakasiams pri
kaišiojama, kad kareiviai gau
na tik $5.00 į mėnesį ir nestrei
kuoja. Duok angliakasiui pra
gyvenimą, drabužį, butą ir li
goje gydytojo pagelbą ir $50.00 
į mėnesį, tai jis su 
dirbs mainose. Juk 
jie anglių kasyklų 
miestelius apleidžia
tosi į didmiesčius, kur gali pel
nyti geresnį pragyvenimą. Ti
piškas pavyzdys: Shenandoah. 
Pa. miestelis, 1929 m. turėjo 
virš 30,000 gyventojų. Šiandien

džiaugsmu 
ne iš gero 
miestus ir 
ir kraus-

jiems pa- Į 
__  parengti kraštą:

Apžval- naujai komunistų tvar-į 
gos . Drąsiai su lietuviais Kadangi tų kraštų ū- 

kininkai nieko nenori ži
noti apie bolševikų tvar
ką, tai atvykėliai ir juos 
skriaudžia, taip, kad gy
ventojai kenčia ir nuo na
cių ir nuo naujų atėjūnų. 
Kad apsaugotų savo turtą 
ir ūkius, gyventojai suda
rę apsaugos dalinius. Len
kai tvirtina, jog Volynijo- 
je veikiančios Savisaugos 
ar šaulių grupės, viso per 
16.000 žmonių ir jie gin
kluoti kariauja su visais, 
kas tik juos skriaudžia: 
su naciais ir su partiza
nais, o abeji — degina ū- 
kininkų sodybas ir šaudo. 
Bolševikų partizanai, tu
rėdami sunkumų su mais
tu, plėšia tuos pačius ūki
ninkus, kurių “vaduoti”

dirbo okupacijos metu ir 
pasirašė Lietuvos Nepri
klausomybės aktą (vasa
rio 16 d.). Du kartu lenkų 
žandarų suimtas. Daug 
sveikatos padėjęs lietu
vybės darbui, drauge bū
damas uolus kunigas, 
daug išvargęs dėl vokie
čių ir lenkų persekiojimo, 
jis mirė 1928 metais.

LIETUVIS NUŠOVĖ
7 NACIŲ LĖKTUVUS

genera- 
miškų 

straips-

★ “Kauener Zeitung” 
(II. 20) paskelbė kažkokio 
Muesse, vokiečių 
linio komisariato 
skyriaus vedėjo,
nį. Autorius atvirai rašo, 
kad šalia kuro, Lietuvos 
miškų medžiai esą naudo-' 
jami Vokietijos karo rei
kalams, būtent, sprogsta- 
majai medžiagai gaminti. 
Be to. miškas esąs išveža
mas Vokietijon celiulozi-

■ nei vilnai gaminti ir ka
syklų reikalams.

* Nuo vasario 15 d. iki pa
vasario laukų darbų pra

džios visi ūkininkai turį
privalomai dalyvauti ruiš

iko transporte. Esanti į- 
į vesta specialinė kontrolės

• sistema, kad “tinginiai ir 
; apsileidėliai” negalėtų 
; prievolės vengti. Tokie 
L būsią griežtai baudžiami.

Kompanijų Pelnas
Karo Darbo Taryba (W. L. 

B.) leiūo kompanijoms anglių 
kainas pakelti 50c tonui. Dides
nės kompanijos pakėlė iki 
$1.00. Bendrai imant angliaka
sys iškasa 4’9 iki 5 tonų į die
ną. Čia imama dėmesin visus 
darbininkus, kurie anglis kasa 
ir kurie kitus darbus dirba ka
syklose. Vadinasi, vienas dar
bininkas kompanijai uždirba 
mažiausia $2.00 į dieną (šiais 
metais daugiau negu pernai) 
Bet darbininkui kompanijoj 
nei pusės to pelno nenori duoti

Angliakasių Uždarbis
Apskaičiuojama. kad jeigu

angliakasys išdirba 6 dienas. liko mažiau kaip 17,000. 
savaitėje, tai bendrai imant jis Reikia kelt balsas, kad ang- 
uždirba $160.00 į mėnesį. Karo liakasių padėtį plačioji Ameri- 
dirbtuvėse net moterys dau- ' 
giau uždirba. Jeigu mes paim
sime pastaruosius penkis me
tus, imant dėmesin kiek dienų 
jis gavo dirbti, ir padalinsime, 
tai pasirodys, kad angliakasys 

j daugiau neuždirbo, kaip $15.00 
į savaitę, štai kodėl angliaka-i 
šiai ir jų vaikai pradėjo knistis 
į žemę, anglis kasti ir pardavi- 

Įnėti, kad nuo bado apsigynus.
Net ir moterys ėjo prie kalnų i 
išmatų, rankomis po šmotelį i 
rinko anglis ir maišais ant pe-' 
čių nešė, kad parduot arba sau 

• namuose susipilti, kad nerei- 
i ketų pirkti.

kos visuomenė geriau supras
tų. J. A. Karalius.

Lietuvos Ministe 
ris Pijaus XII 

Mišiose
(LKFSB) Kūčiose, vi

durnaktį, šv. Tėvas laikė 
Mišias savo privačioje ko
plyčioje ir išdalino komu
niją prie Vatikano pris
kirtiems diplomatams, jų 
tarpe ir Lietuvos Ministe- 
riui S. Girdvainiui.

(LKFSB) Sergeant pi
lot Pr. Januškaitis (jis 
kitaip dar vadinasi Frank 
Campbell), Škotijos lietu
vis lakūnas, buvo apdova-

į notas medaliu už narsu
mą. Jis tėra tik 22 metų jie atvykę. Gyventojams 
amžiaus, bet jau jam pa- susidaro nepakenčiamai 
vyko nušauti 7 nacių lėk- sunki padėtis: jie turi ap- 
tuvus, o kitus 7 jis yra ge- dirbti savo ūkius ir dar su 

I rokai apgadinęs. Dau- ginklu rankose juos ap- 
• giausia jis pasižymėjo ginti.
' kautynėse šiaurės Afri- 
, koje. Jis prieš porą metų 
i yra stojęs savanoriu į a- 
iviaciją. Vos baigęs pasku
tinius kvotimus, jis jau 
dalyvavo Dieppės atakoje. 

Į Atvykęs į Afriką ir pirmą 
' kartą išskridęs į kauty
nes, jis nušovė F W 109 
vokiečių lėktuvą ir pašo
vė kitus du. Jo vyresnysis, 
brolis jau pusantrų metų, 
kaip Afrikoje. Anglijos 
lietuviai džiaugiasi, kad 
juodu abu vra geri kata- 
likai.

rašoBrooklyno “N. G.”
“Mūsų redakcijon buvo 

užsukęs dainininkas Alek
sas Vasiliauskas, paleis
tas prieš kurį laiką dėl 
sveikatos priežasties iš 
armijos. Laikinai daini
ninkas lieka Brooklyne”.

p. A. Vasiliauskas - Wes- 
ley prieš draftavimą karo 
tarnybon gyveno So. Bos
tone ir vadovavo komu
nistų ar komunistams 
simpatizuojančiu 
programai.

radio
I

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Because he sraled the walls of the. fortification at Kasba-Mchdia, 
French Morocco, and from that hazardous position divertcd the attcn- 
tion of the enemy with his rifle fire. cnablrng our troops to enter 
through the main gates of the fort. Pfc. C. L. Mohler was avardcd 
the Distingui*hed Serviee Cross. He risked his life for you. How 
many morc Bonds and Stamps can you afford, to help him? Figure 
it oiit youaeeif.

Y A
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams____  $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ..............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage pjpvided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50
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Negailestingai nacių spaudžiama ir alinama, Lie
tuva ginasi kiek įmanydama. Militariniu atžvilgiu ji 
negali priešintis vokiečių okupantams, bet kur gink
las yra bejėgis, ten stoja į kovą moralinė pajėga. Šiuo 
momentu Lietuvos vadai - gynėjai nebe generolai, bet 
vyskupai. Nelengva jų padėtis. Karo padėčiai esant, < 
pilnoj galioj, dvasinė vadovybė susiduria vien su bru- ; 
taline Marso jėga. Pasigailėjimas, atsižvelgimas į 
žmoniškumą neina sąskaiton. Dvasinėms pastangoms 
laimėjimo šansų kaip ir nėra. Tačiau, nežiūrint tokių 
neįmanomai sunkių aplinkybių, Lietuvos Episkopa
tas didvyriškai gina tautos reikalus. Gerieji Ganyto
jai gali susilaukti skaudaus likimo. Bet asmeninis pa
vojus jų uolumo nesutramdo. Jie drąsiai stoja už 
tautinius ir tikybinius Lietuvos reikalus. Rimtai, ap
dairiai, bet kartu nepalaužiamai tvirtai, jie išparodo 
plėšrius vokiečių pasikėsinimus prieš mūsų tautos 
gyvybę. Galima įsidomėti, kaip piktai ir nustebusiai' 
žiūri subedievėję naciai į mūsų Vyskupų reikalavi-Į 
mus. Juk imant dėmesin nacių nusistatymą nutau
tinti lietuvių tautą, Vyskupų balsas turi atrodyti vo
kiečiams ir atkakliai drąsus ir vaikiškai naivus. Bet 
Lietuvos Episkopatas ignoruoja nacių ideologiją. Jis, 
kalba į vokiečių logikos pojūtį. Tai atrodo bergždžias- 
uždavinys. Bet žmoniškai tartas žodis kartais ir su-į 
storžievėjusį kriminalistą paveikia. Ypač šiuo mo
mentu politinė padėtis tiek pakitėjo, kad net brutali- 
nė jėga, be galo, žinoma, nustebusi, yra verčiama 
skaitytis su dvasinių veiksnių įtaka. Tiesa, uždarytoj 
nuo pasaulio Lietuvoj naciai su kokiais ten dvasiniais 
veiksniais vargu besiskaitys, bet tai dar daugiau pa
brėžia pilietišką Lietuvos Episkopato drąsą.

Lietuvos Vyskupų nusiskundimai ir reikalavimai 
paliečia visas gyvenimo sritis. Jiems be galo skaudu, 
kad Lietuvos žmonės be atodairos gabenami į Vokie
tiją, ar tai varu, ar neva “savanoriškai”, viliojant lie
tuvių jaunimą į Vokietiją įvairiems darbams dirbti. 
Prižadama tiems jaunuoliams ir jaunuolėms dvasinis 
aprūpinimas gimtoj kalboj, bet tų pažadų nepildomą^ 
ir paliekama jaunimas liūdnam likimui — ištautėti ir1 
ištvirkti. Negražinama Bažnyčiai teisėtos nuosavy
bės, kurią bolševikai buvo užgrobę. Reiškia, naciai pa
laiko Lietuvoj bolševikų politiką. Neleidžiama jauni
mui turėti religinių ratelių ir tuomi atitolinama jį nuo 
Bažnyčios globos. Uždraudžiama turėti tikybines or
ganizacijas. Neleidžiama Vytauto Universitetui at
gaivinti Teologijos Fakultetą. Draudžiama katalikiš
koji spauda, nors lietuvių reikalavimai tuo atžvilgiu 
labai kuklūs: turėti tik vieną savaitraštį liaudžiai ir 
vieną mėnesinį žurnalą dvasiškijai. Tiksliai likviduo
jama tautinė lietuvių kultūra ir, viso, tautos gyveni
mas atvirai ir sistemačiai slopinamas. Kalinama ir 
net sušaudoma nekalti žmonės už kitų nusižengimus, 
nors kai kurie nusižengimai net karo metu mirties 
bausmės nenusipelno. Išskaičiuojama daug kitų ne
teisybių.

Atrodytų, kad Lietuvos Vyskupai bergždžiai bel
džia į teutonų širdį. Juk dar nuo žilos senovės teuto
nai mums žinomi kaip mirtini Lietuvos priešai. Bet 
mūsų uolieji Ganytojai vis vien išdrįsta stoti prieš 
tigrą ir jo plėšrumą pasmerkti. Ta aplinkybė dar auk
ščiau iškelia Vyskupų nuopelną. K.

v •

Einama Prie Paskutinio Akto • • o

Draugas” rašo, kad tū- Šiaurinės okupuotos Rusijos 
ir politikas plotų. Apytikriais apskaičiavi

mais, Vlasovo kariuomenės

U

las kariškis i 
rusų “kvizlingo” gen. Vla
sovo ir nacių žygius Uk-; pajėgumas gali prilygti Pabal- 
rainoj taip vertina: jčio kontingentams (apie 500.-

000). Charakteringa, kad, va
dinamieji, rusai - baltagvardie
čiai j Vlasovo formacijas ne
priimami. Jo pulkai sudaromi 
veik išimtinai iš belaisvių-rau- 
donarmiečių. Politiniu požiū
riu Vlasovo kariuomenė 
vedama... “prieš Stalino 
dėjimą su... kapitalistais”

“Okupuotoje Rusijoje išsi
juosęs ir vokiečių prižiūrimas 
dirba buvęs šeštos Sovietų ar
mijos vadas generolas A. Vla- 
sovas. Atrodo, kad jam paves
ta formuoti “velikorusų” ka
riuomenė. Jo formuojami vie
netai sudaromi iš “velikorusų" 
belaisvių ir iš centrinės bei

1

Paveiksle matomas šmotas synthetic gumos užtenkamas kiekis, kad 
pagaminti 20,000 pasažieriniams automobiliams padangų dėl kasdieni
nio naudojimo. Iš dešinės į kairę matosi: Rubber “Czar” VVilliam M. Jef- 
fers; Carbon & Carbide President James A. Rafferty; U. S. Rubber 
Chairman F. B. Davis, and Defense Plant chief Jesse H. Jonės.

prask, anglais ir amerikie
čiais) ir už... žemę ir laisvę, t. 
y., už seną rusų socialistų - re
voliucionierių obalsį “zemlia į 
volia”.

“Kiek teko girdėti, per visą 
okupuotą Rusiją eina plati re- 
privatizacija, t. y., sovietiškų' 
kolchozų panaikinimas ir že
mių nuosavybės dalinimas.

“Turima įspūdžio, kad vokie
čių gudriai sugalvota Vlasovo 
kombinacija yra visu atsidėji
mu ir plačiai vykdoma. Ateitis 
parodys, kiek ji yra sėkminga. 
Viena yra aišku — Vlasovo a- 
fera turi ir didelio politinio 
priemaišo. Su padėtimi apsipa- 
žinę žmonės dargi tvirtina, kad 
paskutinis komintemo panai
kinimo triksas turi tiesioginio 
ryšio kaip tik vokiškojo Vla
sovo kombinacijoms atremti.

“Šiaip ar taip, viena 
aišku: čia tik pradžia 
nia, kur dar dalykai pakryps; Je tėvynėje, 
kaip sakoma, čia tik uogelės tuoJami pilnateisiais pi
da r noksta... piečiais, noriai ir be ypa-

' tingų raginimų aktingai 
isais okupuotos Rusijos atlieka piliečių prievoles, 

plotais, miestuose, kaimuose, jje eina savanoriais į ka- 
organizuojami mitingai. Visur riuomenę, kur pasižymi 
skelbiama “zemlia i volia”. Į gerais kariais. Taip yra J. 

