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Sekmadienį, liepos 16 d. 
p. Pranas Razvadauskas, 
Lietuvos Vyčių Centro pir
mininkas, p. Danielius A- 
verka, “Amerikos” laikraš
čio administratorius, ir p. 
Stasys Griganavičius, 
“Darbininko” spaustuvės 
darbininkas, aplankė LDS 
Centro pirmininką ir 
Brocktono lietuvių par. 
kleboną, kun. Joną Švagž
di, kuris buvo sunkiai su
sirgęs širdies liga.

Kun. J. Švagždys, ačiū 
Dievui, baigia pasveikti. 
Gydytojai sako, kad mūsų 
vadas neužilgo, gal kitą 
sekmadienį, jau galės eiti 
į bažnyčią.

Brooklyno ir Chicagos 
lietuviški kvislingai sako, 
kad “Lietuva išlaisvina
ma”. Nieko panašaus. Lie
tuva iš nacių vergijos vėl i 
patenka į sovietų bolševi
kų vergiją.

Lietuvos gyventojai ko
vojo ir kovoja prieš paver
gėjus ir už savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.
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Vilnių Pripažįsta Lietuvai

Lietuviški kvislingai — 
komunizmo vergai atsi
šaukia į visus lietuvius, 
kad jiems siųstų aukas — 
pinigus ir drabužius neva 
Lietuvai. Bet visiems yra Į 
žinoma, kad tie kvislingai 
neturi jokių ryšių su Lie-j 
tuva.

Lietuviai kvislingai, kaip 
vienas So. Bostono gydy
tojas pasakojo, kuris labai 
gerai žino komunistus ir jų 
veiklą, kad lietu- 
vių komunistų surinktos 
aukos ar pundeliai eina į 
Russian War Reiief, Ine. 
Aukos ar pundeliai siun
čiami į Rusiją, kur komi
sarai tas aukas išdalina 
pagal jų nuožiūros, nepai
sydami kas tas aukas pri
siuntė. Kiek teko patirti, 
tas So. Bostonietis gydyto
jas yra gerai apsipažinęs 
su Sovietų Rusijos tvarka. 
Taigi lietuvių komunistų 
skelbimas, kad jų surink
tos aukos eina lietuvių šel
pimui neatitinka tikreny
bei.

Amerikos lietuviai turi 
bendrą 
fondą, 
truotas 
zidento 
fondas tik turi teisę rinkti 
aukas — pinigus ir drabu
žius Lietuvai, o ne kokis 
ten lietuvių kvislingų fon
das ar komitetas.

Šis vaizdas, kuris buvo nutrauktas liepos 4 d. š. m. prie So. Boston Iligh 
School svetainės, So. Bostone, parodo So. Bostono Jaunamečių Jaunuolių gru
pę, kuriai vadovauja p. Ona IVaškienė, dalyvavusią Naujos Anglijos Lietuvių 
Konferencijos iškilmėse. Grupės užpakalyje stovi Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių skyriaus narės ir konfęrencijos iškilmių ir rengimo komisijos va
dovybė ir garbės svečiai. Viršuje iš kairės į dešinę stovi Konferencijos Rengi
mo Komiteto pirmininkas, adv. Jonas J. Grigalius.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Lietuvių skyriaus Šv. Petro lietuvių para
pijoj pirmininke yra p. B. Cunienė. To skyriaus narės taipgi dalyvavo Konfe
rencijos parade, kuriam vadovavo Amerikos Legiono Stepono Dariaus postas.

Naujosios Anglijos Lietuvių Konferencija, liepos 4 d. š. m., įvyko iniciaty
va So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos.

Į Alijantai Laimi Visoj Normandijoj,
Britai Atmušė Nacius Caen Srity j

Amerikiečiai įsiveržė Į Nacių Tvirtovę— 
Jau Tik Mylia Iki St.Lo

Lietuvai šelpimo 
kuris yra įregis- 
Washingtone pre- 
parėdymu, ir tas

Distiliuotojai Paliuosuo jami 
Nuo Karo Darbų

Raudonoji Armija Užėmė 
GardinęMaskva, liepos 17 — So

vietų Rusijos laikraštis 
“Pravda” rašo, kad Vil
nius, kuris prieš karą bu
vo Lenkijos dalis, “vėl grą
žintas lietuviams ir grąžin
tas visiems laikams”.

Pravda” sako:
Lietuvių sostinė buvo 

svetimų rankose ‘ daugiau 
negu kartą. Vokiečiai buvo 
jį užgrobę laike pirmojo Į 
pasaulinio karo. (Vilnių 
buvo užgrobę ir rusų bol
ševikai, tik lietuviai jį at
vadavo. Red.). Vokiečių 
sumušimas davė Vilniui 
laisvę tik trumpam laikui. 
1920 m. Lenkija užgrobė 
jį. 1939 m. raudonoji armi
ja Vilnių išlaisvino (užgro
bė. Red.) ir grcžlno lietu
viams. (Taip, gražino, bet 
vėliau užgrobė visą Lietu- Į . .
va. Red.) 1940 m. jis tapo pasiekti Rytinę Prūsiją, 
Lietuviu Respubkkos sos- tai Vokietijos naciams bu
tine. (Vilnius 1940 metais tų uždarytas kelias pabeg- 
buvo Sovietų Respublikos ti iš Lietuvos, Latvijos ir.

I

TIK 11 MYLIŲ NUO KAUNO

Užėmė Alytų, Punią Ir Kitus 
Miestelius Toje Srityje

Vilniuje Įvyko Žiauriausi Mūšiai
Londonas, liepos 17 —i Klaipėdos uostą, tai vokie- 

Maskvos žinios paduoda, j čiams bus užkirstas kelias
kad po didelių susirėmimų pabėgti, ir gal būti Latvija 
sovietų Rusijos raudonoji ir Estija mažiausia nuken- 
armija užėmė Gardiną, ’tės nuo karo šiuo mętu. 
kur buvo svarbi Vokietijos Taigi visi miestai, mies- 
nacių pozicija. Dabar rau- teliai ir kaimai Lietuvoje 
donoji armija lengvai gali nuo viršuje pažymėtos ka- 
eiti link Rytinės Prūsijos, ro linijos, pagal Maskvos

Jeigu rusams pavyktų žinias, į pietus ir rytus yra 
- - ■ ■ raudonųjų užimti.

sostinė. Lietuvos Respu
blika buvo užgniaužta. So
vietai buvo ne tik Vilniuje, 
bet ir visoje Lietuvoje 
žiauriais šeimininkais. 
Red.) 1941 m. vėl jį užgro
bė vokiečiai.”

Pasitikėdami Dievui ir 
demokratinėms valsty-

Japonus Atmušė Naujoj 
GvinėjojEstijos.

Lietuvoje raudonoji ar
mija esanti tik 11 mylių 
nuo Kauno, 
Lietuvos sostinės. Vilnių, ponų kariuomenę, kuri pe- 
Lietuvos sostinę, raudo- tėjo Driniumor upę, 21 
nieji užėmė po penkių die- mylią į rytus nuo Aitape, 
nų nepertraukiamų mūšių Naujoj Gvinėjoj, ir visi pa- 
gatvėse. Vokiečiai tame bėgimo keliai japonams

Iš Alijantų Centro Nau
joj Gvinėjoj, liepos 17 — 

laikinosios Amerikiečiai perkirto ja-

Į bėms, mes, lietuviai tiki- mieste buvo apsupti. Sa- tapo užkirsti.
1 Londonas, liepos 17 — me, kad po karo Vilnius, koma> kad vien tik Vilniu’ Burmoj alijantai suspau-
. Britų submarinas per 18 Lietuvos sostinė ir bendrai je užmušta 8^000_nacių^o dė priešą prie Myitkyina ir 
i minučių sunaikino 7 Vo-(visa L____ __ ——r______ ”
: kieti jos nacių ^laivus Ae- juostu atgaus  ̂“laisvę ir ne- 
gean jūros uoste. 1 priklausomybę.

Londonas, liepos 17

Lietuva su Klaipėdos j nelaisvę paėmė 5,000. Be juos įvarė į mažą bučį, kai i • • f r* ra mlnnipr’ <rrknnin -i

t

Londonas, liepos 17 — A-į jungininkų Karo Nusikal
ti jantų oro ir artilerijos 
karo jėgos pagelbėjo tan
kams ir pėkstininkams žy
miai pasivaryti pirmyn 
Normandijoj, Prancūzijoj.

Vokiečiai didžiosiomis 
kanuolėmis bandė sulaiky
ti amerikiečius, kurie ėjo 
pirmyn Carentan - Marig- 
ny vieškeliu,ir kuriem beli
ko tik mylia iki St. Lo, bet 
veltui. Amerikiečiai pasi
varė pirmyn Tilly - Evrecy 
srityj.

Britai Caen srityj užėmė 
šešius kaimelius ir pasiva
rė pirmyn nuo dviejų ir 
trijų mylių tarp Odon ir 
Orne upių.

timų Komisijos Jung. 
Valstybių atstovas, sakė,

I

į LIETUVIAI SUSIRŪPINĘ DĖL 
LIETUVOS ATEITIES

kad pirm nei karas pasi- Washington D c

I

— Iš
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto gau-

baigs naciai bandys sunai
kinti okupuotą Europą, ir 
tuo paruošti dirvą naujam į™ j"“'““ k*ad“raudonw- 
Rarul* miečių kautynės su vokie

čiais Lietuvoje nebuvusios 
netikėtos.

Dėl rusų nusiteikimo 
: viešpatauti Lietuvoje di
džiausias susirūpinimas a- 

, pėmė lietuvių patriotinę 
; visuomenę. Svyriuose įvy
kęs lietuvių pogromas esąs 
ženklingas.

Eventualiai viltys deda
mos į United Nations prin
cipų moralinę galią. Tais

karui.
Pell sako, jog per radio 

transliuojamos nacių kal
bos yra labai budingos. 
Jau grumojama, kad Eu
ropos tvirtovė bus įtraukta 
į baisų sunaikinimo verpe
tą.

I

Vokietijos Ambasadorius 
Išvykstu Iš Turkijos

I

sumetimais Lietuvos at
stovas Žadeikis jau lankė
si Washingtone atitinka
mose įstaigose.

Mussolini Praradęs
50 Svarų

to, raudonieji pagrobė tuo pačiu laiku kiniečiai 
daug karo ginklų ir me- užėmė Sunkrung. 
džiagos.

Šias žinias paduodant, bombardavo Mangshih ir 
Rusijos raudonarmiečių su Lungling kiniečių Burmos 
Vokietijos naciais susirė- vieškelio pusėje, 
mimo frontas Lietuvoje 
buvo maždaug šioje linijo- gyang, Hunan provincijoj, 
je: Gardinas, Alytus, Pu- gynėjų ir japonų, kurie 
nia, Kaišiadorys, šešuliai, buvo sustiprinę savo karo 
Anykščiai, Ušpaliai, o nuo jėgas, įvyko žiaurios kau- 
čia eina linija į rytus link tynęs. Sakoma, kad Hu- 
Latvijos, kurios tik dalis nan provincijoj ir Chung- 
užimta. Jeigu Rusijos ka- king tarp birželio 23 ir lie- 
riuomenėms pavyks pa- pos 14 d. kiniečiai užmušė 
siekti Rytinę Prūsiją ir 14,000 japonų kareivių.

Keturioliktoji Oro jėga

Praneša, kad tarp Hen-

Naciai Pasiruošę Sunaikinti 
Europą

I

Londonas, liepos 17 —
Herbert Claiborne Pell, Su

Londonas — Praneša,! 
kad Vokietijos nacių am
basadorius Turkijoj, 
Franz von Papen sudegi
nęs savo ambasados doku
mentus ir išvykstąs iš 
Turkijos.

Roma, Italija, liepos 17— 
Gydytojas, kuris egzami
navo Mussolinį tuoj po jo 
areštavimo, sako, kad Mu
solinis jau esą pasisakęs, 
jog prieš pat jo nuvertimą, 
jis praradęs 50 svarų svo
rio. Jis turėjęs pūliuojan
čią žaizdą viduriuose.

J. V. Bombanešiai Bombardavo

Lenkai Protestuoja Dėl Vilniaus
♦------------------------—---------------------

Londonas, liepos 17 — 
Lenkijos ministerių kabi
netas ištremime per dvi 
dienas posėdžiavo, apkal
bėdami Sovietų Rusijos 
Stalino pareiškimą, pada
rytą liepos 13 d., kad Vil
nius jau užimtas ir “Lietu
vių Sovietų Respublikos 
sostinė išlaisvinta”.

Truks Anglių, Malkų, 
Aliejaus Žiemai

/

War Production Board 
viršininkas Donald M. Nel- 
son paskelbė, kad, pagal 
nustatytą WPB politiką 
paliuosuoti bet kurias ka
ro laimėjimui reikalingas 
dirbtuves, krašto distiliuo
tojai ir jų įtaisymai nebus 
reikalingi gaminti pramo
ninį alkoholį laike rugpiū
čio mėn. Jie vėl bus pa
šaukti gaminti pramoninį 
alkoholį rugsėjo mėn.

Mr. Nelson ėmėsi šio žy
gio po to kai gavo laišką iš 
Rubber Director Bradley 
Dewey, kuriame praneša
ma, kad programa buta- 
dien’o gamybai iš petrofe- 
umo vyksta sėkmingai ir

Amerikoje Žuvo 94,500 Žmonių
Washington, D. C. — Na-Į500 darbininkų ž 
onal Safetv Council savo žiau.tional Safety Council savo 

raporte paduoda, kad pe
reitais metais Jung. Vals
tybių dirbtuvėse užmušta 
18,000 darbininkų. Iš viso 
per tuos metus dėl įvairių 
nelaimių žuvo 94,500 žmo
nių.

1942 m. Jung. Valstybių 
dirbtuvėse žuvo 18,500 
darbininkų. Taigi pernai

kad gumos programai rei
kalavimai pramoninio al
koholio bus maždaug 20,- 
000,000 galionų mažesni, 
negu buvo numatyta 1944 
metams.

žuvo ma-

Demokratų Partijos Seimas
Chicago, III. — Trečia

dienį, liepos 19 d., šiame 
mieste prasidės Demokra
tų partijos konvencija no- 
minavimui kandidatų į 
prezidentus ir vice-prezi- 
dentus.

Konvenciją atidarys De
mokratų partijos naciona
linis pirmininkas Robert 
E. Hannegan. Invokaciją 
atkalbės kun. John Zela- 
zinski, St. Fideles parapi
jos (katalikų) klebonas, iš

iš vyriausio Alijantų Ek-'į Panika Rytinėje Prūsijoje 
spedicijos Centro, liepos 
17 — Jungtinių Valstybių. 
bombanešiai, pasikėlę iš 
Anglijos, nulėkė į Vokieti
ją ir Austriją ir bombarda
vo Munichą ir Vienną.

Bombardavime dalyvavo 
daugiau kaip 1,000 bomba- 
nešių ir 500 kovos lėktuvų.

Britų bombanešiai bom
bardavo nacių robotų ba- 

į zes.

Britų radio skelbė švedų 
laikraščio žinias, kad Ryti
nėje Prūsijoje kilo “pani
ka”. Sakoma, kad Vokieti
jos naciai uždraudė civi
liams gyventojams išvykti 
iš gyvenamos vietos be lei
dimų.

Vokiečiai užpildę visas 
stotis ir kelius ir traukią į 
vakarus. Sakoma, kad na-

| ciai visus arklius rekviza- 
i vo.

Švedų laikraštis rašo,

I

Chicago.
Kaip žinoma, prezidentas 

Roosevelt jau pasisakė, 
kad jis renkamas sutiks kad vokiečių policija pri- 
priimti kandidatūrą į pre----- *■’**’--------------------
zidentus. Tačiau dėl vice
prezidento gal kils dau
giau ginčų.

vertė visus gyventojus sta
tyti tvirtoves ir vokiečių 
karo vadovybė įsakė suar
dyti Karaliaučiaus uostą.

Lenkai išleido pareiški
mą dėl Vilniaus, kuris ati
tinka Alijantų Valdžios pa
reiškimui, kad nepripažįs
tama jokių teritorijalinių 
permainų, padarytų laike 
karo.

Suprantama, kad negali 
būti jokių teritorialinių 
permainų, tačiau lenkai 
turi žinoti ir tai, kad Vil
nius buvo ir yra ne “Lietu
vių Sovietų Respublikos 
sostinė”, bet Nepriklauso
mos Lietuvos sostinė. Len
kai, pasirašę su Lietuva 
sutartį, kuria pripažino 
Lietuvai Vilnių, klastingu 
būdu jį užgrobė ir pasisa
vino. Kaip rusai, taip ir 
lenkai negali savintis Vil
niaus.

VVashington, D. C., liepos 
17 — Kuro administracija, 
OPA ir kitos valdžios a- 
gentūros savo praneša
muose sako, kad ateinan
čią žiemą dėl karo truks 
anglių, malkų ir aliejaus 
kurui.

BUTELIAI BRANGŪS! 
SUGRĄŽINK TUŠČIUS

PKKUIIEH ULE
BUTELIUS SAVO 

DYLERIUI
HAFFENRfFFER & CO.. INC., BOSTON, MASS.

