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Kur Dingo Lietuvių Pulkai?

Komunistų spauda, kuri 
visuomet garsiai šūkavo, 
kad raudonosios armijos 
lietuvių pulkai išvaduos 
Lietuvą, dabar visai nutilo 
apie tuos “lietuvių pul
kus”. Kur dingo tie pulkai 
ir jų generolai?

Šiandien, kada Sovietų 
Rusijos raudonoji armija 
įžengė į Lietuvą, tai nesi
mato nei vienos žinutės, 
kad tai armijai vadovautų 
lietuviai generolai. Taip ir 
dingo komunistų skelbia
mi “lietuvių pulkai”. Gal 
sovietų karo vadai nepasi
tiki lietuviam karininkam, 
kad jų neleidžia į Lietu
vą?, o gal visos skelbiamos 
žinios apie “lietuvių pul
kus” buvo tik paprasta 
bolševikų propaganda?

Maskvos žinios pakarto
tinai skelbia, kad Pabalti
jo kraštuose raudonajai 
armijai vadovauja genero
lai Yeremenko ir Bagra- 
mian.

★ Gandai ne faktai, bet 
kaikurie laikraščiai deda 
žinias iš Turkijos ir Švedi
jos, kad vokiečiai planuoja 
siekti taikos. Jie mano siū
lyti, ar jau ir pasiūlė šiuos 
susitarimo punktus: 1) 
prašalinsią Hitlerį iš val
džios; 2) nutrauksią bom
bardavimą robotais; 3) at- 
steigsią valstybes ir Lenki
ją 1939 metų rubežiuose.

*

---------------------------------- e
MAKE EVERY 

PAY DAY 

BOND DAY
Join The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •

VOL. XXIX — No. 53.

Amerikos Kareiviai Davė 
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TEL. SOUth Boston 2680

Roma, liepos 13 — Ame
rikos penktosios armijos 
kareiviai sudėjo $3,900.00 
doleriu ir įdavė Popiežiui 
Pijui XII, prašydami, kad 
Popiežius sunaudotų tą 
dovaną, kaip jis geriausia 
galįs, gelbstant karo su
vargintus žmones.

Robotus Išrado Amerikoj 
Prieš 26 Metus
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ĮNINKĄS
PENKTADIENIS (Friday) LIEPOS (July) 14 D., 194-1 M. TEL. SOUth Bnston 2680 FIVE CENTS

N. A. Lietuvių Konferencijos Vadovybė, Liepos4

Brooklyno lietuvių kvis
lingų laikraštukas “L.” 
liepos 10 d. š. m. laidoje ra
šo, kad “Lietuvos merge
lės, Lietuvos motinos... 
ruošia gėles savo išlaisvin
tojams (suprask — rau
donarmiečiams. Red.) pa
dabinti”.

Toliau tas pats laikraš
tukas sako, kad “Lietuvos 
liaudis... raudonarmiečius 
pasitiks su gėlėmis. Maty
sime!”

Suprantama, kad kvis
lingų arba veidmainių bu
vo, yra ir bus. Brooklyno 
ir Chicagos kvislingai vi
suomet pasitinka raudon
armiečius su “gėlėmis”. 
Jie pynė, pina ir pins rau
donarmiečiams laurų vai
nikus. Kvislingų arba veid
mainių, beabejo, buvo ir 
Vokietijos okupacijos me
tu. Buvo ir tokių, kurie 
“gėlėmis pasitiko” nacius. 
Tačiau patriotingieji lietu
viai nepasitiko ir nepasi
tiks okupantų gėlėmis, nes 
jie žino, kad okupantai su
naikino viską kas lietuviš
ka - tautiška. Lietuvos gy
ventojai gerai pažįsta kaip 
nacius, taip ir Sovietų rau
donarmiečius ir raudonuo
sius civilius; jie žino, kad 
1940-41 m. daug lietuvių 
nukankinta kalėjimuose, 
apie 50,000 lietuvių išvežta 
į Sibirą. Lietuvos gy
ventojai Jabai abejoja, kad 
Sovietų pareigūnai būtų 
sušvelnėję, kad jie būtų iš
sižadėję žiaurumų.

Lietuvos partizanai 1941 
m. ginklu vijo bolševikus- 
okupantus iš Lietuvos, ly
giai taip pat, kaip jie vijo 
ir veja Vokietijos nacius.

Lietuvos gyventojai ge
rai žino, kad Sovietų rau
donarmiečių okupacija he
ra tai išsilaisvinimas iš 
vergijos, o tik iš nacių re-
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VVashington, D. C., liepos 
13 — Kai Vokietijos naciai 
oaleido taip vadinamas ro- 
botines bombas prieš Ang
liją, tai susidarė įspūdis, 
kad naciai išrado naują 
ginklą. Bet šiomis dieno-; 
mis išaiškinta, kad ameri
kiečiai panašias bombas 
išrado 1918 m. Amerikie-; 
čių išrastos bombos buvo 
geresnės, kaip dabar nacių 
vartojamos.

Jung. Valstybių laivy
nas 1918 m. Bellport, L. I. 
turėjo specialias platfor
mas toms bomboms paleis
ti į orą. Bandymai buvo 
Dadaryti ir pilnai pavyko. 
General Motors štabas la
bai daug prisidėjo prie tų 
bombų išradimo.

Taigi jau pirmame pa
sauliniame kare 
tomis bombomis 
duoti Vokietijos 
Berlyną ir kitus
bet karas greit pasibaigė, 
ir taip neteko išbandyti.

planuota 
bombar- 

sostinę 
centrus,
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Vaizdas prie So. Boston High School svetainės, liepos 4, So. Bostone. Pirmo
je eilėje iš kairės į dešinę: Dr. Petras Vileišis iš VVaterbury, Conn.; p. Leonar
das Šimutis iš Chicago, III.— Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas; kun. Pr. 
M. Juras, Lavvrence lietuvių par. klebonas, Konferencijos pamokslininkas: Ste
pono Dariaus Amerikos Legiono posto komandierius Juozas Lekys ir kun. J. 
Vaitekūnas, Providence lietuvių par. klebonas, kuris pasakė invokaciją Konfe
rencijoj.

Antroj eilėj: — James Smigias, Juozas Arlauskas, Dr. A. L. Kapočius, A. 
F. Kneižys, S. Michelsonas ir Dr. J. Charles Seymour.

Trečioj eilėj: J. P. Tuinyla, adv. Jonas J. Grigalius, Konferencijos Rengimo 
Komiteto pirmininkas, Įeit. Jonas J. Romanas.

Ketvirtoj eilėj: — Jonas L. Petrauskas, Juozas Valentas, Antanas Pastelis, 
Julius Sykes. i

Toliau — Stepas Jeneliūnas, Juozas Cidlevičius, Mikas Grilevičius, Marė 
VVinchus, Paulina Slažas, S. Kontautas, Leonas Eitutis ir kitilkitos, kurių pa
vardžių neteko sužinoti.

Vatikane Yra 41 Krašto Atstovai!
KETVIRTAM TERMINUI

4000 Alijantų Bombanešių 
Naikino Nacių Tvirtoves

Londonas, liepos 13 — Iš gus, patys Prancūzijos 
Anglijos ir Italijos keturi žmonės turės progą išsi- 
tūkstančiai Alijantų bom- rinkti sau vyriausybę, 
banešių lėkė į Vokietiją ir De Gaulle pareiškė, kad 
Prancūziją naikintų nacių Prancūzijos kariuomenės 
tvirtoves ir fabrikus. greitai prisidės prie Ali-

Amerikiečiai neteko 22 jantų kovai prieš vokie- 
lėktuvų. Penki Amerikos čius. Jis taip pat pareiškė, 
bombonešiai nusileido kad šią vasarą naciai bus 
Šveicarijoje. ; išvaryti iš Prancūzijos. Jei

Vokietijoje ir Prancūzi- bus išvaryti iš Prancūzi
joje pridaryta begaliniai jos, tai vokiečiai nebetu- 
daug nuostolių. Kažin ko- rėš kur kariauti, tik pa
de! sovietų Rusijos lakūnai čioje Vokietijoje nebeka- 
nebombarduoja Vokietijos riaus. 
fabrikų, jie dabar taip ar
ti vokiečių krašto? Sovietai Įspėja Rumunus

Pripažino De Gaulle 
Vyriausybę

Maskva, liepos 13 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
įspėjo Rumunijos vyriau- 

Washington, liepos 13 — sybę, kad ji tuojau pasi- 
Prezidentas Rooseveltas trauktų iš karo, kitaip jai 
pareiškė, kad šios šalies “bus panašiai kaip Suo- 
vyriausybė pripažysta ge- mijai”.
nerolo De Gaulle vyriausy-i Bei kaip Rumunams pa- 
bę ir išlaisvintos Prancū- sitraukti iš karo, kada vo- 
zijos dalys bus pavestos jo kiečių kariuomenės visur 
valdžiai, o karui pasibai- pilna.

Raudonieji Arčiau Latvijos
Vilniuje Žiaurios Kautynes

Vatikanas, liepos 13 — Portugalija, Dominikonų 
Keturiosdešimts vienas Respublika, Rumania, Sal- 
kraštas turi diplomatinius vados, San Marino, Slova

kija, Ispanija, Jungtinės 
Amerikos valstybės, Urug- 
uay ir Venezuela.

Jungtinių Amerikos val
stybių prezidentas turi

atstovus Vatikane. Tai y- 
ra: Argentina, Belgija, Bo- 
livia, Brazilija, Čilė, Kini
ja, Columbia, Costa Rica. 
Cuba, Ecuadoras, Airija, 
Suomija, Prancūzija, Vo- Vatikane asmeninį atstovą 
dėti ja Anglija, Guatema- su ambasadoriaus titulu, 
a, Haiti, Hondūras, Ven-j 
grija, Italija, Japonija, Ju
goslavija, Liberia, Lietuva,! 
Monaco, Nicaragua, Malta, j 
Panama, Peru, Lenkija,

Lenkai Gavo Įsakymą Pra
dėti Ofensvvą Prieš 

Vokiečius
Londonas, liepos 13 — 

i Praneša, kad Lenkijos 
! partizanai, kurie visą lai
ką veikė požemyj, gavo į-

VVashington, liepos 13 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė viešai kad jis pri
siims būti kandidatu Jung
tinių Amerikos valstybių 
prezidentu ketvirtam ter- 

; minui, jei demokratų par
tijos delegatai jį išrinks. 
Jis pasakė, kad norėtų pa
sitraukti iš viešojo politi
nio gyvenimo, bet jeigu 
žmonės “balsavimais įsa
kys būti prezidentu, jis

tarnausiąs”. Demokratų 
partijos konvencija įvyks' 
kitą savaitę.

Respublikonai išrinko}
kandidatu į prezidentus 
Thomas Dewev. Taigi bal
savimai lapkričio mėnesy
je išspręs kas bus prezi
dentu: Rooseveltas ar
Dewey. Karo eiga daug 
prisidės prie prezidento 
rinkimų.

GANDAI APIE SOVIETŲ RUSU- 
VOKIEČIŲ TAIKĄ

Londonas, liepos 13 — galybę, gi rusai tik žygiuo-

žimo ir patekimas i raudo
nųjų vergiją.

Demokratija kovoja 
jrieš vergiją ir už laisvę ir sakymą pradėti ofensyvą 
nepriklausomybę visų tau- ppįgš Vokietijos nacius Diplomatiniuose sluoks- 

T--x- Len|ęįjoj niuose eina gandai, kad vo-
Lenkijos valdžia ištre- kiečiai bando kaip nors su-

!
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1940 iru £&§kui atėjo vo
kiečiai, dabar vėl grįžta 
rusai. Kiek mūsų tėvynė 
nukentėjo nuo priešų, kiek 
žmonių išvežta į Rusijos 
Sibirus, į Vokietijos fabri
kus, niekas tikrai negalės 
suskaityti bei aprašyti.

Ar Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma, kaip 
buvo per 22 metus? Ji ne
nori nei vokiečių, nei so
vietų Rusijos globos. Mū
sų viltis yra prezidento 
Roose velto ir Winston 
Churchill užtikrinimai At- 
lantiko Čarteryje, kad 
kiekvienai tautai bus duo
ta proga laisvai išsirinkti 
vyriausybę ir laisvai tvar
kytis. Prezidentas Roose- 
veltas, kalbėdamas apie 
Pabaltijos valstybes, Lat
viją, Estiją ir Lietuvą, va
sario 12 d., 1943 m., pasa
kė: “Jos vėl bus savo liki
mo valdovės... neturi būti 
niekur jokios abejonės.

Londonas, liepos 13—So
vietų Rusijos kariuomenės 
įsiveržė į Lietuvą ir varosi 
į Kauną. Žiaurūs mūšiai 
eina Vilniaus gatvėse, nes 
čia naciai kovoja prieš ru
sus, kad Hitlerio didžioji 
armijos dalis galėtų pasi
traukti iš Lietuvos. Vienos 
sovietų kariuomenės dalys 
kovoja Vilniuje, kitos užė
mė Uteną ir varosi gilyn į 
Lietuvą, kad užimti Kau
ną ir pasivaryti į Rytų 
Prūsiją.

Iš Zurich pranešama, 
kad vokiečiai iškrausto fa
brikus iš Rytų Prūsijos. 
Kitos sovietų armijos da
lys jau arti Latvijos.

Iš Berlyno per radio buvo 
paskelbta, kad “priešas 
prie vartų”. Vokiečiai pri
pažįsta ,kad sovietai prasi
mušė į vakarus nyę Vil
niaus ir varosi link k io. 
Nuo Kauno iki Ryt Prx i 
yra tik 40 mylių. Taigi voX ,<ad Alijantų nepakeičia- 
kiečiai čia mato sau rimtą mas tikslas yra grąžinti 

pavergtoms tautoms jų 
šventas teises”. Ir kalbė- 

Tęsinys 2-ame pusi.

kiečiai čia mato sau rimtą 
pavojų.

Viduriniame fronte so
vietų armijos esą netoli 
Pinsko ir varosi gilyn į 
Lenkiją, užimti Brest-Li- 
tovską. Rusai užėmė Lidą, 
Slonimą, Woronową ir va
rosi į Gardiną ir Balstogę.

Rusai varysis per Lietu
vą i Ryt Prūsus, kad ap
supti nacių kariuomenes 
Latvijoje. Estijoje ir Lie
tuvoje. Jei rusai pasieks 
per Lietuvą Baltijos jūros 
krantus, tada naciams ne
bus kaip ištraukti savo ka
riuomenių iš Pabaltijos 
kraštų. Vienatinis kelias 
tai jūra, o kada Alijantų 
oro galybė yra didelė, na
ciai neturės progos laivų 
pristatyti...

Lietuva jau trečią kartą 
šio karo metu naikinama. 
Pirmiausia atėjo rusai

ja pirmyn, bet nedaužo Vo
kietijos karo ginklų fabri
kų. Kaip ten nebūtų, sun
ku tikėti, kad Stalinas da
bar darytų taiką su Vokie- 
tiia: viena, kad jis yra pa
sižadėjęs Amerikos ir An
glijos vadams atskiros tai-

Itų, didelių ir mažų. Lietu
vių tauta yra su demokra-j_
jja, ir todėl nesustos ko- mįme nestato jokių sąlygų daryti taiką su sovietų Ru- 
vojus prieš okupantus, kol ^1 kooperavimo su sovie- sija.

« 4- ~ • • 1-1 T A • 1 I

Spėjama, kad Hitleris 
sutiktų taikytis su Stalinu.

i jei sovietų Rusijos dikta- , ,
'torius sutiktu priimti Hit-1kos nedaryti, o antra arg>i 
jlerio - Stalino nustatytas i lis neįtikėtu Hitleriui, jog 
1 sienas 1940 metais, kada' karta buvo nusitarę -

ji neatgaus laisves ir ne- tais nei dėl duoto įsakymo 
priklausomybės. I pradėti ofensyvą.
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Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, liepos 15 d., 2 vai. po pietų vėl turėsime 

progą klausytis gražių lietuviškų liaudies dainų, mu
zikos ir pranešimų. Pasukite savo radio rodyklę ant 
1150 kilocycles ir klausykitės programos iš WC0P, 
Boston, Mass.

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

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORv/ood 1449.

jie pasidalino Lenki ją ir ,lseJ° karas- 
rusai užgrobė visas Pabal-} 
tijos valstybes. Žuvo Amerikos Submarinas

Tai yra gandai, kiek juo
se tiesos, trumpa ateitis 
parodys. Vienas faktas yra Amerikos 
tas, kad sovietų Rusai da-jS-28 žuvo Pacifiko vonde- 
bar būdami taip arti Vo- r;~ 
kietijos nebombarduoja 
Hitlerio tvirtovių, Vokieti
joje fabrikų.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai turi skristi tolima 
kelionę naikinti nacių karo1 ~Pirk Defense Bonds ir SUn’^ ‘

VVashington, liepos 13 —
submarinas

I

nyne ir su juo 60 jūreivių.
Jūros giluma neduoda 

jokios vilties, kad subma- 
rinas būtų kada nors iš
keltas.

J ŪSC DYLERIS
ĮVERTINS

SUGRĄŽINIMĄ

PltKUIItK ULE
TUŠČIUS BUTELIUS

HAFFENREFFER & CO., ING, BOSTON, MASS.



DARBININKASPenktadieaus, Liepos 14.1944 •

ĮVAIRIOS žinios
Raudonieji Arčiau Latvijos

9_____________  1 Londonas, liepos 13 —
mai” buvo, bet reikia žino
ti, kad tada buvo Lietuvo- 

] je pusė milijono Rusijos 
kareivių. Lietuvos pilie
čiams buvo prievarta įsa
kyta balsuoti. Kandidatus 
paskyrė Maskva. Visi kan
didatai buvo komunistai 
arba komunistams parsi
davę žmonės, ir jų tik vie- 

Atitiko nas Nebuvo pasi-
rinkimo.