“Atskiro paminėjimo verti a. Valstybėse, Kanadoje 
ukrainiečiai. Iki šiol, atrodo, įr Didž. Britanijoje. Į tas 
“Nepriklausomos Ukrainos" o- šalis lietuviai atvyko savo 
balsio vokiečiai dar nėra metę.noru, Čia naudojosi laisve, 
Darbas labiausiai eina kariškų 

| formacijų plotmėje. Kiek teko 
girdėti, kariškų formacijų prie-

I šakyje vokiečiai pastatė senos 
caro kariuomenės karininką- 
ukrainietį generolą M. E. Pav
lenko. Tarnybą pradėjęs gero
kai prieš I karą gvardijos Vo-' 
lynės pulke Varšuvoje, kiek vė- Jie ten gyveno 
liau. Pavlenko vadovavo Petrą- Kristaus gimimą; jų vals- 
pilyje Grenadierių pulką. I ka-[ tybinis susipratimas vys- 
ro suirutės metu, Pavlenko at- tesi lygiu laiku ir tempu 
sidūrė pas Petliūrą ir aktyviai su kitomis tokios pat auk- 
judėjime dalyvavo. Šiuo metu štesnės kultūros tauto- 
generolui bus apie 65 metai.' mis. Dvyliktame šimtme- 
Emigracijos metais bastėsi če- tyje lietuviai jau turėjo 
kijoje, Lenkijoje, kiek vėliau—1 
Vokietijoje. Atrodo, kad Pav-J 
lenko seka senu, išmintu et-'i 
mono Skoropadskio taku.

“Atskiroje vietoje tenka pa
minėti Galicijos ukrainiečius. 
Kiek teko girdėti, jie sudarinė
ja savo atskirus vienetus ir 
Pavlenko vadovybei nepriklau
so. Amerikos spaudoje pasiro
džiusiomis žiniomis, Galicijos 
ukrainiečių karių vokiečiai pri
skaito 60.000.

“Šios apžvalgėlės išvadoje 
tenka pastebėti, kad Rytų Eu
ropa ir vėl. atrodo, artinasi di
delių geopolitinių sukrėtimų 
laikotarpį. Šiandien gal dar ir' 
sunku pasakyti į ką tas viskas 
konkrečiai išsilies. Viena yra 
aišku — kortos baigiamos da
linti, lošimas greitai prasidės. 
Gal 1944 m., o gal ir šiais. 
Šiaip, ar taip, einame prie pas
kutinio akto”.

Laisvę Atgavę-Vergais Nebūsim
(p. J. Budrio. Lietuvos 

Gen. Konsulo kalba, birže
lio 27 d. š. m.. VVaterbury, 
Conn.).

Gerbiamas Prezidiume, 
Garbės Svečiai, 

j Ponios ir Ponai!
1 VVaterbury ir apylinkių 
lietuviai padarė didelį 
darbą, suburdami visas 
jėgas bendram veikimui: 
bendram veikimui Ameri
kai karui laimėti ir ben
dram veikimui savo senos 

™ tėvynės išlaisvinimui. A- 
budu tikslai dideli, ir vie
nas su kitu rišasi.

Lietuviai savo būdu yra 
yra valstybiniai žmonės, tai 

ir neži- reiškia — jie savo naujo- 
, kur jie trak-

yra
susi-
(su-

susilaukė sukilimo. Nau
jieji okupantai neabejoti
nai susilaukė to paties.

Įžengdami į Lietuvą jie 
paneigė jos nepriklauso
mybę, ignoruodami susi
dariusią Lietuvių vyriau
sybę, susilaukė pirmo lie- tų 
tuvių protesto iš laikino- 

įsios vyriausybės su prof. 
Ambrazevičių priešakyje. 
Toliau jie uždraudė žmo
nėms minėti Vasario 16 

i d. Tautos šventę. Tačiau 
[žmonės to nepaisė ir ta 
[diena virto pirma lietuvių 
' laimėjimo diena. Naujieji 
[okupantai bando silpninti 
ir užgniaužti tautini susi
pratimą. Iš tų sumetimų 
jie neleidžia grįžti į savo 
tėvynę suvirš trisdešimt 
penkiems tūkstančiams 
ankščiau pabėgusiems į 
Vokietiją lietuviams.

Nežiūrint tų 35,000, iš
gabentų į Vokietiją; ne
žiūrint tų 50,000, ištrem
tųjų Sibiran — Lietuva 
vis dar turi vadų. Čia tai 
ir matome nepriklausomo 
laikotarpio tautinio atgi
mimo rezultatus. Laisvę 
atgavę — vergais nebūsi
me! Visa Lietuva kaip vie
nas priešinasi okupan
tams. Nei liaudis, nei jos 
pasitikėjimą įgiję vadai, 
nesibijo prie kiekvienos visi tikimės, tai visos tau- 
progos tarti okupantams tos atgaus savo teises, 
tiesos žodį. Jau porą f ak- Tarp jų ir Lietuva atgaus 
tų suminėjau anksčiau, teisę savo kelis tūkstan- 
Nesidavė migdomi pasiū
lymais nei prof. Jurgutis, 
nei kiti, atsisakydami sa
vo vardais dengti vokišką 
darbą bei stačiai pareikš- 

: darni vokiečiams lietuvių 
' norus. 1942 m. liepos 1 d. 
gana aiškiai ir drąsiai iš
dėstė savo pažiūras į pa- 

• dėtį kiti trys žymūs vyrai
— Dr. K. Grinius, kun. M. laiko nereikalingu 
Krupavičius ir buvęs že- ’ • - -

1 mės ūkio ministras K. J.
Aleksa — įteikdami raštą 

Įsu savo parašais. Tarp ko 
I kito tame pareiškime už- į 
I sistota ir už žydus bei 
lenkus. Tas gi aiškiai pa
rodo, kad lietuviai ir ne
laimėje ištikimi savo tra-. 
dicijoms. Tas atremia ir 
mestą mūsų tautai apkal
tinimą esą lietuviai perse
kioją žydus ir lenkus.

1942 m. spalių 13 d., ir 
Lietuvos vyskupai per 
Lietuvos vyskupą Metro
politą įteikė okupantų at
stovui savo memorandu
mą. Garbė tiems civiliams 
ir dvasiškiams drąsiems 
vadams — juos palaikysi 
visa liaudis savo veiks-Į 
mais. Ir dabar jau palaiko 
ir patvirtina jų žodžius— 
kad be laisvės ramybės 
nebus. Okupantai apsiriks 
taikindami represijas. 
Kuo daugiau persekioji-

I mo — tuo daugiau pasir 
priešinimo.

J. A. V. rodomos keletą 
filmų apie įvairių okupuo
tų kraštų gyvenimą. Vaiz
duojamas okupantų žiau
rumas ir pavergtųjų tau- 

pasipriešinimas, bei 
nepalaužiamas išsilaisvi
nimo troškimas. Tai są
jungininkų gyvenimas ro
domas. Mes, ne dėl savo 
kaltės, neįskaitomi į są
jungininkų eiles. Mes vi
soms pavergtoms tau
toms giliai užjaučiame; 
linkime joms kuo grei
čiau tą laisvę atgauti. Ta
čiau giliai esame įsitikinę, 
kad okupantų rėžimas 
Lietuvoje niekuo nesiski
ria nuo kitų vokiečių oku
pacijoje esamų kraštų ir 
kad tautinis susipratimas 
ir laisvės troškimas Lietu
voje pasireiškia lygiai 
taip pat karštai, kaip ir 
anuose kraštuose.
tuvoje žmonės kenčia, ly
giai taip pat kovoja prieš 
okupantus. Ir ten žmonės 
trokšta aliantų laimėjimo 
ir tikisi, jog po šito karo 
pasaulis gerbs teisėtumą, 
o jėga bus vartojama tik 
prieš smurtininkus — tei
sei apginti.

Jeigu taip bus, ko mes

Ir Lie-

limybes įsikurti ir pado
riai gyventi.

Nenuostabu tad, kad 
toks anais laikais neįpras
tas liberalizmas pagarsė
jo tarp kaimynų ir sukėlė 
Lietuvai pagarbos ir sim
patijų. Tų įgytų simpati
jų pasėkoje, pavargę nuo 
vidujinių vaidų rusų ku
nigaikščiai laisvu noru 
dėjosi prie Lietuvos, nes 
po jos globa jautėsi sau
giai ir atgavę ramybę.

Faktas lieka faktu, jog 
per šimtmečius taip garsi 
valstybė pradėjo nykti 
nuo to laiko, kada surišo 
savo likimą su kita kai-' 
mynine valstybe. Pamažu' 
Lietuvos vardas tapo pa
mirštas ir drauge su ta 
kaimynine valstybe ji ne
teko savystovumo. Tačiau 
laisvės idėja liko gyva lie
tuvių tautoje ir per kelis 
sukilimus lietuviai bandė 
atsikratyti svetimo jungo. 
Pagaliau po 125 metų ne
laisvės Lietuva vėl atgijo.' 
Su nepaprasta energija 
jos sūnūs ėmėsi savo vals
tybės atstatymo.

Nors tik trumpą laiką 
jai buvo lemta savystoviai 
tvarkytis, tačiau to laiko
tarpio rezultatai buvo 
milžiniški. Nenoriu čia 
minėti jokių materialinių 
atsiekimų, arba liūdėti, 
kad per karą ir okupaci
jas dideli tautos ir žmo- 
Į nių turtai bus sunaikinti. 
Lietuvai, kaip gavome pa
tirti iš Lietuvos, nepri- 
duoda tam per didelės 

j reikšmės. Jų troškimai — 
kad tik laisvę atgautume, 
o turtus ir vėl įgysime.

Dvidešimt metų savys- 
tovaus gyvenimo tiek sus
tiprino laisvės idėją, kad 
dabar jokiems okupan
tams jos nebeišrauti. 
kupantų klaidos — 
riausias Lietuvos laisvės 
sąjungininkas. Abu oku- 

’ pantai savo žiaurumu ir 
priespauda davė žmonėms 
progą palyginti su tuo, 
kas buvo nepriklausomy
bės laikais. Tas palygini
mas dar daugiau įtikino 
žmones, kad lietuviai pa
tys sugeba geriau tvarky
tis. Žiaurumas gi abiems 
okupantams sukėlė di
džiausią neapykantą. Jei 
sovietai nebūtų demorali
zavę ir išnaikinę trijų Bal
tijos kraštų kariuomenės, 
nebūtų įsimaišę ir suardę 
tų šalių vidaus tvarkos,— 
pusė milijono geros ka
riuomenės būtų stojus į 
kovą Hitleriui užpuolus. 
Bet vietoje draugų Sovie
tai norėjo vergų ir per tai

Į

i

tapo 
čiais, 
dirbs 
geroves ir laisvės.

Anapus okeano Baltijos 
jūros pakraštys nuo ne
atmenamų laikų lietuvių 
ir jų genčių apgyventas, 

dar prieš

pilnateisiais pilie- 
aktingai kovoja, 

ir kovos dėl tų šalių
I

V?

čius metų apgventoje že
mėje laisvai gyventi ir 
savystoviai tvarkytis.

Kad tas greičiau įvyktų, 
visi mes esantieji laisvėje 
turime suburti savo jė
gas, padvigubinta energi
ja dirbti ir padėti Ameri
kai karą laimėti. Nesi- 
blaškykime, negaiškime 

i praei
ties nagrinėjimu, arba a- 
teičiai receptų sudarymų 
— nes tai ne mes išspręsi
me.

J. A. Valstybės nuo savo 
principų — laisvė visoms 
tautoms, iki šiol neatito
lo. Jų garbingas Preziden- 
itas Rooseveltas jau pa
reiškė lietuviams, kad 
Lietuvos laisvė tik laiki
nai suspenduota; tokioje 
pat dvasioje išsitarė ir jo 
artimiausi bendradarbiai. 
Mums telieka dirbti ir 
dirbti, kad kiekvienas mū
sų galėtų pasakyti — “ir 
aš prisidėjau prie to, kad 
išnyko Ostlandas, kad 
mano protėvių žemė ne- 

į liko kieno nors valdoma 
provincija, kad ir respub
likos vardu pavadinta, bet 
yra vėl laisva ir nepri
klausoma Lietuva!

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

(sukūrę savo stiprią vals
tybę. Lietuvių tauta buvo 
karinga, brangino ir mo
kėjo ginti savo laisvę; vie
nok daugiausia pagarbos 
tarp kitų tautų ji įgijo sa
vo liberališkos politikos 

]dėka. Lietuvos kunigaikš-i 
čiai teikdavo prieglaudos; 

^isiems kitose šalyse dėl 
tikybos ar kitokių prie- 
žaščių persekiojamiems. 
Lietuvoje rasdavo prie
glaudos ir pabėgėliai nuo 
žiauraus Maskvos rėžimo 
ir nuo Totorių chano. Lie
tuvos Didysis Kunigaikš
tis Vytautas pasikvietė ir 
davė prieglaudos kitur 
persekiojamiems žydams. 
Lietuvos valdovai nepasi
tenkindavo vien prieglau
da atbėgusiems, bet apdo
vanodavo visus pabėgė
lius žeme arba specialė- 
mis chartijomis teikdavo 
jiems privilegijas verslu 

i bei amatais verstis. Ki
taip tariant, teikdavo ga-

i

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas
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APŽVALGA ŽINIŲ
Elmer Davis. Direktorius. 
Office of War Information 

Washington. D. C.
Tokvo propagandistai 

dabar skundžiasi, kad ga- 
risoną Altų saloj didesni 
skaičiai įveikė. Žinoma, 
kad taip buvo, bet ne taip 
skaitlingai kaip Tokvo sa
ko — už ką galima pagirti 
mūsų vadus. Karo tikslas 
yra laimėti, ir laimėti su 
mažiausiais nuostoliais, ir 
kad taip įvykdinti reikia 
pribūti pirmiausia su dau
giausia vyrų. Su karo ei
ga. Japonai vis daugiau ir 
daugiau skusis, kad juos 
didesni skaičiai įveikia.

Bet kaip tik prieš metų 
laiką įvpto kova, kurioje 
Japonai nebuvo įveikti di
desniais skaičiais, kurioje 
jie turėjo didesnius skai
čius — oro ir laivyno ko
va prie Midway salos; ir 
mūsų laimėjimas tenai 
buvo tikras pasikeitimo 
taškas Pacifiko kare. 
Prieš mėnesį, priešas bu
vo sustabdytas Coral jū
rose, bet jis vis buvo stip
rus, ir mūsų laivynas ne
buvo atsigavęs nuo Perlų 
Uosto nelaimės. Mes ko
vojome Midway saloj su 
menkais rezursais; bet 
mūsų laivyno ir militarė 
komanda, drauge viską 
tvarkė vietoj ir tinkamam 
laike. Ligi tada, mes spė
liojom kur priešas mus 
kirs, . bet Midway saloj 
Japonų laivynas neteko 
iniciatyvos ir nuo to laiko 
neatgavo.