WONDERLAM>
AfVfAK -
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įvairios žinios
oiį———————

Prekybos Laivyno Jūreiviai 50 M. Nuo Mirties Rašytojo Apie Lietuvį Argentinos 
Užsirašo Naujoms A. Bartkevičiaus Spaudojei J

Kelionėms (LKFSB) Vienu atgims
tančios lietuviškos sąmo-

Sujaudinti nuolatinio są-' nės atstovų buvo kun. Ant. 
jungininkų vadavimo jėgų Bartkevičius. Gimęs 1835 
stūmėjimosi Prancūzijoje,' 
prekybos ] 
viai, kurie buvo pakrantė- nu jisai

m. Eržvilko parapijoje, 
laivyno jūrei- Būdamas Šakynos klebo-

skaitė ir platino

2

vykioj, kur buvo nušaukti 
net ir keli policininkai, ku
rie buvo irgi apdaužyti. 
Aiškėja, kad toje belaisvių 
stovykloje randasi italų 
karo belaisviai, kurie šian
dien jaučiasi esą lyg ir Ali
jantų pusėj. Antra, juos 
pradėjo lankyti italų kil
mės vietiniai piliečiai, ku
rie tur-būt papasakojo a- 
pie šios šalies gerbūvį. Bet 
belaisviai yra sugauti ka
ro fronte ir jiems yra iš
leisti tarptautiniu susita
rimu įstatymai, sulig ku
rių jie ir užlaikomi. Taigi 
gražusis Carson pajūrys 
juos ir vilioją prie didesnių 
laisvių, negu, kad jiems 
numatė Genevoje tarptau
tiniai nutarimai. Šiuo tar
pu atrodo, kad jie bus per
kelti į mažiau gražią apy
linkę ir turės vistiek gy
venti, kaip tarptautiniai 
susitarimai nurodo ligi bus 
paskelbta taika Italijos že
mei ir kitiems kraštams.

★ šiandienines žinios skel
bia, kad Gardinas atiteko 
raudoniesiems ir kad rau
donieji prisiartino tik 10 
mylių nuo Kauno. Tos dvi 
didžiulės tvirtovės esą tai 
vartai į Prūsiją. Karo žino
vai daro išvadas, kad puo
lus Gardinui atsirado atvi
ras kelias į Balstogę, ‘kuri 
tik 50 mylių nuo Gardino 
Varšuvos link. Labai įdo
mios išvados iš Sovietų va
do pareiškimų, kuriuos jis 
prieš kurį laiką padarė tū
lam p. Lange, kuris darė 
vizitą Maskvoj kartu su 
lenkų kunigu Orlemans- 
kiu. Esą Stalinas nenorįs 
prijungti arba susovietinti 
Lenkijos, bet norįs ją ma
tyti didelę ir nepriklauso
mą valstybę, bet, beabejo, 
nuoširdžiuose santykiuo
se su Sovietų Rusijos vy
riausybe. Stalinas esą net
gi nepripažįstąs Maskvoje 
susiorganizavusių lenkų 
patrijotų draugijos, kaipo
Lenkijai vyriausybės, bet! 
jis įkursiąs Lenkijai vy
riausybę iš Lenkijoje vei
kiančių požeminių patrijo
tų ir tuojaus, kaip tik bus 
užimti toks Lublinas ar 
Lomža. Taigi čia ir aiškė
ja, kad Stalinas nepripa-! 
žinsiąs ir Lenkų vyriausy
bės ištremime, kuri šiuo] 
laiku yra Londone ir pripa- i 
žinta Jungt. Amerikos Val
stybių ir Anglijos. Stalinas 
žada suorganizuoti Lenki
jos stiprią armiją, mažiau
sia iš milijono vyrų, kuriai 
vadovaus irgi nekomunis- 
tai generolai, bet lenkų pa- 
trijotai ir toji Lenkijos ar
mija žygiuos į Berlyną, at
sidėkoti Hitleriui už Len
kijoj padarytą invaziją ir 
okupaciją. Taigi iš viso at
rodo, kad raudonoji armija 
nežada kariauti su naciais 
ant vokiškos žemės.

(LKFSB) Argentinos 
žurnale “Criterio” balan
džio 13 d. įdėtas straipsnis 
apie Kominterną. Tame 
straipsnyje, kurį parašė 
lietuvis K. Verax, yra mi
nimi bolševikų darbai per 
jų okupaciją Lietuvoje.

“Los Princi-
je, kai juos pasiekė šios Tilžėje leidžiamus slap-

■ " * ' ‘ 3 lietuviškus laik-
Su knygnešiu J. Laikrašty

Bieliniu jisai palaikė nuo- pi°s tas Pa^s autorius per 
kovojančius Vyrus, prane-j latini ryšį, gavęs iš jo gerų du numerius (sausio 28 ir 
ša War Shipping Adminis- lietuviškų knygelių veltui ^Td ) rase ilgą straipsnį 
tration. i išdalindavo savo apylinkės Nepagrįstas Impenaliz-

I lietuviams. Taip atvažiuo- mas”> kuriame atremia be- 
Recruitment and Mann-. damas j jisai at. gotiškus rusų imperialistų

žinios, skuba užsiregis- tuosius 
truoti naujoms kelionėms raščius. 
į jūras, kad paremti mūsų

ing Organizacijos rapor
tas WSA rodo, kad į šauki
mą paremti sąjungininkų 
vadavimo jėgas kaip gali
ma greičiau atsiliepė visų 
laipsnių jūreiviai. Daug 
jūreivių, iš gerai užsitar
nautų atostogų, išgirdę 
apie invaziją, grįžo tučtuo
jau į laivus. Alamedos, 
Calif., Maritime Service 
karininkų kandidatų mo
kykloje, kur daug jūreivių 
mokosi 
vietas, 
apleido savo studijas ir 
sugrįžo į jūrą į savo senas 
pareigas. Bostone pusei iš 
40 jūreivių, kurie per vie
ną dieną kreipėsi būti pri
imtais ant laivų, buvo pa
rūpintos vietos tuojau pat.

užimti karininkų 
daugelis jūreivių

Slaptieji Lietuvos Laikraš
čiai Apie USA Ateitininkus

sivežė 200 knygelių “Šiau-' apetitus praryti Lietuvą ir 
lėniškio Senelio” ir čia pa- kitas gretimas valstybes, 
skleidė tarp žmonių. Jisai Tas pats laikraštis^ kiek 
su rašytojos Gabrielės anksčiau buvo įsidėjęs K. 
Petkevičiūtės - Bitės tėvul^erax straipsnį apie vadi- 
buvo tikri globėjai vargšų 
ir nelaimėn įkritusių. Jie 
nevieną vargšų girtuoklių 
šeimą gelbėjo nuo elgetos 
likimo. Jisai taipgi rašė 
lietuviškus pamokslus ir 
eilėraščius. Vienas jo pa
mokslų rinkinys 1901 m. 
buvo išleista Shenandoah, 
Pa. Yra išlikę jo eilėraš
čiai vysk. Valančiaus ir 
vysk. Baranausko garbei, 
su kuriais jisai palaikė ry
šius, susirašinėjo. Taipgi 
yra išsilikusi jo giesmė į 
Šv. Kazimierą. Mirė jisai 
Joniškėlyje 1894 m. liepos 
mėn. 11 d.

(LKFSB) Lietuvoje slap
tai leidžiamas priešnaciš- 
kas laikraštis “Apžvalga” 
Nr. 38 pereitų metų lap
kričio mėn. pasidžiaugė, 
kad lietuvių šokėjų grupė 
tautinių šokių festivalyje 
Chicagoje laimėjo pirmą 
vietą. Kaip žinome, tais 
laimėtojais buvo “Ateiti
ninkai”, tai daugiausia iš 
Lietuvos atvykęs jauni
mas, susibūręs į šią kata
likišką organizaciją.

I

Vienas Brolis Afrikoj, 
Kitas Australijoj

(LKFSB) Australijoje 
gyvenąs B. Balnius gavo 
laišką nuo savo brolio Juo
zo Balnio, kurs prieš karą 
gyveno Pietų Afrikoje. 
Karui prasidėjus J. Bal
nius buvo paimtas į ka
riuomenę ir kovojo Šiau
rės Afrikoje prieš vokie
čius, paskutiniu gi laiko
tarpiu buvo perkeltas į I- 
talijos frontą. Esąs svei
kas ir jaučiasi gerai.

namasias strategines rusų 
sienas, nurodydamas, kad 
rusų bolševikų groboniški 
siekimai yra nepateisina
mi. “Los Principios” buvo 
įsidėjęs ir minėtą straips
nį apie kominterną.

Vasario 16 d. proga “EI 
Pueblo” laikraštis įdėjo 
gražų K. Verax straipsnį 
apie Lietuvą apskritai, a- 
pie jos teises laisvėj gy
venti. Sausio 26 d. šis laik
raštis įsidėjo ilgesnį 
straipsnį apie velionį Lie
tuvos prezidentą Antaną 
Smetoną. Sausio 28 d. “EI 
Pueblo” išspausdino ilgą 
straipsnį “Rusija ir Atlan
to Čarteris Europoje”, kur 
taip pat smarkiai stojama 
už laisvą Lietuvą.

Australai—Lietuvių 
Draugai

American Unitarian Association Rev.* Henry W. 
Pinwham, 80 m. amž., iš Newton, Mass., neša iškabą, 
ant kurios užrašyta — SULAIKYKIT KARĄ! — Iška
ba pagaminti tai lengvas dalykas, bet karas taip plačiai 
užsiliepsnojęs, kad jo sulaikymas yra gana sunkus, kol 
jis pats neperdegs į pergalę, kuri atneštų taiką ir taiką 
teisingą, — kaip didelėms taip ir mažoms tautoms lais
vę ir nepriklausomybes.

VIENĄ LIETUVOS KANKINĮ- 
VIENUOLĮ PRISIMENANT

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton AveM Islington Mass.

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

l

National War Fund Meeting
iki Liepos - July 22

Trečiadieni, — MASSACHUSETTS Handicap 
.$50,000 pridėta

★ 
šeštadienį 

Mayflower
Stakes—$25.000 pridėta

Daily Double
Closes 2:15SUFFOLK

DOWNSE
PRADtlA

1-mos Lėkt. 2:30 —

8-tos Lenkt. 6:00

(LKFSB) Australijos 
lietuviai turi keletą labai 
malonių, lietuviams prie
lankių šeimų. Kaip mūsų 
korespondentas praneša iš 
Australijos, tenai lietu
viams įvairiuose reikaluo
se yra daug padėjusios au
stralų šeimos: Fitzhenry, 
Wagner, Ramsey. Ruo
šiant kokį susirinkimą p. 
Fitzhenry niekados neat
sisako duoti savo erdvių 
patalpų ir lietuvių nieka
dos neišleidžia nepavaiši
nusi australiška arbata. 
Be to, mielai leidžia nau
dotis pianu ir — prakti
kuotis mokantis australiš
kų bei lietuviškų dainų.

Yra ir daugiau australų 
šeimų, kurios atjaučia 
Lietuvos vargus. Apskri
tai, visi australai, išskyrus 
komunistus, yra priešingi 
bet kokiai Lietuvos okupa
cijai, ar tai vokiečių, ar 
sovietų. Patys džiaugda
miesi laisve, australai ne
pakenčia jokių okupacijų.

Didžiulis Veikalas Apie Lie
tuvę Ispanų Kalba

(LKFSB) Argentino; 
šiomis dienomis išėjo di
delis veikalas apie Lietu
vą. Išleista ispanų kalba, 
toji knyga turi 500 pusla
pių ir pavadinta “Lietuva 
Kryžminėje Ugnyje”. Joje 
nušviečiama tragiška Lie

tuvos padėtis prie abiejų 
i okupantų, pasiremiant 
į daugybe iš įvairių šalti
nių surinktos medžiagos. 
Tos knygos autoriumi yra 
lietuvis pasirašęs K. Ve- 
rax slapyvardžiu.

(LKFSB) Šiemet sueina 
80 metų, kaip rusai nužu
dė lietuvį vienuolį kapuci
ną T. Maksimą. Jo gyveni
mo istorija šitokia: gimęs 
jisai buvo kažkur apie■ 
Prienus 1834 m. Jo pavar
dė — Tareiva. Nėra žinių, 
kur jisai ėjo mokslus, bet 
jau turėdamas 20 metų ji
sai kreipėsi į Varšuvos ka
pucinų provincijolą, kad jį 
priimtų į vienuolyną. Atli
kęs novicijatą ir baigęs te
ologijos mokslus, gavo ku
nigo šventimus. Tada vir
šininkai išsiuntė jį į Lion- 
do (Ląd) vienuolyną. Nors 
gyveno tarp lenkų, bet ne
sigėdijo save vadinti lie
tuviu. Tačiau jam neteko 
ilgai pasilikti — kai 1863 
m. suliepsnojo sukilimas, 
tėvas Maksimas išėjo teik
ti religinius patarnavimus 
sukilėliams, buvo jų kape
lionu ir savo pareigas uo
liai ėjo, įvertindamas suki
lėlių pasišventimą kovoje 
dėl laisvės. Rusai, pajutę 
apie tai, būtinai panoro tą 
lietuvį suimti. Kelis kartus 
darė vienuolyne kratą, no
rėdami surasti nors kokius 
pėdsakus, kur yra T. 
Maksimas, tačiau niekad 
jo nerasdavo. Tada pasiry
žo panaudoti klastą: vie
nas šnipas apsimetė esąs 
sukilėlis ir turįs labai svar
bų reikalą pas tėvą Maksi
mą. Atvykęs į vienuolyną 
prašėsi, kad jį nuvestų į 
sukilėlių kapeliono slėptu
vę. Lengvai pasidavė apga
vystei, vienuoliai jį nuve
dė. Neilgai po to atvyko 
rusų karininkas su būriu 
kareivių, apsupo vienuoly
ną, sušaukė visus vienuo
lius ir kiekvieną atskirai 
klausė, ar yra vienuolyne 
tėvas Maksimas. Vienuo
liai lietuvio tėvo nenorėjo 
išduoti. Tada rusai nuėjo 
į sužinotą slėptuvę ir suė

mę tėvą Maksimą išsivedė 
į Konino miestą. Čia jisai 
buvo kalinamas ir paga
liau nuteistas mirti. Vie
nam pranciškonui dar bu
vo leista suteikti jam pas
kutinius sakramentus. 
1864 m. liepos 19 d. išvedė 
jj i lygumą užmiesto, prie 
upės Vartos kranto ir čia 
10 vai. ryto pakorė. Tas 
nelaimingas lietuvis buvo 
dar jaunas, tik baigė 30- 
tus metus, bet okupantai 
jo gyvastį užgesė. Liondo 
vienuolyną uždarė, o visus 
vienuolius ištrėmė į Sibirą.

★ Sekmadienį, liepos 16, 
Dorchester maudyklių pa
jūry (Malibu Beach), įvy
ko nelaimė. Vienavietis or
laivis iš Sųuantum Navai 
Oro stoties, sugedus moto
rui ar kitai kokioj priežas
čiai pasidarius orlaivyj, 
akyvaizdoj virš 3000 mau
dyklėse esančių žmonių, 
krito stačiai į vandenį ir 
nugrimzdo. Lakūnas irgi 
žuvo. Kiek vėliau pribuvęs 
Laivyno gelbėtojas - laivas 
iškėlė orlaivį ir rado lakū
ną, beabejo, jau nebegyvą. 
Lakūnas buvęs” Ens. Wil- 
liam C. Seymour, Jr. 23 m. 
amž., iš Munroe, N. C.

KITI APIE MUS

Beveik 100,000 kadečių- 
slaugių per visą kraštą 
šventė pirmąsias metines 
U. S. Cadet Nurse Corps 
liepos 1. Grupės mergai
čių 1,064 patvirtintų slau
gių mokyklose, kur jos ga
vo apmokymą, buvo svei
kinamos už patarnavimus, 
kuriuos jos atliko nuo kor
puso susiformavimo.

Nors U. S. Cadet Nurse 
Corps yra jauniausioji mo
terų uniformoje grupė, jos 
dabartinis narių įstojimas 
yra didesnis negu bet ku
rioje kitoje uniformuotų 
moterų organizacijoje. Ši
tos studentės-slaugės, gra
žiose pilkose uniformose 
su sidarbiniu Maltos kry
žiumi ir raudonais epole
tais, padeda ligoninėms 
paliuosuoti baigusias slau
ges aukštai specializuotum 
civilių slaugymui ir parei
goms karo pajėgose

Dėl nesenai buvusių įsto
jimo ceremonijų, pirmojo 
masinid Korpuso ir jo dar
buotes pagerbimo, tiktai 
kuklūs minėjimai buvo at
liekami New Yorke, Chiėa- 
goje, Hollywoode, Fort 
Worth ir kituose miestuo
se. šių minėjimų tikslas 
buvo patraukti visuome
nės atydą U. S. Cadet

★ Jau kelinta žinia laik
raščiuose pasirodo, kad su
kyla karo belaisviai įvai
riose belaisvių stovyklose. 
Vėliausioji žinia praneša, 
kad toks sukilimas įvykęs 
So. Bostone, McKay sto-

Nurse Corps darbui ir nu
rodyti galimybes, kurios 
tebėra atdaros tinkamoms 
jaunoms moterims padėti 
palengvinti sunkius civilių 
ir militarinius slaugių rei
kalavimus.