Ir komunistų laikraštis 
“L.” kiek laiko atgal rašė: 
Jei nepatiko kandidatai 

žmonės galėjo balsuoti 
prieš arba tuščią balotą į- 
mesti”. Bet jei balsuoti 

‘ j Pneš- tai reikia turėti kitą
vą grąžins lietuviams vai- k"d .
dyti. Amerikos kariuome
nės išviję nacius iš Italijos 
dalių, paveda jas patiems 
italams valdyti. Amerikos 
ir Anglijos kariuomenės 
išvarę nacius iš Prancūzi
jos dalių, paveda patiems 
prancūzams jas valdyti. 
Taip turėtų ir Stalinas pa
daryti, jei norėtų garbin
gai išlaikyti savo žodžius 
•ir sutartis.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybės niekada nepripa
žino, kad 1940 metais Lie
tuvos žmonės “balsavi
mais” nusprendė prisidėti 
prie sovietų unijos. Komu
nistai rėkia, kad lietuviai 
nori būti po sovietų Rusi- į______ ~ ____
jos globa, kad, sako: “buvo1 riausybės nesutiks, 
rinkimai kandidatų ir bal 
savimais prisidėta prie so- tuvoje. Lietuva nenori lik- 
vietų unijos”. Taip “rinki- ti okupantų vergijoje.

Pradžia 1-mame puslapy j 
damas Kalėdų išvakarėse, 
1943 m. Rooseveltas pasa
kė: “Sprendimas, kad ga
lingieji valdys silpnesnius 
yra mūsų priešų nusista
tymas, o ne mūsų, ir mes 
tokį sprendimą atmeta- 
me .

Sovietų Rusija yra vė
liau pasirašius -----------
Čarterį, gegužės 26, 1942, 
“kad neieškos užvaldyti 
kitų valstybių ir nesikįš į 14 
kitų tautų vidujinius rei
kalus”.

Jei Stalinas laikysis savo 
žodžio, duoto Churchill ir 
Rooseveltui. 1

Nuo birželio mėnesio pra
džios Prancūzijoje ir Rusi
jos karo frontuose paimta 
33 vokiečių generolai į ne
laisvę. Jei tiesa, tai greitai 
nacių kariuomenės pasi
liks be generolų. Kaip tiek 
generolų patenka į nelais
vę, nežinoma. Nes genero
lų vieta būti saugiai už 
mūšių fronto ir visą diri
guoti. Geras generolas ne- 
išsistato save į pavojų.

Gal nacių generolai, ži
nodami karo praleimėjimą 
ir bijodami Hitlerio, pasi
duoda į nelaisvę.

, kad balsuoti 
už. Taigi patys komunis
tai pripažįsta, kad toki rin
kimai į seimą buvo nelega
lūs. Tas pats komunistų 
laikraštis dar sako: “Kas 
tada jau taip baisaus ta
me, kad žmonėms buvo į- 
sakyta dalyvauti baisa vi-; 
muose”. Tik tas, kad žmo
nės neturėjo laisvės. To
kios prievartos nėra jokia
me demokratijos krašte. 
Šautuvą įsmeigus į nugarą 
varyti žmogų balsuoti, nė
ra laisvė. Taigi tie “rinki
mai” buvo žmonių teisių 
paneigimas.

Mes pilnai pasitikime, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas savo žodį išlaikys, ir 
Amerikos ir Anglijos vy- 

, kad 
sovietai viešpatautų Lie-

Naciai Naikina įmuro 
Uosta

2

Trijų aukštų pastatas, kuris tarnauja Pietiniame 
Pacifike mūsų marinams, kaip observacijos bokštas.

ALIJANTAI PAĖMĖ 54,< 
NACIŲ Į NELAISVĘ

»
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Liepos 4,1944 - So. Boston, Mass. ___ '
pergyventų vargų. Yra 
aišku, kad karas neatsi
žvelgia į apsaugojimą der
liaus. Karas pasirenka sau 
tinkamiausį kelią, koks jis 
nebūtų — per javų laukus, 
per pievas, ir tam panašiai 
ir žygiuoja sau norima 
kryptimi. Taigi šiuo atve
ju ir ant Lietuvos krito da
lino sunaikinimo banga ir 
ne vienas ašarojantis ūki
ninkas matys savo sun
kaus darbo tik sunaikini- 

i mo likučius. Tokie reiški
niai jau Lietuvą palietė 

'per pirmąjį pasaulinį karą 
I ir šiuo atveju nebus išim- 
ities.

Žiaurūs Mūsai Prancūzijoje

Roma, liepos 13 — Ame
rikos kariuomenės yra ne
toli Livorno, svarbaus uos
to, ir naciai pradeda nai
kinti uosto įrengimus, 
prieš pasitrauksiant.

Nacių pasipriešinimas 
Italijoje didėja, kaip Ali
jantų kariuomenės artėja 

' Florencijos ir Pisos nacių 
apsigynimo linijų.

Andrijos jūros pakraš
čiuose Alijantų kariuome
nės užėmė Ošimą miestą ir 
varosi link Ancona uosto.

Sakoma, kad naciai su
darė tvirtas apsigynimo 
vietas šiaurės Italijoje.

i

Bombarduoja Japonijos 
Salas

Londonas, liepos 13 — A-. vieną žingsnį Prancūzijo-! 
merikos kariuomenės, už-'je. Generolas Eisenhower 
ėmusios La Haye du Puits, pareiškė, “karas dar bus 

ilgas ir kovos žiaurios”...varosi link Lessay. Sako
ma jie esą tik porą mylių 
nuo minėto miesto, bet su
tinka smarkų vokiečių pa
sipriešinimą.

Amerikos kariuomenės 
taip pat esą visai netoli St. 
Lo, gi britų ir kanadiečių 
armijos kovoja prieš na
cius už Caen, netoli Eter- 
ville. Naciai žiauriai kovo
ja.

Britų armijos daliniai 
buvo persikėlę per Odon 
upę ir pasivarė į Maitot 
miestą, bet turėjo pasi
traukti atgal, kada vokie
čių galybė buvo nenugali
ma.

Naciai kovoja už kiek-

1,200 OombaneškĮ Puolė 
Munichį

Iš Vyriausio Ekspedici- 
cijos Centro, liepos 13 — 
Jung. Valstybių aštunto 
oro jėgų mažiausia 1,200 
sunkiųjų bombanešių ir a- 
pie 750 palydovų lėktuvų 
nulėkė į pietvakarinę Vo
kietiją ir per dvi dienas 
bombardavo Munichą ir 
kitus nacių centrus.

Dvidešimt šeši alijantų 
bombanešiai negrįžo, iš 
kurių devyni nusileido 
Šveicarijoj.

•
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Londonas, liepos 13 — A- 
lijantai, bekovodami Pran
cūzijoje, paėmė 54,000 na
cių kareivių į nelaisvę.

Kiek išžudyta nacių ne
galima tikrai žinoti, tik iš 
pranešimų žinoma, kad na
ciai kovoja iki paskutinių
jų

Washington, liepos 13 — 
Amerikos kariuomenės už
valdė Saipan salą, kurioje 
taip žiauriai Japonai kovo
jo, taikosi užimti Guam ir 
Rota salas.

Japonijos vyriausybė 
pripažįsta, kad Amerikos 
lakūnai smarkiai bombar
davo tas salas ir taip pat 
Tinian salą. Neapleista ir 
Truk, Woleai, Yap ir pa- 
lau...

Iš Saipan salos Ameri
kiečiai turės trumpą kelią 
lėktuvais bombarduoti Ki
nijos pakraščius ir pačią 
Japoniją.

Japonijos karalystė siau
rėja. Kinijoje, Japonai ne- 
atsilaiKo prieš Kiniečių ar
mijas Hengyang provinci
joje.

Graiky Premjeras Atsisakė 
Tartis Su Partizanais

D’Argenlieu, buvusio Ko
vojančių Prancūzų Vy
riausio Komisijonieriaus 
artimas draugas ir ben
dradarbis, kuris yra kuni
gas ir buvęs Karmelitų Or- 
deno provinciolas.

Gen. de Gaulle, būdamas 
Washingtone, liepos 9 d. 
dalyvavo šv. mišiose.

Cairo, liepos 13 —(ONA) 
Praneša, kad Graikų val
džios ištremime premieras 
George Papandreou atme
tė pasiūlymą vykti į Grai
kijos kalnus ir tartis su 
partizanų vadais, kad pa
gelbėti sudaryti tautinę 
vienybę.

Šiais laikais santykiai 
tarp graikų valdžios Caire 
ir požemio grupių Peea 
(kalnų komiteto), kaip at
rodo, yra visiškai nutrūkę.

Mirė Dr. Frederick Kins- 
man—Atsivertėlis Vyskupas

Kun. Švagždys — Ame
rikos Lietuvių Tarybos na
rys apgailestauja, kad dė
lei blogos sveikatos negali 
dalyvauti šiame susirinki
me.

Šis susirinkimas, kad ir 
mažos Amerikos lietuvių 
visuomenės dalies susirin
kimas, o vistik gali ir turi 
įnešti savo dalį į brangų 
lietuviams Lietuvos nepri-i 
klausomybės atvadavimo 
darbą.

Šiandien kada ant vokiš-į 
kai darganotos Lietuvos I 
padangės vėl slinksta juo
dai kruvini Sovietų debe
sys įtempkime visas geres
niąsias žmogaus jėgas su 
rasti tinkamiausį kelią į 
Lietuvos Nepriklausomy
bę.

Naudokime savo pastan
gose mums Dievo duotą di
džią galę — skaistų protą 
ir išmintį, nepamiršdami 
vistik, kad šioji aukščiau
sioji žmogaus gale labai 
reikalinga jos Kūrėjo pa
ramos.

Tokie tai linkėjimai šiam 
susirinkimui sergančio A-; 
merikos Lietuvos Tarybos 
nario.

Lewiston, Me. — šiomis 
dienomis mirė Dr. Frede
rick J. Kinsman, katalikas 
prakalbininkas ir autorius, 
sulaukęs 72 m. amžiaus. 
A. a. Dr. Kinsman, atsiver
tėlis į katalikų tikėjimą, y- 
ra buvęs protestantų kuni
gu ir vyskupu. 1919 m. me
tė protestantizmą ir perė
jo į Katalikų Bažnyčią. Vė

jo

v *

iliau priėmė katalikybę 
tina ir sesuo.

Wa1lace Rėmėjai Susirūpinę

★ Žinios iš Pacifiko skel
bia, kad užėmimas salos 
Saipan, Dėdei Šamui kai
navo — 2359 žuvusių, 11,- 
481 sužeistas ir 1213 din
gęs be žinios. Tai pranešė 
Laivyno Sekretorius Wa- 
shingtone.

Washington, D. C., liepos 
13 — Prez. RooseveltaS kol 
kas tyli dėl vice-prezidento 
Wallace kandidatūros. 
Kaip žinoma, kandidatas į 
prezidentus turi pirmeny
bę pasirinkti kandidatą j 
vice-prezidentus.

Vice-prezidento Wal’ace 
rėmėjai labai susirūpinę 
dėl prez. Roosevelto tylėji
mo. Yra įvairių kalbų dėl 
kandidato į vice-preziden
tus.

Lietuviškieji Rašytojai 
Angliškai

De Gaulle Kanadoj

★ Nacių naujas būdas 
bombarduoti Angliją, taip 
vadinamais robotais, tai y- 
ra orlaivio išvaizdos rake
tos būdu atšauta bomba, 
kuri gana iš toli atskren
da į jai skirtą vietą, labai 
vargina Londoniečius. Vė
liausios žinios skelbia, kad 
paskutinieji robotai at- 
skrendą be jokio triukš
mingo balso. Taip, kad ir 
apsisaugoti nėra galimy
bės. Tas išradimas gana 
savotiškas ir daug daro 
britams nuostolių. Buvo 
žinių, kad ir amerikiečių 
nemažai žuvo nuo robotų 
veiklos.

Ottawa, Canada, liepos 
13 — Prancūzų vadas, gen. 
Charles de Gaulle iš Jung. 
Valstybių nuvyko į Kana
dą, kur jis labai maloniai 
sutiktas Jis aplankė Oue- 
bec ir Montreal.

Kai gen. de Gaulle lankė
si Jung. Valstybėse, tai ki
lo klausimas dėl jo religi
jos. Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad gen. Charles 
de Gaulle paeina iš tra^ici- 
jinės ir visiškai katalikiš
kos šeimos; jo tėvas buvęs 
Katalikų kolegijos, Pran
cūzijoj, profesorium; ir 
kad generolas savo jauno
se dienose buvo bendra
darbiu katalikų žurnalo 
“La Revue dės Jeuncs”. Į- 
žymus prancūzas viršinin
kas Washingtone liudija, 
kad gen. de Gaulle yra 
praktikuojantis katalikas. 
Taipgi esą faktas, kad gen. 
de Gaulle yra admirolo

(LKFSB) Yra daroma 
žygių išleisti anglų kalba 
lietuviškų geriausių apy
sakų rinkinį. Jau keletas 
žmonių sutiko išversti po 
vieną kitą apysaką.

Atsiradus daugiau dar
bininkų, tikimasi, kad bū
tų galima išleisti gražią 
“Anthology of Lithuanian 
Short Stories”. Apskritai 
reikėtų susirūpinti mūsų 
kultūros ir meno plates
niu atskleidimu pasauliui. 
Labai nesmagu, kada besi
domintiems žmonėms be
veik nėra ko nurodyti iš 
lietuvių literatūros, kuri 
būtų išversta į anglų kal
bą, nors gerų veikalų lietu
vių literatūroj turime ne
mažai.

•

★ šiomis dienomis kiek
vieno lietuvio kreipia dė
mesį karo frontas, kuris 
vyksta Lietuvoje. Nėra a- 
bejonės, kad ir kiti karo! 
frontai kelia žingeidumą, 
bet šis Lietuvoje vykstan
tis turi pirmenybę, nes iš 
ten atkeliavęs lietuvis vis 
dar lyg sapne mato kiek
vieną takelį, kelelį, laukelį, 
pievą, upelį, miškelį ar kal
nelius. Tie vaizdai dabar 
budina mintį, kad ten vyk
sta kruvini mūšiai tarp na
cių ir raudonosios armijos, 
o tas viskas dedasi ant tė
viškės laukų, kaimuose ir 
miesutose bei miesteliuo
se. Tos kovos anų dviejų 
milžinų ir neša nelaimę vi
sam kraštui. Bet lietuvio 
širdis jaučia, kad tik per'į 
vargą laimės laisvę. Kaip 
tas auksas ugnyj išdegtas 
palieka vertingas, taip ir 
tautos mokinasi ateičiai 
semtis stiprybės iš savo

‘ ★ Paskutinių kelių dienų 
žinios kartotinai kartoja, 
kad Vilnius apsuptas, kad 
Vilniuje gatvėse eina gat
viniai mūšiai. Atrodo, kad 
Vilnius atsparesnis prieš 
Sovietų armiją negu, kad 
buvo Minskas. Toliaus ži
nios skelbia, kad giliausiai 
raudonoji armija yra įsi
veržus tai Utenos apylin- 

\ kėje ir pasiekę pačią Ute
ną. Kitas frontas yra pa
siekęs nuo Lydos Vosyliš- 
kes, Varėnos stotį ir Valki
ninkus. Taip sakant toje 
vietoje yra pasiekę seną 
Lietuvos - Lenkijos rube- 
žių. Reiškia mūšiai eina 
ant seno Lietuvos - Lenki
jos rubežiaus. Ar ilgai ten 
frontas užtruks, parodys 
laikas. Bet jau visa Lietu
va mato kas jos laukia. 
Žinios taipgi skelbė, kad 
vokiečiai uždarė savo Prū
sų rubežių ir neįsileidžia 
iš Lietuvos jokių pabėgė
lių. O vis tik matyt yra ir 
tokių asmenų, kurie neno
rėtų sulaukti Sovietų kerš
to. Čia ir vaizduojasi lietu- 

: viui žūt-būtinė kova. Jeigu 
mirt, — tai mirt garbingai. 
Reikia manyti, kad šios 
mintys pakels nevieną lie- 

j tuvį ant kojų su ta minti- 
imi, kad, ar neatėjo laikas 
vyti priešą bėgantį ir prie
šintis ir vėl naujai okupa
cijai. Žinoma, čia dar nėra 
joki faktai, bet galimybės 

į ir tokios gali būti, jeigu 
įtik pakaktų jėgų.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.
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Grafton Avė., Islington Mass.
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PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOh-RPirkite Karo Bonus ir 

Štampas

Rerkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
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Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944
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Gramozdiški Azijatų Užtarėjai
Garsusis rusų poetas Puškinas, pranašaudamas j 

apie būsimą savo garbę, pasisakė maž daug šitokiais | 
žodžiais:

Pasklys apie mane garsų po visą Rusiją didingą; 
Mane išvardys kiekviena ten esant kalba:
Ir slavų išdidus anūkas, ir suomis, ir nūnai laukinis 
Tunguzas, ir Stepų bičiulis kalmukas.

Puškino pranašystė išsipildė. Dabar jį visi žino. 
Ir pirmiau jį ignoravęs rusų bolševikas, ir tunguzas, 
ir buriatas, ir bendrai kiekvienas Rusijos azijatas. Vi
si laimingi: Puškinas, Rusija, ir azijatai. Ir mūsų bol
ševikai - nykštukai sumanė pasidžiaugt svetima laime 
— “na čužom piru pochmielje” (išsipagiriojimas nuo 
svetimo pokilio). Ir jiems džiugu, kad tremtinių lietu
vių vaikai, prievarta mokomi marksizmo, palinksmina 
azijatus savo lietuviškais kūrinėliais. Girdi, Tarybos 
lietuviai garsina Lietuvos vardą azijatų tyruose. Jei 
Lietuva būtų nepriklausoma ir didinga, tai toks pri- 
dėčkas jos tautinei garbei būtų malonus plkusas. Bet 
dabar Lietuva dvigubai pavergta — ir nacių, ir sie
kiančių ją “išlaisvinti” bolševikų, kurie yra užsimoję 
visiškai išrauti jos tautinius požymius ir net jos vardą 
galų gale nuo žemėlapio nušluoti, pagal jų naująjį 
himną: “Neliečiamųjų laisvųjų respublikų sąjungą 
amžinai subūrė didingoji Rusija”. Kitais žodžiais, 
“laisvosios respublikos” bus neatpalaidojamai įjung
tos į Rusijos Sąjungą. Tokios padėties akyvaizdoj 
džiūgauti, kad lietuviai garsina Lietuvos vardą azijatų 
tarpe, reiškia tą patį, ką suruošti beprotiškus šokius 
ant Tėvynės kapo.