Japonų užėmimas Attų 
ir Kiška buvo dalis kainos, 
kurią mes užmokėjom už 
Midway pergalę; Japonai 
siuntė gana mažą jėgą į 
Aleutų Salas, manydami, 
kad mūsų vadai atitrauks 
mūsų jėgas nuo tikrojo 
objekto — atako Midway 
ir Hawaii. Mūsų vadai ge
riau žinojo, kad šios ma
žos salos prie galo Aleutų, 
nebuvo svarbios ir, kad 
jas buvo galima atgauti 
tinkamu laiku. Bet jeigu 
mes būtume pralošę Mid- 
way kovą, mes dabar bū
tume turėję apginti savo 
vakarų pakraštį vieton 
kovoti Naujoj Gvinėjoj ir 
Solomonų salose. Bet yra 
žmonių šioje šalyje, kurie 
per kiek laiko reikalauja, 
kad Aleutų Salos — tik 
todėl kad priklauso Ame
rikai. nors mažai ameri
kiečių tas salas matę prieš 
karą — yra svarbiausia 
vieta Pacifike ir. kad jas 
greitai turėtume atgauti. 
Tokia galvosena praloštų 
bi kokį karą. Bet mūsų vy
riausias štabas įrodė, kad 
supranta savo užduotį.

ugdė, ir 
kad Pran- 
Prancūzi-

spręsti iš 
informacijų, 

šio susitarimo 
daugiausia 

generolui
kuris visą laiką

Šv. Alfonso Lietuvių Parapijos Mokyklos
Graduantai

Viduryje iš kairės į dešinę: kun. Dr. L. Mendelis, nuoširdus laikraščio 
“Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas, kun. J. Lietuvnikas, pirmas ir dabar
tinis Šv. Alfonso lietuvių par. klebonas, kuris šių metų pabaigoje minės 
auksinį kunigavimo jubiliejų, ir kun. A. Dubinskas.

PRANCŪZŲ 
VIENINGUMAS

De Gauile ir Giraud su
sitarė ir suorganizavo ko
mitetą. kuris valdys visas 
Prancūzų teritorijas, ne
užimtas priešo, ligi Pran
cūzija pati bus išlaisvinta. 
Tada tas komitetas per
duos savo pareigas provi
zoriniai valdžiai, kuri bus 
įsteigta pagal Prancūzų 
respublikos teises. Taigi 
Prancūzijos respublika 
bus atstatyta — ta respu
blika, kurios principus 
laisvės, lygybės ir broly
bės, Petain. ir kiti Vichy’- 
istai manė, kad jie sunai
kino. Susitarimai neseniai 
užbaigti Alžyre, yra per
galė viso priešingo judėji
mo. kurį Vichy 
yra garantija, 
cūzai atgaivins 
jos laisves.

Kiek galima 
dabartinių 
kreditas 
priklauso
dviem vyram — 
Catroux. 
turėjo pasitikėjimą abie
jų, Giraud ir De Gauile, ir 
Jean Monnet, per kurį įvy
ko netik išlaisvinimas Gi
raud rėžimo Šiaurės Afri
koj, bet ir pakeitimas iš! 
militarinio ir biurokrati- į 
nio komiteto į grupę res
publikos globėjų.

Bet šį susitarimą nebu
vo galima įvykdinti pa
kol daugumas pigių politi
nių manevrų, daugiausia 
De Gaullistų. neįvyko. Gi
raud dabar atstato daug 
vyrų, kurie De Gauile ne
patiko — Nogues. Peyrou- 
ton ir kitus. Bet kad nau
ja' valdžia būtų pasekmin
ga De Gauile irgi galėtų 
apsieiti be kelių vyrų, tų 
smulkių pataikautojų arti 
prie De Gauile. kurie ne
tik bandė įvykdinti savo 
politiką sąryšyje su Pey- 
routon rezignacija, bet ir) 
kurie vis sekė, kad jeigu 
De Gauile ne gaus pilną 
valią jis pats pasiims. De 
Gauile negali būti dėkin
gas tiems, kurie norėjo, 
kad jis pasielgtų kaip Mu- 
ssolini.

MAŽAI ŽINIŲ IR 
DAUG GANDŲ

Aš pirmiau sakiau, kad 
bus laikų karėje — ilgų 
laikų ir trumpų — kada 
atrodys, kad visai nieko 
neveikiama, nors daug 
bus gaminama. Kada bus; didelės skalės militariniai 
mažai žinių ir daug gan- į veiksmai netaip lengvai 
du. Kaip tik dabar toks ! organizuojami, ypač toki, 
laikas I kuriuos Churchill pavadi-
1 Atrodo, kad Vokiečių110 “milžiniški veiksmai 
vadai negali pradėti svar- nepaprasto pai n u m o . 
bių žygių Rusijoj pakol bebūkite nekantrus jeigu

nesužinos, kur Britai ir 
j Amerikiečiai kirs ašiai 
į smūgius Vakarų Europo
je — kur, kada ir kaip 
sunkiai. Hitleris neturi 

I tokių stiprių jėgų Rusijoj, 
kokias turėjo praeitą me
tą... ir mažiau negu turėjo 
prieš dvejus metus, ir jam 
tada nepasisekė. Bet jei- pakelius

; gu jis nekirs ~ 
smarkiai šįmet, 

! pažįsta ___
kad. Jie negali tikėti įveik- tų apylinkėse, turėtų ap- ir ^tais mditarės įdėji

mais būtinai reikalinga 
civilių keliones laikyti ligi

NAMŲ FRONTAS
Prašo Pirkėjų Vartoti 
Viešus Parankumus 
Laisvesnėse Valan

dose
Pirkėjai, kurie nešasi 

su savim, nes i 
Rusijos pirkinių siuntimas į na- 

jis prisi- mus dabar suvaržytas dėl 
savo žmonėms, gazolino stokos šiaur-ry------- -- -- —

dabar randasi laisvi. Apie 
200,000 karo darbininkų, 
šeimų ir 400,000 nevedu- 

I šių darbininkų turi būti 
panašiai apgyvendinti.

Civiliams Patartina 
Nevažinėti Bereika

lingai
Su dalinių perkėlimais

lankyti krautuves per lai- 
svesnias valandas (non- 
rush) ^.da nėra daug rainįmumo, OWI pataria, 
žmonių, Office of Defense Office of Defense Trans- 

t . . portation sako, kad seka-
kaibėt!, _ Pagal naują ^patvarky- mos kelionės yra “ne būti- 

nog„.
draudžiama pn- 4 Kelionė atlankyti drau-

1 ncpamina. j-1'-' oiauju į namus rajonuo- gus
ketina kirst Rusijoj, jie se, kur randasi stoka ga- 2 Kelionės į namus gale

i turės tuoj pradėti, nes su žolino, pakelius, kurie yra * savaitčs
apvažinėji-

ti priešą, kad jų vieninti- 
nė proga bus koilgiausia 

■išsilaikyti, kad mus nu- 
’ silpninus. Abejotina, kad 
Nacių vadai gali savo Transportation pataria. 

; žmonėms taip J " ~ ' -
įkalbos apie defensyvą ka- mą, kuris prasidėjo birže- 
rą Vokietijos žmonėms
nepatinka. Bet jeigu jie statyti į namus rajonuo-

lio 18 d.,

j kiekviena praėjusia diena mažiau negu 60 colių ilgu- 3 Apylinkių 
žiema tiek <—

ima rusai
kad jie stipresni.

Todėl, galime suprasti, ODT valdininkai
■ kodėl Hitleris nori žinoti, 
kur ir kada, mes ir Britai

i ketiname atakuoti Vaka
rų Europoje. Daug žmo
nių manė, kad po Pantele- 
rijos pasidavimu mes tuoj 
pradėsime kitą žygį. Bet

KIBIRKŠTYS
Henry Cassidy, Associa- 

ted Press korespondentas 
Maskvoje, grįžęs į Jung. 

j Valstybes, parašė knygą 
. “Moscow Datelfne”, ku
rioje jis aiškiai nušviečia 
Sovietų Sąjungos “demo
kratiją”. Apie Staliną ji
sai sako, kad tai esąs “Ru
sijos autokratas” (despo
tas, diktatorius. Red.),; 
kuris tokiu liksiąs, “kol 
bus gyvas”.

Toje knygoje Cassidy 
priminė ir tą, kaip Stali
nas apsikabino su japonų 
atstovu Matsuoka, kada 
buvo pasirašyta rusų-ja
ponų nepuolimo sutartis, 
ir kaip Stalinas kratęs na
cių karininko ranką, sa
kydamas “budem druzja” 
(būsime draugai).

Bet dabar Cassidy ne
begali grįžti į Rusiją. Ji
sai tapo nepageidaujamas 
asmuo. Teisybė griaužia 
akis komunistams.

Komunistai savo spau
doje skelbia Povilą Ro- 
tomskį, tą bolševikų a- 
gentą, “Lietuvos liaudies 
atstovu”. Turime pasaky
ti, kad Povilas Rotomskis 
niekad nebuvo ir nėra 
liaudies atstovas. Jis yra

| komunizmo atstovas. Lie
tuvoje jis buvo nutolęs 
nuo liaudies, veikė pože
miuose. Į Jungtines Vals
tybes atvyko su bolševikų 
įgaliojimais. Rotomskis 
agentauja Sovietų konsu
latui.

Povilas Rotomskis va
žinėja į lietuvių kolonijas 
ir nuo vienos platformos 
su išgamomis komunis
tais kalba ne apie nepri
klausomą Lietuvą, bet a- 
pie tarybinę. Jis drumščia 
lietuvių vienybę Ameri
koje; jis kalba prieš Ame
rikos politiką mažųjų tau
tų atžvilgiu. Lietuva, kaip 
ir kitos Pabaltijo valsty- 

1 bės yra pripažintos ne 
kaipo tarybinės, bet kaipo 
nepriklausomos šalys.

Tarybinis vardas Lietu
vai buvo primestas klasta 
ir prievarta. Lietuvos 
liaudis niekad neprisiėmė 

I tos svetimos santvarkos 
ir dabar jos nenori. Lie
tuva lygiai taip pat neno
ri ir Hitlerio “naujos tvar
kos”, kuri yra taip pat 
žiauri ir barbariška.

Povilas Rotomskis tu
rėtų sėdėti Sovietų kon
sulate ir tylėtų nes jis sa
vo kalbomis kiršina lietu
vius, kurie nuoširdžiai re
mia savo šalies — Jung. 
Valstybių karo" pastangas, 
gausiai pirkdami Karo 
bonus. Lietuviai jaunuo
liai karo frontuose gina 
Jung. Valstybes ir taip 
pat mažųjų tautų laisvę.

Ponia Dewey, New Yorko Guberntoriaus žmona 
svečiais stiprina žuvies skanėsiais, 
mas ir jų dietas paliečia.

arčiau, ir žie- mo ir platumo ir sveria
i du kart įrodė, mažiau kaip penkis sva- 4 Važinėjimai 

------ : rUS.
i sako, 

kad automobiliai, kurie 
turi aptarnauti darbinin
kus per “rush” valandas, 
negali imti pirkėjų su pa
keliais ir todėl prašo koo
peracijos šiame dalyke.

ODT primena, kad ke
liaujant tarp 10 vai. ryte 
ligi 2 vai. po- piet pirkė
jams lengviau ir greičiau.

X

Gyventojai Karo Dar
bo Centruose Prašomi 
Priimti Darbininkus 

Į Namus
Gyventojai karo darbų 

centruose prašomi Val
džios priimti į savo na-; 
mus 600.000 darbininkų ir 
taip padėti karo produk- tuvoje. Biuletenio spaus- 
cijai greičiau verstis. Vai- dinama apie porą tūks- 
džios butų programa, tančių. Jau gauta iš visos 
naudodama privačių pini- eilės garsių amerikiečių 

Igų ir visuomenės fondų! labai palankių atsiliepi- 
bus vykdoma mų. Taip vienas universi- 

kad tiek kiek galima, turint teto profesorius rašo: — 
omenyje, kad yra stoka “Būdamas pirmininku ko- 
darbininkų ir reikmenų, miteto, kurs planuoja po- 
Problema negali būti iš-i karinę santvarką, aš ran- 
spręsta be kooperacijos du, kad “Lithuanian Bul- 
tautos namų savininkų, 'letin” yra labai įdomus ir 

Dauguma 1,100,000 dar- instruktuojantis. Ypač 
bininkų, kurie vyko į ka- geras dalykas yra pastan- 
ro industrijos centrus nuo!gos patiekti žinias iš abie- 
liepos 1943 m. ligi liepos'jų pusių nušviečiančias 
1944 m., turi I

mai.
į teatrą, 

rungtynes ir kitas pasi
linksminimo vietas.

5. Važinėjimai pasilinks
minimui.

6. Kelionės be jokios pras
mės. O.W.I.

VERTINA LIETUVIŲ 
LEIDŽIAMĄ BIULE

TENĮ

— invazija neįvyks šį vakarą 
arba rytoj. Įvyks. Bet ka
da ir kur, tai tik gandai, 

i Daug iš jų priešo sklei- 
! džiami, nes jis bando į- 
steigti nuomonę, kad į- 
vyks vieną dieną... kad tik 
Britai, Amerikiečiai ir o- 
kupuotų šalių gyventojai 

I nesuprastų atidėliojimą.
Kaikurie Ašies perdavi- rezursus 

mai per radio sakė, 
birželio 22 d., bus invazi
jos diena. Aišku, kad jei
gu neįvyks tą dieną, jie 
sako, kad Alijantai bus 
priversti atidėti invaziją. 
Bet tai Ašies pasaka, ne 
mūsų. Nekreipkite rimto 
dėmesio į gandus; kada 

su veiksmai prasidės, Ameri- 
Matvt racionavi- kos žmonės girdės apie

tai. O.W.I., vendinti namuose,

(LKFSB) Jau išėjo ket
virtas numeris Liet. Taut. 
Tarybos leidžiamo “Lith- 
uanian Bulletin”. Šiame 
numeryje, be žinių iš Lie
tuvos ir kitų Baltijos val
stybių, duodamas išsa
mus straipsnis apie nepa
sisekusį nacių bandymą 
pravesti mobilizaciją Lie-

Taut. Tarybai rašo: “Mes 
labai įvertiname tą, kad 
mums siunčiate savo pui
kų biuletenį. Mes galėsi
me laikraštyj panaudoti 
Jūsų patiekiamas infor
macijas”. Panašių atsilie
pimų iš įvairių kvalifi
kuotų žmonių gauta daug. 
Lietuviškoji visuomenė 
biuletenio pasirodymą su
tiko šiltai. Keletas dvasi
ninkų jau pasiskubino 
pasiųsti ne tik linkėjimus, j metų tragingo įvykio, ku- 
bet ir čekius, tačiau biule-. ris nei kiek nesiskiria nuo 
tenio leidimo lėšos yra di-Į dabartinio. Trys metai at- 
delės ir pageidaujama, j gal, būtent, birželio 15 d., 
kad visuomenė savo auko-;1940 metais Lietuvą pa- 
mis tą darbą paremtų. į vergė bolševikai, o du me- 
Mums būtina turėti ang-'tai atgal Lietuvą užplūdo 
lišką leidinį, kuriuo vado- {naciai.
vaujančius USA asmenis: Taigi Lietuva jau trys 
informuotume apie Lietu- ■ metai neša sunkią oku- 
vos vargus. pantų naštą.

pusių nušviečiančias
būti apgy- dalyką”. Vienas anglų lai- 

kurie kraščio redaktorius Liet.

“Lietuviai” komunistai 
paminėjo dviejų metų 
Lietuvos pavergimo su- 
įkaktį, bet neminėjo trijų

Dėdės Šamo Motorizuotos Medikalės dalys vartoja 
ypatingą “Rumble Seat”. Štai pavyzdžiui sužeistas ka
rys sėdi ant sėdynės apsikabinęs sanitarą. Anoji sėdy
nė yra pritvirtinta prie sanitaro diržo ir sužeistasis 
galis patogiau atsikvėpti nuo skausmu ligi jis bus nu
gabentas į sanitarinį automobilį.