Individualinės slaugių 
mokyklos, kurių patalpos 
ir įrengimai buvo atidaryti 
kadėtėms - slaugėms, ruo
šė paprastus metinius mi
nėjimus, kad nettukdyti 
studenčių darbo. O.VV.i.

(LKFSB) Ukrainiečiai 
visada lietuviams rodo di
delį prielankumą. Nese
niai jų laikraštis “Svobo- 
da” įsidėjo pirmame pus
lapyje iš “Darbininko” im
tą žinią, kaip New Yorko 
aukščiausis teismas išne
šė sprendimą nepatinkantį 
komunistams ir palankų 
laisvos Lietuvos siekian
tiems žmonėms.
— Kitas ukrainiečių laik

raštis “Amerika”, išeinąs 
Philadelphijoje, paminė
damas lietuvių Racevičių 
šeimos sukaktį atvykimo 
į Ameriką, įsidėjo jų pa
veikslą su aprašymu.
— Lenkų laikraštis “A- 

meryka-Echo” prisimena 
Dariaus ir Girėno žygį, pa
brėždamas, kad tai buvo 
didvyriški lietuvių lakū
nai.

Britų tankai M-7 taip aprėdyti, kad jų menas nega
li atpažint. Tai taikoma, kad priešo orlaiviai nepaste
bėtų. Taip buvo Anglijoje pilni keliai tankų privarytų, 
kurie laukė įsakymo judėti invazijos proga. ,
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KŪDIKIO SAPNAI
• r * ■ ________»

Žengiau gyvenimo keliu 
! Su šypsniu kūdikio akyse,
Gėrėjausi žiedais gėlių, 
Gražus pasaulis buvo visas.

Nepažinojau dar kančios, 
Skaudžių erškėčių neregėjau— 
Pirmosios meilės spinduliuos 
Giedojau giesmes Atpirkėjui.

i i

Vėliau—patyriau, kas kančia, 
Kas sielos pragaras, bedugnė... 
Raudojo siela paslapčia, 
Palaidojusi meilės ugnį.
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Yra tokių, kurie teigia, kad lietuviai pasitiks bol
ševikus su gėlėmis. Jeigu nebūtų taip tragiška, tai sa
kytume, kad tie žmonės užsiima humoristika. Pasitiks1 
su gėlėmis... Skamba kažkaip keistai, beveik beprotiš
kai. Ar gi jau lietuviai nuo baisių nelaimių būtų netekę! 
sveikos žmogiškos orientuotės? Tačiau gali būti bet) 
kokių paskirų atsitikimų. Visų pirma, bus suorgani-; 
zuota “kaziona” (valstybinė) demonstracija, kurią 
sudarys Paleckio grupė, būrelis vaikų su gėlėmis, su
rankiotas iš komunistinių ir “tūpčiojančių” šeimų, na, 
ir minia žiopsotojų, kurių niekur netrūksta. Tas bus 
nufotografuota ir išsiuntinėta į visus pasaulio kam
pus komunistų propagandai paspirti. Taip pat gali at
sirasti žmonių, kurie iš baimės dėl savo gyvasties mė
gins sužmoninti žiaurius okupantus gėlėmis, gal slap
tai nuskintomis nuo žuvusių 1940 metais patriotų ka
po... Gėlės ir muzika kiek sušvelnina barbarų jausmus. 
Bent ligi šiol taip būdavo. Dabar girdėt, kad nacių ir ^ina, priėjo °pasigailėtinų kus tūkstančių mūsų tau-

— v-s- iškrypimų Kokios gilios tiečių — kūdikius, ._.k_ 
prasmės čia įgyja krikš-Įčius, jaunimą, 
čioniškas £ 
mokslas!

Praktiškam gyvenime , 
tautos sąmonę nekartą už- bolsevlk>i kalėjimuose, pn- 
temdo kraštutinės aistros yeroiamuojo darbo stoyyk- 
(šovinizmas), neapykanta, I10*’ susaudytuose ir toli- 
savimeilė ,ir kt. iškrypę mose trenumo, vietose be 

, instinktai. O ir tautiniam
. . „ . yPac atskirų tautų auklėjime!kad jie vėl atsinaujins. Trijų metų laikotarpis per-, šiandien nemaža perdėji- 

trumpas jiems pamiršti. Ne trys šimtmečiai to baisiu-; Savo laiku da ra. 
go įspūdžio neisdildys. , . !šė, kaip nacių vasaros sto-

Vaizdas išsiliejusios Dės Moines upės, arti Dės Moine, Ia. Raudonasis 
Kryžius atėjo su pagalba nukentėjusiems nuo potvynio suteikdamas val
gio ir reikalingų drabužių.

tinktų mišinys. Žmogaus1 
prigimtis nėra iš savęs to-, 
bula, kaip tai skelbė Rous- 
seau (sk. Ruso!). Huma
nizmas Xtam tikra gyveni-

marksistų “filosofija” padarė iš jaunimo gaujas kaž
kokių nesukalbamų mušeikų, tikinčių vien lazdai, 
kumščiui ir revolveriui. Tokiems tai ir gėlės turi pa
prastos žolės reikšmę. Na, kai kurios moterėlės vis 
dėlto bandys panaudoti tą senovinę priemonę.

Tai bus, kaip sakiau, tik paskiri incidentai, nieko 
bendra neturinti su visos tautos nuotaika. Bet kas gi 
tikės, kad visa lietuvių tauta pasitiktų naujus paver
gėjus su gėlėmis? Ar gi būtų pamiršusi 1940 m. baise
nybes? Tiesa, visuomet skaudesni paskutinieji smū 
giai, bet ir pirmesniejieji toli gražu neužgijo,

Ir pažvelgiau: tai buvo Jis, 
Su kryžiumi mane vadino; 
Suklupus sekė Jj širdis, 
Jam meilę skyrė pirmutinę...

nių konferencijos nutari
mus; suiminėjamos ir ka
linamos nesiregistravusių 
karininkų šeimos ir naujo
kų tėvai Kubiliūno įsaky
mu. Visur vokiečiai sten
gias sudaryt įspūdį, kad 
tai pačių lietuvių darbas ir 
reikalas.

Mes žinom, kad pasaulis 
gerai supranta vokiečių 
klasta Lietuvoj ir dėl to 
nekaltina mus tautos ne 
už jos darbus, kaip lygiai 
gerai supranta, kad lietu
viams nei vieno 
šo laimėiimas, 
pralaimėjimas
sprendžia Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės prob- 

j lemos. Lietuva niekad ne- 
! siejo savo likimo su vieno 
ar kito okupanto laimėji
mu, nesieja jo ir dabar, 
nesies jo ir ateity, nes ji 
pasiryžusi reikalingu mo
mentu drauge su visa pa
vergta Europa atkurt lais
vą ir nepriklausoma gyve
nimą, kad galėtų dirbt ša

Ag.

mūs prie- 
nei kito 

dar neiA-

tuose tos pačios naktinės 
žmonių medžioklės, tos pa
čios suimtųjų žudynės 
mirties kone, lageriuose, 
kaip ir enkavedistų lai
kais.

Abiem okupantam visos 
priemonės geros, jei tik vo tautos ir visos žmoni
jos veda prie tikslo. O jų Į įos taikos ir kūrybos dar- 
tikslas yra Lietuvą ir visą bą. 
Pabaltijį taip įliet į Rusiją! 
arba Vokietiją, kad mes 
jau niekad nesudarytume 

kių; darbininkus, išvežtus į jiems problemos ar nerimo 
šaltinio, Tiek rusai, tiek 
vokiečiai, atrodo, mano,, 
kad to'galima atsiekti tikį 
tuo atveju, kai Lietuvoj 
gyvena arba vokiečiai ar
ba rusai, o ne lietuviai.
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Dėlto vokiečiai mus jau: 
kolonizuoja, mėto iš ūkių, 
butų, dėlto mums negrąži
na bolševikų išplėšto mūsų 
turto ir laiko jį savo nuo
savybe. Bolševikai savo 
nacionalizacijos įstaty
mais pasitarnavo rudie
siems, nors jei jos ir nebū
tų buvę, tai vokiečiai vis 
Įtiek būtų atėminėję mūsų 
turtus, kaip atiminėja da
bar net bolševikų naciona-

i

i

I

Nepriklausoma Lietuva j mi iš darbų ir kančiomis
mo kryptis viduramžy) savo Nr. 10(22) birželio I mūsų protėvių sukurtų u- 
kuris kaip tik žmogaus 15, 1943 m. rašo: _ h --------------, — —j
prigimtį daugiausia gar- Prisiminkime tuos deset-iir dar vežamus Vokietijos

15, 1943 m. rašo:

, vaiku- 
, subrendu- 

plrmapradės sius, senelius: mūsų liau
dies ir mūsų tautos dukte
ris ir sūnus, — žuvusius

I

naikinamojon pramonėn ir 
iš ten siunčiamus j lage
rius, priverčiamojo darbo 
stovyklas ir kalėjimus 
tam, kad žūtų; jaunimą ir 
karius, gaudomus ir siun
čiamus į rytų frontą mirti 
už antrąjį tėviškės oku
pantą be naudos Lietuvai; 
nukankintus ir sušaudy-

i

Sunku žmogui suprasti, kuriais sumetimais bolse- klos įr darbo batalionai cių: 
vikai užsispyrė skleisti savo Jkulturą visose pasaulio; atneša ištvirkimą visur 1'"'1 
tautose. Nebent tai galima išaiškinti kažkokiu vergis- kur tik jje stovykIauja ar 
ku kerštu: mes kenčiam neįmanomą nelaisvę ir skurdą, j- »

. • • , • Al U- • 1 • i U1I Ud,. AVIYIU CACAAVA^JAAAAV/

ta; tegu ir visi taip pat kenčia — busime lygus Kitaip perdėjimai dažnai išsivys- 
tokio vergovės fanatizmo negalima išaiškinti. Caro ge-L v;priaįai;įL-nTri kūno Viii 
nerolas Ignatiev, dabar esąs bolševikų tarnyboje, savo

jokios pagalbos vargstan- tuosius kalėjimuose; Ren- 
čius ir bolševikinio barba
rizmo kankinamus.

Prisiminkime ir tuos 
tūkstančius mūsų tautie-

: — ūkininkus, kurie su 
kūdikiais ir kit. šeimos na
riais išmesti ir dar meta-

Tokio auklėjimo;

knygoje “50_Liet v Stroju” (50 Metų Rykiuotėje)apra- techn’ikos ir kt linkmėm,iP°’_
šo savo įspūdžius iš rusų-japonų karo (1904-05 m.). 
Stebėdamas gana gerai sutvarkytus Mandžiūrijos mie
stus ir ūkius, jis stato sau klausimą: kam čia mes įsi- kitas "auklėjimo sritis ~*ir 
brovėm? Atnešti savo kultūrą? Bet jų kultūra gėrės- įaunuoiįaį 
nė. Pagaliau, kad ir būtų prastesnė, jie mūs čia nenori J 
ir visa širdimi neapkenčia. Kodėl bolševikai to klausi
mo sau nepastato? Su kokiu gerbūviu jie gali svetur 
pasirodyt? Gali muštis, naikinti, ardyti? Bet žmonės 
nori taikos, ne žudynių. Kokie gi jų, bolševikų, ekono
miniai ir kultūriniai laimėjimai? Vienas ilgai pagyve
nęs kolchozuose lietuvis šitaip pasisakė: “Ar žinote, ko & žmogaus 
rusų kaimietis turi kolchozuose pakankamai? Nugi VA:i,cr,v_ __ j__ ..arti:.. t r:— 4. ” vciKi>riys,

ir dažnai sužaloja jauno 
žmogaus sielą, užstelbia

telno politiniai žudoma 
naikinamuose lageriuose 
inteligentija.

Šį baisų sukaktuvinį mū- 
i sų Valstybei ir Tautai bir
želio mėnesį pagerbkime 
okupantų nukankintus ir 
dar kankinamus mūsų tau
tiečius, ugdykime savo Ji tai r UUL1 prxpa- t aRt solidarumą, 

patvirtinta vysku-]raJfkimės gyventi nepri. 
j klausomai, patys pasiliki- 
į me ir kitiems padėkime 
pasilikti Tėviškės pastogė
je.

NAUJOJI 
EUROPA

Vokiečiai, laimėję karą 
su lenkais, susitarė su bol
ševikais dėl Lenkijos pasi
dalinimo ir Suvalkų tri
kampį prisijungė prie Prū
sijos. Šitame nelaiminga
me Suvalkijos trikampy 

1 gyveno gerokas skaičius 
mūsų tautiečių. Naciai iš
kraustė jaunesniąją vietos 
gyventojų kartą į Vokieti
ją, atėmė ūkius iš ūkinin
kų, miestų įmones bei na
mus iš jų savininkų ir vi
sa tai perdavė atkrausty- 
tiems (daugiausia iš Prū
sijos) vokiečiams. Dides
niųjų ūkių savininkus pa
liko jų ūkiuose kumečiais. 
Viršaičiai, seniūnai ir visa 
vietos administracija su
daryta iš atvykusių vokie
čių kolonistų, kurie su vie
tos gyventojais elgiasi, 
kaip senais laikais su ver
gais, kad elgdavosi. Yra 
tik i š i m t i n a i vokiš
kos mokyklos, į kurias ki
tų tautybių vaikai ir jau
nimas neįleidžiami. Vietos 
gyvent o j a m s nevokie- 
čiams nėra socialinės glo-. 
bos, jie neturi jokių teisių. 
Jeigu tokiam, nuo amžių 
ten gyvenusiam prireikia 
kokio nors reikalo pas se
niūną, valsčiuje ar net į- 
staigoje, tai pirmiausia tik 
įėjusiam į. kambarį vienas 
iš vokiečių muša per vei
dą ir tik tada klausia, kokį 
reikalą atėjusis turįs. Mu
ša ir ūkiuose bei įmonėse, 
taip kad nėra nei vieno lie
tuvio, ar kito kurio vietos 
gyventojo, kuris nebūtų 
gavęs mušti. Panašios gy- 

Lietuviai mobilizuojami Ivenimo sąlygos yra ir 
pagal Kubiliūno patikėti- Druskininkų apylinkėse.

I

lizacijos nepaliestus name
lius, baldus ir kitą. Nepa- 
slaptis, kad ir bolševikai 
rengėsi mūsų kraštą kolo
nizuoti, o mus ruošėsi išga
benti į rytus.

Bolševikų okupacinis te
roras kai kurių lietuvių 
paveikė protus ir galvose
nas, išmušė realią politinę 
mintį. Šiems žmonėms na
cių bolševikų karas buvo 
viskas, kai tuo tarpu mūsų 
tautai šis karas tebuvo ir 
tegalėjo būti tik pirmos 
bolševikų okupacijos pa
keitimu antrąja — ir mū
sų laimei paskutine — vo
kiečių nacine okupacija.

turi būti Bažnyčios dva
sioj, 2) ji turi būti pripa
žinta ir į

, 3) privalo turėti savo 
dvasios vadus, 4) savo ide
ologiją vykdyti gyvenime. 
Ir jokio nukrypimo, jokio 
vingio Bažnyčia, kad ir ko- JV" 
kia kaina, negali čia pada- DVEJOS SKAUDŽIOSIOS 
ryti. Gali atskiri Bažny- METINĖS 
čios atstovai — kunigai 
kartais praktiškam gyve
nime parodyti kai kur nuo
laidumo, bet tai neriša da
lyko esmės.

IV.

i

I

i

vėliau sunkiai 
gyvenime nukenčia, pasi- 
gesdami būdo ar asmens 
ypatybių, reikalingų gy
venimo uždaviniams atlik
ti.

Tautiškumas labai svar- 
gyvenime 

tačiau jis turi į 
l ka atsiremti.

III.

i

v •

vandens ir utėlių. Viso kito jam trūksta”.
Ir tokius utėlynų steigėjus lietuvių tauta turėtų 

pasitikti su gėlėmis?! K.

j Atskirai minėti bolševi
kų ir vokiečių okupacijas 
nėra prasmės, nes jos savo 
siekimais Lietuvai pana- 

' šios, it dvynukės, ir neats
kiriamos, it Siamo seserys.