Toks palyginimas savaime siūlosi, bet mūsų nykš
tukai prieš tai protestuoja. Sako, čia žeminama azija
tų garbė. Juk ir Kristus esąs azijatas, nes gimęs Azijos 
daly Palestinoj. Argumentas atrodo nepaliečiamas, 
bet, deja, jis veikia abiem galais. Jei jau taip toli nuei
ta, tai galima eiti iki Adomo, kurs taip pat yra kilęs iš 
Azijos. Tad visa žmonių giminė susidaro iš azijatų. Ką 
į tai pasakys antropologai ? Pagaliau ir visa žydų tauta 
turėtų būt prie azijatų priskaitoma. Ką į tai pasakys 
Izraeliaus sūnų vadai? Ar ne priseis mūsų sumaniam 
nykštukui atsiimti savo teoriją ir dar gi su nuolankiais 
pasitupčio jimais ?

Azijatai azijatams nelygūs. Yra ir kultūringų azi
jatiškų tautų. Bet čia kalbama apie skurdžiuosius Ru
sijos azijatus, į kurių sritis buvo ištremti geriausi Lie
tuvos piliečiai. Tai didelis lietuvių tautai pažeminimas, 
iš kurio tiktai išdavikai tegali pasidžiaugti. K.

Airiai “Pryčina” Lietuviams

Vaizdas sugriauto Casterforte, Italijoj miestelio. 
Ten trūko vokiečių laikoma Gustav linija. Matomas 
tarys - amerikietis tikrina, ar neliko kur kokis gyvas 
ar negyvas nacis.

girsti mūsų “pažangieji” politi
kieriai, mūsų ištautėję lietuviai. 
Per dažnai mes girdžiame nuo 
lietuviškų “amerikonų”: “Man 
nerūpi Lietuva, tenai negrįšiu. 
Amerikoje baigsiu savo dienas, 
taigi rūpi tik Amerika”. Toks 
menkutis žmogelis būtų išgirdęs 
nuo airio: “Tik kas myli savo 
tėvų žemę, yra naudingas Ame
rikos pilietis”.

Bostono Konferencijoje daly
vavo ir mūsų “pažangieji” lie
tuviai; girdėjo ir jie kaip airiai 
kalbėtojai drąsiai tvirtina tiky
bos svarbą vsose gyvenimo sri
tyse. Buvo gaila klausytis kaip 
vienas lietuvis kalbėtojas var
žėsi, prakaitavo. Kaip dabar 
jam kalbėti, ir netarti nė vieno 
tikybinio žodžio, kai airiai visą 
jų kalbą pamatuoja ant tiky
bos. Užgausi “pažangiuosius” 
jei seksi airių kalbėtojų pavyz
dį! Užgausi katalikus jei ne vie
no tikybinio žodžio neištarsi. ( 
Tai kaip ne kaip jis ištarė žo
dį “Kristų”. Tai jo vienatinis 
tikybinis žodis. Bet būtų geriau, ' 
kad jis tai nebūtų padaręs, nes 
jam reikėjo iškreipti tą žodį,— 
kad jis reikštų ne tą ką katali
kai supranta. Mat savo kalboje 
jam prisiėjo linkėti, kad atsi
rastų lietuvių tarpe naujas va
das, kaip ir naujas Kristus. Ką 
tai reiškia? Kokį jis naują Kris
tų siūlo? O Tą Kristų, kurį 
krikščionys pažįsta — nebetin
ka būti lietuviams vadu? Lietu
vių — netik lietuvių, bet ir visų 
tautų čia tai pamatinė klaida— 
kad jie atmeta Kristų ir ieško 
naujų vadų, naujų Kristų. 
Suranda vieni sau Hitlerį, kiti 
Staliną. Ar panašių vadų ir lie
tuviai ieško?

Lietuvių silpnybė, kad jie ne
lietuvių tarpe kompromisuoja 

’ savo tautybę; nekatalrkų tarpe 
kompromisuoja savo tikybą. Ai
riai nekompromisuoja nei savo 
tautybės, nei tikybas, ir čia jų 
stiprybė.

Daug šimtmečių anglai žiau
riausiais būdais mėgino airių 
tautybę išnaikinti, bet jiems ne
pasisekė. Airiai beveik prarado 
savo kalbą, bet iškovojo sau ne
priklausomybę, ir vėl surado 
savo kalbą, ir atgimdė savo kul
tūrą. Ir šiandien, maža Airija, 
arti Anglijos, per kurią Vokie
tija galėtų užpulti Angliją — • 
visvien išlaiko savo neutralumą 
prieš galiūnus.

Galingos tautos, Anglija ir 
Vokietija nusilenkia prieš Airi
jos pasiryžimą. Kad mūsų lie
tuviai turėtų tokį ryžtingumą! 
Bet ne! Net ir be jokios prievar
tos, lenkiasi mūsų lietuviški 
“amerikonai” anglo - saksams: 
lenkiasi Lietuvos “mylėtojai” 
vieni vokiečiams, kiti komunis
tams.

Brooklyn Tabletė rašo Ian 
Ross MacFarlane apie Airijos 
vadą Eamon De Valera. Pava
dino jį Dievo mylintį “taois- 
each” (vadą), kuris seka savo 
gyvenime Kristaus dorybes. 
(Ne kokio ten naujo Kristaus, 
bet to, Kurį krikščionys pažįs
ta). Rašo MacFarlane, kad 
praeityje Airijoje dvasios vadai 
buvo ir politiški vadai, nes ki
tų vadų nebuvo. Bet mūsų lai
kais kunigai nedalyvauja politi
koje, nes kaip pasakė Kardino
las McRory, 81 metų gerbiamas 
ir mylimas vadas, Airija tarp 
svetiškių susirado vadų, ku
riems galima pasitikėti, kad jie 
tarnaus Dievui ir žmonijai. Kad 
ir mūsų lietuviai kunigai galėtų 
pasitraukti iš politikos! Bet tas 
tik tada bus galima, kai lietu
viai suras tarp svetiškių tokių 
vadų, kurie patarnaus Dievui ir 
žmonijai.

Ar gali lietuviai pasitikėti sa
vo vadams? Kaip jie tarnaus 
Dievui, kad netiki į Dievą? Ar 
paniekinti tikybą — tarnavi
mas Dievui? Ar tai tarnavimas 
Dievui kai laikraščiuose pa-

Į

TĖVYNĖS BALSAS
Tamsią nemigo naktį iš- vių kapų aidus, pamatyda- 

girdau Tėvynės balsą. Pa-, vau tvirtas, aukštais kuo- 
žinau kitados jį po šiaudi-'rais į dangų kylančias pi- 
niu tėviškės stogu, virpėjo i lis ir nekaltų mergelių 
jis jaunos širdies stygose J kurstomą šventojo židinio 
sėdint mokyklos suole, į ugnį. Dažnai virpėdavo iš 
prisiklausiau jo melodijų' džiaugsmo širdis klausan- 
šlamančiuose miškuose.

Laimingos tai buvo die
nos klausantis Motinos Tė
vynės žavingų praeities 
pasakų ir didžių ateities 
planų.

Šaltą žiemos vakarą, pri
siglaudęs prie josios krū
tinės, išgirsdavau sentė-

Dažnai airių ydos įkirėjo lie- gressman MacCormack norėtų 
tuviams ir daug dėl jų turėjome' pasilikti “Leader of the House”. 
nukentėti. Bet airiai turi ir gerų Taigi kalbėdami lietuviams jie 
ypatybių iš kurių lietuviai gale- ■ turėjo gerai apgalvoti, kad ne- 
tų daug pasimokyti. 'pasakytų jokių nesąmonių prie

Kaip nepeiksi airius, jie vis'’"“" --- --«•••**
užima valstybėje aukštas vie
tas: ir norėdami apvaikščioji- 
mą padaryti reikšmingą turime 
ir juos pakviesti. Taip Bostone 
ir padaryta. Lietuvių Konferen
cijoje, Liepos 4 d. buvo pakvies
ti Bostono Mayoras Maurice To- 
bin ir Congressman John W. 
MacCormack. Mayoras Tobin a- 

. teinančiuose rinkimuose kandi
datuoja į Gubernatorius: Con-

kurių galėtų prikibti jų politiš
ki oponentai. Ir šie politiškai 
susipratę vadai padarė šiam 
korespondentui didelį įspūdį kai 
jie viešai gyrėsi, kad jie myli 
netik Ameriką, bet ir jų protė
vių žemę — Airiją. Ir pasakė jie 
lietuviams pamokslus raginda
mi juos, kad ir lietuviai neuž
mirštų savo Lietuvos; ir nepa
neigtų savo tikybos. :

Turėtų tokius pamokslus iš-

tis apie didžiųjų kunigaik
ščių žygius ir jų laimėji
mus. Pasinėręs žavingoje 
praeities mitologijoj gir
dėdavau persekiojamo Vi- 
tuolio raudą, matydavau 
patekusios kryžiuočių ne
laisvėn Zubrio mergelės 
ašaras, — o ankstų pava
sarėlį pravirkdavo kartu 
su gegute kare žuvusio 
brolelio.

Kai kada ir liūdnos bū
davo motutės pasakos. Ji 
pasakojo apie sunkius lai
kus: lenkų unijas, ilgas ru
sų vergovės dienas, Mu-j 
ravjovo iškartus laisvės j 
kovotojus ir nepalaidotus' 

i ištikimų sūnų kaulelius 
Sibiro stepėse.

Tada pabusdavau iš sal
džios svajonių karalystės 

' sapnų, pajusdavau širdy 
kartumą, bet skausmo 
priežasties dar nesuvo
kiau.
— Užteks, sūneli; per

daug tave privarginau sa
vo pasakomis, — ir pagul- 
džiusi mažon lovelės, leido 

Ar sulauks Lietuva keliauti tikrojon sapnų ša
lin.

Motinos meilės globoje 
išaugau į tvirtą vyrą ir, 
stebėdamas laiko reiški
nius. pradėjau tikėti gra
žia tėvynės ateitimi. Iš ti
kro, dvasinis ir kūrybinis 
gyvenimas virte virė. Mie
stuose ir kaimuose vienas 
po kito dygo mokslo židi
niai, kuriuose brendo tau
tos ateitis. Poetai atrado 
paslėptąją Homero lyrą ir 

į savo veikalais užpildė 
knygynų lentynas. Aukš
tąsias kalvas puošė Dievo 
namai, kur žmonių širdys 
kalbėjo su Dievu, o jų mal
dos pramušdavo dangų. 
Visa šalis puošėsi slaptin
gais šilais, derlingomis 
dirvomis ir margažiedžių

Didžiam darbui ruošiaus 
svetimoj šalyj, bet širdyje 
nešiojaus motinos meilę ir 
žavių pasakų prisimini
mus.

Motinos atvaizdas stovė
jo mano dvasios akyse. 
Jis buvo neapsakomai gra
žus. Puikią galvą puošė 
trispalvis kaspinas, mels
vos ramios akys viliojo 
prie savęs, — o praskleis
tos dūpos žydėjo rožėmis 
trokšdamos išbučiuoti iš 
tolimos šalies grįžtantį 
sūnų.

Tiesa, jos širdies žaizda 
negi jo; šlapią rudens ryt
metį pravirkdavo kartu su 
savo vaikais, bet šiaip bu
vo linksma ir laiminga.

Bet šiąnakt išgirdęs jos 
balsą vos bepažinau. Jis 
buvo liūdnas pasikeitęs.
— Sūnau, sūneli, tu ne

miegi ?..
Ji stovėjo prie mano lo

vos. Jos balsas graudingai 
virpėjo, tarsi trūktų ašarų 
išverkti bekraščiam skau
smui.

Pažvelgiau į ją ir išsi
gandęs pašokau. Ji buvo 
sutrypta purve, galvos ne-|pasįutfnio sūnaus, 
puošė trispalvis kaspinas, Prisiglaudęs, kaip kūdi- 
akys iš gęsę, veidas sukru- xis, prįe karštos motinos 
vintas, tautiški rūbai nu- širdies išgirdau brolių, se- 
plėšti, o ant palinkusio gučių, ašaras, pamačiau jų 
stuomens užmestas raudo- skriaudas ir rojaus žalčio 
nas begėdiško išdavimo Į viiįngą geluonį ieškantį 
skarmalas. jaunimo širdies.
— Motute, kas atsitiko? — Motute, kodėl tyli? — 

Kas tave taip nuskriaudė? paklausiau po valandėlės.

juokia tas mišias, kurios yra' 
laikomos dėl Lietuvos visose 
Amerikos lietuvių bažnyčiose ? 
Ar tai tarnavimas' Dievui kai 
vadams pasiseka subedievint i 
mokyklas ir net paprastus kai
miečius.

Skaitėme laikraščiuose apra
šymą apie Girkalnio stebuklą, 
tad pasirodė Marija — Gailes
tingoji Motina; ir kad kaimie
čiai bedieviai matė tą stebuklą, 
ir įtikėjo. Džiaugsmas lietu
viams, kad Marija pasigaili lie- 
tuvių ir išgelbėjo tuos kaimie-' 
čius nuo bedievystės. Lietuva 
seniai buvo pagarsėjusi kaipo 
šventa žemė — Marijos žemė.' 
Ir kaip gaila kai mūsų vadai 
skaitė už “pažangą” subedie- 
vinti kaimiečius. Sunkiai nusi
kalto prieš Dievą mūsų lietuviš
ki vadai.
tokių vadų, kuriems bus galima 
pasitikėti, kad jie patarnaus* 
Dievui ir žmonėms? Jei jie at-į 
siklauptų prie Gailestingosios 
Motinos ir juos išgelbėtų iš jų 
netikėjimo, kaip išgelbėjo tuos 
sirbedievintus kaimiečius.

Gal sakys kas nors. Dievui 
nepatarnavo mūsų vadai — tai 
gal patarnavo žmonėms? Jie 
prirengė žmonės prie bedieviš
kos komunistų ir nacistų vergi
jos!

Konferencijos rezoliucijos, 
karo ginklai, mažai padės Lie
tuvai ar pasauliui įgyti tikrą 
taiką. Seniai pasakyta Pranašo 
Ižai jo (Izaijas 31). “Deja tiems, 
kurie vyksta į Egiptą pagelbos. 
turėdami vilties arkliuose ir tu
rėdami pasitikėjimo kariškais 
vežimais, kad jų daug, ir raite
liais. kad jie labai stiprūs, nepa- gėlių vainikais išpuošto- 
sitiki gi Izraelio Šventuoju ir mis lankomis. Žaliajam 
neieško Viešpaties”.

Airių vadai supranta Dievo tėj, išaugę sūnūs ir dukros 
galybę. Supranta tą Amerikos puošėsi rūtomis ir SUtar- 
Prezidentas ir visų Alijantų Vy- tinai giedojo meilės him- 
riausias Generolas — Eisenho-jną: “Lietuva Tėvynė mū- 
wer; nes jie visam pasauliui gir-, sų”.
džiant šaukiasi Dievo pagalbos. Pamilau savo Tėvynę, 
Kad ir Lietuvos vadai nebūtų. brolius, sesutes ir ant am- 
per puikūs šauktis tos pagalbos į žinos meilės aukuro dėl 
— gal tada Lietuvai būtų švie- jų paaukavau gyvenimo 
sesnė ateitis. X. auką!

f

jie išniekino Dievo namus. 
Suėmę kalėjimuose žudo 
nekaltus Kristaus avelių 
ganytojus. Sugriovė, su
naikino, visa tai kas bran
gu lietuvio širdžiai ir orgi
jos pamišime giriasi išva
davę iš mano vergijos dar
bo žmonės.

Baigusi šiuos žodžius, 
nutilo. Jos krūtinė kilo jos, 
rankos dar stipriau sus
paudė mane savo glėbyj, 

į bučiavo mano ašaromis 
suvilgintus plaukus ir ban
giomis akimis dairėsi ap
link lyg bijodama, kad kas 

| iš jos glėbio neišplėštų ir

— paklausiau gailesčio ir —Tyliu, bet tau kalba 
baimės apimtas. mano širdis. Supranti ką
— Sūneli, mano priešai ir jį tau nori pasakyti?..

su jais susidėję sūnūs ir _ Taip, motute, supran- 
dukterys, kuriuos aš pa- tu.
gimdžiau, auklėjau ir su _ vieno tačiau ji tau ne
meile glaudžiau prie savo drįsta pasakyti.

— Kodėl gi ?
— Dėlto, kad tai liečia 

tave.
— Tuo labiau, Mama, tu

ri pasakyti?
Motina atsiduso ir paty

lėjusi tarė:
— Jie nužudė tavo tėvą. 

Brolį, Sibiran išvežė, o se
sutėms, be globos liku
sioms, rūtų vainikėlius nu
plėšė.

Išgirdęs šiuos žodžius su
staugiau kaip liūtas, išsi
vadavau iš motinos glėbio.

I motiniškos krūtinės.
Tai tarusi pravirko, bet 

paglosčiusi mano veidą no
rėjo kalbėti toliau ir tarė:
— Mano mielas sūnau, tu 

dar nežinai... — bet nega
lėjo baigti sakinio; skaus
mo kamuolys atsistojo 
gerklėje.