Vaisty- 
iškilmės

puikiai organi- 
moderniškos bar- 
kurios dar nesu-.

|
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Prof. K. Pakštas Apie Karo Pabaigą Ir Lietuvos Ateitį
- Šiemet Prof. K. Pakštui sueina 50 metų.-Keletas žinelių, iš jo gyvenimo.
- Vienas pačių garsiausių Lietuvos žmonių. - Vokietija bus sutriuškinta 
1944 metais, - spėja profesorius, - bet karas dar nesibaigs. - “Iš knygų moki-

Popiežiaus Leono XIII Enciklika
11. ENCIKLIKOS SUTRAUKA

Aiškumo dūliai, apie visa kas buvo pasakyta, 
trumpai galima priminti, kad žmogus, savo prigimti
mi, yra visiškai priklausąs visagalio Dievo galybei nasi protingi ir glusai; Lietuva gi mokinasi iš koncentracijos stovyklų, ku- 
bei valdžiai ir už tai visa laisvė, išskyrus tą, kuri pa- i o © o j / c
siduoda Dievui ir pildo Jo valią, yra neįmanoma. Pa
neigti Dievo autoritetą, arba atsisakyti jį pildyti, rei
škia gyventi ir veikti ne kaip laisvam žmogui, bet kaip 
tokiam, kuris išdavikiškai piktanaudoja laisvę ir ši
tokiame nusistatyme yra laisvamanių didžiausioji 
klaida. Iš jų kyla daugybė blogybių. Paneigti aukš- 
čiausį Dievo autoritetą ir atsisakyti Jo klausyti vie
šuose, ar privatiniuose dalykuose, yra didžiausia lais
vės piktąnąudojimas ir aršiausioji laisvamanybė.

Toliau, reikia priminti tuos, kurie, nors iš tikrųjų 
pripažįsta pareigą klausyti Dievo, Kūrėjo ir pasaulio 
Valdovo, kadangi ir visa prigimtis pildo Jo valią, bet 
stačiai paneigia visus tikėjimo ir dorovės įstatymus, 
apreikštus Visagalio Dievo. Tokie žmonės teigia, kad 
nėra jokio reikalo pildyti tuos įstatymus, bent viešai 
valstybės tvarkyme. Kaip tokie žmonės klysta ir kaip ’ 
nenuoseklūs jie esą tokiame nusistatyme, Mes pilnai :tos: atsiradau 1893 m bir- 
išaiškinome. Iš tos nuomonės, kaip iš kokios versmės, želio 29 d. prie Alaušo e- 
išplaukia pragaištingas nusistatymas atskirti Bažny- žero, arti Užpalių. Dirbau 
čią ir valstybę. Tačiau visiems yra aišku, kad dvi vai- visokių darbų: C 
džios, nors skirtingos veikime ir nelygios galioje, tu- svetimas kiaules ganiau, ran įsitraukė, 
retų bendradarbiauti, sutartinai veikti ir ištikimai at- du metu slaptą lietuvišką skirtumai karo pabaigoje 
likti savo pareigas. mokyklą lankiau,

Skelbiamą Nesąmonė

rios įrengtos dažniausia herojams ir Kankiniams”.
Artinantis 50 m. am

žiaus sukakčiai mūsų žy
miajam kovotojui dėl Lie
tuvos laisvės, žinomam 
mokslininkui prof. K. 
Pakštui, LKFSB kreipėsi 
į jį prašydamas biografi
nių žinių. Profesorius tuo 
reikalu teparašė kelias ei
lutes; tikimės, kad gar- 
bingasai sukaktuvininkas 
atleis, jei čia mes jas su
minėsime, nors jos gal ne
buvo skirtos spaudai:
— Klausiate biografinių 

žinių... Jos labai papras-
į

sėkmingai vadovauja Lie- tyje mirti kovose su lais-'^^ybę. būkime re
tuvių Kultūriniam Insti- vės šauksmu lūpose, negu* ls -1' muPas Sr§sia pa 
tutui. vergu svetimųjų koncen- <^usi Plojai ko-

Žinodamas profesoriaus' tracijos stovyklose, 
didelį patyrimą tarptauti- • paniekintam ir

i niuose klausimuose LKF- tam...
SB kreipėsi į garbingąjį į Mūsų tautos padėtis y- 
sukaktuvininką su keletą patingai tragiška. Neži- 

į klausimų. Čia ir patiekia- nau, ar šį tragizmą suge- 
ma prof. K. Pakšto turi- bės- atvaizduoti ateities 
ningi ir stilingai išreikšti Šekspyrai. Dabartiniai 
atsakymai:

I

I
—Kokia Tamstos nuo
mone —kada ir kaip 

baigsis šis karas?
— Ne tuom pačiu laiku 

ir ne vienodais tikslais di
du metu džiosios valstybės šin ka- 

Interesų

i

buvau dar labiau padidės... Vo-

Šekspyrai.
pasaulio rašytojai dar be
jėgiai suprasti tragizmą 
tautos, kurios žodį vokie
čiai bando sudeginti, ku
rios dainą ir raudą bando 
į kurčius pelenus pavers
ti, kurios teises net pati 
demokratija bando “pa
doriai” nutylėti. Lietuvos 
laisvės viltys nėra didelės. 
Bet mes einame 
sas viltis. Mūsų

For VICTORY
BŪT

U N 1TK D 
9 TATIS 
»EFENSE
BONOS 
STAMPS

pagerbti visus tuos kareivius 
Dėdės Šamo tarnyboje.

Ta proga surengta patrioti
nė programa, kurios pradžioje, 
po atgiedojimo “Star Spangled 
Banner", kleb. kun. Mykolas J. 
Urbonas buvo pakviestas at
kalbėti maldingą invokaciją.—visu1 kių dar niekad nebuvo 

tūkstančio metų herojiš- 
koše Lietuvos kovose: jei 
dabar laisvės neatgautu- 
me, tai būtume fiziškai iš
naikinti 
zuotos 
barijos, 
pranta labai sotus ir iš
glebęs pasaulis. Iš knygų 
daugelis mokinasi: protin
gi ir glušai. Lietuva gi 
mokinasi iš koncentraci
jos stovyklų, kurios įreng
tos dažniausia herojams 
ir kankiniams.

Kaip USA lietuviai 
galėtų prisidėti prie 

demokratijų pergalės 
ir Lietuvos atstatymo?

j — Jeigu dar yra apie 
50,000 patriotiškai nusi
teikusių lietuvių šioj šaly, 
tai jie duodami po vieną 
dolerį į metus politiniam 
laisvės darbui, galėtų to 
darbo našumą padidinti 
beveik dešimtį kartų. Iš
dygtų tikras informacijų 
biuras ir vietoj kuklaus! 

Į biuletenio eitų neblogas 
angliškas žurnalas. Bet, 
mes nebeturime jėgų savo1 
pačių didelio turto trupi-! 
nius naudingam darbui 
pakreipti, nors kai pašau-j 
kia — tai mes savo krau-l 
ją liejame visuose žemės, 
kampuose. Ir čia mūsųĮ 
tragedija, tik dėl jos nesi-j 
didžiuoju, bet akis žemyn, 
nuleidžiu: gėda man ir vi-į 
siems, kurie duosnumą 
laiko dar šiokia tokia do
rybe.

i 
i

prieš vi- 
valia ir

40 Valandų Atlaidai
Birželio 21 ir 22 dd. kleb. 

kun. Mykolas J. Urbonas ir 
kun. A. Tamoliūnas dalyvavo 
40 valandų atlaiduose Šv. Sta
nislovo parapijoje, Tyler, Pa.

Verta susidomėti, kad dabar
tinė Šv. Stanislovo parapija, 
Tyler. Pa., Įsikūrimo pradžioje, 
kaip misija, priklausė Šv. Juo
zapo lietuvių 
Bois, Pa.

A.
žiuodavęs Į Tyler. Pa. kas sek
madienį pamaldas atlaikyti.

A. T.

parapijai, Du

a. kun. Šimkevičius atva-

ŠV. OKOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal. C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis- 

į tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ- 

į KAS, 366 W. Broadway, So. 
iBoston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Užpalių žydų bendruome- kietijos imperializmas su- troškimas laisvai gyventi Įrvt/IT Z\V»1V1 TMTOH 1 O n ■» -4 4 4 T~) 1 A • J

* - ■ Ket Luoml paniekina pačią mirtį. O
_ * karas dar nesibaigs. Tuo- iaįsvais mirti norinčių bus 

met anglo - amerikiečių įr daugiau greta mūs; jų 
pajėgos turės būt su- bus mažiausia šešios tau- 
trauktos į Tolimuosius tos, visos šešios dešimtys 

j Rytus japonų imperializ- milijonų gyvų esybių, nuo 
mui sutriuškinti. Neleng- n-
va numatyti kaip ilgai 
tęsis karas prieš tautą, 

redaktorium, tuom kuri nervų neturi ir kas- 
pačiu laiku ir studentų, dien įsistiprina užkariau- 
Tautos Fondo sekreto- imtoje Pietų Azijoj. Tačiau 
rium. Vargau ir kovojau Į per metus ar kitus ir Ja- 
panašiai, kaip ir kiti trys ponija turės nusilenkti 
milijonai lietuvių ir labai techniškai anglo - ameri- 
esu patenkintas savo var-j kiečių galybei. Vokietijos ' 
frnis ir rpliatvvin I i
skurdu”.

„ „ .. x , . t _ nes sekretorium, ritau iš klups 1944:‘m.
Bažnyčios atskyrimas nuo valstybes supranta- mįško upėn medžius, T

i Voži iro 1 afirViS Vivi + n iriai c V o i 1______ T»_____ : - _________ -■ma dvejopai. Daugelis nori, kad valstybė būtų visiškai 
ir pilnai atskirta nuo Bažnyčios, taip, kad visos žmo
nių draugijos, įstaigos, papročiai įstatymai, valsty- 

. bės tvarkymas ir jaunuomenės auklėjimas būtų taip 
vedamas, kad rodos Bažnyčios visai ir nebūtų; arba 
jau daugiausia tai leisti piliečiams privačiai rūpintis 
savo religija, jei tas jiems patinka. Mes enciklikoje 
tiksliai ir nuosekliai įrodėme, kaip toks valstybės at
skyrimas nuo Bažnyčios yra didžiai pragaištingas vi
suomenės gerovei. Tik reikia dar pridėti, kad ištikrų- 
jų būtų nesąmonė piliečiams gerbti Bažnyčią, kada 
pati valstybė ją paniekina.

Kiti nesipriešina Bažnyčios buvimui, jie ir nega
li, bet jie paneigia jai visas teises, kaip tobulos drau
gijos, ir sako, kad ji neturi teisės leisti įstatymus, 
teisti arba bausti, bet tiktai skatinti, patarti ir valdy
ti tuos, kurie savo laisva valia jai pasiduoda. Taip, 
kalbėdami jie iškreipia pačią esmę Dieviškosios Drau- ■ 
gijos, suvaržo ir susiaurina jos autoritetą, jos moky
mo teisę ir visą jos veikimą, ir tuo pačiu jie taip iš
aukština valdžią, kad net reikalauja Dievo Bažnyčiai 
pasiduoti, kaip ir kokiai žmonių draugijai, visiškai 
valstybės valdžiai. Savo enciklikoje Immortale Dei 
Mes nuosekliai įrodėme, kaip klaidingas ir pragaištin
gas yra tokių žmonių reikalavimas. Nereikia užmirš
ti, kad Dievo Apvaizdos surėdimu, visos teisės, kurios 
iš esmės priklauso teisėtai draugijai, jos priklauso 
aukščiausiai ir tobulai draugijai — Bažnyčiai.

Toliau, dar yra žmonių, kurie nors ir nepritaria 
Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės, bet sako, kad 
Bažnyčia turėtų prisitaikyti prie gyvenimo amžiaus, 
sutikti su šių dienų valstybių reikalavimais. Toks i 
protavimas nėra blogas, jei čia turima mintyje kokį! vavo"~kaip^Lietuvos dele- 
nors reikalą, kuris neprieštarauja tiesai ir teisingu-I gatas įvairiuose tarptauti- 
mui, kad Bažnyčia, tikėdami didesnio gero, prisitai- niuose kongresuose: — 
kytų prie amžiaus tiek, kiek jos šventoji pasiuntinybė Tarpparlamentarini ame 

Komercijos kongrese Rio 
de Janeiro (1927 m.), į
Tarptautiniame Geogra
fų Kongr. Paryžiuje ir 
Amsterdame, Baltijos Hi-1 
drologų konfer. Leningra-! 
de (1933) ir Helsinforsej 
(1936). Platesnį bendra
darbiavimą spaudoje iš
vystė nuo 1914 metų; poli- 

1 tikos, visuomenės, ;— 
grafijos klausimais jo 

' straipsniai buvo spausdi
nami Lietuvos, Prancūzų, 

Į Anglų, Latvių ir Estų 
spaudoje. Yra apkeliavęs 
Europą, Afriką, šiaurės ir 
Pietų Ameriką, dalį Azi
jos. Nuo 1925 m. profeso- 

i riavo Kauno universitete, 
o nuo 1928 m. — ir Rygos 
univ. Kviečiamas Califor- 
nijos universiteto 1939 m. 
atvyko į Jung. Amer. Val
stybes. Čia įvairiuose uni
versitetuose bei susirinki
muose yra laikęs kelis 
šimtus paskaitų. Dabar, 
persikėlęs į New Yorką

vau Banaičio spaustuvės 
raidžių rinkėju, spaudos 
platintoju, pirmos mari
jonų spaustuvėlės “direk
torium” Chicagoje, Illi- 
nois farmų artojum, ap- 
tiekos praktikantu, “Vy- __ ____
čio” redaktorium, tuom kuri nervų neturi

gais ir savo reliatyviu galybei žuvus — Centri- 
skurdu”. neį Europai dar neteks

ant laurų ilsėtis, nes ją■ ■
Laisvosios Šveicarijos greit užpuls kasdien au- 
auHetinis, Pabaltijo 

garsenybė
Šiemet sueina ir kita 

prof. Pakšto sukaktis: 20 
metų nuo tos dienos, kai 
Friburgo universitete, 
Šveicarijoje gavo geogra
fijos mokslų daktaro laip- 

! snį. Jau nuo pat Didžiojo 
karo laikų profesorius bu
vo energingas visuomeni
niame veikime ir plunks
nos darbe: 1918-19 m. bu-' 

į vo sekretoriumi diploma- 
’ i tinęs lietuvių misijos 
:' Šveicarijoje, vėliau daly-

gantis Rusijos naciona
lizmas. Iš oficialinių Mas
kvos pareiškimų ir iš į- 
vairių diplomatinių vers
mių žinome, kad jau da
bar Rusija netaiko At
lanto Čarterio nei vienam 
savo vakariniam kaimy
nu. Ji ruošiasi atimti lais
vę Suomijai, Estijai, Lat-į 
vijai, Lietuvai, Lenkijai ir į 
Rumunijai. Taipgi ji turi 

j apetitą Persijos šiaurinei 
■ daliai ir Afganistanui.