Bažnyčia doros skelbėja Gali būti tarp jų taktikos 
tautai. Bažnyčia žino žmo- skirtumų, to nereikia neig-

i

gaus prigimties nepasto- t>į. Gali rusai vartoti labiau 
Bažnyčios kiti pagrindai, vumą, linkimą į blogą, grubią, daugiau rytams 

Bažnyčia, atsirėmusi am- nuodėmės 
žinai gyvu Jėzaus Kristaus prasmę, 
autoritetu, yra tautos mo- vangelijos 
kytoja, tautinio gyvenimo pirmapradę 
apraiškų vertintoja. Ir vi- taipgi ilgu savo patyrimu, čiai. Tai priklauso 
sos visuomeninės organi- mokydama ir gydydama kultūrinio lygio, 
zacijos, 
charakterį, 
palaikyti ryšį su Bažnyčia, monei, kuri, 
privalo tikėjimo ir doros krikščioniškajam 
klausimais, 1 
gų, klausyti

. , , .., i Bažnyčia turi teisės per-Itebesikamuoja bes>klausy-;Hūrgti jaunimo aniza. 
darni į lietuvio sielą ir joj cij ideol y jų aukl5ji. 
ieškodami gyvybes savo J 6 J J J

TAUTIŠKUMAS IR RELIGIJA
savybės. Čia daugiau įsidė
mėtina, ne ką tauta pav. 
kalba ar kuria, bet kaip? 
Tautiškumas, matyti, rei
kia suprasti, kaip vienos 
ar kitos tautos skirtingas 
dvasios reiškimasis, jos 

Daug ir

I

išganymo budingą politiką, vokiečiai

Šiandien įvairiai tautybė 
suprantama, arba teisin
giau, daugeliui ji visai ne
suprantama. Tauta, tauti
nis susipratimas, tautos 
meilė be atodairos dabar 
vartojama ne vieno, kurio--------  ------
širdis labai toli nuo viso,' savotiškumas, 
kuo gyvena lietuvio siela,'mūsų menininkų bei rašy- 
kas jai rūpi, kas skauda. tojų, artistų kamavosi ir n. Į—--------- --  -----

Tautiškumas yra visuo
tinis tautos dvasinio gyve
nimo pasireiškimas. Kaip kūrybai, 
tauta kalba ir rašo, kaip ji 
dainuoja ir reiškiasi muzi- suotinė tautos gyvenimo 
ka, kaip ji džiaugiasi lai
mėje ir kenčia nelaimėj, 
kaip ji kuria savo pramo
gas ir gailauja numirėlių, 
kaip ji tiki, kokių turi prie
tarų, kokiu būdu reiškia 
savo dailę, kaip ji supranta tik tiesos, bet ir m?lo, ne 
teisingumą, pareigą, gar- Į tik kilnumo, 
bę, kaip ji garbina gerąją aistrų, 
Dvasią ir vaizduojasi pik- dorybės ir nedorovii.gurno, 
tą — vis tai tautiškumo bei kitokių j

Tautiškumas,

išraiška, nėra
!
I

kaip vi-

tik reiški
masis viso, kas iderlu, ge
ra ir gražu. Tauta reiškia
si pagal tautiečio, žmogaus 

(prigimtį, o ta prigimtis ne 
Įtik gėrio bet ir blogio, ne

bct ir žemų 
meilės ir pykčio,

2 ir ins-

ir
Ji čia remiasi E- gali savo darbą dirbti iš

moksiu apie mintingiau, inteligentiš- 
nuodėmę, kiau, net toliau numatan- 

nuo jų 
Bet tai 

kokį jos beturėtų žmonių sielas. Todėl Baž- nėra esminis dalykas, juo 
jeigu jos nori nyčia prieštarauja tai nuo-gabiau, kad ir tie skirtumai 

priešinga nelabai jau žymūs, jau bai- 
doros 

be jokių sąly- mokslui, visas tautiškumo 
Bažnyčios, apraiškas, be skirtumo, 

laiko tautai išganingomis. 
Jai pavesta saugoti atski
rų tautų doros, sąžinės ir 
teisingumo vertybes, ir ji 
visada pasiruošus bendra
darbiauti su tauta ar vals
tybe. Suprasdamos išga
ningą to bendradarbiavi
mo įtaką, valstybės savo 
konkordatais su šv. Sostu 
ir stengiasi su Bažnyčia 
sudaryti glaudų ryšį.

Bažnyčia, herojizmo ža
dintoja, įkvepia tautas 
vykdyti kiekvieną atskirai 
savo pašaukimą. Ji savo 
idėjom užkrečia tautos gy
venimą. “P.”

v •

skleisti krašte klaidingą 
pažiūrą į vokiečius, kad 
juos pasitikus su gėlėmis, 
galima tautai laimėti lais
vę. Tai buvo klaidinga gal
vosena. Vokiečius reikia 
pasitikti lazdomis.

mo programas, ir reika
lauti, kad jų principai būtų 
sustatyti Bažnyčios princi
pų eilėj. Katalikiškos orga
nizacijos pobūdis dar neiš
plaukia iš to, kad organi
zacija savo iškilmėse atei
na į bažnyčią ar pripažįsta 
tikėjimo reikšmę. Kiekvie
na ideologinė organizacija, 
vadinasi, organizacija, ku
ri imasi auklėti jaunuolio 
dvasią, jeigu ji nori būti 
katalikiška, privalo turėti 
4 žymes: 1) jos ideologija

giami išlyginti. Bent kiek 
lengviau galėjom atsi
kvėpti po bolševikų maro, 
ėdusio mūsų tautą tūks
tančiais, bet... tik tol, kol 
rudieji nesuorganizavo sa
vo aparato Lietuvoje. Ar 
dabar gali būti tikras ra
mus lietuvis inteligentas, 
kad jis šiandien nebus su
imtas ir išvežtas. Ar gali 
būti tikras ūkininkas, kad 
jis nebus išmestas iš sody
bos, nors ir prievoles bus 
atlikęs, jei tik jo ūkis pa
tiks kolonistui? O kas lau- 

: kia tų, kurie prievolių ne
pajėgia atiduot? Koks li-

• kimas ‘savanoriškai’ siun-
• čiamų lietuvių į frontą, 
' gaudomų kaimuose? Mies-

Už pasižymėjimą tarnyboje Pfc. Eelen Edna Carl- 
son iš Chicagos, Italijos fronte. Lt. Gen. Mark W. 
Clark, apdovanojama tarnybos žvaigžde.



Antradienis, Liepos 18, 1944 DARBTNTNKAS

Lietuvos Požeminės Spaudos Apžvalga “L. K.” 14 numeryje, 
1943 m. spalių 1 d., tilpo 
Vyr. Liet. Komiteto atsi
šaukimas: Į LIETUVIUS!

“Vokiečių civilinė val
džia Lietuvoje, negalėda
ma ir brutaliausiomis prie
monėmis surinkti jiems 
reikalingas žmonių jėgas, 
sugalvojo naują apgaulę. 
Šių metų rugsėjo mėn. 7 
d. Generalinis Komisaras 
Renteln vėl pareikalavo 
30,000 žmonių kontingen
tą užkaišioti Vokietijos į- 
monių ir fronto spragas.

“Daug kartų nepavykus 
vokiečių civilinės valdžios 
praktikuojamiems biau- 
riems žmonių gaudymo 
metodams, turima žinių, 
kad šį kartą bandys pa
naudoti lietuvių adminis
tracijos ir policijos parei
gūnus. Tai dar baisiau su
galvotas būdas mus silp- 

l ninti, supiudyti ir naikinti. 
! Tai dar skaudesnis smū
gis, taikomas į lietuvio ir 
Lietuvos širdį.

“Vyr. Lietuvių Komite
tas, norėdamas visus ap
saugoti nuo ruošiamos 

• klastos ir perspėti naują 
■ nelaimę artėjant, visiems 
primena tikrąjį lietuvių 
kelią: šioj sunkioj okupa
cijoj ir vedamoj kovoj už 
mūsų ateitį, privalome vie
nas kitam padėti, niekur 
nevykti iš savo tėvynės ir 
visas jėgas saugoti Lietu
vos Nepriklausomybei at
statyti. Tuo nurodymu 
privalo vadovautis lygiai 
visi administracijos parei
gūnai lygiai visi krašto 
gyventojai.

Vyr. Liet. Komitetas.” 
Čia Vyr. Komitetas aiš

kiai pabrėžia, kad jis yra 
aukščiausias organas Lie
tuvoje, kurio privalo klau
sytis ir lietuviai esantieji 
administracijoje, nors ir 
ne jo į tas vietas paskirti.

Vyr. Komitetas ir toliau 
vysto savo galią. Yra į- 
steigtas (spalių mėn.) 
Slaptasis Lietuvių Tauti
nis Tribunolas. Kaip “L. 
K.” Nr. 14 praneša, ši slap
toji teisingumo instancija 
darys sprendimus, kai mū
sų tautos interesai ir sau
gumas to pareikalaus, jau 
dabartiniu momentu. 
Šiaip, kaip taisyklė, visų 
mūsų tautos išdavikų ir 
skriaudikų bylos bus 
sprendžiamos ateityje Lai
svos Lietuvos teismų.

Šis numeris baigiasi per- 
Tęsinys 5-tame pusi.

gautas tarnybines žinias 
savo žmonių labui. Tą pa
tvirtina ir požeminė spau
da. Straipsnyje “Pavojus 
Kantrybei” sakoma: Lietu
vių tauta, nors okupacijai 
neruošta, pasirodė politi
niai subrendusi, vieninga 
ir, palyginti, labai mažai 
tedavė išdavikų. Jei žino
me, kad vienoje okupuotų 
šalių priskaitoma 200,000 
nacių (čia laikraštis išvar-

Prieš mus du “Nepri-’straipsnį paduodame išti- 
klausomos Lietuvos” ir ke- sai atskirai, 
lėtas “Laisvės Kovotojo”) Areštai. Gestapo arešta- 
numeriai. vo visus lietuvių pareigū-

“N. L.” Nr. 17 18 pr. me- nūs, kuriuos įtarė, kad jie 
tų spalių 15 d. Vyr. Lietu- įspėjo gyventojus apie vo- 
vos Komitetas įdėjo atsi- kiečių planuojamą žmonių 
šaukimą į tautiečius, pers- medžioklę. Dėl to įspėjimo 
pėdamas nepasiduoti vo- medžioklė davė menkus re- 
kiečių okupacinės valdžios zultatus. Areštuotas poli- 
provokacijai, kuri kursto cijos vadas ir 3 policinin- 
lietuvius prieš latvius, es- kai Švenčionyse, 
tus, lenkus ir atbulai.

Straipsnyje “Požeminė 
veikla ir gyvenamas me
tas” sakoma: netenka aiš
kinti koks didelis vaidmuo 
lietuvių tautos atgimime gruodžio 
ir lietuviško valstvbingu- “Kalėdiniam 
mo 
tenka požeminei veiklai. 
Lietuviai veikė slaptai dar 
pereitam šimtmety iki 
spaudos atgavimo. Dabar 
tik tęsiamos senos kovos 
tradicijos. Slaptas veiki
mas pradėtas dar bolševi
kinės okupacijos laikais. 
Vokiečių okupacijoje slap- vyzdžiui, 
tas veikimas i_____ -j“------- —r— x----- o----?-----
Šiandien požeminė veikla tus. rodo, kad daugumas reikalingiausia, 
yra įgijusi savo tikrą; tiks- pareigūnų nėra išdavikai,; mam momentui atėjus, 
lią ir aiškią kryptį. Tos parsidavę okupantams, o'mes ją panaudosime. Jei

I

I 
I 
I

vadas ir 
pavaduotojas Trakuose,
Varėnos policijos viršinin- dina kiek kurioje okupuo- 
kas ir net geležinkelio sto- toje šalyje eina su vokie- 
ties viršininkas. čiais ir tuo kenkia savo

Nepr. Liet.” Nr. 23-24,'” tas nedidelis 
20 d. straipsni ėrelis nevykėlių lietuvių 

bolševikų ir vienas kitas 
politinis nesusipratėlis, 
vokiečiams pataikaujantis 
lietuvis yra tik lašas jūro
je. Rimtas priešas už tai 
lietuvius turėtų tik gerbti.

Mes laisvai neduodame 
ten viešpa- savanorių frontui ir dar- 

laikraščiai bininkų Reicho darbams,

Nr. 23-24, 
straipsnį 

Susikaupi- 
sąmonės susikūrime mui” paduodame ištisai — 

atskirai.
Kad ir pavėluotai gau

nam tuos atsišaukimus ir 
žinias, vienok tas padės 
mums visiems orientuotis, 
kokia dvasia 
tauja. Tie 
mums daug ką pasako, pa- nes mes šiandien taupome 

viršuj paduota savo žmonių jėgą, kad pa- 
ištobulėjo. žinia apie pareigūnų areš- naudoti ją kada tai bus 

Reikia-

Karo, ar taikos metas, britų neatgrasina nuo arklių lenktynių. Štai 
vaizdas iš Londono, kai stoty prisigrūdę žmonės laukia progos įlipti į 
traukinį, kuris vyksta kryptimi Newmarket, kur vyksta arklių lenktynės.

veiklos dėka nepriklauso- tokie pat kovotojai už Lie- kol kas mes j vokiečių pa-1 __ i_______ __ : Imybės kovos kelyje nuei- tuvos laisvę, panaudoją reigūnų neleistiną elgesį 
tas nemažas tarpas. Dėka 
tautos vieningos laikyse
nos ir patys okupantai pri
versti pasikeisti. Mūsų po
žeminė veikla — tai kovos 
frontas už lietuvių tautos 
ateitį, už Lietuvos valsty
bės atstatymą. Tai mūsų 
kartos lietuvių istorinė 
misija. Požeminėje kovoje 
turi būti taikomi dėsniai, 
kurie taikomi kovos vedi
mui. Be kilnaus ir aiškaus 
tikslo yra reikalingas ir 
galimų priemonių nusivo- 
kimas ir visų jėgų planin- . 
gas vieningas susitelkimas 
bendram tikslui. Kartu y- 
ra reikalinga klausyti ir 
bendros vieningos vadovy
bės. Lietuvių masė jau yra 
politiniai pakankamai są
moninga ir laikosi kovos 
šūkio: vienas aukščiausias 
tikslas — bendras tam tik
slui darbas.

Toliau laikraštis paduo
da lenkų tezes dėl abiejų 
tautų santykių praeityje, 
dabar ir kaip lenkai sau į- 
sivaizduoja jos ateitį. Šį'

Išniekinta Taika
O taika, tavo žvilgsniai švelnūs 
gyvybei žemę laimina, 
šiltų rasų prikūpęs delnas 
pagirdo javą ir ganyklų kaimenes.
Žengi tu žingsnį, mosteli — 
prakunta iš kapų lelijos, 
tavi šventi paglostymai 
kraičiu našlaičius apdalija.
Tave pasaulis ginti prisiekė, 
ugniniais meilės žodžiais girdė, — 
tu vaikas — patikėjai viskuo, 
atvėrei širdį.
Paskui beginklę išdavė, išniekino, 
o veidą šventąjį sukruvino — 
nepasiskųsi gėdoj niekam — 
išlupo alpstančiai liežuvį.
Ir durklu į pat širdį taiko, 
jau baigia sudraskyt į gabalus — 
O Dieve! O žaizdota taika — 
pasaulis žvėriškas ir žabalas!
Kas. taika, be tavęs kas, motin, 
globos pasėlius, sergės židinius? — 
Išmintos versmės, varpų plotai, 
o naktys kraujo tvaiko sklidinos! —

B. R.

lietuvių link kraštutinė- baigoje laikraštis pakvi-' gilias šimtmetines valsty-į 
i mis priemonėmis nereaga- tuoja gautas aukas. Aišku, bines tradicijas, sugebėju- 
vome, f 
kad mes toliau ramiai ga- numerius virš šeši tūks- ir nežiūrint didelių sunku- 

; lėtume leisti iš lietuvio ty- tančiai markių. ! mų, smurtu atplėštos treč- •
Įčiotis ir net tautą naikinti.5 Toliau eina “Laisvės Ko- dalio tautos ir savo sosti-į 
Štai dabar sklinda gandai J votojo” apžvalga: nės, per trumpą nepri-
kad vokiečiai ruošiasi ma-į Šio laikraščio turime nuo klausomo gyvenimo laiko- 
siniams lietuvių suėmi-12 numerio, pr. metų lie- tarpį sukūrusi savą kultū- 
mams i
Mes tylomis tokio elgesio metų sausio 25 d. 
praleisti negalėsime. Prie
monių ] 
rasti įvairių, 
dabartiniam
būtų skaudžios! Šiandien; Taip Nr. 13 iš rugpiūčio 15 svinimui ir Lietuvos vals- 
viena yra aišku, kad tauta'd. “L. K.” rašo: tybės atstatymui. Kovoja-
jau tiek yra pasiruošusi, Gimėme kovoje prieš me už ties^ ir šventą daly- 
jog vykdys savo politinės.Lietuvos pavergėjus, ko- už savo tautos laisvę! 
vadovybės nurodymus, jei|VOje visišką Lietuvos; Laisvės aušra iau matv- 
vokiečiai imsis kraštuti- iaiSVę, už nepriklausomos, 
nių, bolševikų vartotų, lie- suvereninės, demokratinės 1 
tuvių tautos naikinimo Lietuvos valstybės atsta- 
priemonių. 'tymą. Pastatėme sau tiks-

i Kokią Lietuvą norėtu-’lu — Lietuvos nepriklau- 
mėm matyti ateity? Ir tą somybės atstatymą, ku-! 
klausimą atsako požemis. • riuo turėtų gyventi ir už 

Norėtumėm matyti mū- kurį turėtų būti pasiryžę 
sų visuomenės pasiskirs-' kovoti visi lietuviai, be pa
žymą nedideliu skaičių žiūi ų skirtumo, negailėda- 

5 smulkių partijų, daugiau-5 mi jokių aukų, ši kova už 
i šia į 2-3 politines organi- 
izacijas, kurios apimtų vi- 
I sus gyventojų sluoksnius.
i Norėtumėm orientuotis į 
demokratizmą, kaip politi
nės santvarkos idealą, į 
kooperatizmą, privačios 
iniciatyvos ir nuosavybės 
principus, kaipo ekonomi
nės struktūros pagrindus.