Paėmęs už rankų prisi
traukiau arčiau 'savęs ir 
pasisodinęs ant lovos kra
što, paklausiau.
— Motute, ko aš nežinau?
—Tu nežinai, kad tavo __ ._

poliai, sesutės, verkia. Jie Į aky mirksny j nudžiūvo a- 
išblaškyti. Daugelis jų šaros, susigniaužė kumš- 
jau... — ir vėl negalėjo tys ir širdis pavirto plienu, 
baigti sakinio. — Motute, — sušukau, —
— Kas su jais atsitiko Į mirtis tavo priešams.

— Nusiramink, sūnau, 
nekerštauk; Dievas tai

paklausiau nesiorientuo-
, damas dalyke.
| — Daugelį jų suėmė ir į-1 draudžia, — ramino moti- 
metė į kalėjimus. Negana na.
to, po baisių nežmoniškų 
kankinimų kelis jau ir nu
žudė. Aš mačiau jų mirtį; 
jie tiesė į mane savo su
džiūvusias rankas maldau
dami pagelbos, bet manęs 
prie jų neprileido.
— Už ką gi juos žudo?
— Už tai, kad jie ištikimi 

mano sūnūs. Už tai, kad 
jie mane karštai mylėjo, 
gynė ir neleido skriausti... 
už tai. kad jie brangino sa
vo tėvų tikėjimą.

Ištarusi šiuos žodžius ap
kabino mano kaklą, pri
spaudė prie savo sužeistos’ 
krūtinės, bučiavo mano 
skruostus ir josios ašaros 
susiliejo su manosiomis.
— Sūneli, tu dar nežinai,

I

mis lankomis. Žaliajam 
j kaime, samanotoj grįčiu-|

— Ne, motute, aš prisie
kiu dangui ir tau, kol bū
siu gyvas, kol mano gyslo
se tekės karštas kraujas, 
ginti tavo teises pakol ta
vo veide nesuspindės 
džiaugsmo laisvės spindu
lys, pakol ant išgriautų al
torių vėl bus aukojama 
nekruvinoji auka, ligi bro
liai, sesutės, laisvi galės 

į grįžti į Tėvų Žemę ir ant 
žuvusiųjų brolių kapo vė
linių naktį ateis uždegti 
vaško žvakelių; taip man, 
Dieve, padėk ir visi šven
tieji.
— Amen ,— tarė pradžiu

gusi Motina Tėvynė ir pra
nyko iš mano akių.

"S. P. V.”
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Sv. Katarina Sienietė, - "Bažny 
čios Uolos Apgynėja"

(1347-1380 m.)

ne koks tvirtas,

Didis ir nuostabus savo 
asmenybe ir darbais, buvo 
Šv. Antanas Paduvietis, 
Šv. Pranciškus Serafiška- 
sis. ir daugybė kitų įvairių 
šventųjų, kurių nieku bū
du čia negalima visų iš
vardyti. Bet benebus tik 
nuostabiausia nepaprasta 
savo asmenybe, o ypatin
gai milžiniškais, — virš- 
žmogiškais savo darbais ir 
paslaptingu, nepaprastu 
dvasiniu savo gyvenimu, 
už visus Viešpaties šven
tuosius,
galingas Viešpaties milži
nas, — bet silpna mergelė, 
Dievo tarnaitė, — Šv. Ka
tarina Sienietė! Katalikų 
Bažnyčioje, o taipgi ir mo
ralybės ir socijalio teisin
gumo srity — ji įvedė to
kias dideles, svarbias ir 
skaitlingas reformas, —ko 
nė vienas, nors ir didžiau
sias Viešpaties šventasis, 
nieku būdu nebeįstengė 
padaryti. Tais visais jos 
darbais ir milžiniškomis 
reformomis, Katalikų Baž
nyčia. dar ir šiandieną te
besidžiaugia. Nepajudina
moji Šv. Petro Uola, ant 
kurios Jėzus Kristus, pas
tatė savo Bažnyčią, tais 
laikais taip dideliai iš pat 
savo pamatų buvo išjudin
ta ir sukrėsta, — kad žmo
giškomis akimis žiūrint,— Tame didžiausiame Kata- 
atrodė, kad tikrai ji su- likų Bažnyčios įvykių są- 
grius, — į šmotelius suby- myšy ir audroje, — staiga 
rėš ir visiškai paskęs į pat Dievas atsiuntė Šv. Kata- 
jūros dugną!.. Bet čia nuo- riną Sienietę, kuri paėmė 
stabioji Dievo Apvaizda, Katalikų Bažnyčią 
atsiuntė galingą Savo tar- glėbin, ir skęstantį 
naitę, — iš kitos pusės pa- Petro Laivą, su visa
žvelgus, — silpną mergai- gula, per didžiausias aud- 
tę, kuri dar silpnesnėmis ras, šturmus ir pavojus, 
savo rankomis apglėbė Šv. laimingai išvairavo į sau- 
Petro Bažnyčios Uolą, taip 
galingai, tvirtai ir narsiai, 
— kad visos juodosios pra
garo tamsybių galybės, 
kartu jas sudėjus, nieko 
tai Uolai nebegalėjo pada
ryti! Dvasinėmis akimis 
žiūrint, atrodo, kad Dievas 
pastatė ją rungtynėsna su 
visomis juodomis pragaro 
galybėmis už Katalikų 
Bažnyčią. Ir tose ji išėjo 
pilniausia pergalėtoja, — 
ji laimėjo Katalikų Bažny
čios pergalės laurus!

Šv. Katarinos Šiemetės nio,

nuostabioji šio žemiškojo 
gyvenimo karjera, — auk
ščiausias didžiausios kan
trybės jėgos, giliausio nu
sižeminimo, ir didžiausio I Katalikų Bažnyčios labui 

;pasiaukavimo pavyzdys! Iš 
žmogiškosios pusės žiū
rint, atrodė, kad visas ne
ilgas jos šioje žemėje gy
venimas, — tebuvo vien 
tik vienas didžiulis nepasi
sekimas! Rodos, kad ji vi
siškai nieko neatsiekė tai, 
ką ji buvo užsimojusi pa
daryti. Ji gyveno didžiau
sios Katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu, painiavos lai
kuose. Tuomet tai buvo to
ji nelaiminga era, kuomet' 
Popiežius vieton Romos,— 
gyveno Avignone, 1___
cūzijoje. Pati Italija, kai
po krikščionybės centras, 
dėlei didžiausio Guelpų ir 
Gibellinų partijų savo tar
pe nesutikimų ir rietenų, 
ir politikų, dėl nuomonių 
skirtumo, karščiausių sa- 
vytarpinių ginčų, — buvo 
taip sakant, visiškai į ga
balus sudraskyta. Paskiau 
atėjo paskutinė didžiausia 

į katastrofa, — Sichizmo 
Atskala, per kurią Dievas 
atsiuntė Katalikų Bažny
čiai didžiausią ir tamsiau
sią už kitus visus, kuomet 
nors buvusius, išbandymą.

i

Naujoj Gvinėjoj, Aitape, susidaužė P-38 su P-40 lėktuvai, ir štai išnu- 
kritusio lėktuvo ištraukiamas lakūnas. Sakoma, kad buvęs išgelbėtas ne
labai sužeistas Lieut. H. H. Clark of Berkeley, Cal.

nimo, paleistuvybės ir so- 
cialės betvarkės mišinys. 
Popiežiaus būstinė, neatsi
žvelgiant į tai, kad daugu
ma krikščionybės šeimos 
narių, reikalavo, kad Po
piežius sugrįžtų Romon,—

AMERICAN 
RED CROSS 

♦
r . ,progaino visas g
dar vis tebebuvo Avigno- agise^įmo yįpjs. 
ne. Triumfuojanti Maho
metonų Islamo galia, tarsi 
galingos jūros vandens 
bangos, plito į visas šalis... 
Pusmėnulio ženklas, tie-

progdino visas gražiąsias

Dėlei ilgo popiežių Avig
none, Prancūzijoje buvi
mo, — pačioje Italijoje, 
palaipsniui įsigalėjo gana 
didelė ir galinga Prancū-

Mažąją Aziją, ir krikščio
nybės pajuokimui, — iš
keltas aukštyn virš Šven
tosios Žemės. Popiežius 
Grigorijus XI, pabaigoje 
1370 m., tapo išrinktas po
piežium. Pirmutinis jojo 
veikimo aktas, — buvo pa
skelbta sankcijos kaip 
Kryžiaus Karas, prieš 
klaidingus raštus, bedie
vius, ir visokius nešven
tintus krikščioniškus daik
tus. Trimitų balsais vi
siems buvo duotas ženk
las “spiesti kardus apie 
kryžių”. Tie balsai greitai 
tapo išgirsti ir Sienoje, 
kur Šv. Katarina Sienietė, 
pati pirmutinė, tam suma
nymui entuziastingai pri
tarė. Ji tvirtai tikėjo, kad 
šis ypatingos savo rūšies 
karas, — pagaliau turės 
apvalyti ^Europą, riuo taip 
dideliai dvokiančio dvasi
nio jos supuvimo. Juk pa-1 
siekti tokį kilnų ir aukštą1 
tikslą, — tai būtų lygiai 
tas pats, — ką ir atkariau-, 
ti iš Turkų Mahometonų 
Šventąją Žemę?! Tas už-, 
degtų žmonių mases viso-: 
kių luomų, apvalytų nuo 
visokių taip didelių nešva
rumų, paruoštų tinkamą 
dirvą ir būtų pats geriau
sias instrumentas, padary
ti taip dideliai ir skaudžiai 
reikalingas įvairias refor- 
riias. Šv. Katarina Sienie
tė pradėjo keliauti po vi
sas Sienos miesto apylin
kes. Ji lankėsi pas kara
lius, karalienes, tarėsi su 
baronais, grafais ir kuni
gaikščiais tuo reikalu, kadį 

• tik šis šventas Europos 
apvalymo karas arba žy
gis, — būtų kuosekmin- 

šis

nai pradėjo įsiskverbti į I- 
talijos valstybės vidaus ir 
užsienio reikalus, ir juos 
savaip tvarkyti. Tas ita
lams smarkiai nepatiko. 
Įvairiose Italijos vietose, 
pradėjo kilti nepasitenki
nimai ir smarkūs protes
tai. Pagaliau italai toles- 
niai nebegalėdami pakęsti 
šios svetimosios į jų rei
kalus kišimosi politinės 
įtakos, — nutarė ją galu
tinai nuo savęs nusikraty
ti. Fliorencijos kunigaikš
tija, pirmutinė iš pažiūros 
sukilo prieš Bažnyčią, bet, 
tikrenybėje, vien tik prieš 
neapkenčiamą Prancūzijos 
įtaką. Kunigaikštija pas
kui kunigaikštiją, pasekė 
Fliorenciją, ir pagaliau jos 

’ visos (supr. sukilusios ku
nigaikštijos arba provinci
jos), sudarė taip vadina
mą Tuskano Lygą. Tai 
matydamas, Popiežius 
Grigorijus XI, surinko di
delę armiją, kad apginti 
savo teises, Tai gi karas 
Katalikų Bažnyčioje buvo 

j jau neišvengiamas! Aiš- 
[kiai matydama tą visą da- 
į lyką, — šv. Katarina aiš
kiai suprato, kad jeigu Po
piežius kieno nors būtų 
perkalbėtas sugrįžti atgal 
į Romą, kaipo tikrąjį krik
ščionybės centrą, — tai to 
baisaus karo pavojaus, 
dar galima būtų išvengti. 
Ši milžiniška užduotis, 
kaip ir paprastai tokiuose 
įvykiuose, kad esti, — py
nėsi su gana didelėmis pai
niavomis. Didžiuma Kar
dinolų Kolegijos narių, bu
vo griežtai priešingi Popie
žiaus būstinės perkėlimui 

J.1’ iš Avignono atgal į Romą.
> sis Nors paskutinis Popiežius 

karas ėjo labai sklandžiai; Urbonas V, faktinai trum- 
bet vėliau krito netikėta pam laikui ir buvo sugrį- 
bomba, kuri į atomus sus- Tęsinys 5-tame pusi.

_ __-----------------------------------
p^’ J šeimynėlės narių individu- ;

aliais reikalais buvo užim
ta. Didžiausias jos rūpes
tis buvo, kaip reikiant iš
auklėti savo vaikučius, o 
ypatingai savo dukreles 
pasistengti išleisti už do
rų, tinkamų vyrų, ir visa 
kuo gyvenime kaip rei
kiant jas aprūpinti, kad' 
padoriai ir be didelio vargo: 
jos galėtų gyventi.

Būdama dar kūdikiu, Šv. 
Katarina Sienietė, parodė 
keistą ir nuostabią savo 
būdo arba charakterio sa
vybę. Vieton baladojimosi, 
išdykavimo ir žaidimo, 
kaip kiti visi vaikučiai, su 
savo amžiaus draugėmis, 
— ji mėgdavo būti viena 
savo kambarėly, kame 
dažniausiai visą- laiką be
simelsdama ji praleisdavo. 
Visi jos namų šeimos na
riai, tuo jos elgesiu smar
kiai buvo nepatenkinti. 
Jos motina, natūraliai ne
begalėdama to jos elgesio 
pakęsti, — nusprendė vi
sa tai su šaknimis iš jos 
prigimties išrauti. Ji už
krovė ant jaunučių jos pe
čių sunkiausią namų ruo- 

į šos darbo naštą, kad ji ne
beturėtų nė valandėlės ;

ŽVAIGŽDĖTĄ NAKTĮ

savo
Šv. 

jo į-

ketvirti sakė, kad ji yra 
atpuolėlė, — Martyno Liu
terio šalininkė, ir tt. Ta
čiau šventoji į visus tuos^ 
karčius, neteisingus jei 
daromus užmetinėjimus, 
niekuomet nė mažiausios 
savo domės visiškai nebe
kreipė. Didieji Katalikų 
Bažnyčios dignitarai — 
dvasininkai, kunigai, vys- 

i kupai, Teologai, Bažny
čios Daktarai, mokytojai, 
garbingųjų šeimų galvos, 
pasekmingieji biznieriai, 
pramonininkai, ir paga
liau turtuoliai ir magna
tai, — visi nepaprastais 
šventosios darbais ir dide- 
'le asmenybe pradėjo la
bai domėtis, ir skaitlingai 
įvairiausiais reikalais pas 
ją lankytis. Iš karto dau
gelis žymių asmenybių ją 
lankydavo vien iš smalsu
mo ar įdomumo: antri, 
lankydavo, tikėdamiesi, 
galėsią ją kame nors ap
kaltinti, ir nutraukti kaip 
jie manė, nuo jos veido 

Į veidmainybės kaukę. Pra
džioje kaikurie ją atlankę, 
skubėjo nuo jos kaip nuo 

; atpuolėlės šalin; antrieji. . .
ją peikė, kritikavo ir ko- liausiąs. Iš pradžios 

___ _______  ________ -Jiojo; tretieji bandydavo 
liuoso laiko, kaž kokias ten ■ Staiga šventoji pertrau- su ja ginčytis. Ji turėjo 
“meditacijas” daryti. Kuo- ke taip griežtą savo iki šiol daugybę savo pasekėjų, 
met visa tai su visu nieko praktikuojamą tylėjimą ir bet dar daugiau įvairių sa-

_  motina Pasninką. Ji pradėjo išei- vo priešininkų, kurie vi-

Tokią naktį amžinybė sa
vo sparnu paliečia žmo
gaus sielą...

Marija Pečkauskaitė.

žvaigždėta nakčia 
Kažkas paslapčia 
Ateina pas mus — 
Mums purto jausmus.

Jau ilsisi visi.
Tik tu ilgesy 
užmigt negali 
Žvaigždėtoj šaly. 

Žinau, tau, kaip man. 
Tos žvaigždes kraštan 
Beribių dangaus — 
Siela sparnus gaus!

Suprasi tuomet. 
Ko taip visuomet 
Iš gelmių širdies 
Liūdi ir ilgies.

Žinau, tau, kaip man, 
Tuomet bus ne gan 
Šios žemės visos, 
žvaigždžių tų šviesos!

Kai žvaigždės sakys, 
Vai plaks tau širdis. 
Balsu tu tyliu 
Tarsi — aš myliu...