Arktikos iki Juodųjų jū
rų. Pats svarbiausias už
davinys — išlaikyti pa
kenčiamą vieningumą ir 
draugystę tarp šitų šešių! 
dešimtų milijonų, vieny
bę mirtinose laisvės kovo
se. Tuomet mūsų kruviną 
auką supras ir parems dar 
nemaža eilė mūsų laisve 
gyvai suinteresuotų tau
tų: milijonai švedų, norve
gų, vengrų, jugoslavų, 
bulgarų ir turkų. Gal ant 
galo ir didžiosios demo
kratinės valstybės išties 
mums pagalbos ranką, 
kai matys mūsų visų 
kraujo upėse gimstančią

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

Iš Du Boiso Padangės
TĖVŲ DIENA

DU BOIS, PA. — Birželio 
dvidešimtąją Šv. Juozapo lietu-j 
vių bažnyčioje buvo pagerbti' 
tėvai, kurių intencija 8 vai. ry-1 

Prie geros progos ji neap- te kleb. kun. Mykolas J. Urbo- 
____ ______________ __<5..

leidžia. Bet ji niekuomet negali nusileisti dalykuose, ' 
kurie paliečia tikėjimą ir dorovę, arba priešinga yra; 
Dievo įstatymams. Religija, tiesa, teisingumas visuo
met turi būti išlaikytas; ir, kadangi Dievas jai pati
kėjo tuos didžius ir šventus dalykus, tai ji niekada 
negali būti neištikima savo pasiuntinybei, sutikdama 
su tai kas yra klaidinga ir neteisinga, arba prisidėti 
prie to, kad pakenktų Dievo apreikšta jai religijai.

1.
2.

3.

Klausimai Apsvarstymui
Ar laisvė reiškia gyvenimą be Dievo įstatymų?
Ar Dievo įstatymai privalomi tik atskiro žmogaus 

gyvenime ar ir viešame?
Kodėl atskyrimas valstybės nuo Bažnyčios būtų 

pragaištinga visuomenei?
4. Ar Bažnyčia neturi teisės išleisti įstatymus žmonių

gerovei ?
5. Ar Bąžnyčia gali sutikti su amžiaus reikalavimais

ir pakeisti kaikurias savo mokslo tiesas?
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GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namu: PI. 6286

tia, Pa., tai misija, kuri pri
klauso Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijai, Du Bois, Pa. Čia kas 
sekmadieni atnašaujamos šv. 
mišios 11 vai. ryte. Be lietuvių, 
čia gyvena daugiau kitataučių, 
kurie didžiumoje angliakasiai.

!
Mi-į 
pa- į. Iš Helvetia, Pa. Dėdei Šamui _ J

į tarnauja apie 70 kareivių. Bir-
1 želio dvidešimtąją. 4 vai. po 
^pietų, šios angliakasių sodybos 

t

nas atnašavo giedotas Šv. 
šias ir skelbė pritaikintą 
mokslą visų parapijos tėvų 
gerbimui.

Ta Tėvų Dienos šventės pro-; 
ga uolusis klebonas taip pat 

. per visas trejas šv----------------

lenktų ir Turkijos “stra
teginių” dalių. Kadangi 
nei viena čia paminėtų 
tautų nenorės, 
imperializmo 
ta — tai reikės tai daryti 
Raudonosios Armijos pa
galba. Sunku dabar pasa
kyti, kaip ilgai tęsis karas 
prieš tų šešių ar astuonių 

| valstybių nepriklausomy- ir
bę: gal šešis mėnesius, O liūs jų pasiaukojimus Dievo ir 

'gal net tris metus. Nes Bažnyčios garbei, 
juk nežinom iš kur ir kaip naudai ir Tėvynės gerovei, 
tos tautos gaus ginklų ša
po laisvei ir demokratijai 
apginti. Gas bus panašu
mų į 1918 - 1920 metų 
laisvės karus.

Kokios viltys dėl Ne
priklausomos Lietu

vos?
— Respublikai, 

nesiranda niekur 
ly vietos tuojau sudaryti 
savo valdžią, iškelti savo 
laisvą vėliavą, pasinaudo
ti už herojišką pasiprieši
nimą nacizmui normaline 
“Lend-Lease” parama, — 
laisvės viltys nėra didelės. 
Bet jeigu ir visai vilčių 
nebūtų, tai geriau nevil-

būti rusų 
sovietizuo-

. mišias reik- pareigūnų pastangomis Įvyko 
šmingus savo pamokslus dedi- žvaigždėtos Jungtinių

I o ,

kavo visiems tėvams pagerbti, bių vėliavos iškėlimo 
' iškeldamas kilnias jų pareigas 

idealizuodamas nesavimei-

kuriai 
pašau-

savo vaikų
1

Įdomu, kad Tėvų Dieną pra
dėjo Mrs. John Bruce Dodd, 
Spokane, Wash. Ją su kitais 
penkiais mažyčiais, likusiais 
be motinos, išauklėjo atsidavęs 
tėvas. Po tėvo mirties sukakus 
vieneriems metams, būtent.1 
birželio 19 dieną. 1910 metais, 
ji sumanė idėją kas met viešai 
pagerbti rūpestingą savo tėvą. 
Kiti pasekė kilnų jos pavyzdį. 
Sekamai įsigyveno visuomeniš
kas paprotys pagerbti visus tė
vus pirmąjį sekmadienį tuojau 
po Motinos Dienos minėjimo.

Vėliavos iškėlimas Dėdės 
Šamo kareiviams 

pagerbti 
Antano parapija,

. A P

Fairbanks, Jr., pietų metų StorK
1 klube New Yorke, kai jis pargrįžo vakacijoms iš pla- 
į čiųjų vandenynuose pareigų. Jo krūtinę puošia dau-

Lieut. Douglas

įgybė atsižymėjimų ir iš papuoštos krūtinės spindu- 
Heive- iliuoja meilė savo žmonelei.



HARTFORD, CONN.

Bernadeta gavo mušti

vienas ge-
Jojo ofisas
St. Kas iš

BERNADETOS GIESME FRANZWERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Liepos 6 d., antradienio vaka
re, įvyks Šv. Joųo Ev. Draugi- 

' jos susirinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes didelioj 
draugijoj atsiranda daug ir 
reikalų aptarimui; randasi ne
mažai ligonių, visus reikia ap
rūpinti. Praeitą susirinkimą 
prisirašė profesionalas Dr. Ed- 

į ward Krikščiūnas, 
„ riaušių dantistų.
randasi 525 Main
lietuvių dar nežino patartina 
su juo sušipažinti.

Raporteris.
“Mama. Bernadeta matė Moteriškę"
Motina Liudvika Subiruvienė. šioje Va

sario vienuoliktą dieną, buvo pavargus. Be
veik visą popietį jai reikėjo daboti Buortų 
kūdikį, kuris nuo pat užgimimo buvo ne
sveikas. Berniuko kojutės buvo taip su
džiūvę. kad jos nebuvo storesnės už vyro 
nykštį. Ir neretai jį taip suimdavo mėšlun
gis. kad tikrai jis atrodydavo mirsiąs. Taip 
jis buvo kankinamas šiandie.

Ne nuostabu, kad Subiruvienė nekantriai 
klausė, kaip Antanina jai nedrąsiai sakė:— 
Mama, aš noriu tamstai ką pasakyti... Apie 
Bernadetą... Ji matė baltai apsivilkusią ir 
mėlynu, kaip dangus, kaspinu persijuosu-

copyrisibt, 1943, by Kir.g Features Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Vjking Pres* Ine. Di^tributed bv Kiną Fes turės Syndirate in co-operation with the Book-of-the-Montb Club. Ine.

šią Moteriškę Masabielio urve. —
Tuo metu Bernadeta įėjo į trobą, moti

na ją pamačius su piktumu tarė:
— Ką tu matei? —
Bernadeta pažvelgus į savo sesutę tarė:

— Tu pasakei... Kam reikėjo pasakyti? — 
Tačiau jos balse nebuvo piktumo, tik didis 
palengvinimas, nes dabar ji galės savo pa
slaptį pasakyti.

— Taip. mama, aš mačiau gražiausią 
Moteriškę Masabielio urve...—

Išvargus Subiruvienė nustojo kantrybės.
— Ką tu matei? — ji tarė. — Tu nieko ne
matei. supranti, nieko. Tu matai dvi gfa-

Jei tu prasimanai pasakas, čia tau nėra vietos” 
žias moteriškes, o aš turiu dirbti per visą 
dieną ir niekas nesirūpina man pagelbėti. 
Aš tau parodysiu... — Ir ėmė motina baus
ti Bernadetą, teko taip pat ir Antaninai.

Įeina tėvas, Pranciškus Subiras. Jis sto
vi. aukštas, liesus vyras. — Aš visa girdė
jau, — jis ramiai tarė. — Tai ką, Berna
deta pradedi meluoti? Na gerai, jei tu ma
tei gražias moteriškes urvuose ir pradedi 
meluoti, tai tau nėra vietos gerų žmonių 
tarpe; tau vieta su apgavikais, sukčiais ir 
čigonais. Jei tu pasidarei toki tai čia gali 
ilgiau nebūti, geriau eik su kerėtojais ir či
gonais! —

“Teveli, aš tikrai mačiau
Bernadeta ramiai ir drąsiai žiūri į savo 

tėvą. Ji sudėjo savo rankas prie krūtinės 
ir tarė: — Bet, tėveli, aš tikrai mačiau Mo
teriškę, tikrai...—

* * *
Iš šių trumpų aprašymų negalima pilnai 

suprasti Liurdo įvykių, bet būtinai reikia 
kiekvienam įsigyti Vyskupo Bučio knygą: 
“Šv. Panelės Marijos Apsireiškimas Liur- 
de”.. “Darbininkas” tą knygą tuojau išleis. 
Įsirašykite į knygos leidėjus. Jei prisiusi
te $5.00, ar daugiau, gausite vėliau knygą, 
kurioje bus jūsų vardas įrašytas. Tą knygą 
jūs tikrai branginsite.

Praeitą savaitę mūsų parapi- J 
jinės mokyklos graduantai, 
kurie užbaigė 8 skyrių, buvo su 
Seselėmis mokytojomis išvykę 
praleisti dieną pajūryje. Gra
duantai džiaugiasi įdomia jū
ros kelione. Jie linksmai pra
leido dieną besimaudydami.

LAIRENCE, MASS.
Šv. Vincento de Paulio drau

gijos vyrai sekmadienį, birželio 
27 d., prie bažnyčios durių rin
ko aukas neturtėliams. Surink
ta apie S32.

Už trijų savaičių p. K. Anta
navičiaus ūkyje So. Lavvrence 
turės savo privatišką pikniką.

transportacijos žmonės negali 
naudotis šiais metais “Palan
ga". Sekmadieniais busai eina 
kas dvi valandos ir jeigu jie 
perpildyti net nestoja paimti 
grįžtančių iš Palangos. Nevie
ną sekmadienį prisėjo pėstiems 
keliauti į Lavvrencą. Iš tos 
priežasties šią vasarą. Palan
gos koplyčioje sekmadieniais 
mišių nelaikoma.

Penktadienį, liepos 2 d. mūsų 
parapijos Seselės mokytojos iš
vyko į Elmhurst, Pa. praleisti 
vasarą. Linkime Seselėms link
smai praleisti vasarą ir rudenį 
vėl grįžti prie sunkaus mokyto
javimo darbo.

Prieš Dievo Kūno šventę, šeš
tadienį. buvo vaikučių Pirmoji 
Komunija. Vaikučius priruošė 
“Sunday School” dvasios va
das. kun. J. Skalandis. 
čių buvo mažiau, negu 
metais.

dvasios
Vaiku- 
kitais

Mūsų gražiosios 
atnaujintos priekinės 
langai. Dažymo darbą 
bažnyčios kolektorius 
ras Jaskal.

27 d..Sekmadienį, birželio
Motinų Arkibrolija turėjo 9:30 
vai. savo mišias. Narės ėjo “in 
corpore” prie komunijos. Po 
mišių turėjo svetainėje pusry
čius. Kleb. kun. P. M. Juras 
pasakė joms pritaikytą pamok
slą. apibudindamas motinų 
sunkias ir garbingas pareigas.

Šv. Kazimiero draugija, sek
madienį, birželio 27 d.. 1-mą v. 
po pietų, turėjo specialį susi
rinkimą. pakeitimui pagrindi
nių pašalpos punktų. Neteko 
sužinoti pravestų draugijos 
konstitucijos permainų.

bažnyčios 
durys ir 

atliko 
p. Pet-

Aa.šreZė.

CAMBRIDGE. MASS.
Penktadienio vakare, liepos 
d.. 8 vai. LDS kuopos nariai.

Šiomis dienomis atvyko atos
togų pas tėvelius p.p. Jakučius, 
jų sūnus viršyla A. Jakutis.; 
Taipgi atvyko ir daugiau ka
rių, būtent. Įeit. P. Levonaitis.1 
puskr. J. Mockevičius, pusk. S. I 
Monkevičius ir J. Petruškevi- ■ 
čius. A.D.

Išvyko Karo Mokyklon

WORCESTER, MASS.
Jeigu norite pasilinksminti, 

tai kaip tik gera proga su Vy
čiais. Šv. Kazimiero parapijos 
Vyčių 26 kuopa ruošia labai 
linksmą vakarą - šokius Mairo
nio parke. Šis linksmas vakarė
lis įvyks liepos 17, 8 valandą 
vakare. Maironio

Praeitą savaitę sugrįžo iš Ii- Shrewsbury, Mass. 
goninės p-lė 
P-lė B. Vitkauskaitė po opera
cijos jaučiasi gerai, 
sišadėjo pasidarbuoti 
kp. rengiamame ‘penny 
parengime.

2
kurie yra “Penny Sale” vakaro 
rengimo komisijoje, kviečiami 
susirinkti pas p. P. Radaitį į jo 
namus pasitarti ir prisirengti 
galutinai prie šio parengimo.

NEW BRITAIN, CONN.
ATOSTOGAVO

Šiomis dienomis pp. J. ir O. 
Jeninų sūnus Juozas, kuris 
šiais metais sėkmingai užbaigė 
daktaro dantisto mokslą Chica
go, III., praleido trijų savaičių 

'atostogas pas savo tėvelius ir
• kartu išgavo gydymo leidimą
• Connecticut valstybėje. Jisai 
randasi dabar laivyno atsargo
je; laukia kada bus pašauktas 
į karo tarnybą. Šią savaitę grį
žo į Chicagą pas savo jauną

j žmonelę, kuri yra slaugių mo
kytoja Chicago College, valgių 
sutaisyme. Su juo kartu iške
liavo ir atostogas praleidęs pas 
savo tėvelius, Vincas (Billy) 
Ašmenskas iš Providence, R. I., 
garsusis footballo žaidikas, 
kuris šiais metais irgi užbaigė 
dr. dantisto mokslą ir randasi 
dabar laivyno atsargoje, ir lai
kinai gyvena Chicago, III. su 

: lietuvių par. choras, vad. komp. savo sesute Onyte, kuri dar-

HYTIMI
VALSTYBIŲ ZIMBS

*

V

■Š

IATERBURY, CONN. j Programą išpildė Šv. Juozapo

Birželio 27 d., Lietuvių Tary-A- Aleksiui ir pritariant orkes-‘ buojasi Chicago, III. Laimingų 
bos 
pavyko, 
daug, 
karšta. Be to, tą dieną įvyko ir 
kitokių parengimų.

Masiniame lietuvių susirin
kime lietuvių vardas puikiai 
išgarsintas tarp svetimtaučių.