Kiekvieno numerio pa-

f i 7 | V 7 O V

tai tas nereiškia, slapyvardemis; viso per du1 si atstatyti savo valstybę
_ .v------------- __ ■--------------------:-------- :_x x„x: I.-------

lietuvių sueini-uuiiieiiv, p** metų ne-- tdiounuiuoi odVcĮ n.uiLU* 
ir departavimams. pos 25 d. iki 20 numerio, š. rinį ir ekonominį gyveni

mą, nepalūžus išlaikiusi 
_ _ o______ ____ I Lietuvos Laisvės Kovo- žiaurią bolševikinę ir jau

reaguoti galime' tojų Sąjungos organas kai- dvejus metus trukusią vo- 
ir jos visos ba kiek aštresniu tonu, ■ kišką okupacijas, ras sa- 

okupantui ben tikslas visų vienodas. vyje jėgų visiškam išsilai- 
Šiandien; Taip Nr. 13 iš rugmiūčio 15 svinimui ir Lietuvos vals-

vokiečiai imsis
Laisves aušra jau maty-

tymą. Pastatėme sau tiks

Lietuvos valstybės atsta
tymą turi jungti visus lie
tuvius, kurie savo tautos 
ir valstybės likimą stato 
aukščiau už viską kitą. Ši 
kova yra sunki, ji nuolat 

Į reikalauja ir dar pareika
laus aukų, bet ji bendro
mis visų jėgomis gali būti 
laimėta. Tvirtai tikime, 
kad lietuvių tauta, turinti

JUST ASK FOR YOUR SERVICE REPRESENTATIVE

Jei jūs turit aiškų klausimą, prašom kreiptis pas mūsų 
atstovą ar vedėją vietiniam Telephone Business Office.

Tas nevisada lengva, kuomet žmonės nori kraustytis, 
arba samdyti vasarnamį ir sužino, kad naujoj vietoj 
negali gaut telefono.

Kiekvienas kostumeris turi kitokią problemą, kitokių 
klausimų. Čia mes negalim visų jų atsakyti. Gali būt 
vyras toli kare, sunki liga, laukiama kūdikio, svarbus 
karo darbas, ir kitokiems reikalams gali reikėt tele
fono.

Bendras atsakymas yra toks, kad beveik visas telefo
ne priemones paėmė karas. Todėl tenka dalytis tuo, 
kas atlieka.

KIES norim pilnai atsakyti visus klausimus apie 
telefono tarnybą karo metu.

Full Ansmers to

Lietuviai ir lietuvaitės, 
įspėja “L. K.”, neikite į na
cių baudžiavą! Prasideda 
Lietuvos jaunimo gaudy
mas. Grasoma giminėms ir 
net ištisiems kaimams, jei
gu nestos laisvu noru į 
baudžiauninkų eiles, į dar
bus, kurie yra skirti Vo
kietijos įsigalėjimui, o mū
sų bei kitų šalių visiškam 
sunaikinimui. Ką mes ga
lime šiandien patarti 

. šiems savo jauniesiems 
draugams ir draugėms? 
Eiti ar Neiti? Atsakome, 

Į jeigu ir negrai laisva valia 
■ nekišdavo savo rankų į 
vergų pirklių pančius, tai 
lietuviui nepridera eiti. 
Nelengva, tiesa, bus ir čia 
likus. Reikės slapstytis. 
Ne vienas bus pagautas, 
ne viena šeima gali nuken
tėti nuo teroro. Bet... Po
nai vokiečiai, prakasykite 
akis, apsidairykite. Artėja 
12 valanda. O jūs, jaunieji, 
lietuviai - lietuvės, stiprin- 
kitės viltimi ir žinokite, 
kad teroro gali imtis tik 
tokie valdovai, kurių va
landos jau yra suskaitytos' 
ir kurie desperacijon į- 
puolę nebežino ką bedary
ti.

Nesiduokite suvedžioja
mi pažadais ar grasini
mais, bet vadovaukitės 
bendrojo krašto politinio i 
organo — 
Komiteto, 
nurodymais.

Kaune plačiai kalbama, 
kad Kauno miesto Komi
saras Krameris yra pagau
tas bespekuliuojant ka
riuomenės gazolinu (20,- 
000 litrų). Krameris iš 
Kauno tikrai dingo ir spė
jama, esąs Reicho kalėji
me. Kramcriai, Lentzenai

|
Vyr. Lietuvių 
patarimais ir

Ppggv Cordrey flashes smile M 
she renews contract as cheese- 
cake stand-in for actors on 
“Here's To Romancc” radio 
show. Although not on pro-> 
gram, she poses for its pub- 

licitv pietares.

ir kiti nacių bonzos pirma 
grobė žydų turtus, paskui 
lenkų, lietuvių, o dabar jau 
net savo kariuomenės. Jie 
tai tikrai žino už ką ka
riauja!



Antradienis, Liepos 18,1944 DARBININKAS B

Lietuvos Požeminės Spaudos Apžvalga
(Pradžia 4 pusi.) “L. K.” Nr. 20 iš 1944 m.

spėjimu: Lietuviai, būkite gausio 25 d. patalpintas
atsargūs, savų ginklų ne
demonstruokite, amunici
jos neeikvokite, žiūrėkite, 
kad jos nepritruktų kai 
ateis momentas.

“L. K.” Nr. 16, lapkr. 20 
d. praneša, kad lapkr. 15 d. 
J. A. V. Valstybės sekreto
rius C. Hull spaudos kon
ferencijoje padarė viešą 
pareiškimą, kad Baltijos ir 
Balkanų valstybės po karo 
atgaus savo laisvę ir ne
priklausomybę. Nuo savęs 
laikraštis pastebi:

“Šis Hullio pareiškimas 
užčiaupia burnas visiems 
nelaimių pranašams ir me
lagingai vokiečių propa
gandai. Taip pat šis pa
reiškimas patvirtina lig
šiolinę teisingą mūsų lai
kyseną ir kelią: netalkinin
kauti niekur ir niekad vo
kiečiams žmonėms, bet, 
saugojant ir kaupiant jė
gas Lietuvoje, ruoštis Ne
priklausomybės atstaty
mui”.

Straipsnyje “Lietuva pa
saulinių įvykių sūkuryje” 
tarp kito sakoma:

“LieUivių tauta šio karo 
sūkuryje yra pakėlusi di
delių ir sunkių bandymų ir 
sudėjusi daug aukų. Bol
ševikinio maro metai, nuo
žmūs vokiečių terorizavi
mai ir įvairios mobilizaci
jos bei gaudymai nepalau
žė mūsų valios ir pasiryži
mo tapti laisvos, nepri
klausomos valstybės pilie
čiais. Bet tai vis tebuvo 
mūsų pasyvus pasiprieši
nimo ir atkaklumo dėka 
pasiekti rezultatai. Karas 
eina galop. Gal netolima ta 
ateitis, kada įvykiai iš mū
sų pareikalaus kruvinos 
kovos ir daug aukų savo 
švenčiausiai ir didžiausiai 
idėjai įgyvendinti ir apgin
ti. Mes turime skaitytis su 
galimybe, kad nepriklau
somybė gims tik audrin
gos ir didelio pasiaukoji-1 
mo reikalaujančios kovos 
verpetuose. Negalime lau
kti ir tikėtis, kad laisvės 
karūną mums kas nors iš 
pašalies užmaus. Mes ko
vosim, jei tik to pareika
laus mūsų šventos Tėvy
nės papuošimas Laisvės ir 
Nepriklausomybės vaini
ku”.

Vokiečių teismo proku
roro įsakymu Kaurio kalė
jime pastatytos kartuvės. 
“L. K.” pastebi: Gestapo 
eina savo mokytojo N. K. 
V. D. (bolševikų) pėdomis.’

Kovoje už Laisvę. Dviejų 
žiaurių okupacijų laikotar- 1 
pyje dideles ir sunkias au
kas yra pakėlę Lietuvos 
darbininkai,

“Su dideliu skepticizmu 
lietuvis darbininkas žiū
rėjo į bolševikų pažadus. 
Ir neapsiriko: greitai dar
bininkai pamatė, kad vie
toj žadėto “tarnybinio ro
jaus”, jie sulaukė nematy
tos tironijos, darbo vergi
jos, gyvenimo lygio numu- 
šimo kelis kartus ir di
džiausio fizinio, ir morali
nio prievartavimo kartu su 
kitais tautos sluogsniais. 
Vėliau, atėjus juodžiau
sioms mūsų tautai die
noms su masiniais lietuvių 
trėmimais, lietuvis darbi
ninkas nebuvo aplenktas— 
ir jis buvo vežamas užkal
tuose vagonuose klaikion 
nežinion. Todėl nestebėti
na, kad kilus vokiečių-so- 
vietų karui kovoje prieš 
bolševikus sukilėlių eilėse 
su ginklu rankoje mes ma
tėme šalia valdininko, 
moksleivio, karininko, stu
dento, ūkininko ir įmonės 
arba ūkio darbininką.

“Dar nespėjus atvėsti 
bolševikų pralietam lietu
viškam kraujui ir vokie
čiams panaikinus visas lie
tuvių sukilimo prieš bolše
vikus metu sukurtas lietu
viškas instancijas, prasi
dėjo antroji šio karo metu 
lietuvių taute,s priespau
dos ir prieš ją kovos fazė— 
vokiečių okupacijos laiko
tarpis. Šioji antroji okupa
cinė priespauda pirmiausia 
palietė Lietuvos darbinin
kiją. Čia užteks tik pami
nėti prievartos keliu veži
mus į darbus reicho pra
monėje, keletos markių už 
dienos darbą atlyginimus 
ir pan.

“Lietuvis darbininkas 
sukandęs dantis kartu su 
visa lietuvių tauta kenčia 
priespaudą ir nedateklių 
ir laukia šviesesnio gyve
nimo rytojaus — laisvos 
nepriklausomos Lietuvos. 
Bolševikai deda visas pa
stangas ardyti lietuvių 
tautos vienybę ir paskleis
ti komunizmo propagan
dos bacilų darbininkijos 
tarpe. Lietuvis darbinin
kas yra perdaug sąmonin
gas, kad galėtų pasiduoti 

. j bet kokiai demagoginei a- 
mirtis yra skaudus smūgis; gitacijai, nes bolševikinio 
lietuvių tautai”. I

Taip pat įdėtas sekantis!
straipsnis:

“Lietuvis darbininkas

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo ] 
Komiteto perspėjimas lie- i 
tuviams dėl galimos vokie- < 
čių valdžios mobilizacijos.

“Lietuvių tauta, turėda
ma prieš akis vyriausįjį 
savo tikslą —Lietuvos val
stybės išlaisvinimą ir tam 
tikslui taupydama gyvą
sias savo jėgas, vieningai 
pasisakė už reikalą kurti 
Lietuvos kariuomenę.

“Kartu V. L. I. K. mūsų 
visuomenei primena: vo
kiečių okupacinės valdžios 
ar jos pritariamų asmenų 
skelbiama mobilizacija, 
priešinga mūsų tikslams ir 
tautos valiai, teisiškai yra 
Lietuvos piliečiams nepri
valoma, o pavartojimas 
mobilizacijai pasiprieši
nusiems prievartos prie
monių bus smurto aktas, 
prieštaraujantis tarptau
tinei teisei.

Vyr. Lietuvos Išlais.
Komitetas”.

Juoduose rėmuose įdėtas 
skelbimas: “Lietuvių tau
tai paranešame, kad mirė 
Lietuvos Valstybės Prezi- 

, dentas Antanas Smetona, 
. Vyr. Liet. Išlaisv. K-tas.”

Taip pat juoduose rė
muose (be parašo, iš to se
ka, kad ta dalis jau nuo 
Liet. Laisvės Kovotojų Są
jungos):

“Respublikos Preziden
tui Antanui Smetonai mi
rus. Š. m. sausio mėn. pra
džioje JAV-bėse Clevelan- 
do mieste mirė Lietuvos 
Prezidentas Antanas Sme
tona. A. Smetona priklau
so prie senosios kartos 
Lietuvos valstybės vyrų, 
kuris tautinės kovos veik
lą yra pradėjęs žymiai 
prieš pirmąjį Didįjį karą. 
Jis yra pasirašęs Lietuvos 
Nepriklausomybės atsta
tymo aktą 1918 m. vasario 
mėn. 16 d., buvo pirmuoju 
Respublikos Prezidentu ir 

i iki savo mirties reprezen
tavęs Lietuvos suverenu
mo teises.

“Nesistengdami vienokiu 
ar kitokiu būdu vertinti A. 
Smetonos vykdytos politi
kos paskutinių keliolikos 
jo prezidentavimo metų 
bęgyje principų, turime 
pripažinti jo didelį vaid
menį lietuvių tautos ir val
stybės gyvenime. Todėl jo 

I II 1

GYVYBES BONKOS. — Tai oxygenas, kuris naudojamas lakūnų, kai 
jie pakyla aukštumoj. Tas naudingas ir sveikas oras yra suspaustas 122 
kartų tirščiau negu normalis kvėpavimo oras. Tos visos “bonkos” laukia 
savo eilės, kad nuvykus į karo frontus.

Kai Gegutės Kukavo- Žemė Raudo
(Tąsa) Tik, staiga, įbėga į baž-

• • •

šaltas rūsio sienas ir lėktų
Linksmas Adas su July- . Pon° pasiuntiniai, lėktų draug su juo ten, ten

_ _ nrmnnla r\Y»io lznnicrn ir nn. Lriiv* ir\lrc varaac irte, lydimas palydovų, va
žiavo į artimiausią bažny
tėlę Aukščiausiojo aki
vaizdoje prisiekti viens an
tram ištikimybę. Ir džiau
gėsi jie, o su jais, rodos, ir 
visa gamta, su besiarti
nančia laimužė... Lakštutė 
pamiškėje skardžiu suoki
mu sveikino juos... Tyliai, 
lengvai dvelktelėjo vėjelis 
ir pakedeno Julytės kasas, 
tarsi jas išbučiuodamas...' 
Saulutė danguje kažkaip j 
abejingai šypsojosi... Žir-1 
gas lengva ristele artėjo 
prie bažnyčios. Julytės 
galva nusviro ant Ado pe
čių ir krištolinė ašara pa
sirodė jos akyse...

Štai ir bažnytėlė. Jaunie
ji su palydovais ramiai, 
tyliai sueina į Dievo na
mus ir suklumpa prieš Ta-; 
bernakulio paslaptį... Tyli 
malda kyla į dangų prieš Į 
taip rimtą žingsnį. Girdėti,1 
kaip laikrodžio tiksėjimas 
primena bėgantį, kaip u-i 
pės vandenį, laiką.

Sužiba ant altorių žva
kės. Pasigirsta skambtelė
jimas. Jaunieji kyla ir eina 
prie staliuko. Tuokart pa- 

' sirodo ir kunigas einąs iš 
1 zokristijos.

ŽIEMOS VAKARAS

' MAKE 
VįĮĮĮįg EVERY 

PA Y DaY 

t\\^ BONO DAY

Karo Sekretorius Henry Stimson (kairėj) sveikina; 
Lieut. Gen. William S. Knudsen, buvusi General Motors 
prezidentą, kuris dabar darbuojasi Dėdei Šamui, už 
jo didžiai naudingą pasidarbavimą. Taipgi ta pačia pro
ga atžymėjo ir Distinguished Service Medaliu.

Į ‘rojaus’ pradžią jis jau ga- 
ivo patirti ir, jeigu ne susi- 
dėjusios tarptautinės ap
linkybės, iššaukusios vo
kiečių - bolševikų karą, jis 
kartu su kitais tautos 
sluogsniais būtų sunaikin
tas Sibiro ar Kazachstano 
lageriuose, kur ne vienas 
jo brolis jau yra miręs 
sunkia tremtinio mirtimi 
ar dar neša už mirtį blo
gesnės vergijos naštą.

“Lietuvis darbininkas ti
kėdamas nepriklausomos 
Lietuvos atgimimu ir pasi- 

■ ryžęs už tai jokių aukų ne
vengti, kartu tiki į tokią 
gyvenimo santvarką ir są
lygas, kurios užtikrins jam 

' ir jo šeimai visa tai, ko rei
kia kiekvienam žmogui, 
kad jis galėtų jaustis pil
nateisiu valstybės ir tau
tos nariu, tiek moraline 
tiek materialine prasme. 
Darbininkas turi gauti vi
sa tai, kas duodama ir ki
tiems tautos nariams; už 
tokią ateitį darbininkas ir 

i kovos ir mirs”.

1 sį, o rytoj nutarė žiauriai 
ją nubausti...

j Visą naktį Julytė nesu- 
leido akių. Ji meldėsi, kad 
Aukščiausiasis ją stiprin
tų ir josios mirtį priimtų

■ už atgailą. Ji meldė Dievu- 
lį, kad atleistų ir tiems, 
nuo kurių tenka taip skau
džiai kentėti. Ji dabar tik 
vieno troško — greičiau 
mirti.

Saulutei kiek pakilus pa- 
j sibeldžia į jos duris ir atė- 
i ję pono pasiuntiniai išveda 
Į ją. Ir nuveda prie to me- 
! džio, kur ir jos mylimas A- 
das pašventė žemę.

Ateina dvaro ponas su 
kitais savo sėbrais “gegu
tės” medžioti. Mat, jis su
galvojo savo galybę apvai
nikuoti “gegutės” medžio
kle ir duoti savo sėbrams 
progos pasilinksminti. Jis 

i liepė mergaitei lipti į medį, 
atsistoti ant nupjautosios 
jo viršūnės ir kukuoti lyg 
gegutei ir, ironiškai nusi
kvatojęs, pridūrė: “Tada 
galėsi amžinai kukuoti sa
vo mylimo Ado”.