Myliu ir ilgiuos 
žvaigždžių spinduliuos 
Tavęs, Dieve, čia 
Žvaigždėta nakčia!.. A.Š.

gią prieplauką!
Šv. Katarina Sienietė, 

gimė 1347 m., Siena mies
te, Italijoje. Jos tėvelis, 
Jokūbas Benincasa, buvo 
dažų dirbtuvėlės pramoni
ninkas, ir iš to biznio, pa
darydamas reikalingą sa
vo šeimos pragyvenimui __ _______
lėšų šaltinį. Jos motinėlė, ■ nepagelbėjo, 
irgi buvo paprastoje indu- tuomet pradėjo ieškoti jei, dinėti iš vienuolyno į pa- sus jos darbus griežtai pa 
strijoje nusimananti mo- tinkamo vyro, už kurio ji šaulį, ir dažniau maišytis smerkė, o jei pačiai įvai 
t Ari c? T o r. ic 11 -ii v-i f iaI. oo _  i — i  Tr _ i • c-i-i iTTni nir. rryvi nrv. i o TA o o i c? Ir nrr-i T iri
strijoje nusimananti mo- tinkamo vyro, už kurio ji šaulį, ir dažniau maišytis smerkė, o jei pačiai įvai- 
teris. Tačiau ji ne tiek sa- galėtų ištekėti. Šv. Katari- su įvairiais žmonėmis. Da- riais būdais keršijo. Į vi- 
vo vyro pramone, — kiek ‘ .................. .
jaukaus savo namų židi-

ir skaitlingos savo

Karvs atsisveikina savo motiną...
•>

na tuomet tebuvo dar ga- ’ bar ji meldėsi ir meditavo sas kritikas ji buvo visiš- 
na jauna, — vos šešiolikosį veik dar daugiau, kaip pir- kai kurčia, ir jokių grąsi-, 
—x.. —---- mergaitė; ma; tačiau surasdavo pa- nimų ar keršijimų visiš-į

visos mer- kankamai laiko dalinti ap- kai nesibijojo. Pagaliau 
labai jau-• sčias pavargėliams išmal- kaip pirmieji, — taip ir pa-

I

metų amžiaus 
tačiau ir kitos 
gaitės, tuomet 
nos būdamos 
Tai išgirdusi, 
paneigė mintį apie ištekė- (džiausią ji atkreipė savo ciausiais jos pasekėjais, ir 
jimą ir vyrą, ir taip atkak-;"4””’" 1 1
liai tam sumanymui pasi
priešino, — kad tame da
lyke jųdviejų tarpan griež
tai įsikišo tėvas, — ir jos 
išleidimas už vyro, paga
liau tapo padėtas į šalį.

tekėdavo, i das, lankyti ligonius ir skutinieji, — didžiausi jos 
ji visiškai' jiems tarnauti. Bet kuodi- priešai, — ūmai virto kars- 

ii atlrroinp sat’n r*is>iicisii« risi cnlrS is> i c ir

atydą ir energiją sukon-. kuouoliausiai visame jos 
centravo suraminimui, pa- ’ I ’

Tuomet ji įstojo į Trečiąjį visiems, 
Šv. Domininko Ordiną ir 
pradėjo vesti aštrios at
gailos ir didelio šventumo 
gyvenimą. Ji kuouoliau-' 
šiai užlaikė griežtą Ordino 
Regulą, visiškame tylėji
me ir aštriame pasninkavi
me, nes šios dvi dorybės, 
labiausiai tame Ordine bu
vo praktikuojamos. Savo 
maistą ji sumažino iki pat 
galimybės * maksimumo. 
Vienintelis tebuvo jos 
maistas, — tai įvairios 
virtos daržovės, be jokių 
paskaninimu. Po savo vie
nuolišku abitu, ji visuomet 

(nešiodavo aštrią ašutinę.

__ ,_____________ klausydavo. Ji davinėjo į- 
' guodimui ir įvairiems pa-! vairiausius savo patari- 
! tarimams ir pamokinimui mus ir pamokinimus vi
stų visų žmonių, kurie bu-įsiems, kurie tik jų reika- 
|vo užsikrėtę baisinga rau- laudavo: specijalistams,
plių liga, o ypatingai tiems j profesijonalams, visuo

meniniams veikėjams, val
dininkams, pramoninin
kams, turtuoliams, darbi-i 
ninkams, įvairiems varg
šams, ligoniams, kuni
gams, vyskupams, kardi
nolams ir net patiems po-'; 
piežiams! Savo moksle ir j 
visuose darbuose, ji buvo 
griežta ir nepermaldauja
ma: 
dinama tarsi uola! Iš ko ji 
tik ką reikalaudavo, arba: 
kam tik ką daryti patarda-! 
vo, visiems lygiai atsaky
davo: 
Dievas nori!

, žmonėms, kurie 
savy jautė pasišlykštėji
mą, vengė ir šalinosi nuo 
rauplėmis sergančiųjų li
gonių. Savaime supranta
ma, kad tokiais gailestin
gumo ir Dievo meilės dar
bais beužsiiminėdama, šv. 
Katari n a ūmai pastojo į- 
vairių ginčų ir polemikų 
centru. Žmonės pradėjo 
visaip apie ją kalbėti: vie
ni sakė, kad ji yra pamišu
sio proto; antri tvirtino, 
kad ji yra velnio apsėsta; 
treti teigė, kad ji yra pri
gavike, ir pati neveda to
kio gyvenimo, kokį ki
tiems žmonėms skelbia;

.Ji stovėjo nepaju-

“Taip, arba to, Mai. Peter J. O’Carroll, turi malonumo laikydamas
Tuo laiku, Europa buvo į šuniuką. Jis grįžo iš Europos į Fla-

nelaimingas nepasitenki-1 Europoje jis padarė 100 misijų su bom ei įu po pą.
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Kai Gegutės Kukavo- Žemė Raudo
( Baudžiavos laikų apysaka)

Aušo gražus, perlais iš
barstytas, vyturių sutarti
nėmis sveikinamas, 1860 
metų vasaros rytas.

Dainos karalaitė — lakš
tutė, tarsi susižavėjusi 
auksiniais nuotakos — 
Saulės rūbais, dar skar
džiau džiūgavo josios my
limajam — Rytui...

O tetervinas žaliame go
juj burbuliavo, pyko, ko
dėl žavioji Saulutė jo ne
pamilo...

Ir kai visa gamta ryto i “* 
grožio užburta, tarsi iš 
sapno budo, kai tekanti 
saulė krauju nudažė bal
tus dvaro rūmus — skar
džiai sulojo budrūs šunys, 
sutikdami dalgiais gink
luotus, lėtu, sunkiu žings
niu žygiuojančius vyrus — 
dvaro baudžiauninkus.

Tie vyrai — o jų buvo 
raukšlėtais veidais ir jau
nyste žydinčių — savo iš
vaizda bylojo, kokia karti llaukim! 
yra jų gyvenimo dalužė... 
Ir neklausęs jų galėjai pa
sakyti, kad kasdienė jų 
duona, kurios kas ankstų 
rytą ir vėlų vakarėlį jie 
prašo Gerąjį Dievulį, yra 
daug prastesnė už to, 
kraujais dažyto dvaro, ku
rio šunys juos skardžiu lo
jimu sutiko, šunų duoną...

Jų, saule įdegę veidai, 
rūdžių išėstos kojos, balti 
juosta sujuosti marški
niai, prasto marškonio ke- geriau šiandien laisvam 
linės, šiaudinė skrybėlė, numirti, negu vergu šimt- 
sugembėję rankos sakyte 
sakė, kad tai vargo lūšnų 
sūnūs...

Jie ėjo visai neskubėda
mi, pasvirę kiek į pryšakį, 
tąrsi, jei pultų, kad galėtų 
greičiau pasiremti, tuo ke
liu, kuriuo daug, oi daug 
kartų ėjo jų tėvai, seneliai, 
tuo keliu, kuris daug kar
tų buvo liudininku ašarų, 
prakaito ir net... kraujo...
Jie ėjo tuo keliu į Luodės Dabar iš po jo didelių blak- 
dvaro lankas žalio šieno stienų žybčiojo šėtoniškų 
piauti, baltųjų dobilėlių minčių lydimi žvilgsniai, 
kirsti ir, ne vienas net ir... Jis juo labiau nekentė A- 
ašaromis laistyti... . do, juo daugiau kituose

Jie ėjo liūdni, ilgesy pa- matė jam pagarbos ir mei- 
skendę, kažko laukdami, lės.
apie kažką, tikrai būsimą, ■ Ignas buvo visiems gerai 
įvyksimą svajodami. i žinomas pasileidėlis, gir-

• v

Draug su tais vyrais, si- 1 
dabro garbanomis apkai- ! 
šytais ir jaunystės grožiu ! 
išrėdytais, ėjo ir dailus, 
pilnas jaunatvės, lieknas 
it liepa ir stiprus it ąžuo
las, taurus Lietuvos sū
nus, visų mylimas ir lau
kiamas jaunuolis Adas.

Jo aukšta kakta rodė iš
mintį, ugninės akys — rįž- 
mą, plati, it Vytauto laikų 
Lietuva, krūtinė — rodė 
jėgą-

— Ar ilgai dar mes neši
me tą sunkią baudžiavą ir 
žiaurią vergiją? — staiga 
išsiveržė iš jo lūpų skun
das. — Ar ilgai dar mes 
savo prakaitu maitinsime 
kraugerius ponus ir savo 

I kraują leisime lakti jų šu
nims?! Gana! Turim pakil
ti, — juk neveltui tiek mes 
prikentėjom!
— Nežinia, miels sūnau, 

1 kaip greitai patekės lais- 
• vės žvaigždė, bet kad baig- 
■ sis kančia, tai tikėkim ir 

—paguddė jau
nuolį gilaus proto Tilės 
kaimo gyventojas Prutas, 
kuris ne kartą skaudžiai 
buvo plaktas už priešini
mąsi neteisingiems pono 
reikalavimams, kuris ne
kartą vos gyvas buvo nu
mestas į patvorį, kur šu
nys jo žaizdas mazgojo...
— Gana, gana, jau mums 

laukti! Juk laisvi užgi- 
mėm, dėl laisvės mes ga
lim ir mirti! Šimtą kartų

i
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Italijoje, 5-sios Armijos vadovybėje prancūzų kariai pačiupo nemažą 
būrį vokiečių į nelaisvę. Tai buvo Castelforte, kur penktoji armija sulau
žė vokiečių Gustav Line.

jau buvo du Popiežiai: vie
nas Italijoje, ir vienas — 
Prancūzijoje. Schizmo 
herezija, su didžiausiu 

' greitumu, plito po visą Eu
ropą. Krikščioniškosios 
tautos savo ištikimybėje 
Katalikų Bažnyčiai, —bu
vo griežtai į dvi dali pasi- 

' dalinusios. Visi religiniai 
' Ordinai, — turėjo po du 
Prioru: vieną Urbonistą ir 
vieną — Klemencistą. Ne 

įtik, kad valstybės, — bet 
net ir ištisos individualės 
katalikų šeimynos, — bu- 

!vo tame dalyke pusiau pa
sidalinusios.

tuoklis — jo ir veidas tai 
liudijo — žmogus be va
lios, be tikėjimo. Todėl jo 
visi ir nekentė.

Staiga sugirgždėjo dva
ro vartai ir iš jų išsinėrė 
visų nekenčiamas asmuo 
— dvaro darbų prievaizda.

Jo pasirodymas visiems 
užčiaupė burnas.

Dar žingsnis, kitas ir jau 
skambėjo lankoje pustomi 
plieno dalgiai.

Gražu buvo iš šalies žiū
rėti, kaip pasvirusios vyrų 
figūros, tarsi niršdamos 
ant nieko dėjusios žolelės, 
rodė savo jėgą. Gražu, kai 
iš po pjovėjų niro ilgi ilgi 
riebūs pradalgiai, tarsi ža
li žalčiai...

Prievaizda iš šalies sekė 
dąrbą ir, nors visi gerai 
dirbo, vis ragino, grasino..

Ir kol saulutė pakilusi 
aukščiau, kad geriau ma
tytųsi, 
puotoje 
perlus, šimtai pradalgių 
ramiai gulėjo išsitiesę pla
čioje lankoje ir laukė gel
tonkasių sklaidyto jėlių. 

Neilgai teko laukti, neil
gai pradalgėliai žvalgėsi— 
pradėjo rinktis pagyvenę 
moters ir jaunos sesės, ku
kliais pusrytėliais ir išra
šytais grėblužėliais neši
nos.

Ir išsiveržė iš jaunų, kar
štų krūtinių, liūdesį ir 
kančią vejanti ir savimi 
pasitikėjimą gimdanti su
tartinė.

Saulutė danguje, paten
kinta jaunų entuziazmu, 
dar labiau šypsojosi, o žio
geliai po pievą suktinį šo
ko...

Užkandus pjovėjėliams 
visi stojo su naujom jė
gom prie savo darbo; pjo
vėjai pjauti, mergužėlės— 
pradalgių sklaidyti.

Ir užmiršo visi sunkią 
' dalią — pripildė lanką 

skaniu, gaivinančiu juoku. 
Ir klegėjo jaunų širdžių 
pripildyta lanka, kaip ai
das pamiškėje, kada gegu
tė kvatojas, rauda... O sau
lutė bučiavo vystančią gė
lelę...

Prie Ado darbavos jo 
širdies valdovė — gražuo
lė Julytė. Jos grakštus, 
gracingas liemuo, skais
čios, mėlynos, kaip Luo- 
džio ežero bangos, iškaišy
tos dangaus mėlynėmis, 
akys, aukso kasa, nekal
tybe degą veidai būrė ne
vieno bernelio širdį...

Ir laukė jaunuoliai josios 
žvilgsnio... O jos dainos 
aidą atsisveikino gūdžioj 
tolumoj su gaidesčio žaiz
da širdyje. O ji krykštavo 
kaip kūdikis ant motinos 
rankų, kada dar jo širdis 
jokio skausmo ir šalnos 
nėra pakąsta...

Ir ko gi žmogus tur liū
dėti, jei širdis tyra, kaip 
vandens lelija, siela rami, 
kaip mieganti Baltija...

Ji tyliai tyliai, kaip an
gelas savo sparnais, nu
skrido savo žvilgsniu prie 
Ado, kurs savo kiekvienu 
užsimojimu guldė tūks
tančius žolelių, kaip kad 
narsusis Vytautas kry- 
žuočių Žalgirio mūšyje, ir 
staiga paraudo, kaip rau
donoji serbentą... Žvilgs
niai susitiko... Ji nuleido 
mėlynąsias akutes, ir ty
liai tyliai, gal jai pačiai to 
nejaučiant, sušnabždėjo 
jos lūpos: “Tai kad jis bū
tų...”

Adas, tarsi viską būtų

> *

surinko nakties 
išbarstytuosius

Šv. Katarina Sieniete - “Bažnyčios 
Uolos Apgynėja”

Ši paskutinioji našta, 
jau tikrai buvo persunki 
tampriems, bet silpniems, 
Šv. Katarinos Sienietės pe- 
čiams nešti; o tas paskuti
nysis smūgis, ir pačiai jos 
gyvybei, — jau buvo mir
tinas! Visi tie svarbieji su
manymai, kuriuos ji buvo 
užsimojusi įvykdinti, — 
dabar į dulkes subyrėjo!.. 
Pirmiausia “Kryžiuotas 
Europos Apvalymo Ka
ras”, o paskiau Popiežiaus 
iš Avignono Romon par- 
kvietimas, veltui nuėjo...

UŽ MIŠKO
Už balto miško, už žalio šilo
Vakaris vėjas braido po sniegą.
Nutilo marios, žemė nutilo,
Kad leidžias saulė, tyliai užmie-'

ga. *
Ten paukščių kelias meldžiasi

Dievui,
Žiūri į žemę — sveikina tyrus.
Per lygų lauką, blizgančias pie

vas, Į
Auksinė snaigė svyruoja svyra. Gausiai Tšdė^ty darni ’ jZm Į Italijos Valstybės vyriau- piežių Grigorijų XI, sugrįž- 
Per naktį plaukia Nemunu ly- Rad . sugrįžimas Romon isybe, kurios gana pasek- ti atgal į Romą, sakydami, 

— yra būtinai reikalingas,! mingai ėjo. Tačiau prieš kad jeigu Popiežius iš A- 
kaip pačiai Italijos valsty-!paskutinį susitarimą^ ir(vignono Romon tik būtų 
bės taikai, -taip lygiai^įrašymą, y- Popiezius negrįžęs, - tai Schizmo 

į pat, ir visai krikščionybės!GrigoriJUs XI’ staiga pasi_ herezija nebūtų po visą

Pradžia 4-tame pusi, 
žęs į Romą, bet tas jo ban
dymas buvo be pasekmių. 
Šv. Katarina Sienietė, su 
dideliu rūpestingumu ir 
drąsa, parašė Popiežiui 
Grigorijui XI, laišką, aiš-

tys,
Per naktį mėnuo dangun paky

la —
Padangėm rytą aušra atlydi, 
Balsai nedrąsūs kalbina tylą. 
Už balto miško, už žalio šilo 
Rytinis vėjas nešasi snaigę. 
Sveikina saulę marios nutilę, 
Sveikina rytą žemė apsvaigus.

galo, kai atėjo žinia, kad 
13 d. gruodžio, 1376 m., 
Popiežius Grigorijus XI, ty 

jkiai išsiruošė Romon. Su
grįžęs į Amžinąjį Miestą, Dabar žmonės atvirai pra- 

į— Popiežius nieko nelauk- dėjo ją kaltinti už jos at- 
damas, užvedė derybas su kaklumą, priverčiant Po-

. šeimai.
Šv. Katarinos asmens 

' garbė tuo svarbiu momen
tu buvo plačiai paplitusi po

tai Schizmo

mirė. Europą išsiplatinusi.
Dabar staiga atėjo di- bar ši nepalaužiamos 

džiausiai Katalikų Bažny- lios mergelė, iškeliavo Plo
čiai katastrofa, kokią ji tik’ mon, kad suramintų ir pa

Da-
va-

visą Italijos šalį, ir 13761 kuomet nors savo istonjo- guostų Popiežių Urboną 
s m., Fliorentiniečiai pa- > tureJ°- Tojl katastrofa, VI, įvairiais savo patan- 
kvietė ją, kad ji kaip iš- 1S pat Pamatų sujudinusi, mais ir išmintingais pa
rinkta in atctnvp ęraiotn visą Katalikų Bažnyčią,— mokinimais, tame tam-

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės, 
Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės. 
Neužmigdys naktis žvaigždės, 
Nenuramins širdis troškimų; 
Dvasia ko ieško, kas atspės. 
Kad skęsta ji tarp atminimų! 
Aušra saulėtekio užšvis, 
Ir užsimerks nakties šviesybės; 
Neras tik atilsio širdis: 
Viltis nežvelgs į jos gilybes!

Maironis

• vmečius gyventi ir leisti iš 
savęs čiulpti kraują, ty
čiotis! Gana, jau prisipildė 
saikas mūsų kančių. O, be 
to, juk mes vyrai, lietu
viai! — karščiavosi Adas.

Ir kiti vyrai, sunkiais 
dalgiais nešini, pritaria
mai lingavo galvomis, iš
skiriant tik vieną Mykolų 
Igną, kurs pyko ant Ado 
dėl jojo mylimos Julytės.

t 
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rinkta jų atstovė, galėtų 
juos atstovauti pas Popie
žių. Kartu su ja buvo iš
rinkta ir tinkama delega
cija, kuri po jos vadovybe, 
turėjo vesti sugrįžimo de
rybas su Popiežiumi. Šv. 
Katarina su savo delegaci
ja greitai iškeliavo Avig- 
nonan. Po kaikurių suvė
lavimų, Popiežius priėmė

išskaitęs iš Julytės žvilgs-' 
nio, patenkintas, nežymiai 
šyptelėjo, papustė aštrų 
savo dalgį ir dar su dides
niu įkarščiu kirto žalią 
lankos dobilėlį... O iš jo 
krūtinės išsiliejo dainos 
akordai ritmiškai akompo- 
nuojant jojo dalgiui...