9 • -

suruoštas mass-mitingas 
nors žmonių nebuvo 

Diena pasitaikė labai

trai. Sugiedota himnai ir liau
dies dainelės.

t

4

sėkmių linkėtina šiems jau
nuoliams, atsiekus profesiją.

sveikina visus. Dabar esą la
bai užimti kariniu darbu.—

p. Ona Karnilaitė. gyv. Tre
mont St., išvyko dviem savai
tėm atostogų į Illinois valsty
bę, 60 mylių nuo Chicago į va
karus. Linkime malonių atosto-: 
gy. I

Vytautas J. Paulauskas, 
gyv. 579 Lawrence St., 

Lowell, Mass.
Birželio 23 d. š. m. jaunuolis 

Vytautas Juozas Paulauskas 
lankėsi “Darbininko” redakci-

: joj. Atvykęs pareiškė, kad jis 
' esąs kelionėje į Jung. Valsty
bių karo aviacijos mokyklą, 
kur jis yra pasiruošęs studi
juoti aviaciją.

Vytautas labai gerai kalba ir 
rašo lietuviškai. Jis retkarčiais vValter Gotovich.

I

atstovas pulk.
Lietu- 

konsulas, adv. F. J.

Programos vedėju buvo adv. 
K. Balanda. Turiningas kalbas 
pasakė šie: kun. J. Balkūnas, 
miesto mayoras Monagan, gu
bernatoriaus
Donahue, p. J. Budrys, 
vos Gen.
Bagočius, kun. J. Vaiantiejus, 
prelatas J. Ambotas, kun. J. 
Švagždys ir du protestantų mi- 
nisteriai. Taipgi iš toliau daly- 

redaktorius 
“Amerikos” 
B. Laučka.

MIRĖ
Pereitą savaitę po trumpos 

ligos mirė Jurgis Navickas ir 
Jurgis Markevičius, abu buvo 
nevedę. Paliko nuliūdime gimi
nes ir draugus. Palaidoti iškil
mingai, Švč. Marijos kapuose 
Lai būna amžina ramybė jų vė
lėms.

VEDYBOS 
ir karo laikas ir yra trū- 

bet vedybų netrūksta.
vavo “Darbininko”
A. F. Kneižys ir 
redaktorius Juozas

Po prakalbų įvyko vakarienė 
Elton viešbutyj. Dalyvavo apie 
100 žmonių. Ten taip pat pasa
kyta daug kalbų.

I

Kad 
kūmų, 
Jaunuoliai išeina į karo tarny
bas, tai merginos važiuoja į 
stovyklas ir ten išteka; kiti 
parvažiavę atostogų skubiai 
apsiveda. Jaunuoliams neužsi- 
leidžia ir našliai. Tik trumpoje 
praeityje buvo trijų porų naš
lių vedybos Šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje. Dar kelios poros y- 
ra susitarusios. Laimingos klo
ties visiems.

Šiomis dienomis lankėsi adv.
, kuris dabar 

parašydavo žinučių Darbinin-! yra jung Valstybių laivyno i 
kui”. Tai gražios lietuviškos tarnyboje. Jis ką tik sugrįžo iš1 
dvasios jaunuolis. Jis yra pp. P;o je janeįro> Nonvoodo

i knygyno viršininkė, p. Edna 
j savo asisten- 

buvęs tėms vaišes savo namuose, kur

Liepos 4 d.. 10 vai. rytą įvyks 
LDS 5 kuopos šv. mišios. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Liepos 25 d. įvyks LDS 5 kp. 
kortavimo vakaras našlaityno 
kieme. Vieta graži. Kviečiame 
gausiai dalyvauti. Tikietų gali
ma gauti pas M. Karinauskie- 
nę, M. Kašėtaitę, D. Matą ir P. 
Jakubauską.

parke. Vlado Paulauskų sūnus, p. VIa-'- • -•
das Paulauskas yra LDS orga- Ph-lbps suruošė 
nizacijos Garbės narys, 1------
Centro Valdybos pirmininkas, įal^a~~r "adv~ Walter Goto- 
ir savo darbais daug nusipel- vich p.nia Ona 
nęs veikėjas. Pastaraisiais lai- jaunuolių Departmento kny 
kais dėl nelaimės — apdegimo gyne asistentė.
ligos buvo priverstas nutrauk-į 
ti veikimą. Bet, dėkui Dievui, i 
p. Vladas Paulauskas jau bai
gęs pasveikti.

pp. Paulauskai savo šeimy-. praleidi 
nėlę išauklėjo tikrai katalikiš
kai - lietuviškai. Vyriausioji 
duktė yra baigus grožio moks
lus ir veda savo Beauty Parlor, 
Lowellyj, labai sėkmingai.

Vytautas Juozas Paulauskas 
pasekė savo tėvelį. Yra patrio- 
tingas jaunuolis. Po karo, Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, jis žada ją aplankyti.

Apsilankymo proga, Vytau
tas įsirašė į Vyskupo P. Bučio 
knygos — švč. P. Marijos Ap
sireiškimai Liurde leidėjų-rė- 
mėjų sąrašą, įmokėdamas S5.

Nuoširdžiai dėkojame Vytau
tui J. Paulauskui už apsilan
kymą ir auką knygos leidimui 
ir linkime jam Dievo palaimos 
siekti aukštuosius mokslus a- 
viacijoj.

B. Vitkauskaitė.' ............. •v vciai ir svečiai atvykę iš ki
tų miestų galės pas Worceste- 
rio Vyčius pernakvoti, nes ry- 

\ tojaus dieną bus labai linksmas 
ir įdomus parengimas Aušros 
Vartų parapijos kieme, kurį 
ruošia Aušros Vartų Vyčių 116 
Kuopa, kur bus valgių ir gėri
mų. Kadangi pelnas nuo abie
jų parengimų yra skiriamas 
Naujos Anglijos Apskričio 
naudai, todėl yra pareiga kiek
vieno gero Vyčio netik pačiam 
atvažiuoti, bet dar atsivežti ir 
keletą draugų. Visi ruoškitės 
praleisti liepos 17 ir 18 Wor- 
cesteryje! ' Komisija.

ir jau pa-
LDS 8

sale’

Gotovich yra

_________ j Sekmadienį, birželio 27
Kun. J. Skalandis. šv. Pran- p- bažnyčioje tuoj po paskuti- 

ciškaus parapijos asistentas iš- šv. mišių įvyko graži Dievo 
vyko porai savaičių vakacijų. Kūno procesija. Procesija buvo

________ (atlikta iškilmingai; dalyvavo 
Iš priežasties karo ir blogos daug kunigų iš kitų parapijų.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM VVAVE
PERMANENT

Croquigno!e ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

d. N.

T

Z477f

NORWOOD, MASS
Pereitą sekmadienį, 2 vai. po 

pietų Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioje įvyko iškil
minga Dievo Kūno procesija. 
Dalyvavo svečiai kunigai — F. 
Norbutas ir J. Petrauskas iš 
Brockton.

I CASPER’S BEAUTY SALON

X
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tą pačią dieną p. A. F. Knei
žys kartu su kun. J. Švagž- 
džiu, LDS Centro pirmininku, 
buvo išvykęs į Waterbury. 
Conn. ir dalyvavo lietuvių ma
siniame susirinkime.

Adv. Benjaminas Sykes su 
šeima trečiadienį išvyko į savo 
vasarnamį, Wareham, Mass., 

mėnesio atostogas. 
, Pp. Sykes birželio 18 d. minėjo 
savo 15 metų vedybinio gyve- 

; nimo sukaktį.

. Darbininkai, kurie yra orga
nizuoti ir priklauso prie unijų, 
gauna savaitės apmokamas a- 
tostogas. Tačiau tą savaitę 
darbininkai turi atostogauti. 
Jie negali dirbti ir gauti dvigu
bą algą.

p. Valentinas Balutis, kuris 
šiomis dienomis tapo paskirtas 
policininku, išvyko atostogoms.: 
Jis pradės eiti policininko pa-' 
reigas po liepos 4.

LOWELL, MASS.

Korespondentas.

DAŽNAI ATMENAMI
Jaunuoliai esanti karo tar

nyboj yra dažnai prisimenami 
mūsų parapijos bažnyčioj, at
našaujant šv. mišias, kurias 
užprašo jaunuolių tėvai, gimi
nės, bei draugijos. Pereitą sek
madienį buvo užprašę Alto
riaus tarnautojai vaikučiai, už 
buvusius pirmiaus Altoristus, 
o dabar esančius tarnyboj. 
Garbė vaikučiams už jų gra
žius prisiminimus. T. M.

Karys Jonas Kulišauskas, 
buvęs choristas, rašo iš Texas, 
kad jis esąs geroje sveikatoje,

Birželio 16 d., Lowell (Mass.) 
High School užbaigė šie lietu
viai jaunuoliai: Vytautas J. 
Paulauskas, Jonas Raudeliu- 
nas, Juozas Kasinskas, Barbo
ra Zunkiutė ir Alena Dubins- ■ 
kaitė.

Šiomis dienomis išėjo karo 
tarnybon Alfonsas Kazlauskas.' 
Jo brolis Juozas, kuris buvo Į 
paskelbtas žuvusiu Filipinų sa
lose, yra gyvas, tik japonų ne
laisvėje.

šeštadienio Lenktynės
MYLĖS STANDISH STAKES — $7,500 Pridėta

Daily Double Closes 2:15. PRASIDEDA: 1-mos Lenktynės 2:30—8-tos Lenktynės 6.00

Liepos 5-tą
Šventėje Lenktyniuoja

THE
MASSACHUSETTS 

HANDICAP
§50,000 Pridėta

SUFFOLK DOWNS



TPenktadienis, Liepos 2,1943

SVEIKINAME!
DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO SE- .
SERŲ MOKYTOJŲ j 

NUOPELNAS
Muz. R. ir Marijonos Juškų 

berniukas Vincukas ir mergytė

Birželio 29 d., tapo pakrikšty- kryžiuoto seserys, 
tas Povilas 
ir Julės Matonių.

Patricija lanke metus
Cambridge lietuvių parapijos 
mokyklą, kur moko Jėzaus Nu

jos taip 
Jonas sūnus Jono §įuos vaikučius nustatė moks-

1 le, kad jiems yra visai lengva 
kitose mokyklose. Šįmet šv.

į Ambroziejaus parapijos moky- 
’ kloję Vincukas pirmas baigė 
šeštą skyrių. Patricija išėjo 
pirma penktame skyriuje. Gar
bė mūsų lietuvaitėms mokyto
joms seselėms.—

■ Neužmirškime kun. Adomo 
Morkūno, MIC., praeitą sekma-' 
dienį padarytus skatinimus 
leisti bernaičius į Marianapolio 
Kolegiją, Thompson, Conh.I

Sou. 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus' 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais 

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

Malonus Surprizas

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
DR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

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

Kurie bernaičiai negali lan
kyti lietuviškos katalikiškos 
kolegijos, tie telanko bent ka
talikišką mokyklą. Štai jiems 
tinkamos: Boston College High 
School, Harrison Avė., Bosto
ne, Boston College, Chestnut 
Hill, Mass.

ONA NEVIERIENĖ, 
ir jos mylimas vyras Albinas 
Neviera buvo laimingi' susi
laukti naujų 
— dvynukų, 
dienį. birželio 
naujagimiai 
garet’s ligoninėje, Dorchester, 
Mass., Dr. Duserick priežiūro
je. Dabar pp. Nevierų šeimynė
lė susidės iš trijų dukrelių ir

> laimingi 
svečio ir viešnios

Įvyko tai antra-
29 d. Motina ir 
stiprėja St. Mar-

Pranešus visuomenei, kad laik
raštis “Darbininkas” pasiryžo iš
leisti Vyskupo P. Bučio knygą —

♦ J

Švč. P. Marijos Apsireiškimai Liur- 
de, gauna gražaus pritarimo nevien 
iš dvasiškijos, bet ir iš pasauliečių. 
Gauta daug laiškų su pasveikini
mais ir linkėjimais. Štai pereitą sa
vaitę į Liurdo knygos Rėmėjus į- 
stojo sekantieji:

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ramos reikšmę mūsų išeivijoje. 
Taip, kad tas man malonus sur
prizas virto tikrai visuomeni
nio pobūdžio susirinkimu.

Gavau daug sveikinimų ir 
linkėjimų telephonu, laiškais, 
už kuriuos taip pat nuošir
džiausiai dėkoju. Dėkoju kole- 
gams - redaktoriams už sveiki
nimus ir linkėjimus, kuriuos 
jie pareiškė savo redaguoja- 

' muose laikraščiuose.

Gimtadienio išvakarėse, bir
želio 11 d. š. m. mano malonūs 
bendradarbiai iškirto man špo
są. Suruošė dienai atitinkamas 
vaišes ir į jas sukvietė įžymius 
profesionalus, biznierius ir vi
suomenininkus. Man buvo tik
ras surprizas. Pagautas į 
“spąstus”, sužinojau, kad toj 
surprizo vyriausiu promotorių. 
buvo p. Antanas Peldžius, į 
“Darbininko” administrato-, 
rius, o jam talkininkavo pp. 
Jonas Kumpa ir Stasys Griga- 
navičius, “Darbininko” spaus
tuvės vedėjai. Promotoriai pa
sikvietė šeįmininkę p. Oną 
Siaurienę, LDS Centro iždinin
kę, kuri pagamino dienai ati
tinkamus valgius. Jai gelbėjo 
sustatyti stalus p. Feliksas Si
manavičius, spaustuvininkas.

Dalyvavo šie įžymūs profe
sionalai ir biznieriai: Dr. Povi- 
as Jakmauh, buvęs Massachu- 
setts Valstybės Sveikatos ko
misijonierius, kuris buvo tos 
šaunios puotos toastmas- 
teris, adv. Jonas Grigalius, ad
vokatas A. O. Shallna, Lietu
vos konsulas, jo sekretorė p. 
Felicija Grendelytė, Dr. Juozas 
Antanėlis, p. Stasys Mockus, 
adv. Kazys Kalinauskas, p. Jo
nas Romanas, adv. Antanas 
Young, p. Pranas Razvadaus- 
kas, p. Vincas Skudris, p. 
James Smigias, p. Adolfas Na
maksy, p. Feliksas Zaleckas, p. 
Vincas Balukoms, p. Silves
tras Zavadskas, p. Vincas Va
latka, muzikas Rapolas Juška.

Nuoširdžiai dėkoju to malo
naus surprizo ruošėjams, ypač 
šeimininkei p. Onai Siaurienei, 
kuri tokiame karštyje pagami
no valgius ir jais aprūpino da
lyvius, ir p. A. Peldžiui, kuris 
su savo pagelbininkais įdėjo 
daug darbo: dėkoju visiems 
dalyviams už sveikinimus. lin
kėjimus ir dovaną - portfelį. 
Man buvo didžiausias malonu
mas. kad sveikinimų ir linkėji
mų kalbose buvo daugiausia 
kreipiama dėrųesio į pavergtą 
Lietuvą, spaudos ir radio prog-

savo veikimu neužsipel- 
tokio nuoširdumo, kokį

Aš 
niau 
man parodėte tame parengime, 
viešai spaudoje, žodžiu ir laiš
kais. Tačiau visų sveikinimai 
ir linkėjimai mane stiprina ir 
ragina daugiau veikti Dievo 
garbei ir Tėvynės naudai!

Antanas F. Kneižys 
ir šeima.

25.00
10.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00

“Moteris visų akių auš
ros žvaigždė, visų šeimos 
širdžių širdis. Čia ji yra 

į angelu sargu, ramintoju, 
visur alyvą ir balzamą ne
šančiu”.