Julytė savo jėgomis įlip
ti negalėjo ( o gal ir neno
rėjo). Todėl buvo nešte į 
medį užnešta ir pastatyta. 
Po to liepė jai kukuoti.

Mergaitė suprato, kokią 
bausmę ponas sugalvojo, 
suprato, ką reiškia “amži
nai kukuoti gegute”... To
dėl ji drąsiai, kaip nepa- 

' laužiama ir nekalta mer- 
; gaitė atsistojo ir sukuka- 
Įvo. Tik tas kukavimas iš- 
| siveržė pranašingais žo
džiais:
— Nekaltai išlietas mūsų 

kraujas teduoda jėgų 
tiems, kurie trokšta lais
vės. Mūsų mirtis tepaska- 
tina juos žygiui už savo 

• Aš gi
miau laisva ir mirštu lais
va, bet greit ateis tas lai
kas, kad ir gyvenimas bus 
laisvas. Šalin kraugeliai iš 
mū... — pasigirdo trenks
mas ir... pakirto mergaitę, 
kaip žiedą rudens šalna, ir 
jos kraujas sumišo su Ado 
krauju...

; “Už ką?” — skambėjo 
žemėj, “už ką?” kartojo 
dangus. “Už ką?” — įsilie
jo į lietuvio sielą — už ką 
mes kenčiame, už ką mus 
žudo. Tas “už ką?” parodė 
lietuviui, kad jam su ki
tais nepakeliui, kad jam 
reikia siekti laisvės, kas il
gainiui ir buvo įkūnyta.

v “L-s”

toli, kur joks vargas ir 
kančia nepasiekia, ten, kur 
angelų chorai garbina Vi
sagalį, ten — į Amžinybę. 
Na ir kas dabar jai beliko, 
kas jai gyvenimas!? — 
vien kančia. Jos skausmin
gos raudos, rodos, turėjo 
atverti storas mūro sie
nas... Bet ne ,ne — ji bejė
giškai parkrito išbalusi, 

'kaip perlas...
Staiga atsidaro rūsio du

rys. Įeina pono pasiunti
niai ir, radę sukniubusią ir 

■ apalpusią Julytę atneša 
šalto vandens, atgaivina ir; 
veda prie pono.

Pamatęs ponas vos gyvą j siveržė 
ir išblyškusią mergaitę, Į 
pats pasišlykštė jo savo j
žiaurumu, bet tuojau nu
tildė savo sąžinės balsą ir 
tarė mergaitei:
— Aš tau, kaipo mergai- _______

tei, padarysiu vieną malo-į tėvų žemės laisvę, 
nę, — tavęs nori mano iš
tikimas tarnas Mykolų Ig
nas. Tave jam ir pasky
riau. O to niekšo tau, to
kiai gražiai mergaitei, ne- 

i verta kukuoti.
Staiga atsiveria kalė ji-1 Mergaitė sukaupė visas 

mo durys. Iš jo vedama savo jėgas ir drąsiai atsa- 
kaž kokia visa kraujuose kė:

pripuola prie kunigo ir po- 
Į no vardu uždraudžia duoti 
Išliūbą, o jaunavedžiams į- 
! sako skubiai vykti į dvarą. 
Ši žinia kaip žaibas giedrią 
dieną pritrenkė visus. Bet 
nieko nepadarysi — pono 
valia...

Grįžta liūdni Adas su Ju
lyte nuo pat laimės slenks

čio. Grįžta neramūs, nes 
nežino, ką ponas išgalvojo, 

į kad toks netikėtas šauki
mas.

Atvažiavę į dvarą jie bu-1 
vo nuvesti pas poną.

Šaltas, žiaurus pono 
žvilgsnis ir ironiškas šyp
telėjimas kažką savyje 
slėpė.Tai puikiai jautė jau
nuoliai ir neapsiriko... Jie 
buvo įgrūsti į kalėjimą... 
Ir tai buvo paskutinis ka
lėjimas...

Vakarai rausta ir klosto
si aukso marškomis. Gam
ta paslaptingai nusiteiku
si. Tik kada ne kada pasi
girsta nedarnus varlių 
koncertas...

Staiga atsiveria

paskendusi būtybė... Ran- — Man nereikalinga tavo; 
kos surakintos... Tai jis... malonė, nes aš jokių malo-. 
jis, šnibždėjo vėjelis, jis— nių iš kraugerių nereika-iI <7 / v •J 7 <z

šlamėjo medžių lapai." Tai lauju! Niekad aš nebūsiu
Vėtra juodą dangų supą, . 
Baltą sniegą sukdama — 
Tai užkaukia... Tai vėl verkia. 
Kaip mergytė supama; 
Tai, pastogėj įsisukus, 
Ūžia, cypauja gailiai. 
Tai vėl beldžias, kaip keleivis 
Nykų vaikarą vėlai... 
Mūsų vieniša trobelė 
Sielvartinga ir tamsi. 
Ko gi tau, bobule mano. 
Trykšta ašara šviesi?
Ar kaukimas šiaurės vėjo 
Taip suvargino tave?
Ar parymai ant varpstelio 
Metų žilstančiam laive?
Tai išgerkim, miela drauge. 
Juodo sielvarto dalios. — 
Ech. iš skausmo ’. Kur stiklinė? 
Sieloj džiaugsmas sužaliuos. 
Padainuok man, kaip gyveno 
Laumė smilčių pajūry; 
Padainuok man, kaip mergaitė 
Ėjo vandenio kasryt... 
Vėtra .juodą dangų supa. 
Baltą sniegą sukdama — 
Tai užkaukia... Tai vėl verkia. 
Kaip mergyte supama... 
Tai išgerkim, miela drauge 
Juodo sielvarto dalios, — 
Ech, iš gkausmol Kur stiklinė? 
Sieloj džiaugsmas sužaliuos ’ 

A. S. P. Vertė E. M.

tas, kurs turės su gęstan- Igno žmona. Nužudėt Adą 
I čia saule atsisveikinti... — žudykit ir mane, o mū- 

Jo lūpos kažką šnibždė-’sų kraujas jus pačius pra- 
: jo... kraujais aptekę akys žudys!
kilo į aukštį... To ponui buvo jau per-

Jis vedamas ten, kur daug. Jis įširdo kaip liūtas, 
daug, oi daug nekaltai Liepė ją grūsti atgal į rū- 
kraujo išlieta, prie to, iš i 
užsienio atgabento, nu
plauta viršūne medžio. 
Ten, prie to medžio jis pa
statomas ir... pasigirdo 
velniškas triukšmas, ug
nies liežuvis lyžtelėjo ir 
sudie pasakė besileidžianti; 
saulė, sudie taurusis Lie
tuvos sūnau... Jaunuolis! 
griebė už krūtinės ,jo ran-! 

.ka aptiško krauju ir... su-Į
kniubo. Kraujo klanas at- 
vilgė sunokusias medžio i 
šaknis... Adas nusišypsojo; 
ir amžinai užmigo.

į. # *

Ir išgirdo šaltos
sienos, kad žuvo nekaltai 
tas, kurs kitiems tik meilę 
rodė, kitiems tik gero te
norėjo, bet ^nekentė netie
sos. Oi verkė, gailiai verkė 
Julytė savo mylimojo, 
kaip gegutė kukavo. Iš
griautų ji. jei galėtų, tas

rūsio

Dešinėje matosi labai suinteresuota “Tars and 
Spars”, kai Frank Westmore, New Yorke, gražiai nu
dažo plaukus norima spalva. Sakoma, kad tą darbą jis 
tik laikinai atlieka, nes jis tarnauja Coast Guard tar
nyboje.
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Connecticut Lietuvių Konferencijoj,ISTORINĖ DIENA

sudėtos aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
f

I

Gegužės 28 d.z 1944., Waterbury. Conn.,

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

HYTIMU 
VALSTYBIŲ ŽINIOSc

Sekmadienį, rugpiūčio 6 
d., š. m., 3 vai. po popietų, 
įvyks pašventinimas Ame
rikoje pirmo ir pastovaus 
Lietuves Pranciškonų Šv. 
Antano vienuolyno, Mount 
St. Francis, Greene, Maine. 
Pašventinimo apeigas at
liks J. E. Portlando Vys
kupas Juozapas E. McCar
thy. Pašventinimo iškil
mėse dalyvaus visos Ame-, 
rikos Pranciškonų Vyriau-! 
sias Viršininkas — Gene
ralinis Delegatas Tėvas 
Mathias Faust. O.F.M.

Pašventinimo dienotvar
kė: 10 vai. iš ryto naujoje 
vienuolyno koplyčioje iš
kilmingos šv. mišios su pa
mokslu.

5:30 vai. po pietų — Šv. 
Baltramiejaus Lietuvių 
salėje, Levviston, Me. — 
Iškilminga Vakarienė su 
programa. Vakarienėje 
dalyvaus ir vietos Vysku
pas 1

Toje istorinėje pašventi
nimo dienoje nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti visus 
Amerikos lietuvius Kuni
gus, visus vienuolyno fun
datorius. rėmėjus. Gerada
rius. mūsų brolius ir seses 
tretininkus-es, “Varpelio”

skaitytojus — visus lietu
vius, Šv. Pranciškaus my
lėtojus.

Kas nori dalyvauti pa
šventinimo iškilmėse ir pa- 

l čia proga praleisti laiką
gražioje Maine valstybės' 
gamtoje prašome iki liepos! 
25 d. pranešti vienuolynui 
Mount St. Francis. Greene, i 
Maine. Visiems parūpin
si m nakvynę!

Visi keliai veda į Greene, 
M aine — automobiliu: nuo 
Bostono iki Portlando ke
lias Nr. 1. Nuo Portlando 
iki Greene, per Levvistoną, 
(6 mylės) keliai—3. 4, 100, 
202, 302.

Autobusu: Autobusai iš 
New Yorko, Bostono ir 
Portlando į miestus Ban
gos ir Waterville, Maine, 
praeina pro pat vienuoly
ną! Traukiniai: vasaros 
metu yra patogūs ir tiesio
ginis susisiekimas trauki
niais tarp New Yorko, 
Bostono ir Lewisto‘no!

Tat, Laukiame Atvažiuo
jant Malonių Svetelių!

Tėvai Pranciškonai.

“Linksma širdis padaro : 
: žydintį amžių, nuliūdusi 
■ dvasia džiovina kaulus..”

Pt. 17.
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Degančio, Hartford, Conn., cirko vaizdas. Tai buvo skaudi tragedija. 
Liepsnose žuvo daug gyvybių. Apie kaikurias, nelaimės paliestas šeimas, 
buvo rašyta “Darbininke” iš New Britain, Conn., korespondencijoj perei
tą savaitę.

REDAKTORIAUS DU SŪNŪS 
KARO AVIACIJOJE

Štabo seržantas (S. Sgt.) tenanto rangas ir už pasi- 
Leonardas J. šimutis, išė- žymėjimą moksle du me- 
jęs į U. S. karo aviaciją 
1942 m. birželio 9 d., dabar; 
yra technišku radijo ins
pektorium (B-17 lėktu
vuose). Šiuo metu yra A- 

Ivon Park Air Base, Flori
da.

Kriščiūnas, Antanas Daugskur- 
dis, Veronika Sabatienė, Anelė 
Jenušaitienė, Jedviga Stulgins- 

; kaitė, Motiejus Brazauskas, 
Mrs. Dauskurdis, Jonas Yakš- 

į tas, Jonas Kantauta, Jonas 
Sniečkus, Mrs. Naujokas, Jurgis 
Trečiokas. Mrs. Žilionis, Mr. Sa
kalauskas, Miss Janušaitytė,

AUKŲ SUDĖJO $354.42
Aukavo sekančiai: 
Waterbury, Conn. — 
L. R. K. Federacija $25.00.
Po $10.00 — Petras Jokubaus- 

kas, Dr. M. Colney, Ignas Ra
kauskas :

Po $5.00 — Kun. J. J. Valan
tiejus, Jurgis Mazulaitis, Pra- Ch. Glaudenis, Stasys šrupšas, 
nas Suopis, Vincas Pabilonis, Ona Čeplinskienė, Alekas Jure- 
Alexandra Aleksės, H. E. P., vičia, Izabel Krugelis, Mrs. T. 
Stasys Senkus, Ona Girdzijaus- Į Matas, Izabelė Orantas, Kazi- 
kienė, Kazys Karinauskas, Da- miera Petrauskienė, Uršulė Ži- 
minikas Matas, Marcelė Laurec- linskienė, Petronė Vaitkienė, 
kas, Jurgis Stankevičia, Miko- Monika Surkiena, Ona Sakalau

skienė, Ona Jdkubauskas, Ma
riutė Kašėtaitė, Ieva Kinta, Ma
rė Klimašauskas, Anelė Vasi- 
lauskas, Frances Orantas, Ona 

; Kankalis, Magdė Zorckis, Mo
nika Daukšis, Marė Vaitkienė, 
Magdė Raudis, Rožė Brencis, 
Marė Kirminaitis, Stasė Tamu
lis, P. Mačulaitienė, Marė Ra
manauskienė, Marytė Jokubai- 
tė. C. L. K. Komitetas.

i

siuoju laiku savąja muzika link
smino sužeistus ‘karius England
General Hospital, Atlantic City. Valuskas, Antanas Vasiliau- 
Karininkai ir kareiviai buvo su
žavėti jo muzikos malonumu, 
sakė, kad jie dar taip gražaus 
smuikavimo nėra girdėję iki šio 
laiko. Jam ten buvo parūpinta 
nakvynė — puikiausias kamba
rys, vadinamas “Colonel’s
Suite”...

Garbės kapitono laipsnį mūsų
1 Tadukas gavo už platinimą karo 
bonų. Jis yra Šv. Williamo para
pijos mokyklos mokinys, ir šį
met užbaigė šeštą skyrių su 
aukščiausiu mokslo atžymėji- 
mu. “Pisorius”.

daliai. Lt. Jonas C. Šimu
tis dabar yra Mather Field, j 
Sacramento, Cal.

Lt. Jonas Šimutis ginjė 
1922 m. rugpiūčio 9 dieną, 
Brooklyn, N. Y. Baigė 
Švč. Panelės Gimimo liet, 
parap. mokyklą, Harper 
High School, lankė Ar- 
mour Institutą.

i
i

MOT
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Pradžioje birželio mėnesio 
Floridon išvyko katalikiško su
sivienymo raštininkė, p. Adelė 
Smaitlytė. Ji prisiuntė savo 
viengenčiams gražių dovanėlių 
iš Floridos. Jurgietis.

iI

Vaškas,

VATERBURY, CONN

ON RECORD—Father of Diane 
Deli, above, small Chicagoan, 
is corporal at Cassino, Italy. 
He gets monthly reports of 
daughter’s growth in height 
and keeps record with notches 

on a stiek.

Boston Edison Company Sako 

...jūs galite gauti 20% iki 50% 
daugiau šviesos iš lempos tų pačių 
bulbų. jei užlaikysite jas švariai 
nuo dulkių. Tik nušluostikite jas 
su drėgnu skuduriu. kada bulbs 
yra atšalusios, ir pamatysite skir
tumą.

Boston Edison Company turė- 
laiko,

Gyvojo Rožančiaus draugija ir 
Tretininkai turėjo susirinkimą. 
Raštininkė išdavė raportą iš į- 
vykusios parapijos vakarienės, 
kurią rengė šios draugijos. Pel
no liko parapijai šeši šimtai 
70 dolerių ($670.00).

Šios dvi draugijos daug dar
buojasi parapijai ir labdarin
gom draugijom.

Visos narės vienbalsiai nuta
rė kalbėti rožančių ir priimti 
šv. Komuniją už pasaulio taiką 
ir už Lietuvos laisvę. R. P.

New Haven, Conn. —
Šv. Pranciškaus Draugija $25. 
Po $5.00 — Liet. Moterų Są

jungos 33 kp., Ida Šilkienė, Mo
tiejus Vokietaitis.

Ansonia, Conn. —
Po $10.00 — Lietuvių Taryba, 

Lietuvių Šviesos Draugija, Šv. 
Antano Draugija.

Bridgeport, Conn. — 
Lietuvių Taryba $10.00; Ado

mas Viznis $5.00.
Hartford, Conn. —
Po $5.00 — SLA 124 kp., Bro

nius Videikis, Tofilius Vaikis, 
Petras Labai, Juozas Leonaitis, 
Marijona Lopšienė, Lietuvai 
Gynti komitetas.

Kun. Dr. Juozas 
Thompson, Conn. $5.00

Mykolas Daunys, New Bri
tain, Conn. $5.00.

Aukos surinkta visur — Ta
rnas Matas, $3.00; Petras Mo
tiejus $3.00.