Julytė ir Adas dabar pa
sijuto viens antram dar 
artimesni, dar supranta
mesni... Jųjų žvilgsniai vis 
dažniau ir dažniau gaudė 
viens kitą...

Visa tai matė ir sekė My
kolų Ignas. Jo širdis virė... 
Jis niršo ant Ado dėl July
tės, o čia tas jo akyse jam 
dar ir ant kulnų sėda...

Ir taip skambėjo lanka 
nuo pustomų dalgių, juo
ko ir dainų, iki saulutė įsi
kirto zenitan. Tuo metu 
vyrai baigė lanką pjauti, o 
mergaitės nuėjo šieno var
tyti.

# 35= *

Daug kartų Adas atsi
lankė pas Julytę ir patyręs 
tikrai vertą būti gyveni
mo drauge, jai ir jos tė-< 
vams sutinkant, pasiryžo! 
vesti.

Bet, dar neužtenka pa
milti, pasiryžti vesti —rei
kia gauti pono sutikimą! 

» Jei jis nesutiks — viskas 
■ žuvę...

Taigi Adas pasiima gor
čių medaus ir nedrąsiai ei
na pas poną prašyti leisti 
jam vesti Julytę.

Nors ir kieta pono širdis,

tik per plauką jos visiškai 
nesugriovė! Sąryšy su į- 
vykusiu konklavų išren
kant naują Popiežių, — 
staiga susidarė pavojin
giausia pozicija: — Du 
Kardinolai pareiškė lygias 
savo teises į Šv. Petro 
Sostą, sakydami, kad jie- 

! du abudu teisėtai per Kon- 
!* kartu su jos delegacija 
| viešoje audijencijoje, ir 
! buvo labai nustebintas ne-

išrinkti. Abudu greitai su
silaukė maž daug lygios

paprastu jos toje audijen- Paramos ir turėjo veik ly-
- n: su skaitliu savo Dasekeiu.di gų skaitlių savo pasekėjų. 

Popiežius Urbonas VI, da- 
zintTi^rii^nepašisekimų! 
ypatingai įskaitant tai, 

į kad toji delegacija atvy
kusi Avignonan, ją kaipo 
pirmininkę atmetė, — liep-'. —

' *»ZAAVX Ak. L W 1 1 1 1 ■ •

(dėl to ir kitų nepasiseki-'v 1Snone- 
Į '

cijoje pasielgimu ir 
džiausiu uolumu. Nevei-

teisėtasis Šv. Petro Sosto 
Įpėdinis, valdė Katalikų 
Bažnyčią būdamas Romo- 

| je, o Popiežius Klemensas 
snojantis jos entuziazmas'VI1, vėl apsigyveno A- 

i.-------------------------.. Dabar faktinai

mokinimais, tame tam
siausiame Katalikų Baž
nyčios laikotarpy. Bet vos 
jei Romon atvykus ir pas
kutinį savo darbą pradė
jus, — ji mirtinai susirgo. 
Tris mėnesius vėliau, vie- 

!ną rytą, 29 d. balandžio, 
1380 m., Šv. Katarina Sie
nietė nuėjo pas Viešpatį 
atsiimti užmokestį už taip 
milžiniškus Jo Bažnyčiai 
nuveiktus savo darbus, tu
rėdama vos tik 33 me
tus savo amžiaus. Jos kū
nas tapo palaidotas Mi
nerva Domininkonų baž- 

i nyčioje, Romoje. Popiežius 
• Pijus II, 1461 m., po kano- 

j nizacijos įrašė ją šventųjų 
iskaitliun. Jos pagerbimui 

; į diena, Katalikų Bažnyčios 
■ yra paskirta 30-ta balan- 
i džio.

mų, — nė per plauką nebu-Į 
vo palaužtas! Ji nebenu-'; 
stojo įkalbėti Grigorijų XI, Į 
kad tik jis sugrįžtų Ro
mon. Jos triumfui nebuvo

bet medumi pasaldinta, 
sutiko, kad Adas vestų Ju
lytę.

Ponas sutiko. Tik nesu-' 
tiko su tokiuo sprendimu 
tas, kuris jėga pasiryžęs! 
yra įsibrauti į Julytės šir-j 
dį, tai Ignas. Jis, matyda-'i 
mas, kad jo visos pastan-i 
gos gauti Julytę eina vė-j 
jais, pasiryžo išbandyti sa
vo laimę ir paskutinėmis 
priemonėmis... Jam tikslas 
pateisina kad ir baisiau- 

Įsias priemones! Jam atėjo! 
į galvą mintis — įskųsti A- 

!dą ponui...
nant pjauti lankos kalbė
tos kalbos... Sugalvota — 
padaryta!

Nueina Ignas pas poną 
ir įskundžia Adą. Ponas 
patikėjo. Tyrinėti dalyką? 
Kam? Argi maža bau
džiauninkų? Čia dar pra
moga!.. — nusprendžia po
nas. (Bus daugiau)

I
I 
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per šį karą daug panešė ir paneša vargo, 
kiniečių vaikų pakelėms likusių našlaičių

Kiniečiai
Tūkstančiai . . _
pusbadžiai ieško prieglaudos. Daug jų priglaudžia 
našlaitynai ir ten juos auklėja. Vaizdas parodo, kaip 
jais susirūpinusi Madame Chiang Kai-shek, lanko ir 
globoja, duodama savo paramą.
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ATSIŠAUKIMAS

savo 
malo- 
liepos 
šaunų

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Lietuviai Išpirko Už $20,075 
Karo Bonų

Sekmadienį. birželio 25 d., va
kare. šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje įvyko lietuvių masi
nis susirinkimas karo bonų par
davimo ir registravimo reikalu.

Adv. James Curran. Nonvoo- 
do Karo Bonų Komiteto pirmi
ninkas, pasakė gražią kalbą a- 
pie lietuvių patriotingumą ir 
nuoširdumą šiai šaliai, pagyrė 
lietuvius, kad jie gausiai perka 
karo bonus ir remia šios šalies 
karo pastangas laimėti pergalę.

p. Harry Butters. Norvvoodo 
miestelio selectmenų pirminin
kas. nuoširdus lietuvių parapŲ 
jos rėmėjas, taip pat kompli- 
mentavo lietuvius ir linkėjo, 
kad po karo Lietuva būtų lais
va ir nepriklausoma.

Trumpą įžanginę kalbą pasa
kė kleb. kun. S. P. Kneižis ir 
parodė judamus paveikslus iš 
karo frontų.

Parapijos merginų choras, va
dovybėje varg. A. šlapelio, su-

Nuo liepos 1 d. pp. Jurgis ir 
Uršulė Versiackai, gyv. Plea- 
sant St.. persikėlė gyventi prie 
Chape! PI. į pp. Kavoliūnų i 
mą. p. Jurgis Versiackas po 
peracijos baigia pasveikti.

Hollywood žvaigždės sumanė pagelbėti sukelti reikalingų finansų su
žeistųjų karių Birmingham General Hospital. Šiuo momentu matome 
maršuojančias žvaigždes su kariais. Pirmoj poroj su artiste Lucille Bali 
eina Edward Stokes iš Waterbury.

I Liepos 1 d. atvyko atostogų 
pas savo motynėlę p. A. Mažu- 
taitienę jos sūnus aviacijos ka
riūnas, lakūnas A. Mažutaitis. 
Kadangi karys A. Mažutaitis, 
būdamas namuose buvo visų 
mylimas ir pavyzdingas jaunuo
lis. tai jo atostogų proga, jis 
buvo visų maloniai priimtas ir 
vaišinamas, nevienuose jo drau
gų namuose, jo garbei buvo iš
keltos jam priimtuvės, p. A- Ma- 
žutaitienė, atsilygindama 
draugams už jos sūnaus 
nų priėmimą, sekmadienį, 
9 d. savo namuose iškėlė
banKietą savo drugams. Bankie
te dalyvavo gražus būrelis sve
čių ir, visi linkėjo lakūnui A.

■ Mažutaičiui geriausių sėkmių 
moksle. Liepos 13 d. kariūnas 

i A. Mažutaitis išvyko atgal karo 
tarnybon tęsti skraidymo mok
slus. Jis dabar pasiųstas į 
Brainbridge, Ga. Linkime ka
riūnui A. Mažutaičiui geriausių 
sėkmių ir Dievo palaimos.

Šiuomi atsišaukiu į visus 
merikos lietuvius amatininkus. ' 
kaip tai: dailides (carpentersI. 

j elektros inžinierius, mūrinin- 
įkus. dažytojus (painters) ir 
■ bendrai visus kitus tuojau su- 
i sirašvti. kad karui pasibaigus' 
' galėtume pagelbėti ir Lietuvai 
Į atsistatyti.

Karui pasibaigus ir Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę bus 
reikalingi amatininkai. Gerai ■ 
žinome, kad ne tik pavieniai na- ■ 
mai. bet ištisi kaimai jau dabar; 
vra sudeginti. Amatininkai iš- j 
vežti į Vokietiją ar Rusiją, ir iš i 

; ten gal jie gyvi nebegrįš. Mes' vį 
amerikiečiai turėsime pagelbė-! pt 

i ti Lietuvai atsikelti iš griuvėsių, poniai Pivariunienei 
dainavo keletą dainelių. Be to. j ^Ialonu būtų išgirsti nuomo- apgarsinimus, kurie padėjo su- ke galės visi linksmai pasišokti 
visa publika sudainavo kelias'nes kltų 1:etuvi4 amatininkų, ką traukti skaitlingą minią, ir už skaniai pavalgyti ir gardžiai iš-

Padėkos Žodis BROCKTON, MASS.

Piknikui
Ateinantį sekmadienį, liepos

Švento Pranciškaus Seserys 
nori išreikšti širdingą padėką 
visiems Klebonams, kurie paro
dė savo nuoširdumą, pakviesda- 
mi savo parapijiečius pribūti į 
Lietuvių Dieną, ir už jų pačių į 
atsilankymą ir gausią paramą. ■

Nuoširdžiai ačiū Rėmėjams. 16 d.. Lietuvos Vyčių 1-ma kuo- 
kurie rūpestingai teikė savo pa- pa, vadovaujant šios kp. pirmi- 
galbą ir darbą priruošime iškil- ninkei p-lei Rūtai M. Ykasaliū- 

jmių.
Padėkos žodį tariame Mr. Da- 

j vis iš Treasurv Department; 
i poniai Frances Tarnapowicz ir nevien jaunimas

Montello,
Mass. rengia šaunų pikniką, į 
kurį suplauks Mass. valstybės

Vyčiai, bet
už visus ir suaugusieji, nes šiame pikni- 

•i,

. tei. Romuvos parke,

I
I

liaudies daineles. . | jie mano apie reikalą organi-
Programos vedėju buvo p. A.Įzuotis ir P° karo * Lietu'

F. Kneižys vą’ GaJ butų »ahma suorgam-
Karo * bonus pardavinėjo ir|zuoti kokią nors ~

registravo p. Antanas Mickū. I statybos ar amatininkų bendro- 
nas. Lietuvių Karo Bonų komi- A ‘ 
teto iždininkas ir Balch Phar- 
macy, 1140 Washington St.. sa
vininkas. Jam pagelbėjo pp. V. i 
Vasiliūnaitė, M. Mickūnaitė, I 
Al. Cofsky (Čižiūtė) ir kitos pa
nelės.

Tą dieną su pasižadėjimais 
karo bonų parduota už $20,075. 
Pasižadėjusieji jau beveik visi 
sumokėjo.

<Jsrbė lietuviams, o ypač lie
tuviams katalikams, kurie tą 
dieną, kaip ir visuomet, gausiai 
pirko karo bonus.

jų uolų prirengimą įspūdingos sigerti. 
programos, Ligoninės lėktuvo! Todėl, nepamirškite ateinantį 
dedikacijos proga. Lėktuvas bu-1 sekmadienį, nežiūrint, kaip arti 

i tvi. • r ar toli būtumėte, atvykti į Ro-vo auka Pittsburgh o ir apvlin- , .... . 1 .muvos parką į šj saunų jaunimo
kės lietuvių. Į parengimą.

Tą pačią progą norime padė
koti gerai visuomenei, kuri ne-' 
paprastai skaitlingai atsilankė 
ir gausiai mus parėmė.

Negalime pamiršti padėką pa- 
ninkų bendrovę, į kurią yra su- reikšti gerąjam Dievuliui už ne- 
sirasę apie 2,o00 įvairių amati- į tikėtai gražų orą. tokio malo-j ficiency”. 

naus neturėjome per daug metų. Į -------------
Dar kartą tariame ačiū vi-1 Walter ir Juozapina Lubinskai, 

siems. Lai gerasis Dievas šimte- susilaukė sūnaus, kuriam per 
riopai atlygina visiems už gerus krikštą, liepos 9 d., duotas var- bą atlieka. Dabar bus proga vi- 
darbus. už gausų atsilankymą,! das Kenneth Charles. ’---- —- --------- :-------------
stropų pasidarbavimą, ir nuo
širdžią paramą. K. J. S. -----------------

Man teko kalbėti su dviem 
suomiais inžinieriais, tai jie 
man pasakė, kad jie jau turi 
suorganizavę Suomijos amati-

awarded the Middle East — 
North Africa — European Cam- 
paign Ribbon, and also the 
Good Conduct medal for exem- 
plory behavior, fidelity and ef-

RUTH M. YKASALA, 
Liet. Vyčių 1-mos kp. pirm.

N. A. Lietuvių Konferencijoj, 
liepos 4 d., So. Bostone, iš Nor- 
woodo buvo nuvykę nemažai 
draugijų atstovų ir šiaip pavie
nių žmonių. Visi buvo paten
kinti konferencija.

ninku, ir tik laukia progos vyk
ti į Suomiją, kad jai pagelbėti 

I atsistatyti.
Kodėl mes. lietuviai to nega- 

l Iime padaryti ? Dievas ir mums, 
į lietuviams davė tas pačias tei- 
1 sės gyvuoti, kaip ir kitoms tau
toms .Aš esu tikras, kad Lietu
va bus laisva. Taigi kviečiu vi
sus lietuvius amatininkus atsi
liepti per laikraščius ar laiškais, 
ką manote apie mano sumany
mą. Prašau atsiliepti šiuo adre- 

■ su: A. K. Masaitis, 9 Hamlin 
PI., Westfield. Mass.

LAffRENCE. MASS

A ušrėlė.

WORCESTER, MASS

★ FAT FACTS *
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SALVAGE IN AMERICAN HOUSEHOLDSTO MAKE MORE 
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Šv. Pranciškaus parapijos Šv. 
Vardo ir choro narys. Vytautas 
Bauba. atžymėtas už ištikimybę 
ir narsą kovoje su priešu. Štai 
ką rašo Evening Tribūne iš 
Lawrence: “Cpl. Vyto J. Bouba, 
28, son of Mr. and Mrs. Zigmont 
Bouba of 645 Hampshire St., 
Lawrence, Mass., is the recip- 
ient of the Army Distinguished 
Unit Badge and Cluster. His 
-B24 Liberator heavy bombard- 
ment group has been twice cited 
by the President for participat- 
ing in the low-level attack upon 
the Phloesti oil fields, Romania. 
lašt August and; for outstand- 
ing performance of duty in 
action against the enemy in 
strategic support of the Allied 
Forces in the Middle East thea- 
ter of operations.

“Cpl. Bouba is a member of 
his sąuadron’s armament de- 
partment, and attended the Ar
mament School at Lawry Field, 
Colo., from which he was gra- 
duated in November 1942, and 
has spent 16 months of his 
service on foreign duty.

“His heavy bombardment 
groups which is one of the old- 
est stationed overseas, and the 
first to bomb the European con- 
tinent, helped chase Rommel 
across the deserts of Africa and 
off the dark continent. The 
group has scored major succes- 
ses in the attacks upon Germa
ny, Italy. France and many of 
the Balkan countries.

• “Cpl. Bouba has also been

Aušros Vartų Parapija

Elžbieta Kaliūnaite, 
užkandžių stalo vedėja.

SUŽEISTI MŪSŲ KARIAI
Karys V. Santackas, kuris bu

vo sužeistas Prancūzijoje, par
vežamas į namus, dabar randasi 
kelionėje į namus. Italijos kovų 
laukuose sužeistas viršyla J. 
Potembergas. Tėveliai gavo ži
nių, kad jau sveikstąs, pp. Kirš
liai, p. P. Kiršlys, kuris šiuo 
tarpu serga ir randasi ligoninė
je, gavo telegramą, kad jų sū
nus puskr. V. Kiršlys birželio 6 

i d. pirmoj Prancūzijos invazijoje 
liko sužeistas. Žinios nepaduoda 
kiek sunkiai mūsų kariai yra 
sužeisti. Sužeistųjų karių tėve
liams, reiškiame giliausią užuo
jautą.

Birželio 27 d. Seymour, India
na valstybėje ir vėl kitas mūsų 
parapijos jaunuolis užbaigė a- 
viacijos mokslus, tai p. Povilai- 
tienės sūnus, J. Povilaitis. Ka
riui J. Povilaičiui baigus avia
cijos mokyklą, suteikti sidabro 
sparnai ir jaunesnio leitenanto 
laipsnis. Šia proga, Įeit. J. Povi
laitis gavo atostogų ir atvyko 
pas savo motinėlę pasisvečiuoti. 
Malonu buvo pamatyti mūsų 
parapijos gabų jaunuolį ir, pasi
džiaugti jo mokslo pasekmėmis. 

, Sveikiname Įeit. J. Povilaitį ir, 
linkime linksmiausių atostogų.