Kun. Pr. M. Juras, Lawrence, Mass........
Antanina Majauskaitė, So. Boston, Mass. 
A. Lušienė, So. Boston, Mass..................
A. Gudeliauskas, Granby, Conn..............

lė susidės iš trijų dukrelių ir. Smilia Galinienė, Darchester, Mass.......
vieno sūnelio. Reikia patėmyti, j Matas ir Agota'- Mockapetriai, Dorchester, Mass. 
kad motina p. Ona buvo viena,Morta Alčiauskienė, Dorchester, Mass.............. ...
iš gabiausiųjų naujos kartos Ona Navikienė, Shenandoah, Pa...........................
veikimuose šeimininkių. Tik Karys Vytautas Paulauskas, Lowell, Mass.........
neseniai iš po jos rankų su ma- Amelia Gaide, So. Boton, Mass. .........................
ža talka išėjo labai sėkmingos ’ 
vakarienės, pavyz. LRKS Jau- Į 
nimo ratelio ir dar vėliau ji bu- Į 
vo rengėja artimų giminių su-1 
kaktuvinių bankietų. Bet kas! 

‘ svarbiausia, kad pp. Nevierai j 
< abu yra pavyzdingi katalikiš
kame - lietuviškame veikime
darbuotojai ir nuoširdūs

; vas ir motina.
Sveikiname!

Gerbertas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Boston College Intown, 126 
Newbury St., Boston, Mass., j 
per mažai katalikų težino jog 
Bostono College duoda nakti
nius kursus visuose akademiš
kuose moksluose. Dienomis 
dirbą katalikai gali vakarais 
eiti šion kolegijon. Ir už ketu
rių metų, gauti kolegijos diplo
mą. Ypač šiais laikais yra 
sveika katalikams vyrams ir 
moterims gauti katalikiškos 
kolegijos mokslą.

Daug pasitarnautų mūsų lai-: 
kraščiai ir laikraštėliai be-: gybės bernaičių, 
skelbdami mūsų 
šiokias mokyklas.

I -------------

I
i 
l

Marta Kazamekas, Gilbertville, Mass.................
Julia Kavaliauskienė, Hartford, Conn..............
Stasys Mockus, Dorchester, Mass.....................
Petronėlė Peldžienė, Brockton, Mass..................
Juozas Juknus, Newark, N. J.............................
Andrew F. Simmons, VVindsor, Conn.................
Angelina Černavska, Jersey City, N. J.............

_ tė_ į Mrs. D. Civanavičienė, Peabody, Mass.............
Eva Babulient, Brockton, Mass.........................
'Juozas Samokaitis. Westville, III........................

----- i K. Mičiuda, Westville, III..................................... 
vadovybėje seserų mokytojų ir juozas Treinavičius (vandens komisijonierius, 
kunigų.--------------------------------- , Brockton, Mass......................................................

Trokštame-, kad rastųsi, dau-į Eya Jankauskienė> So Boston> Mass...........
mergaičių ir j jaruga go Boston, Mass.....-.......................

tėvų; ’ ...

Mergaitėms yra lietuviškos i 
katalikiškos akademijos Chica- [ 
goję, Pittsburghe, ir Newtown,; 
Pa. Negalinčioms toliau va
žiuoti, reikia lankyti vietiniui 
miestų parapijines High! 
Schools. Šį rudenį. Šv. Petro ir 
Povilo airių parapija. So. Bos
tone, 

į kursus

visuomenei i jaunimo parodyti savo 
meile lankymu šios vasarinės 
mokyklos. Kvieslys.

atidarys High 
mergaitėms.

School

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1.236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings 
Žemas apmokeščiavimas. 
Keefe, 50 Congress St.,
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

Bank.
F. T.
Room

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

NAMU BARGENAI
Parsiduoda namai Dorches- 

tery, 2 šeimų 6 ir 6 kambariai; 
2 garažiai. Ant labai gražios 
gatvės — $8000.

3 šeimų 5-6-6 kambariai, ge
roj vietoj, $6500.

Taipgi turiu daug 
davimui skirtingose 
prieinamą kainą,
pas WILLIA2I A. AM SI E,

30 Carruth St.. Dorchester, 
Mass. (prie pat Ashmont Sta

tion ) Tel. GEN 3719.

namų par- 
vietose už 
Kreipkitės

Schalastika Gelizinienė, So, Boston, Mass. 
Jonas Vaičiulis, Westminster, Mass........
Bern. Jurkevičius, Haverhill, Mass...........

Mergaitės ir bernaičiai. Sese- Julia Poškienė, E. Pensauken, N. J...........
rų mokytojų prirengti progra- i A. J. Pateckis, Hartford, Conn..................
moję, laukia sekmadienio vaka- Petras Jakubauskas, Waterbury, Conn. ... 
ro. Tą vakarą, po šv. Petro Juozas Augys, Waterbury, Conn...............
dienos pamaldų, vaikučiai išpil- Mrs. L. Ginkiewicz, Phila., Pa...................
dys dainų, šokių, eilių ir muzi- Mrs. F. Vancevičienė, Hartford, Conn__ _________
kos programą pagerbimui būsi-. Mrs. Petronėlė Jakavonienė, So. Boston, Mass..... 5.00
mo kapeliono kun. M. šmigeIs-jR Ainoris? LoWell, Mass........................
kio. M.I.C. kurs rengiasi eiti. Mrs g A Neviera, Dorchester, Mass. ...

Mrs. Ona Vitkus. Dorchester, Mass....... 
Petronėlė Bandžienė, Montreal, Canada 
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn. 
T. Valantienė. E. Chelmsford, Mass. ...
S./ Sgt. Joseph Aleksunas, E. Vandergrift, Pa.....5.00
Kazimiera Pavidienė, So. Boston, Mass................. 2.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

GRABORIAI
DĖL V AKACIJŲ

Gražiausia vieta, švarūs 
kambariai. Prieinama kaina. 
Praleiskite savo vakacijas su 
lietuviais pas Stellą Kodienę. 
365 Nantasket Avė., arba 10 
Whitehead Avenue, Nantasket 
Beaeh, Mass. (21-21)

1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

*Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

kurs rengiasi eiti j 
S. Laivynana.

Į šias pagerbtuves kviečiami 
i visi. Jose, žinau, bus ir kalbė
tojų dvasiškių ir pasaulionių. Į 

i šį gražų parengimą įžangos ne
bus.

Kun. 
jautąs 
naują lietuvybės atjautimą bei 
atgijimą. Esu girdėjęs, kad J. 
E. Newarko Arkivyskupas T. 

i J. Walsh yra įsakęs lietuviams 
; mokyti lietuvių vaikus lietuviš
kai, nes Jo Ekscelencija matąs 
tėvų kalbos apleidime ir tėvų 
apleidimą.

Anot mūsų spaudos. J. E. Ar
kivyskupas J. J. Cantwell, ra
gindamas Los Angeles, Calif. 
lietuvius laikytis yra pasakęs:! 
“Reikia tęsti gražias lietuvių 
tautos tradicijas, palaikyti lie
tuvių kalbą, papročius, • dainas, 
sukelti pasididžiavimo jausmą 
lietuviška kilme”.

Pritardami vadų nujauti-, 
mams ir paraginimams, mes 
pradedame vaikams vasarinius 
kursus gražios Bigelow School 
patalpose, liepos 6 d„ 9 v. r„

I

J. švagždys sakosi 
lietuviuose kokią

PARDUODU GELEŽINKE
LIO bilietą, vertės $29.85 už 
S10.00. Bilietas tinkamas iš 
Bostono iki Clarkville, Tenn. 
Bilietu gali naudotis iš Bosto
no, Providence, R. I., New 
York, Columbus, Ohio ir Cin-i 
cinnati, Ohio. Tikietas geras 
tik kareiviui. Atsišaukite į 
“Darbininko” adm., 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

(25-29)

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas • p. Klinga. Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Karolius Stukas Išvy
ko Kariuomenėn

Ketvirtadienį, liepos 1 d., ži
nomų biznierių, fotografų Geo. 
C. ir Elenos Stukų, 453 W. 
Broadvvay, So. Boston, vientur
tis sūnus Karolius Stukas sa
vanoriai išvyko į marinus. Lin
kime p. Stukui geriausio pasi
sekimo.

Povilas ir Adelė Likai, dra
bužių krautuvės savininkai, 
antradienio vakare p. K. Stu-, 
kui padarė išleistuvių pokilį,

i kuriame dalyvavo artimiausi 
į giminės ir būsimo kario tėve- 
į liai.

neleidžia man
bet

puotos, sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas.

Nors sveikata 
tiek veikti, kaip praeityj,
toji puota mane labai sustipri
no. Lai Dievas visiems atlygi
na už man ir mano žmonai pa
darytą malonumą. Mes to nie
kad

A. Witkaus sūnūs tarnauja 
Dėdės Šamo karo jėgose.

Tą dieną lankėsi vietiniai 
Thomas Jakavonis ir S. Lušie- 
nė. P-nia S. Lušienė įstojo į 
Liurdo knygos Rėmėjus, įmo
kėdama $10.00, o p. Jakavonis 
$5.00. I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shavvmut Station. 6 ir & 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. S800. cash. Ba
lansas Savings Bar.k morgičius 
su 5%. F. T. Keefe. 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

i’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkuay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL1 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Saventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas< protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PASALPINC3 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Nuoširdžiai Dėkojame

I

ir mano žmonai buvo 
surprizas. Todėl nuošir- 
dėkojame pp. Niauro- 
kurie ypatingai daug

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Sekmadienį, birželio 20 d.,! 
Joninių proga, mūsų artimieji į 
bičiuliai suruošė pp. Niauronių 
namuose, 16 Sanger St.. šaunią 
puotą mane ir mano žmoną pa
gerbti.

Man 
tikras 
džiai 
niam.
prisidėjo prie to parengimo, ir 
taipgi dėkojame šiems rengė
jams: pp. Martinkam, Savilio- 

! niam. I. Marksienei, Gailiunie- 
i nei, Masiuliam. Pažasiam ir 
' Kavaliauskienei už surengimą

neužmiršime.
■Jonas ir Uršulė Jarošai, 

So. Boston, Mass.

REIKALINGA moteriškė, ku
ri apvalytų mūsų įstaigą. Va
landos nuo 7 ryte iki 12 vai. 
pietų. Mokėsime 50c. į valandą. 
Atsišaukite: Casper Beauty
Salon, 738 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. (28-2)

MEDUS

LANKĖSI
“Darbininkas” per kaikur 

laiką buvo pritrūkęs Končiaus 
Bityno medaus. Pereitą savaitę 
nedidelį kiekį gavome. Taigi, 
kas norite gauti gryno bičių 
medaus, atvykite į “Darbinin
ko” administraciją. Kvorta 
parsiduoda po $1.00.

_______
Antradienį, ‘Darbininke’ lan

kėsi muz. K. žižiūnas iš Mon- 
treal, Kanados. P-nas K. žižiū
nas yra vietinės lietuvių para
pijos vargonininkas ir virš per 
dvidešimts metų “Darbininko”
skaitytojas ir rėmėjas. Jis at
vyko į U. S. pasimatyti su savo 
giminėmis ir pažįstamais.

Trečiadienį ‘Darbininke’ lan
kėsi Mrs. S. A. Neviera ir Mrs. 
A. Witkus iš Dorchester, Mass. 

! Abi yra ilgametės ‘Darbininko’ 
skaitytojos ir rėmėjos. Atsilan
kymo proga abi viešnios įstojo 
į Liurdo knygos Rėmėjus, au
kodamos po $5.00.

Mrs. S. A. Nevieros ir Mrs.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

f

I

North Brighton Bakery, 
Ine.

Kepa skaniausią duoną, kaip 
juodą, taip ir baltą. Pasirin- 

1 kimas didelis pajų ir tortų.,
64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

REIKALINGA PATYRUSIU IR NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ 

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIŲ FOUNDRĖS DARBU IR MACHINE 

TOOL DEPART MENTUOSE
Šešios Dienos Savaitėje.

Kurie dirbate prie Defense Darbų, nebus priimami be relea.se.
Atsišaukite nuo 8 vai. ryte iki 4 vai. po pietų

HUNT - SPILLER MANUFACTURING 
CORPORATION

383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.

I Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
Inaured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstance 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Į

relea.se


•c- •

Penktadien?-. Liepos 2,19*3 8

Pašalpa Šiaurės Afrikoje
darytą Užsienio Pašalpos 
ir Atstatymo Operacijų 
Ofiso, su Raudonojo Kry
žiaus pagelba. Kitas svar
bus darbas buvo aprūpin
ti pabėgėlius iš Europos, , 
kurie buvo stovyklose Tu- 
nisijoj. Jiems buvo duota; 
drabužių, baltinių ir medi- 
kalės priežiūros. Jie buvo 
išleisti iš stovyklų ir pa
samdyti darbui, arba ga
vo vietas prie militarės 

karas išplatino, jėgos.
Pašalpos prirengimas 

Tunisijoj. lošė svarbią ro
lę Gen. Eisenhower pla
nuose Tunisijos kovoje. 
Užvardintas “The Tuni- 
sian Detachment” milita- 
rinė komanda buvo suda
ryta. kurios pareiga buvo 
gelbėti ir prižiūrėti civi
lius. kuriems tokia pagel
ba buvo reikalinga. Fred 
K. Hoehler. iš Chicagos. į 
direktorius OFRRO misi
jos šiaurės Afrikoje, bu
vo paskirtas civiliu nariu 
tos vienetos, ir iš anksto 
turėjo parūpinęs pakanka
mai maisto, drabužių, 
muilo ir medikalinių reik
menų vietose, kurios bu
vo arti prie mūšių. Tokia 
puiki buvo kooperacija

✓

DARBININKAS

Kai šie italai - kariai buvo paimti į nelaisvę Šiaurinėje Afrikoje, tai 
jie buvo nugabenti į Londoną. Pažymėtina vienas iš anų italų belaisvių 
(matomas kairėj) niekur nesiskiria su savo tennis žaidimo įrankiu. Ma
tyt “good sport”.

Nacių “Guminiai” Nuostatai 
Pabaltijo Valstybėse

dirbamų žemės sklypų ir įmo
nių nuosavybė.

Nuosavybės perdavimas vyk
sta administraciniu keliu. Jis 

Į įsigalioja su savininko doku-

★ Vokiečių propagandos 
įstaigos pasiskubino pa
sauliui paskelbti, kad ‘Pa
baltijo valstybėse atstato
ma privatinė nuosavybė’.

Tačiau kaip matyti iš mentų įteikimu.
čia persispausdinamo Ro- 3. Prašytojams, kurie politiš- 
senbergO įsakymo, teksto, kai ir ekonomiškai yra įrodę 
jo nuostatai lieka, beta- savo tinkamumą, procedūroje 
riant, gana “guminiai”, duodama pirmenybė.
Todėl teks palaukti, kol 4. Nuosavybė negrąžinama, 
ateis žinios, kaip šis nuo- jei ir kol tam prieštarauja vie- 

! savybių ‘grąžinimas’ vyk
domas praktikoje.

Vienas lietuvių laikraš
tis yra atspausdinęs Ro-' 
senbergo įsakymo verti-' 

j mą, kurį čia patiekiame:

4. Nuosavybė negrąžinama.

AUŠRA

šieji interesai, ypač karo ūkio 
interesai. Dėl tų pačių priežas
čių nuosavybės perkėlimas gali 
būti sujungtas su leidimu.