Po $2.00 — Petronė Jurgaitie- 
Darbininko administracija ng, Vladas Visniauskas, Juozas 

ką tik gavo iš New Yorko pa- Radzevičius, Jonas Vingris, Iš
statomų ant stalo šryžiukų, ku- na Radzevičienė, Juozas Dauge- 
rie galima matyti ir didžiausio- Į ]a Antanas Kuncaitis, 
je tamsoje. Jie parsiduoda po Breiva, Dr. S. Sapranas, 
50c. Su prisiuntimu 60c. Užsa-įgjg žemaitaitis, 
kymus siųskite “Darbininkas”, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Kryželis, Kurį Naktj, 
Tamsoje Galima 

Matyti
lt

i

f

AMERICAN 
RED CROSSLT. JONAS ŠIMUTIS

Abu broliai, tarnaują Dė
dės Šamo aviacijoj, yra 
LRKSA nariai. Taip pat 
priklausė prie L. Vyčių iri 
prie Lietuvių Kat. Studen-Į 
tų Sąjungos. Jų tėvas yra 
dienraščio “Draugo” re
daktorius. Motina yra pir
moji baigus Šv. Kazimie
ro akademiją. Sesuo Rūta 
šiemet užbaigė Šv. Kaži- ; Į 
miero akademiją. Jaunes
nysis brolis Ray-Algis te- 
belanko Švč. Panelės Gimi
mo par. mokyklą. Visa šei
ma priklauso prie Lietu
vių R. K. Susivienijimo 
Amerikoj.

Jonas i 
Jur- 

Juzė Dickienė, 
Jokūbas Azunaris.

Po $1.00 — Antanas Shamba- 
ris, Jonas Tareila, Jonas Kva- 
raciejus, Juozas Lunas, Vincas 
Vitkus, Bronė Ladavičius, Juo
zas Povilaitis, Jonas Suopinis, 
Elzbieta Viturtis, Petras Lubi
nas, Jonas Vaišvilas, Zigmas 
Karalius. Augustas Sapiega, 
Antanas Klimaitis, Jonas Stau- 
slauskas, Juozas Augis, Juozas 
Kanapka, Petras Steponaitis, 
Jonas Poškus, K. Dimikas, Jo
nas Petkevičius, Aleksandra

BYRON JANNES, 16year-old con- 
cert pianist, will be soloist on the 
General Motorą Symphony of the 
Alr concert Sunday, July 9. A na- 
tive of Pittsburgh, the brilliant 
young artist is scheduled for ap- 
pearances later in the season with 
the Chicago, Detroit and Baltimore 
symphony orchestras. On the GM 
program he will play Beethoven’s 
“Concerto No. 4 in G Major” under 
the baton of Dr. Frank Black.

Juozas Kasinskas •
Ine. <

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj 1 

602 Washington Blvd. |i 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 i
Llmosinai dėl visokių reikalų •

SGT. L. SIMUTIS
Pagrindinę kario lavyklą 

Leonardas atliko Jeffer- 
son Barracks. Iš čia buvo 
išsiųstas į Scottfield, III., 
aviacijos radijo mokyklą, 
kurią baigus buvo perkel
tas į Walla Walla, VVash., 
kur išbuvo apie metus lai
ko. Dabartinėj stovykloj, 
Avon Park, be radijo ins
pektoriaus pareigų, 
damas atliekamo 
vargonininkauja.

S. Sgt. Leonardas Šimu
tis gimė 1920 m. geg. 29 d., 
Brooklyn, N. Y. Baigė Švč. 
Panelės Gimimo lietuvių 
parap. mokyklą, Chicagoj, 
Marianapolio (Thompson, 
Conn.) High School ir De 
Paul universitetą, kur įgi
jo muzikos mokslo baka- 

j laureatą. Studentaudamas 
: vargonininkavo Šv. Pran
ciškaus par., Indiana Har- 
bor, ir vadovavo L. Vyčių 
Chicagos apskrities cho
rui. Jis vedė 1943 m. Au
gina sūnų, kurio vardas 
taip pat Leonardas.

Leitenantas-lakūnas Jo
nas C. šimutis savanoriu į 
karo aviaciją įstojo 1943 
m. vasario 19 d. Pagrindi
nę kario praktiką atliko 
Sheppard Field, Texas. 
Baigė College of Technolo- 
gy, Lubback, Texas. Lakū
no mokslus ėjo šiose avia
cijos mokyklose: Santa A- 
na, California; Thunder- 
bįrd, Arizona; Polaris Fly- 
ing Academy, Lancaster, 
Cal.; Luke Field, Arizona, 
kur buvo įteikti jam lakū
no sidabriniai sparnai, lei-

Ši pora prie vedybų slenkščio. Ir koks rodos keistas 
dalykas — ji 5 pėdų ir 8 colių, gi jis 3 pėdų ir 2 colių.

Kap. Kuligovskytis Linksmi 
no Karius

Philadelphia, Pa. — Birželio, 
16 d. gavau iškarpą iš angliško- 
laikraščio, kur tilpo atvaizdas ir 
aprašymas mūsų jauno smuiki
ninko, kap. Tado Kuligovskio. 
Parašė maždaug štai ką:

“Kapitonas Tadas Kuligovs- 
kis, 11 metų amžiaus, gyv. 527 
Tyson Avė., plačiai žinomas ber
niukas smuikininkas, paskiau-Į

3

NEW BRITAIN. CONN

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas. I
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Antradienis, Liepos 18, 1944

VIETINĖS ŽINIOS
gražią maldą parašė preziden
tas Rooseveltas- Parašė maldą 
generolas Eisenhower ir Mont- 
gomery. Dabar Washingtono 
laikraščiai skelbia maldą para
šytą kunigo McCormick, Kata
likų Universiteto Rektoriaus. 
Šis patariąs nuolat melstis už 

Marijos Vaikelių draugijos kariaujančius, už sužeistus, už 
už

ŽINUTES
Liepos 15 d., apsivedė Alek

sandras Kandraška su Anele 
Šermaite, gyv. 322 Dorchester 
St., So. Boston, Mass.

Tą dieną lankėsi “Darbinin-1 
ke”.

p. Danielius Averka yra buvęs 
“Darbininko” štabo narys ir da
bar yra laikraščio “Amerikos'’ 
administratorius. Jis So. Bosto
ne turi brolį ir šiaip daug gimi
nių ir bičiulių.

Linkime maloniai praleisti 
tostogas.

Plėšikas Nušovė Jį 
Besivejanti

mirštančius, mirusius, ir
‘ f o i Iro b

Į Reikia metelis asmeniškai,

metinis išvažiavimas laivais į-
' vyks antradienį rytą, liepos 18 tai<cą.

d., 8 vai. ryte, nuo bažnyčios,
W. 5th St., kun. Alberto Abra- 'reikla melstis ir visuomeniškai, 
činsko ir seserų mokytojų vado-' sakė kun. V izroauskis. Šv. Tere- 
vybėje.

bet

j sės novenos pamaldos esančios 
į tikrai gera proga visai parapi- 

Liepos 16 d., tapo pakrikštyta bendr“i 
Irena - Alena Kazio ir Pranciš
kos (Balutytės) Valatkų, gyv. 
121 Florida St., Dorchester, 
Mass.
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A. Legton* Dariau* 
Postas Paaukoja I1SJI

1
' demic, vvhile an expanding nut- pageidavimą, kad dabartiniam 
rition program helped streng- karui pasibaigus, C*4“"!
then the home front;

i VVHEREAS, Clothing and tuvoje laisvus visuotinus rinki- 
medicines and food by shiploads ’ mus. interesuotų rusų į tą komi- 

............... ' ’’ į siją neįleidžiant. sušauktų ant
rą Steigiamąjį Seimą ir leistų 
jam išnaujo laisvai nustatyti 
Lietuvai santvarką ir valdžios 
formą.

, A. F. Kneižys, pirm. 
Albinas Neviera, Alek. Ivaška, 

Sekretoriai.

pasibaigus. Jungtinių
Tautų Komisija paskelbtų Lie-

vvere distributed to United Na- > 
tions civilians in distress.

N0W, THEREFORE, BE IT 
RESOLVED:

That we pledge unstintingly, 
our every effort further to gi ve 
of our labor, money, and time, 
to the utmost po6sible, for the 
continued vvhole-hearted sup- 
port of the American Red Cross, 

’ and everything for vvhich it 
stands.

i 
I I

Amžinojo Rožančiaus draugi
ja aukavo vaikų vasarinei mo
kyklai $10.00. Taip pat $10.00 
aukavo parapijos išvažiavimo 
fondan.

Šian fondan dar aukavo Ami- 
lija Vitunskienė $2. ir Juozas 
Koncevičius $2. Dabar šis fon
das turi $833.60. Didelė dėka 
priklauso visiems aukotojams.

Trečiadienį, 7:30 v. v., kaip 
paprastai, įvyks šv. Teresės no- 
vėnos pamaldos.

Tas pamaldas skelbdamas ku- Į 
nigas Virmauskis priminė žmo-i 
nėms kaipo gerą progą viešai 
pasimelsti. Jis pasakojo kaip

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330
o J.Repshis,M.D.

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-VV

Savo susirinkime, laikytame 
liepos 13 d., Amerikos begi jono 

i Stepono Dariaus Postas nutarė 
■ iš savo iždo paaukoti Naujosios 
Anglijos Lietuvių Konferenci
jai penku^iką dolerių Lietuvos 
reikalams.

Tame pačiame susirinkime nu
tarta ruošti metinį išvažiavimą 
rūgs- 3 d., D. L. K. Kęstučio 

[draugijos parke, East Dedham, 
Mass. Leo C. Aitutis, šio karo 
veteranas, išrinktas išvažiavi
mo gaspadorium.

Į Massachusetts Departamen
to Amerikos Legijono seimą, 
kuris įvyks Hotel Statler. Bos
tone, rugp. 10, 11 ir 12 dieną iš
rinkti delegatais Posto koman- 
deris Juozas Lekys ir adjutantas 
Jonas J. Romanas. Pavaduoto
jais išrinkti Juozas Kanuskis ir 
Juozas Cidlevičius.

I

JJR

LANKĖSI

i Pereitos savaitės
I lankėsi “Darbininke”
I
jTamolionis, Nashua,

pabaigoje 
p. Jonas 

N. H. lie
tuvių par. vargonininkas, su sa
vo dukrele. Jis turi dvi savaites 
atostogų, bet praleidęs vieną 
savaitę grįžta darban.

p. Jonas Tamolionis, kviečia
mas Darbininkų Radio vadovy
bės išpildyti radio programą,

■ sutiko tą padaryti ateinantį 
1 šeštadienį, jeigu tik nesusidarys 
kokių kliūčių.

Pereitą šeštadienio rytą, lie
pos 15 d., šalę “Darbininko” na
mo, So. Bostono Kooperatyvo 
banko ir Hopkins Real Estate 
ofise, 362 W. Broadvvay, So. > 
Bostone, įvyko užpuolimas. I 
Piktadarys įsiveržė į tą įstaigą 
apie 9:05 vai. rytą ir puolė prie

' bankos raštininkės, Mrs. 
Michael Hogan, kuri tuo laiku 
buvus viena. Jis ją pagavo už 
rankos. Mrs. Hogan pradėjo 
rėkti, Plėšikas, matyt, nusigan-i 
dęs riksmo, išbėgo lauk. Tuo; 
momentu pastebėjo kas dedasi; 
skersai gatvės Charles Magno-1 
sa, krautuvininkas, ir jo žentas i 
John Poudney, kuris ką tik 
buvo atvežęs automobiliu vai
sius į krautuvę.

John Poudney šoko į savo au
tomobilių ir vyjosi bėgantį pik
tadarį E St. Piktadarys pasuko 
į Athens St. link F St. Kada 
piktadarys pamatė, kad jis ne- į 
galės pabėgti, nes ir daugiau' 
žmonių jį vyjosi, tai jis atsisu-1 
kęs, kada jau buvęs arti F St., I 
paleido į jį besivejantį automo-i 
biliu John Poudney šūvį, kuriuo 
mirtinai sužeidė. PikĮadario pa
leistas šūvis per automobilio rė
mą pataikė John Poudney iš; 
kairiosios pusės į galvą. Sužeis
tasis neteko kontrolės ir jo au
tomobilius atsimušė į telegrafo 
stulpą ant F St.

Kiti, kurie bėgo paskui auto
mobilių, pamatę kas įvyko, nu
sigando, ir piktadariui pavyko 
pasprukti.

Tą pačią dieną, po pietų, Car- 
ney ligoninėje mirė John Poud
ney.

Policija įtariamą užpuolime, 
31 metų amžiaus, vyrą areštavo. 
Pirmadienį buvo pakviesti liu
dininkai, kurie užpuoliką matė, Į 
į policijos centrą, kad pripažin-' 
tų ar tas pats, ar ne, kuris bėgo of our

į»
4
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j’ BKD CRO68 GIRL 8ERVES WOUNDED IN FRANCE—As Red
£nm facijitiog are sėt up directljr behind American lines in northern 
Fnum, MaybeUe Kakle gives matchec, gum and candy to wounded 
■H. A formar reaident of Milwaukee, Miss Kakle served with the 
Km Croaa in Sicily aa a kospital ręcreation worker before her as-

Naujos Anglijos Lietuvių 
Konferencijos Rezoliucijos

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

)

A. F. Kneizys,
Chairman

Albin Neviera
and

Alezander Ivaška,
Secretaries.

Rezoliucija Spaudos 
Atgavimui Paminėti

Rezoliucija Lietuvos Stei
giama jam Seimui Paminėti

pp. Danielius ir Jedvyga A- 
verkai, gyv. Brooklyn, N. Y., ir 
praleidę savaitę atostogų Ma- 
rianapolyj, pereitą penktadienį 
atvyko į So. Bostoną pas savo 
gimines atostogautų.

Kadangi Rusijos valdžia, no
rėdama nuslopinti Lietuvių tau
tą, buvo uždraudus lietuvių 
spaudą ir per 40 metų mūsų 
liaudis išbuvo be spausdinto žo
džio, be rašto, be pradžios mok
slo;

Kadangi per tą ilgą laikotar
pį caro žandarai gaudydavo ir 
sunkiai bausdavo, knygnešius, 
kurie slaptais keliais atnešdavo 
spausdinių iš užsienio;

Kadangi už spaudos platini
mą šimtai mūsų inteligentų bu
vo ištremti į Sibirą ir ne vienas 
knygnešys, nešdamas per sieną 
knygas, padėjo savo galvą;

Bet kadangi galų gale 1904 
metais lietuviai 'kovą laimėjo ir 
savo spaudą atgavo, tai ši kon
ferencija šiandien su džiaugs
mu mini to laimėjimo 40 metų 
sukaktį ir kartų reiškia aukštos 
pagarbos tiems, kurie kovoda- 
mi už spaudos atgavimą yra 
nuo žiaurios rusų valdžios nu
kentėję. Lai būna jiems amžina 
garbė!

A. F. Kneizys, pirm. 
Albinas Neviera, Alek. Ivaška, 

Sekretoriai.

Naujos Anglijos Lietuvių 
Konferencija, susirinkusi South 
Bostone, 1944 metų liepos 4 die
ną, kad paminėti Lietuvos Stei
giamojo Seimo 24 metų sukaktį,

Pareiškia:
Kadangi Lietuvos Steigiama

sis Seimas buvo išrinktas vi- 
I suotiniu Lietuvos žmonių balsa- 
j vimu ir, pildydamas tautos va
lią. įsteigė Nepriklausomą De
mokratiniais pamatais Lietuvos 
Respubliką;

Kadangi per dvidešimtį nepri
klausomybės metų Lietuvių 

'; Tauta padarė stebėtinai gražaus 
■progreso apšvietos ir žemės ū- 
| kio srityse, žymįai pakeldama 
i kultūrinę ir ekonominę savo 
į žmonių būklę;

Bet kadangi 1940 metais So
vietų Rusija pavartojo prieš 
Lietuvą smurtą ir, pavergus ją, 
iki šiol skelbia, kad lietuvių 
tauta pati prie Sovietų prisidė
jo ir nori prie jų pasilikti;

Todėl ši konferencija stato

Žemiau talpiname kitas.ings, reąuested by the armed 
j rezoliucijas ir laiškus pre- j forces, sewed millions of relief 
zidentui Rooseveltui ir,r-------

i valstybės sekretoriui p.
Cordell Hull, kurie buvo 

■ priimti Naujosios Angli
jos Lietuvių Konferenci
joj, liepos 4 d., 1944 m., So. 
Boston High ^School sve
tainėje, So. Boston, Mass.

RESOLUTION
Unanimously adopted at the 

New England Lithuanian Con
ference. held in the auditorium

! of the South Boston High 
! School, on July 4, 1944.

VVHEREAS, The American 
Red Cross has stood shoulder to 

,shoulder with ou&fighting for
ces in the past eighteen months, 

• Į and has extended more hands to 
■! help than ever could be counted;

i VVHEREAS, These hands lift- 
ed loads of worry and fear—or 
just plain boredom — from the

_____ _  ___• men in military 
and navai hospitals on land and 
on sea;

WHEREAS, Red Cross hospi- 
tal sočiai workers, with under- 
standing skili, resolved worries 
that retard a man’s recovery, 
while recreation workers and

Šiomis dienomis sugrįžo iš a-1 Qray Ladies, with music, mo- 
tostogų p. Ieva Marksienė, Lie-, games and banter relieved 
tuvos Dukterų draugijos pirmi-J homesickness;
ninkė ir įžymi veikėja. Kartu su j VVHEREAS, Other Red Cross 
savo mamyte atostogavo ir p. Į hands discharged dis-
Anelė Marksaitė. Pirmą savai' ę, abled men through readjust- 
praleido pas savo gimines, pp. ■ ment <o civilian iife _ a grow- 
Šliužus, Kearny. N. J., o antrą Į 
savaitę pas p. Julijoną Styles. 
kuri turi savo vasarnamį arti
VVorcester, Mass.