Karys Benediktas Burokas, 
kuris dalyvavo smarkiuose Ro
mos paėmimo mūšiuose, įžygia
vęs į Romą, aplankė Vatikaną. 
Vatikane J. šventenybė Šventa
sis Tėvas, suteikęs Amerikos 
kariams palaiminimą ir kalbė
jęs į juos anglų kalba. Karys B. 
Burokas gavęs iš Šv. Tėvo gra
žų rožančių dovanų, kurį jis pri
siunčia savo brangiai motinė
lei. Divizija, kurioje tarnauja 
karys B. Burokas, yra jau ge
rai pasižymėjęs didvyriškumu, 
be Romos mūšių jis dalyvavo ir 
kituose mūšiuose. Kario Bene
dikto brolis Pranas, šiomis die
nomis pasiųstas į tolimojo Pa- 
cifiko salas, nežinoma kokion 
vieton. Sveikiname karius Buro
kus ir, linkime ištvermės kovo
se.

Šiomis dienomis iš tolimos A- 
labama —Mississippi valstybės, 
atvyko pasisvečiuoti pas tėve
lius p.p. Smilgius, jų sūnus a- 
viacijos kariūnas A. Smilgis.

' Kariūnas A. Smilgis jau keletas 
mėnesių kaip lanko skraidymo 
mokyklą ir, neužilgo ją baigs. 
Kariūnas A. Smilgis mokinamas 
prie lengvųjų bombonešių. Lin
kime kariūnui A. Smilgiui ge
riausių sėkmių ir, linksmų ato- . siems. ypač suaugusiems pama-v. . sto^u įtyti ir pastebėti kaip gražiai ° 

jaunimas gali tą patį darbą at
likti.

kuopos nariai-narės, kurie pa
siryžę duoti puikiausi patarna
vimą atsilankusiems.

Valdyba ir visi nariai nuošir
džiai kviečia visus parapijiečius 
ir apylinkės lietuvius atsilanky
ti ir paremti šį parengimą. Per 
kitus piknikus tai suaugusieji, 
kurie sutvarko viską ir visą dar-1

Po operacijos sveiksta mūsų 
bažnyčios prižiūrėtojas p. J. 
Kontrimas. Jis prieš trejetą sa-'■
vaičių atgal buvo operuotas ir, 
jam buvo numatyta lengva kak
lo operacija; pasitaikė, kad tu
rėjo pergyventi vieną iš didžių
jų ir skaudžiausių. Operuojant, 
gydytojai dėl susidariusių kliū
čių, jam negalėjo teikti medici
nos pagelbos skausmų palengvi
nimui, turėjo pergyventi opera
ciją be jokio užmarinimo ar už
šaldymo. Dabar sveiksta na
muose ir greit grįš prie kasdie
ninio darbo. A. D.

Kiek laiko atgal atsilankė pas 
savo tėvelius ilgametis vytis 

Pirmininkas Stasys Karsokas Vincas Burokas. Vincas, kurs y-i 
buvo paskirtas viso pikniko ra viršila kariuomenėje buvo 
tvarkdariu, Jam pagelbės Pra- 1 a mansiu
nas Butkevičius, Jonas An- 
driuška, Ričardas Wackell, ir 
Vytautas Stakūnas. Užkandžių 

I stalą dabos Elžbieta Kaliūnaite 
Įsu pagelba Onos Šablinskaitės, dvi savaiti namie,
Onos Kuzmickaitės, Aldonos tarnybą. Kur jis dabar randasi, 
Dubickaitės ir Alenos Blažaitie- tai militarinis sekretas, 
nės. Žaidimų stalą ves Felicija 
Zakaraitė. Su ja dirbs Ieva Bal- t 
sevičiūtė, Dorota Levancevičiū- Į 
tė, Alena Katinaitė, Pranė Ka- 
liūnaitė, Lilė Smolskytė. Juozas 
Katinas ir Danielius Aikšnoras.
Kiti stalai bus vadovybėje Ed
mundo Vaško ir jo brolio Dovy
do. Pagelbininkai, tai Edvardas 
Šiugždinis, Vytautas Rakaus
kas, Edmundas Jonytis, Vikto
rija Kunigonytė ir Anelė Gvaz- 
dauskaitė. Anelė Smolskytė 

Pavaišino ko-

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

per 14 mėnesių užsieniuose. Ge
rai išrodo ir sa'ko, kad jam se
kasi labai gerai. Atsižymėjo sa
vo gabumais kaipo mechanikas 
prie orlaivių. Praleidęs beveik 

vėl išvyko į!

“Auksas ir Sidabras” ‘

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

DIDELIS VYČIŲ PIKNIKAS
Vyčių 116-ta kuopa rengia di

delį pikniką, kurs įvyks sekma
dienį. liepos 16 d., po piet, para
pijos darže šalę bažnyčios. Pik- tvarkys tikietus. 
niko komisija stropiai dirba, misiją sudaro Leoną ir Marcelė 
kad pasisekimas būtų kuo ge- Meškinytė. Kitos narės padės 
riausias. Šis parengimas nebus joms.
koks paprastas įvykis, bet bus Tad visi, nepamirškite dienos 
ypatingas, kurs patiks visiems ir vietos. Atsilankykite į Vyčių 
suaugusiems bei jauniems. Bus pikniką ir tuomi pasirodysite 
skanių užkandžių, įvairių gėri- tikrai jaunimo mylėtojais ir 
mų, įdomių žaidimų ir kitų pa- nuoširdžiais Vyčių rėmėjais, 
traukimų. Visą darbą atliks Lauksime visų.

430 BROAD W AT • SOUTH BOSTON

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

rASHINGTOM
COOF’ERATIVE BANK



Penktadienis, Liepos 14, 1944 t

VIETINES ŽINIOS
Easy^RefreahingSummer DeMert

ŽINUTES
Liepos 11 d., mirė Juozapas 

Juškus, 51 metų amžiaus, Gene- 
ral Mass. ligoninėje, gyv. 116 
Franklin St.. Arlington, Mass. 
Jis paėjo Papilės parapijos. A- 
merikoje pragyveno 32 m. Pali
ko žmoną Pauliną (Tribulaus- 
kaitę) ir sūnų. Palaidotas liepos 
13 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro 
par. bažnyčias, Naujos Kalvari
jos kapuose.

$5. Po $2. — Leonas Jūrės, C. 
ir E. Kavoliai, A. ir M. Rasima- 
vičiai. Po $1. — 
lionis ir Antanas 
tan fondan yra 
$819.00. Tokios
reiškia parapijiečių duosnumą.

Amelija Pavi- 
Palaima. Viso 
įplaukę aukų 
gausios aukos

RESOLVED. that copies of 
this Resolution be sent ta tha 
President of the United Statės 
of Ameriea. to the Secretary of 
Statė of the United Statės, to 
the respective representatives 
of the governments of Russia, 
China, England, Estonia, Lat- 
via, Lithuania, Poland, Mem- 
bers of Congress, and to the 
Press.

Naujos Anglijos Lietuvių
Konferencijos Rezoliucijos

Cooling and refreshing as a sum- Make it plain lemon, or fold in 
mer brecze-that’s Summer Chiffon your favorite summer fruit. Watch 
Pie with its velvety, creamy-light hot weather appetitea perk up and 
filling in a crisp, flaky pieerust. take notice!

priimtos liepos 4 d. š. m., 
So. Boston, Mass.

determination of the fighting 
men of Lithuanian descent, and 
their contributions. and the 
contributions of all their kin, 
giving their lives, their money, 
their blood and their toil, should 
be the best pledge that Lithua
nia shall resume her rightful 
place among the free nations of 
the world;

A. F. Kneižys 
Chairman 

Albin Neviera
Secretary 
Al. Ivaška 
Secretary

Kaip jau buvo rašyta, 
Naujos Anglijos Lietuvių 
konferencija buvo sėkmin
ga. Padaryta daug gražių 
ir naudingų nutarimų Lie
tuvos ir Jung. Valstybių 
gerovei.

Čia talpiname šias rezo
liucijas:

RESOLUTION

★ Kada atsidengė rinki
minė kampanija ir parti
jos renkasi kandidatus į į- 
vairius ofisus, pradedant 
nuo šalies prezidento ligi 
valstybės atstovo ir tt. Ka
da demokratų partijos 

į kandidatūrą ketvirtam 
pats 

prezidentas Rooseveltas, 
tai tuomet atsirado įvairių 
komentatorių, kurie pra
dėjo daryti įvairias išva
das. Viena iš charakterin
gų komentuojamų žinių, 

i tai klausimas, kas bus vi- 
! ce-prezidentas ? Tas pri
klauso pasirinkimui pačio 
kandidato į prezidentus 
(taip šiuo momentu yra 
pas demokratus). Bet da
bartinis vice-prezidentas, 
komentatorių nuomone, 
neužtektinai stiprus ir sa
koma, jog prisibijoma, kad 
Columbas neliktų be gar
bės ir kad Amerika neati
tektų indi jonams.

REZOLIUCIJA

Aukavo parapijos išvažiavimo
fondan: Maldos Apaštalavimoj terminui paskelbė 
draugija $10. Jonas Starkus

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Liepos 5 d. mirė Sofija Norai- 
tienė, 46 m. amžiaus, gyv. 275 
Minot St., Dorchester. Velionė 
buvo pašarvota laidotuvių di
rektoriaus Juozo Kaspero laido
tuvių name, 187 Dorchester St., 
So. Bostone. Palaidota liepos 8 
d. Forest Hill kapuose. Likęs 
velionės vyras Vincas Noraitis, 
duktė Edith ir sūnus Edvardas, 
kuris yra karo tarnyboje ir bu
vo sugrįžęs į motinos laidotu
ves, ir sūnus Jonas nuoširdžiai 
visiems dėkoja už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse, už šv. 
mišias, gėles ir pareikštas už
uojautas.

Summer Chiffon Pie
1 tablespoon gelatin 

% cup coM water 
4 esg yolks 
1 cup sucar

Dashofsalt

Soften gelatin in cold water. 
Combine egg yolks, % cup sugar, 

salt, lemon juice and rind, and 
blcnd well. Cook over boiling 
water until thick and foamy, beat- 
ing constantly with rotary beater 
(about 3 minutes). Remove from 
heat. Add gelatin mūcture. Cool.

JSeat egg whites until stiff, būt 
not dry. Add remaining % cup 
sugar gradually (about 1 table
spoon at a time), beating after

Pie Shell
Mix 1% eups sifted ALL-PUR- 
POSE FLOUR and % teaspoon 
SALT. Measure out 7 tablespoons 
SPRY and divide into two equal 
paris.
Step 1 for Tenderness—cut in first 
half of Spry until as fine as meal. 
Step 2 for Flakiness—cut in re
maining Spry until particles are 
size of large pcas.

Add 3 tablespoons cold WATER.

J u ice of 1 lemoa 
Grated rindot įį' 
lemon

4 ecs white>
1 Spry Pie Sbell

each addition until stiff. Fold care- 
fully into gelatin muture until 
well blended. Pilė lightly into 
baked pie shell. ChiU Severai hours, 
or until fllling is sėt.

Berry Variations: Fold about 1 
cup strawberries (cut in half) or 
whole red or 'black raspberries, 
blackberries, halved sweet cher- 
ries, or sliced peacbes into filling 
just before putting it in the skeli.

mixing thoroughly into a dough. 
Roll įį inch thick and prick with 
fork. Place dough in pan and let 
relax 5 minutes. Pat with bąli of 
dough to fit pastry into pan. Trim 
pastry 1 inch larger than pan and 
turn back edge. Flute rim.

Bake in very hot oven (45O°F.) 
10 to 15 minutes.

Makes enough pastry for a 9- 
inch 1-crust pie.

* ĮVAIRŪS SKELBIMAI LANKĖSI

the 
of

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948 
--------------------- r

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkrcay 1233-W

Antradienį, lankėsi “žvaigž
dės” administratorius, misijo- 
nierius Tėvas Pr. Aukštikalnis.

Tą dieną lankėsi Brocktonie- 
tės pp. Ona Oksienė ir Al. Leo
nienė. Abi yra ilgametės “Dar
bininko” skaitytojos ir rėmėjos.

Trečiadienį, liepos 12 d., lan
kėsi “Darbininke” p. Digimienė 
iš Waterbury, Conn. ir apžiūrė-

jo “Darbininko” spaustuvę. Ji 
yra nuoširdi “Darbininko” ben
dradarbė ir sumani veikėja sa
vo kolonijas draugijose.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
“Darbininke” Tėvas Justinas 
Vaškys su savo grupe palydovų. 
Jis sustojo trumpai minutėlei 
kelyje iš Pittsburgho į Greene. 
Maine, kur įkuriamas pąstovus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Anta
no vienuolynas.

Ketvirtadienį lankėsi “Darbi
ninke” nuoširdus “Darbininko” 
rėmėjas ir skaitytojas p. Zig
mas Karalius iš Waterbury. Ct. 
Atsilankymo proga, p. Karalius 
atnaujino “Darbininko” prenu
meratą ir aukojo 81.00 kalendo
riaus fondan.

P-nas Karalius mūsų apylin
kėje leidžia dviejų savaičių ato
stogas.

Ketvirtadienį lankėsi kun. J. sėkminga.
Žuromskio mamytė Gertrūdai jau grįžti darban, bet vykau į 
Žuromskienė. Atsilankymo pro-'namus pas šeimą. Rytojaus ry- 
ga užsakė savo giminaitei Liur-'tą atvykau į darbą.
do knygą aukodama knygos' Dr. Mykolas Grendelis buvo 
fondan $5.00. |pas mane atvykęs į namus.

Tą dieną lankėsi kun. Jono Norwoodan, ir atrodė, kad ir jis 
Vosyliaus mamytė Kotrina Vo-'yra patenkintas savo darbu, 
sylienė. Atsilankymo proga at-1 Kadangi darant operaciją 
naujino “Darbininką” metams buvau “neužmarintas”, o tik o- 
ir aukojo $1.00 kalendoriaus 
fondan.

kad rusai jau įėjo į Lietuvą — 
“stormed into Wilno, capitol of 
Lithuania”, ir rašo:

“Greetings from Salt Lake 
City. I send my best regards to 
all of you. For Victory and for 
Lithuania”.

Unanimously adopted at 
New England Conference 
persons of Lithuanian descent, 
numbering 1000 delegates and' 
representatives of 53 organiza- 
tions, held at South Boston 
High School, July 4, 1944.

WHEREAS, the origin and 
growth of the United Statės of 
Ameriea reflecis an uncompro- 
mising and relentless pursuit of 
liberty and independence;

WHEREAS, the initial events 
signalling America’s battle for 
freedom, — at Dorchester 
Heigts, at Concord and Lexing- 
ton, and at Bunker Hill, — took 
place within the confines of 
Greater Boston. where this con- 

I ference, with its keynote as 
LIBERTY is being held:

VVHEREAS. on July 4, 1776, 
the Declaration of Indepen- 

I dence asserted, among other 
things, “these truths to be 
self - evident: That all men are 
created equal, that they are 
endowed by their creator with 
certain unalienable rights, that 
among these are Life, Liberty, 
Įand jthe Pursuit of Happiness ;

WHEREAS, the history of 
Lithuania affords an analogous 

forDr. Mykolas Grendelis testimonial to the quest 
Naujoje Vietoje freedom :

Kiek laiko atgal Dr. Mykolas 
Grendelis, gydytojas - chirur
gas, persikėlė į naują vietą, bū
tent, 475 Commonwealth Avė., 
Boston. Jis yra kartu su įžymiu 
specialistu - chirurgu, Dr. Fran
cis F. Henderson.

Pereitą antradienį, rytą, Dr. 
Mykolas Grendelis padarė ope
raciją kakle šių žinių rašėjui. 
Operacija, ačiū Dievui, buvo 

Po operacijos galė-

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

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
SJHBBSSSKSS

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

738 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

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

Jūreivis Petras F. Kupraitis, 
kuris dabar randasi Salt Lake 
City, Utah, prisiuntė iškarpą iš 
to miesto laikraščio “Salt Lake 
Telegram’’, kuris turi žinias.

Mes, Naujosios Anglijos lie
tuviai, 1944 metų liepos 4 d. su
sirinkę South Eostono High 
School Auditorijoj, dar kartą 
pareiškiam savo lojalumą Jung
tinėms Valstybėms ii- nuoširdų 
savo pasižadėjimą remti šios ša
lies karo pastangas.

Dabar, D-Dienai atėjus, mes 
esam pasiryžę dar uoliau dar
buotis karo paskolų vajuose. 
Mes pirksime kiek išgalėsime 
karo paskolos bonų patys ir 
prie kiekvienos progos ragin
siu: kitus pirkti.

Lai šis Penktos Karo Paskolos 
vajus perviršija visus buvusius 
vajus!

Lai gyvuoja laisva, demokra
tinė Amerika!

VVHEREAS. Lithuania is now 
not less apprehensive of Rus- 
sia’s than Germany’s determi- 

i nation “to destroy its national 
life down to the roots” and thus 
there tends to be created a cou- 
rage of desperation;

NOW, THEREFORE, BE IT 
RESOLVED, that we here as- 
sembled in the shadows of Wa- 
shington Monument, on historic 
Dorchester Heights, within 
view of Bunker Hill, and easy 
accessability to the battlefields 
of Concord and Lexington, 
where, for FREEDOM “were 
fired the shots heard round the 
world”, — again reiterate our 
faith and allegiance to the Unit- 

■ ed Statės of Ameriea, that this 
great country will preserve for 
all people, for all time, the 
ideals and principles of LIBER
TY upon which it was found- 
ed: and further be it

RESOLVED, that we conti- 
nue our efforts and contribu
tions, re-invigorate our spirit, 
and renew our determination, 
that the totalitarian forces. as 
they are foes of LIBERTY, be 
completely overhelmed; and 
further be it

RESOLVED, that our efforts 
and contributions be not in 
vain, and that our blood. sweat 
and tears be dedicated to sus- 
tain and nurture FREEDOM 
for all, including FREEDOM 
for such small nations as Lith
uania: and further be it

RESOLVED, as stated by 
Pope Pius XII on June 2nd, 
1944, a courage of desperation 
is to be avoided. because those 
who feel it “advance... amid un- 
speakable sacrifices and compel 
all others to an extenuating 
and bloody struggle, the sočiai, 
economic, and spiritual conse- 
ųuences of which threaten to 
become the scourge of future 
times”; and further be it

16,
In-
ac-

A. F. Kneižys, vedėjas

Albinas Neviera ir Al. Ivaška.
Sekretoriai.