5. Jei ankstyvesnysis savi
ninkas miręs, tai nuosavybė 
perkeliama įpėdiniams.

6. Daiktinės teisės į sklypus 
atgyja su nuosavybės grąžini
mu turinčiajam teisę (įteisėta- 
jam) ar jo įpėdiniui.

7. Dėl nacionalizuotų turto 
vertybių, kurios priklausė pri- 
vačiosios ar viešosios teisės 
juridiniams asmenims, vokie
čių repatrijantams, kitiems 
Vokietijos piliečiams ar par- 
grįžusiems repatrijantams, bust 
išleista atskiri nuostatai.

8. Reicho Komisaras Rytų 
Kraštui išleis reikalingas teisi
nes ir administracines taisyk
les šiam potvarkiui vykdyti.

9. Šis potvarkis įsigalioja nuo 
jo paskelbimo dienos.

Berlynas, 1943 m. vasario m. 
18 d.

Reicho Ministeris užimtoms 
Rytų sritims A. Rosenberg”.

Kovo 1 d. vokiečių rei
cho komisaras “Ostlan- 
dui” išleido vykdomąsias 
taisykles dėl namų nuosa
vybės grąžinimo. Pagal 
taisykles, prašymą gali į- 
teikti savininkai, kurie į- 
traukti į hipotekos kny
gas. Už išvežtuosius ar 
dingusius savininkus pra
šymus gali įteikti jų įpė
diniai bei turto globėjai. 
Prašymai įteikiami tam 
vokiečių apygardos komi
sarui, kurio ribose yra na
mas ar žemės sklypas. 
Prašymo nereikia paduoti 
tiems namų savininkams, 
kurie jau anksčiau buvo 
Daskirti savo namų valdy
tojais. Jeigu kuris namų 
savininkas prašėsi būti 
paskirtas valdytoju, bet 
jo prašymas buvo atmes
tas, tai dabar jam sutei
kiama teisė atnaujinti 
prašymą namui atgauti.

Kaip jau sakėme, tiktai 
praktika parodys, kaip vi
si šie nuostatai bus vokie
čių komisarų vykdomi.

“Generalinėse Estijos, Latvi-j 
jos ir Lietuvos srityse šiuo su-1 
daromos sąlygos Sovietų Są
jungos pavartotoms ūkiškoms 
smurto priemonėms pašalinti.

Privatinės nuosavybės grą
žinimas įvyksta laukiant, kad 
savininkai atliks iš nuosavybės 
kylančias pareigas, ypač vo
kiečių karo ūkio atžvilgiu.

Pasirėmęs Fiurerio įsakymu 
apie administraciją naujai už
imtose Rytų srityse iš 1941 m. 
liepos m. 17 d. ir potvarkio 2, 
abs. 2 apie ypatingą ūkio tur
tą užimtose Rytų srityse iš 
1942 m. gegužės 
(VBL. RM.
susitaręs su keturių metų 
no įgaliotiniu įsakau:

1. Generalinėse Estijos, 
vijos ir Lietuvos srityse priva
tinė nuosavybė bendrai vėl lei
džiama.

Atidarydamos žemės ir hipo
tekos knygas, žemės sklypų 
tvarkymo įstaigos vėl pradeda 
savo veikimą.

2. Vietiniams gyventojams, 
kurie Sovietų vyriausybės 
smurto priemonėmis buvo pa
likti be nuosavybės, pagal pra
šymą grąžinama dirbamų ir ne-

I

Pasakojimas Apie KomandasLėkit, amžiai, metai, dienos, 
slinkit miglos, mėnesienos, 
kad sulaukė sau rytojų 
skintum žiedus iš po kojų, 
kad laimužės margos juostos 
mūsų žygių dalią puoštų, 
kad naujas žemes atrastum,

! kad kaip saulės neužgestum!

i Slinkit, amžiai, metai, dienos. 
■ Skriskit, lėkit pro blakstienas. 
; Jūsų šuoliai, kaip žaibai,
I jūsų vaišės — mūs grabai...

I
I

Herbert H. Lehman.
Direktorius Užsienio Pa

šalpos ir Atstatymo 
Operacijų.

(šis yra pirmas iš serijos 
straipsnių specialiai paruoštų 
p. Lehman. svetimų kalbų 
laikraščiams Jung. Valsty
bėse).

Pašalpoje ir atstatymo 
operacijose sumažinti ba
dą, kančias ir ligas, ku
rias šis
Jung. Valstybių visuome
nė turi atlikti milžinišką 
darbą, šis darbas jau yra 
pradėtas Šiaurės Afriko
je. po priežiūra Jung. Val
stybių Armijos ir Užsienio 
Pašalpos ir Atstatymo O- 
peracijų Ofiso. Nors suly
ginus su visa Europa, pa
šalpos operacijos Šiaurės 
Afrikoje yra mažos, mes 
jau dabar matome pasek
mėje Tunisijos žygio dau
gelį problemų, kurias bus 
reikalinga išspręsti atsta
tymui karo suardyto pa
saulio.

Kada mūsų daliniai at
vyko į šiaurės Afriką pra
eitą lapkričio mėnesį, mes 
radome Algerijos civilius 
gyventojus geresnėse są
lygose, negu buvo tikėta- tarp tos vienetos ir milita- 
si. Buvo pastebima šiek rėš, kad maistas ir medi- 
tiek alkio ir nesmagumų kalė priežiūra buvo parū- 
dėl stokos maisto, bet ben- pinti tuoj po mūšių, šian- 
drai žiūrint, žmonėms bu
vo daugiau reikalinga at
statyti pirklybą, kuri vi
siškai žlugo prie nacių šei
mininkavimo, negu mais
to arba kitų reikmenų iš 
užsienio. Pirma svarbi už
duotis buvo aprūpinti iš
badėjusius vaikus geru 
maistu. Mūsų daliniai at
vežė pakankamai maisto, 
ir greitu laiku aptarnavi
mo centrai buvo sudaryti. 
Šiandie 147.000 Algerijos 
ir Morokos vaikų žemiau 
14 m. amžiaus, gauna 
džiovyto arba nugaruoto
(dried arba evaporated) me prisirengimus 
pieno, pagal programą su- liems darbams, kurie api

die Tunise, Bizerte ir kito
se Tunisijos miestuose 
pašalpa puikiai vykdoma. 
Alkani, seni ir silpni gau
na maisto ir ligų pavojus 
sukontroliuotas. Per paly
ginamai trumpą laiką 
žmonės, Šiaurės Afrikoj, 
ne tik galės patys daryti 
pragyvenimą, bet, kaip 
nariai Jung. Tautų pri
duos naujo stiprumo pas
kutiniams smūgiams, ku
rie turės būti užduoti Eu
ropoje ir kitur pakol per
galė bus įvykdinta.

Čionai namie mes daro- 
dide-

i
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ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių. sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI” SKAITĘS 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME Šį KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS: 

"ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh SU So. Boston, Mass.

j2> « -2.«Saru

(šių Dienų Knygos—Apžvalga šautuvą, three-inch mor- 
Stephen Pearce) :tar;nes jis turi mokėti

vartoti tuos ginklus, ku
riuos jam duoda. Jis turi 
mokėti kaip elgtis įvairio
se vietose ir prie įvairių 
oro sąlygų ir tokiam dar
bui jis yra prirengtas fi
ziniai ir protiniai. Kada 
pulkai yra lavinami, jie 
žygiuoja daugiau negu 60 
mylių per 20 valandų ir 
dar neša su savim kelių 
dienų reikmenų. Koman- 
do kareivis gali gauti įsa
kymą prisistaty paradui 
per kelias valandas į vie
tą, kuri gali būti už 100 
mylių. Kaip jis pasiekia tą

Be jokio įspėjimo, Britų 
šarvuotų laivelių eskadri
lė priplaukė prie Vokiečių 
okupuoto Europos pakraš
čio. Po dūmų šydo prie
danga, jie buvo nuleisti 
nuo karinio laivo. Už kelių 
momentų, Komandų eska
drilės, pilnai apsiginklavę, 
įsiveržė į krantą, pasiren
gę daryti puolimus. Jie y- 
ra greiti, išlavinti ir gerai 
prisirengę kovoti. Laivai, 
kurie juos privežė prie 
kranto netoli stovi, kad 
reikalui esant jie galėtų 
greitai išplaukti. Irgi ne- . . , , , , .
toli stovi Britų karališkas VIet? J° dalykas, bet

- jis turi prisistatyti nusta- 
viriurgMiS svtoj T viet°? paskirt« >a[- 

ku. Jis irgi turi žinoti, 
kaip plaukti su sunkiu 
kroviniu, kaip naviguoti 
_ : laiveliuose,

buvo suplanuota ir įvyk-, kuriais jie priplaukia prie 
_ j iš submari- 

tos Veikimų Komandos 'nų, ir visą kitą tekniką 
(Combined Operations amfibinio karo. 
Command), po vice - ad- Pirmas parašutų puoli- 
mirolu Lord Louis Mount-' mas įvyko Campagna, I- 

j batten vadovybėje. Oficia- talijoj. Parašutistai nu
li istorija Britų Komandų krito netoli vandens įva- 
yra atpasakota neseniai dos, kuri buvo skersai ma-

Jie šį

Tai plasnokit, 
nesustokit — 
kris rauda nuo vergo lūpų, 
dausų skraistės žemę supa — 
orizontuose. danguj ir saulės

[soste 
aušrų gėlės susiklostė. 
Plaukit, skriskit su skrajūnais, 
su pilkaisiais debesėliais 
ir kalbėkit ir giedokit, 
kad rytojaus rytas kėlės.

“p „

laivynas, kuris saugoja 
Komandas.
motorai R. A. F. (Royal
Air Force).

Šimtai panašių veikimų guminiuose

28 d.
Ost pusi. 21) ir 

pla-

m.

Lat-

į j
į ma parūpinimą pagelbos
■ ir Pat.arnaYimo Prisl®g- dinta nuo 1940 m. Sujung- krašto išlipę
.tiems žmonėms okupuoto- VAikim„
: se šalyse kada jie bus iš
laisvinti iš po nacių jun
go. Su pagelba švedų ir 
Šveicarų mes dabar ruo-

■ šiame programą, kuri pa-
’ rūpins maisto Graikijai.
i; Iš visų pusių randasi di-
'įdėli sunkumai. Priešas vi-
> sur turi būti mušamas ir
• jam negalima duoti vil
nies, išskyrus besąlyginį

• pasidavimą, kuris yra pa- 
Į gal mūsų prezidentą, vie- 
j nintelis militaris siekinys.

Mūsų atsarga mažėja ir
7 mes suvaržėme savo stan- 
r dartą, kad visiems užtek- 
į tų. Mūsų prekyba irgi su-
1 mažėjo, nes submarinai
Į visuose vandenyse dar ga- kovoti prie bet kokių ap- motinomis, kuriuos sekė
• na daug skandina.
2 Į —

yra atpasakota neseniai 
išleistoj knygoj “Combi- žo Tragino upelio. Jie šį 
ned Operations”; parašy- pastatą tuoj sunaikino, ir 
ta anonymiai vieno gerai'tiltelį susprogdino, kad 
žinomo Britų autoriaus. niekas negalėtų greitai

Netik Armija, Laivynas Pr*e yie^os prieiti. Užduo- 
ir Oro Jėga drauge išstu- M atlikę, Komandai trau- 
dijuoja kiekvieną detalį, kėši per dumblą ir sniegą, 
bet ir kiekvienas vyras, kada jie buvo pastebėti ū- 
kuris dalyvauja šiose ata- ikininko, kuris davė aliar- 
kose, yra išlavintas viena- Greitu laiku, nuo kai
me iš “Combined Opera- n^, pastebėjo artėjantį 
tions Training Centers”., būrį, kaimo šunys bėgo 
Jis tenai išmoksta kaip pirma, paskui vaikai su

bėginėjo šen ir ten; šūviai 
pasigirdo; šviesos užgęso. 
Kada kratą padarė Ko
mandos rado, kad Gen. 
Rommel nebuvo namie. 
Bet 3 pulkininkai - leite
nantai ir keli kareiviai bu
vo užmušti.

Tarp suvienytų veiksmų, 
Tigi šiol, buvo komandų 
užpuolimai ant Dieppe, 
St. Nazarre, Madagascar 
ir Šiaurės Afrikoj. Nors 
Goebbelsas išjuokė šiuos 
“indijonų” puolimus, jis 
jų bijo, nes nežino kada ir 
ką jie puls. Tas paveikia 
Vokiečių moralę neigia
mai, o užkariautiems žmo
nėmis duoda vilties. Ma
žųjų Tautų pasiryžimas 
nepasiduoti yra sustiprin
tas, kada jie žino, kad a- 
teis diena, kada kur nors 
Europos kontinente Suv. 
Tautos užduos smūgį, tie
siai į priešo širdį. Šie puo
limai ligi šiol, tiktai prisi
rengimai didžiuliam žy
giui visų suvienytų jėgų.

FLIS.

i

i

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galvi, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

linkybių. Ne tik Britų Ko- vYrai ir apsiginklavusi po- 
ius< Rnt nrnrrro mandos, bet ir tūkstančiai bei ja. Komanda turėjo pa-S 'sa Lygili narių Alijantų jėgų įduoti, kad išsaugoti vai-

są. Lygiai kaip Amerika.^ panašų treineravi- kus ir moteris. Jų suemi- 
įk'a'T knafPorTarė JunT ^iuo^e centruose. Ka-! mas sukėlė didelį furorų 
B m ; P - v ? kreiviai Kovojančių Pran- Italijoj. Vieta, kur juos 

Tautų, mes išmokstame, c-zų čekų Norve_ sugavo buvo uždrausta
S kad pasupa irgi tun butijgų, Belgų įr Amerikiečių> net ir neutraliams, ir mili- 
g bendra talka, prie kurios į išlavinti kartu kovoti tarės autoritetai paskelbė, 
2tj visos tautos ir žmones!, . „ , .-- LrOirvA Lč avyi n vi/i01 '

prisideda pagal savo gali-
lėsim”, yra jų motto, ir.

Pašalpa žmonių, kurie kiekviena fazė lavinimo ir 
liko be namų šiame kare, strategijos prie to siekia, 
jau eina pirmyn. Daugiau Kareiviai yra lavinami bū- 
reikmenų bus galima gau- ti jūreiviais, jūreiviai ka
ti ir daugiau bus padary- reiviais. Karininkai ir ka
ta su sujungtais rezur- reiviai visi drauge lavina- 
sais, ~~
šaulio, kurie užbaigs karą darbą ir gyvenimą, 
ir sunaikins Ašį ir visą ką Komando kovotojas iš- beldė į duris, ir kadangi
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kaipo Komandai. j kad šis žygis buvo “visa-
“Susivieniję Mes Perga- pusinis nepasisekimas”.

lėsim”, yra jų motto, ir- Lapkričio mėn., 1941 m. 
Komandų būrys buvo iš
siųstas padaryti įsiverži
mą į Gen. Rommel namus 
Beda Littorijoj, Šiaurės 
Afrikoj. Per vėsulą ir lietų 
jie galėjo pasislėpti; pa- 

visos civilizuoto pa- si, kad išmokti vienas kito galiau jie prislinko prie 
‘namų. Jų kapitonas pasi-

Ašis reiškia, tiranija, ver- moksta vartoti 
gija ir žvėrišką suvaržy- reivio ginklus, 
mą žmonių. O.W.I. gun, šautuvą,

visus ka-
tommy- gybinis tuoj juos * įleido. 

anti-tankįVisas namas sukilo; vyrai

jis prabilo vokiškai, sar-

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton A ve., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-Ri