IVMR8S SKHBMM
PARSIDUODA Dorchestery- 

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

WHEREAS, on February 
1918, in its Declaration of 
dependence, Lithuania, “in 
cordance with the recognized
right to national self-determi- 
nation” proclaimed its restitu- 
tion as an independent statė;

WHEREAS, the independence 
of Lithuania was thereafter re
cognized by all the Great Na
tions of the world;

WHEREAS, to all freedom- 
j loving people, the preservation 
lof Liberty and Independence is 
paramount to the establishment 
of any territorial “Security 
Beit”;

WHEREAS, the spirit and

peruojamoji vieta “užšaldyta”, 
tai pastebėjau Dr. Mykolo 
Grendelio rimtumą ir susikau
pimą. Dr. Mykolas Grendelis y- 
ra Bostono miesto ligoninės 
gydytojų štabo nariu. Jis yra 
jauniausias gydytojas - chirur
gas ligoninės štabe, ir lietuvis.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. feL. PA t ALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmtninkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienA.
8 WiDfield SL. So. Bwton. Mass. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunlenė,
29 Gould St.. XV. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway— 1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtš,

177 West "th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadtvay, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės! 2 vai. po piety. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. 492 E. 7th St, So. Boston, Mass.

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

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston. Mase.

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

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

I Iždininkas—Stasys K. Grigfcnavičius.
699 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 

i Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

LITMNMMR rvnrac vo.
MOVĖRS—
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Movi n g

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

GRABORIAI

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Savininkas
VINCAS BALUKONIS,

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

giai patarnauja.

| 258 West Broadway, South Boston, Mass.

S. Barasevičiiis ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPEIt
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS '
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel- ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Marianapolio Žinios

■E

NEW BRITAIN. CONN.
Tradicinės Lietuvių Dienos į 

proga. Marianapoly. liepos 2 d. 
įvyko bilietų traukimas. Bilie-1 
tus traukė šios mergaitės: E. 
Aversaitė. E. Kendratavičaitė. 
\ . Ingalls. M. Morinelli, N. An- 
dreu’s. D. Devenytė ir M. Pel- 
džlūtė.

Andrius Valinėms iš New 
Britain. Conn.. laimėjo pirmą 
dovaną — 50 dolerių karo eo
nais. Po 25 dolerius karo bonais 
laimėjo N. Zigmontas iš Wor- 
cester. Mass.: Juozas Kibartas 
iš Brockton. Mass.: C. Brozaus- 
kiene iš Providence. R. I.: O. 
Puišytė iš So. Boston. Mass.: 
Amelia Yarmalavich iš Monter
io. Mass. ir Ign. 
Worcester. Mass.

Iš viso buvo 
nos.

Marianapolio 
širdžiai dėkoja 
nims. prisidėjusiems prie bilietų 
platinimo ir prie šių traukimų 
pasisekimo. Rap.

SDARBININKAS

J. Gailius, 
Paliulio- 

M. Ma- 
M. Pul-

BUY
UNITED
STATĖS

Iš BALSIOS NELAIMĖS 
HARTFORDE

Liepos 6 d. įvykęs gaisras cir
ke. Hartford, Conn.. nusinešė 
daug žmonių gyvybių. Nukentė
jo daug ir New Britain'iečių. 
Trys mirtinai sudegė, daug su
žeidė ir apdegė. Iš lietuvių tik 
lengvai apdegė policininkas P. 
Radzevičius, kuris buvo nuvy
kęs su savo žmona, sūneliu ir 
dukrele. Jie visi keturi yra tik 
lengvai apdegę. Jo žmonos ba
tukai liko ir drabužius sudras
kė. bet iš pavojaus suspėjo pa
bėgti.

Plainville. Conn. mažas mies
telis. bet iš ten mirtinai sudegė 

_____a žmonių, ir keli pavojingai
Šimonis iš ,apdegę, kuriem gręsia pavojus. 

Sudegusiųjų tarpe yra ir Mur- 
phy šeima. Tėvas ir sūnus vie
toje sudegė, o motina vėliau mi
rė. Dukrelė tebėra ligoninėje 
kritiškoje padėtyje. Jų artimų
jų draugų Berubi dukrelė. 5 me
tų amžiaus, sudegė Murphv’s 
glėbyje, kuris taipgi nešė savo 
sūnelį. 4 metų amžiaus, ir visi 
žuvo liepsnose. Jį atpažino tik 
iš šliūbinio žiedo. Šių žinių ra- 
šėjai teko dalyvauti a. a. Mur- 
phy’s laidotuvėse, kurios buvo 
labai liūdnos. Tėvas ir sūnelis 
palaidotas viename karste, o 
dukrelė kitame iš Dievo Moti
nos airių par. bažnyčios. Moti
na. kuriai sulaužyta koja, bu
vo atvežta iš ligoninės į bažny
čią. Tai buvo tikrai graudus re
ginys.

Mirusiojo Murphy brolis yra 
vedęs lietuvaitę. M. Jenkeliū- 
naitę iš New Britain ir gyvena 
Henrv St.

i 
I 
i

mės labai gražios iš tokio greito 
ir mažo parengimo, surinkta 
$70.00. Aukavo: Jonas Vaišvila 
$7, M. Mažukaitis $5, A. Makau
skienė $2, M. Lakotenė $2. — 
Po 1.00 — M. Bekerienė, E. Za- 
navičienė, A. Praneketienė, P. 
Vaitkuvienė, J. Venzelienė, A. 
Varnauskienė. K. Petrauskienė, 
VI. Rudokienė. E. Gicevičienė,
O. Baranauskienė, K. Mažeikie
nė. L. Liunienė. M. Saukienė,

. O. Žemaitienė. T. Smolskienė,
P. Ambrozaitienė, M. Šnipunie- 
nė. M. Dovidaitienė, E. Matu- 
liunienė, O. Anušauskienė, A. 
Skributinienė, E. Vabolienė, O. 
Nakrošienė. A. Mažukaitienė, 
M. Krakauskienė. A. Abramavi-

■! čienė, S. Daukienė,
A. Daugskurdienė. V. 
nis, O. Barzdizavičienė. 
lukonis. M. Karvelienė. 
tinienė. B. Pabilonienė, M. Stok- 
nienė, S. Dumšienė. M. Saldokie- 
nė, T. Povilaitienė, M. Krunkle- 
vičienė. J. Určinas, A. Laukai
tienė. N. Orentienė, O. Saka
lauskienė. O. Zupkienė, Stella 
La Flainm.

Alena Kaunickienė aukavo la
bai gražų rankų darbo mezginį, 
kuris išleistas laimėjimui.

Vienu žodžiu Apaštalavimo 
draugijos narės vieningai ir 
gražiai darbavos. Aš linkiu vi
soms narėms ir toliau taip dar
buotis. skaitlingai lankytis į su
sirinkimus.

septynios dora-

vadovybė nuo-
visiems asme-

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

INTO SUMMER—Spring eye- 
opener that v.-ill do things for 
a golden summer tau., this 
eohama print corr.es in vrhite 
jersey with sheaves of shock- 
ing pink and black wheat. 
Ruffle of self mateliai softens 
new scooped out neekline. 
Simplicity of style makes out- 
fit entirely suitable for aftert 
noon irto evenir.g date wear.

Šiomis dienomis pp. Spuduliai 
gavo pranešimą iš Karo Depart- 
mento. kad jų sūnus sužeistas 
kur nors Italijoj.

Į pp. J. ir F. Maksimavičiai ga
vo žinią, kad jų sūnus Juozas 
yra kur nors Italijoj, ir už pa
sižymėjimus tapo apdovanotas 
medaliu. T. M.

h Juozas Kasinskas t
Ine. <!

o Laidotuvių
h Direktorius
Į j Patarnavimas Dieną ir NaktJ j’ 

■į 602 Washington Blvd. j:
Į • BALTIMORE 30. Md.
3 Tel. Lexington 8595

? Limosinai dėl visokių reikalų i

Kovos fronte, kaip paveikslas parodo, kovojama ne tik su priešais žmonėmis, bet ir su “prie
šais” uodais. Štai aukštai kairėj kareiviai iškasa per klampynę kanalą, kad panaikinus patogias 
uodams veisimosi vietas. Viršuj dešinėj parodoma kariams iškaba, kad būtų visuomet su viršu
tiniais marškiniais ir tuomi būtų pridengtas kūnas nuo uodų įgėlimo. Apačioj kairėj iš orlaivio 
liejama lietumi uodų lizdai. Apačioj vidury karys išdumia savo kambarį, kad uodai dingtų ir taip 
pat kairėj apačioj karys apipurkščia krovinius nuo uodų. Sakoma, kad Afrikoj uodai sukelia ma- 
larijos liga, todėl prieš juos ir keliamas karas.

Lietuvių Veikimo Centro 
Susirinkimas

perskaičius, eita 
svarbius reikalus

M. A. Pankus pa-

N ere Britain, Conn. — Liepos 
7-tą. 8 vai. vak., Šv. Andriejaus 
parapijinėje svetainėje įvyko 
svarbus nepaprastas ir Lietuvių 
Veikimo Centro susirinkimas, 
kurį atidarė pirmininkas Vikto
ras Sintauta.

Protokolą 
bėgančius 
svarstyti.

Kleb. kun.
prašė, kad Šv. Andriejaus para
pijos Auksinio Jubiliejaus ko
misijų pirmininkai išduotų savo 
raportus.

Labai susidomėta Spaudos 
Komisijos raportu, iš kurio pa
aiškėjo, kad istorinė medžiaga 
Šv. Andriejaus parapijos Auksi
nio Jubiliejaus knygai išspaus
dinti labai lobinga: tik vietos 
draugijoms reikėtų sukrusti ir 
istorinę draugijų medžiagą pri
duoti Spaudos Komisijai, kuri 
rūpinsis tinkamai suredaguoti 
ir kuo skubiausiai duoti spau
dai. Tuo pačiu svarstyta kokio 
formato bei dydžio ta jubilieji
nė istorinė iliustruota knyga 
bus spausdinama ir kokia jos 
kaina. Tai visa palikta kompe- 
tetingai Spaudos Komisijos 
nuožiūrai.

Mykolą Daunį atstovauti šv. 
Andriejaus parapiją ir važiavo 
kitas atstovas Pranas Andru- 
lionis nuo LRS-gos. bet apgai
lestautina, kad iki šiol nesuge
bėjo autoritetingai prakalbėti į 
lietuvius, nė jų sujungti Lietu
vos gelbėjimo ir laisvės bei ne- 
nriklausomybės bylos reika
luose. Gi New Britaino lietuviai 
niekada neatsisakė ir niekada 
neatsisakys gelbėti Lietuvai: 
tik laukia Amerikos Lietuvių 
Tarybos paraginimo bei nuro
dymo. arba paskyrimo kvotos 
kolonijoms.

Sgt Juozas V. Matus Žuvo 
Pietvakariniame Pacifike

moti-’ Aštuonių mėnesių Martha Hancock šypsosi 
nos laikoma, kai buvo sėkmingai išimta iš jos gerklės 
įkliuvusi špilka. Operacija buvo gan sėkminga.

SUSIRŪPINTA IR LIETUVOS 
REIKALAIS

Be kitų svarstymų. Šv. An
driejaus parapijos Auksinio Ju
biliejaus Spaudos Komisijos 
veikli narė Bronė Mičiūnienė 
prakalbėjo, kad Lietuvių Veiki
mo Centras turėtų susirūpinti ir 
Lietuvos reikalais.

Tuo visi susidomėjo, ypatin
gai tėvynainis kleb. kun. M. A. 
Pankus, kuris karštai pritarė, 
ragindamas, kad visomis išga
lėmis padėti nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams ir visiems 
uoliai remti pavergtosios Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy 
bės bylą.

Tačiau, visas vargas, kad A- 
menkos Lietuvių Taryba nuo į- 
vykusios Pittsburghe Konfe
rencijos, į kurią LVC siuntė p.

T ARABIJOS AUKSINTO 
JUBILIEJAUS KOMISIJŲ 

SĄSTATAS 
Sumanioje kleb. kun. M. A. 

Pankaus vadovybėje, kad gar
bingai paminėjus nepaprastas ir 
istorines Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos Auksinio Jubilie
jaus iškilmes ateinančiais 1945 
metais, tam tikslui, be LVC val
dybos, kuri uoliai dirba tai isto
rinei progai, dar išrinktos kitos 
įvairios komisijos, kurios jau iš 
anksto prisiėmė svarbias ir at
sakingas pareigas eiti.

Čia ir vėl skelbiame vardus tų 
asmenų, kurie ir kurios įeina į 
įvairių Auksinio Jubiliejaus ko- » 
misijų sąstatą.

Į vietos ir laiko komisiją įei
na: Kun. Juozas J. Matutis, My
kolas Čeponis ir Alice Covales- 
ki.

Spaudos komisija: Kun. A. 
Tamoliūnas. Bronė Mičiūnienė 
ir F. Narcum.

Kvietimo komisija: Ona Mor
kūnienė, Kitty Norkūnienė, Juo- 

į zas Kovaliauskas. Stasė Milu- 
• kienė ir Jurgis Zarumba.

Muzikos komisija: Varg. A. 
Grigoraitis. Viktoras Sintauta, 
Betty Maloška ir C. Covaleski.

Programos komisija: Kleb. 
kun. M. A. Pankus. Mykolas Če- 
oonis. Mykolas Daunis, A. Kwi- 
der. Juozas Janušonis. Ona Sin- 
tautienė ir M. Uždavinienė.

Tikietų komisija paskirta val- 
1 dyboms.

iI 
katalikų parapijai.

Gi S/Sgt. Juozo V. Mataus 
vardas įžymėtas Lietuvių Ka
reivių Garbės Sąraše Šv. An
driejaus lietuvių parapijos baž
nyčioje. A.T.

WATERBURY, CONN

Tariu širdingą ačiū visoms, 
! ypač ponam Určinam už tokį 
i nuoširdumą ir aukas. Taipgi ta- 
i riu ačiū mūsų darbščiai pirm. 
į M .Stoknienei, kuri taip gražiai 
! darbuojas mūsų draugijos ir 

S. D.Apaštalavimo draugija laikė Parapijos naudai, 
savo susirinkimą biri. 25 d.

Susirinkimas buvo škaitlin-; 
gas. Nutarė užprašyti šv. mi-j 
šias už mūsų jaunuolius karius, i

Mūsų sumani pirm. M. Stok- i 
nienė prašė narių, kad ruoštų 
kokį parengimą, kad galėtume 
paremti savo parapiją 50 Jubi
liejaus metu. Narė, Antanina 
Určinienė kvietė nares atsilan- į 
kyti į jų gražų sodelį, ir narės 
kvietimą priėmė. Tuojau po su-; 
sirinkimo, visos narės susirinko I 
pas ponus Určinius ir labai gra-i 
žiai praleido laiką.

Turiu pasakyti ,kad ponai Ur-' 
cinai yra labai malonūs žmones. 
Jie netik davė savo gražią vietą, 
bet dar ir visas gražiai pavaiši
no, ir visas savo išlaidas paau
kavo parapijai. Turiu tarti šir
dingą ačiū vardu mūsų draugi
jos ponam Určinam ir jų dukre
lei Mrs. Stella La Flaimm. kuri

PRISONER—First Lieut. Bou- 
dinot Stimson, 21, of Green- 
a-ich, Conn., second cousin oi 
War Secretary Henry L. 
Stimson, reported a prisonei 
Df war in Germany. His plane 
was said to have been sho' 
lown on a raiding mission ovei 

Fortress Europe.

Neic Britain, Conn. — Anelė 
Matus, pavyzdinga motina ir 
gera parapijietė, šiomis dieno
mis gavo liūdną žinią nuo ad
jutanto generolo J. A. Ulio, ku
ris pranešė, kad jos sūnus 
S/Sgt. Juozas V. Matus, kuris 
pirmiau raportuota yra dingęs 
nuo praėjusių metų liepos 6 d., 
kur nors pietvakariniame Paci- 
fike, gi dabar įskaitytas tarp 
žuvusiųjų herojinga mirtimi.

Iš pranešimo, anot adj. gene
rolo Ulio, S/Sgt. Juozas V. Ma
tus ėjo svarbias pareigas karo prisidėjo auka ir darbu. Pasek- 
laive U. S. S. Aludra, kuris bir
želio 23 d. 1943 m. buvo japonų 
sutorpeduotas Solomono salų 
zonoje.

Kai laivas U. S. S. Aludra nu
skendo, tarp išgelbėtųjų karei
vių nesurasta S/Sgt. Juozo V. 
Mataus. Kadangi daugiau kaip 
metai jau praėjo nuo tos nelai
mingos dienos, dėl to Karo De
partamentas oficialiai paskelbė 
herojingą jo žuvimo dieną, bū- 
tent, birželio 24, 1944.

S/Sgt. Juozas V. Matus pri
klausė prie Headąuarters de- 
tachment, 43 divizijos, pirmiau 
žinomas kaip Connecticut Na- 
tional Guard.

S/Sgt. Juozas V. Matus gilia
me nuliūdime paliko meilingąją 
savo motiną ir Vieną brolį Ed
vardą Matų, kuris dabar yra 
Statė Policeman, ir kitą brolį 
Vincentą Matų.

Likusi visa Matų šeima pri-
S-ta. klauso Šv. Andriejaus lietuvių

corr.es