P-lė Anelė Marksaitė dar turi
dvi savaites atostogų, kurias 
ketina praleisti pas pp. Connors 
(Jarošaitę) Greenfield, Mass.

AEL. i

fnrrps millions of relief
garments, and sewed and pack- 
ed millions of kit bags;

VVHEREAS, Other hands 
reached aeross the sea through: 
a Red Cross communications! 
system. to check the well-being 
of friends and relatives in ene
my occupied countries;

VVHEREAS, Millions of Ame- 
rieans were taught first aid 
and water safety, and by hund-■4 '-creds of thousands, women and 
girls were taught Home-nurs- 
ing, lessening the threat of ep-

Draugijų Valdybų Adresai
»V. JONO EV. BL. P A* ALPI N EB 

DRAUGIJOS VALDYBA

Konferencija, išklausiusi A- 
merikos Lietuvių Tarybos pir
mininko plataus pranešimo apie 
nuveiktus darbus Amerikos per
galei ir Lietuvai laisvinti, jais 
džiaugiasi, juos užgiria. Ypač 
džiaugiasi Lietuviu Amerikie
čių Informacijų Centro įsteigi
mu
vių Fondo suorganizavimu ir 
žada tiems darbams paramą.

ir Bendro Amerikos Lietu-

ir peršovė John Poudney. Įtaria
mą asmenį policija areštavo šeš
tadienį namuose, kur rado pa
slėptų ginklų.

Sugrįžo Iš Atostogų

SV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis.

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

22U E SL T«L ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 5V6.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenft,

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkivay—1864-W. 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL
vakare, Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas trs 
Seventh St., So. Boston, Mass. 1 čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

Visais draugijos reikalais kreipkitės | 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pas protokolu raštininke. 492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUda
702 E. 5th SL, So. Boston, Maaa.

Prot. RaSt. — Jonas Glinecids,
5 Thomas Pk-, So. Boston, M a M

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

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

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Reikalinga Merginos Išmokti

KONVERTŲ MAŠINĄ 
OPERUOTI

Ir Patyrusių Operatorkų 
Atsišaukite Į

NEW ENGLAND STATIONERY 
COMPANY

185 Milk St.. Boston.

GRABORIAI

ing task;
VVHEREAS. Štili other hands 

offered a quick competent “lift” 
to able-bodied soldiers and sai- 
lors in personai difficulties;

VVHEREAS. Many extended 
dn American welcome at clubs. 
and other Red Cross facilities 
to our airmen. soldiers, sailors, 
and marines, coast guardsmen. 
nurses. and Wacs in foreign 
lands. Others brought refresh- 
ment and entertainment to men 
at isolated staiions by club- 

Išleido Tėvas Gabrielius Maria j mobiles and in aeroclubs; 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali- ‘ VVHEREAS. They helped col- 
te gauti Darbininko adminis- lect millions of pints of blood 
tracijoje. Knygutės kaina 15c. for life-saving plasma. They! 
Su užsakymu įdėkite į konvertą worked at paeking those heart- 
15c. ir pasiųskite, DARBININ- ening prisoner of war cartons 
KAS, 366 VV. Broadvvay, So. vvhich other Red Cross hands! 
Boston, Mass. ir tuojau gausite carried, with clothing, medi- 
minėtą knygutę.

Įgyk išminties, nes ji ge
resnė i

cines and other necessities, to 
prison camps in enemy count
ries;

už auksą, ir jgyk WHEREAS.
gudrybės, nes ji brangesnė duotiem workers made hundreds 

V -11  i r, f OlT'O’icPl 1 HrP.«S-

už sidabrą.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Red Cross pro-

Ptr 16. 'o1' millions of surgical dress-

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

| 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Aye.
Tel. COLumbia 2537 j

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960
M*'
■S]

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASB.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graberiai ir Balsamuotejal

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



a

Antradienis. Liepos 18.1944

mirties patalo. Prisiminus 
anuos senus laikus, jam 
pasidarė kažkaip nejauku. 
Buvo bemėginąs visai nu
sikratyti tomis mintimis. 
Bet mirštančios motinos' 

batalijono vadas. Jis buvo žodžiai, įdėti jam dar vai-l 
gimęs Paryžiuje 1826 m. į kui būvant į širdį, nesidavė 
Motina mirė, palikdama jį I taip lengvai išstumiami, 
6 metų našlaitį. Tėvo jau'jie vis iš naujo grįžo į sie- 
seniau buvo netekęs. Mo-lą, ją čia paguosdami, čia 
tina mirdama norėjo jam j pamokydami. Kada taip 
palikti kokį nors atmini-'karininkui pynėsi galvoje 
ma. bet būdama varginga' senų praeitų laikų mintys, 
nieko kita neturėjo, kaip 
tik rožančių. Todėl padavė 
vaikui rožančių sakyda
ma: “Imk šitą rožančių, 
kuris bus tau mirštančios 
motinos atminimas. Jeigu 
tu ji dažnai kalbėsi, jis bus 
tau raktas i dangų. Aš ti
kiuosi. kad dangųie tave 
vėl pamatvsiu. Todėl paža
dėk man dažnai kalbėti ro
žančių”. Berniukas su aša
romis akvse pasižadėjo 
pildvti paskutinį motinos 
pr^švr*3..

Ilgainiui vaikas išaušo 
iaimuc’hi ir tano kareiviu 
Afrikoj jis savo narsumu 
įsigiio garbės legijono 
krvžiu ir buvo pakeltas ka
rininku. Per Krymo karą 
ji paskyrė batalijono va
du. Vieną vakarą jis nu
vargęs gulėjo savo palapi
nėj. vos bepajėgdamas 
nubaidvti miegus. Tada jis 
iš netyčių užčiuopė kišenėj 
rožančių, kuri visuomet 
nešiodavosi. Savo mirš
tančiai motinai jis buvo 
pasižadėjęs jį dažnai kal
bėti. Kareivio garbė reika
lavo. kad iis duota žodį iš
laikytų. Todėl pašoko jis 
ir. kareiviškai nubaides 
miegus, tarė: "Ar tu neži
nai. ponas miege, kad ka
reivis turi išlaikyti savo 
žodį?” Ir tuoj pradėjo kal
bėti rožančių.

Karininkui rodės dabar, 
kad miegas visai atstojo ir 
kad. kalbėdamas rožančių, 
jis užmiršo visą savo r 
vargi. “Kažin ar tai 
žančiaus galėjo ta, 
tikti?” mąstė 
"Mano motutė 
ji kalbėdavo, o 
taip ka? štai na' 
darvtū Gal ir 
ms»n bus rakta: 
Tokios ir panai 
skverbėsi karin 
vą ir vedė jį p:

Per Krymo karą 1854 m. 
kai prancūzai, anglai ir 
turkai kovojo su rusais, 
kruviname mūšy prie Al
mos upės žuvo vienas žy
mus prancūzų majoras ir

staiga pasigirdo pažįsta
mas balsas: — Sveikas po
ne majorai!
— Kas taip vėlai atvijo 

jus į mano palapinę, ger
biamas kapelione. — tarė 
atsiliepdamas karininkas.
— Ryloj, kaip man pra

nešta, bus smarkus susi
rėmimas. Todėl noriu pra
šyti leisti savo kareiviams 
prieš mūšį atlikti iŠDažintį. 

Sakydamas tuos žodžius, 
kai o kapelionas pamatė 
rožančių batalijono vado 
rankoj ir šiek tiek nuste
bęs tarė: “Ar tai tiesa, po
nas majore, kad jūs kalba
te rožančių?”

Tada majoras atsakė: 
“Aš tai darau jau 23 metai. 
Mano motina mirdama į- 
pareigojo mane jį kalbėti, 
kad jis būtų man raktas į 
dangų. Gal būt jau rytoj 
aš turėsiu ten patekti, jei 
tikrai būtų smarkus susi
rėmimas. Todėl naudoda-^ 
masis šia proga, noriu ir 
aš atlikti išpažintį. Štai 
skrynia, prašom sėskit ant 
jos ir išklausykit mane”.

Gera išpažintis kiekvieną: 
kartą visiškai atgaivina 
sielą, ypač kario, kuris jau 
seniai nėjo išpažinties. Ne
nuostabu todėl, kad majo
ras, atlikęs išpažintį tarė: 
“Mano kelionės pasas da
bar tvarkoje; šitas rožan
čius yra raktas, kuris įves 
mane į rojų”. Rytojaus; 
dieną prie Almos upės įvy- i 

uo- ko mūšis, o žuvusių tarpe 
ro- buvo ir batalijono vadas 

atsi-
sau
tiek dažnai
juk : r % -

įtarė -
. S ’l-’t

- - z
»r.į :

su savo rožančium.
Taigi, rožančius mūsų 

kariui kaip sykis buvo rak
tas i dangų. Jį kalbėdamas 
pelnė jis malonę prieiti iš- 

iš vakaro prieš 
Kitaip ir būti 

negi Marija ga
rgti sielai, kuri

'C

«

i 12 BlLLION POUNDS c- *A’5 S’ -5 
’NEEDEDFOR WAR. SD

e

I

2)0,000,000 POUNDS of USED KITCMEN FAT5 are
neeped this ve ar to PILI the national fat barrel

BELIEVE ME, 
FOLKS, WE 
NEEP IT 
TO vVIKl!

FAT5 ANO OI L$ ARE essential IM rro<e« 
INO AND MANUFACTURING UNIFORMA AND 
EQU1PMENT FOR OUR ARMED PORCCS,.. ,

DRUSKA DĖL RYTŲ. — Tse Liu Ching, Kinijoje yra druskos kasyklos, kurios yra 2,600 metų 
senumo ir vis iš ten druska plaukia ir plaukia. Vaizdai parodo, kaip druska keliauja svietur. Viršu
je kairėj parodomi dideli vamzdžiai, kuriais drus ka plaukia į pervalymo centrą. Kairėj apačioj per
dirbimo druskos miestas. Virušuje dešinėj — druska plytomis dedama į rietuves ir dešinėj apačio
je — druska nešama ir kraunama į laivelius, kuriais vežama į įvairius miestus.
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padarė: dėl Jo tat išsirink 
mirtį, būk vertas savo bro
lių sekėjas, kad galėčiau 
tave matyti drauge su jais 
amžinoje linksmybėje...” 
Motinai dar tebešrekant, 
sūnus tarė budeliams: “Ko 
laukiate? Aš būsiu paklus
nus įstatymui, kurs due
tas mums per Mozę. An- 
tiochas užpykęs liepė dar 
nuožmiau 
negu kitus 
kum buvo 
moti na.

nukankinti ji, 
brolius. Pas- 

nugalabyta ir

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimu organizacija Lietuvos 
byriai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia, 
paveiksluotas ir deda įd »mių straips
niu. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuviu jaunimo judėjimą.

“VvTY” rasite įdomių pasiskaity- 
m ' tinkami) geniems ir jauniems.

“VYT!" redaguoja įžymus ir paty
rus redaktorius I -nas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTJ!”

' kaina metams tik $2 CO.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

"VYTU

Motiną Prisiminus
Aš dažnai pravirkstu Tave prisiminęs... 
Rieda man per skruostus ašara graudi. 
Tu viena rožančių ten prie seno kryžiaus 
Vakarais parymus už mane kalbi.
O sakei, ne kartą, buvai piemenaitė, 
Tau gražiai spindėjo rytmečio rasa.
Ir aiduos ragelio žalioje pakluonėj 
Saulės išbučiuota dainavai basa.
Tu pagaut norėjai gelsvąjį drugelį 
Ir daina lakštutės buvo Tau graži, 
O likai našlaitė pačioje vaikystėj 
Prie motulės kapo su skausmu širdy.
Skrido bėgo metai, lyg laivai ant marių, 
Pažarais liūdėjo tamsūs vakarai.
Tu per žiemos naktį ir per skaisčią dieną 
Su džiaugsmu krūtinėj mane sūpavai...
Gal manei, kad būsiu aš sūnus artojas 
Naktigonės josiu aš kas vakarėlį.
Senas tėvo sklypas, žydinčioj jaunystėj 
Teks man ir aparti, purent dirvonėlį.
O dabar rymoju aš prie storos knygos, 
Mintyse, o motin, skrendu pas Tave — 
Aplankyk svajonėj, aplankyk dainelėj, 
Su manim būk dieną, su manim sapne.
Aš tau išbučiuosiu Tavo baltą galvą, 
Vėl širdyje rytas mūsų sužydės.
...Nepakeis nieks žodžių ant šio balto lapo, 
Nepakeis nieks Tavo mylinčios širdies. P. D.

v*Poetui Jonui Kossu-Aleksan dra vičiui 40 M. Amžiaus

Žydų Kankiniai
Sunkiausia žydams buvo 

gyventi, kai juos valdė Sy- 
rijos karalius, nuožmusis 
Antiochas Epifanas. Jis, 
norėdamas visoje savo ka
ralystėje įvesti vieną pa
gonių tikybą, uždraudė žy
dams Mozės tikėjimą. Vi
sus, kurie nepildė kara
liaus įsakymų, liepė į kalė
jimą brukti, kankinti, net 
žudyti. Kai kurie iš baimės 
klausė karaliaus. Bet kiti 
bevelijo kentėti ir mirti, 
negu laužyti Dievo įsaky
mus. Tokiais drąsuoliai? 
buvo ir garsieji septyni 
broliai Makabiejai su mo
tina. Karaliaus buvo liepta 
nulupti jiems vienam po 
kito prie visų odą nuo gal
vos, išpiauti liežuvius, nu
kirsti kojas, rankas ir vos 
gyvus kepinti ant lėtos ug
nies. Nežiūrint to, visi 
kantriai kentėjo tas negir
dėtas kančias, raginami 

I motjnos, kuri juos paguo-

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me-

j- ». - tams jau nebenori su ja skirtis!”de amzinOSlOS laimes vilti- §juog žodžius nevienas iš skaitytojų 
mi dangaus karalystėje, pasakė.
Žiauriai nukankinus pir-i ‘^^Tsirdies iaik-
muosius šešius brolius, 11- 1 raštis! Tas vienas jau daug reiikia! 
ko dar jauniausias. Jį An- i Maldo! Apaštalavimas kito nė• neno- 

J .. w . n turėti, kadangi šis laikraštis VI-tiochas maloniais žodžiais SUS M. A. narių reikalus aprūpina, 
mėgino perkalbėti; sakė 
padarysiąs jį turtingą, jei 
tik išsižadėsiąs savo tiky
bos. Bet bernaitis liko ne
pajudintas. Karalius pata
rė motinai prikalbėti sū
nų. Bet motina taip atsi
liepė: “Mano sūnau! Pasi
gailėk manęs, kuri tave: 
mažą nešiojau ir penėjau;! 
pažvelk į dangų, į žemę ir 
į visą, kas ant jų yra. Su
prask, jog visa tai Dievas

I
Jei norite būti Šviesos ir Meilės 

skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams 

“ŽVAIGŽDĘ".
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 

Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

488 E. Seventh St., 
So. Boston (27), Mass.

Jėzaus 
*as 50 
įstatai

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

I 
ginių eilėraščių, kaip “Šv. 
Sebastijonas”, “Vėlinės”,

Mylimos ir nelaimingos mūs tė
vynės

Gyvą širdį sopulingai gniaužan
čias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos so
dybų

” Ugnimi sulygintų ten su žeme,
- Vis tai ji ir vis ant medžio kry

žiaus kybo

(LKFSB) Prancūzijoje 
bestudijuojąs lietuvis poe
tas Jonas Kossu-Aleksan- bet daugiausia, tai — ilgė- 
dravičius šiemet sulaukė'šio ir meilės pavergtai tė- 
40 m. amžiaus. Jisai gimęs vynei. Jis taip giliai atjau- Da_^ ir vėtn* šiurpulingam 
per pačias Jonines 
metais, Kampiškių 
Aukšt. Panemunės 
Mokėsi Rumšiškių 
mokykloje, 1927 m. 
“Aušros” gimnaziją 
ne ir įstojo į Kauno uni- Suka juodos mintys Lietuvos 
versiteto hum. mokslų fa-' vaikams, 
kultetą. Nuo 1925 m. jo ei- Teka Nemunėlis ašaroms pa- 
lėraščiai buvo spausdina-' 
mi ‘Ateityje’, 
’Piūvyje*, ‘Gaisuose’. Ank
sčiau yra išėjęs jo eilėraš- Anei pasiskųsti kruvina dalia... 
čių rinkinys ‘Laimės Link’. Poetas nori, kad visi ma- 
Prieš porą metų Ameriko- tytų okupantų nuteriotos 
je išleista jo poezijos rin- tėvynės nelaimę: 
kinys (slapyvardžiu — Ai- — Pažiūrėkit, mieli broliai, į 
stis) —“Be Tėvynės Bran-! tremtinių 
gios”. Čia poetas turi reli- Eisenas per tundras ir stepes—

ūžime.1904į čia Lietuvos nelaimę:
dv.J— Tartum juodas varnas nusi- 

valsč.l leist tykotų 
prad. Iškapot akėtų, tysant paslikam, našas, 
baigė Taip ir virš
Kau- plotų

sruvęs
‘Studente’, Ir šilai dūsuoja aimana gilia. 

Tik negali atsidust lietuvis

Bet ir juodoj tėvynės 
nakty poetas, kaip tas pra- 

(__ jaučia pareigą
gimtinės mylimųjų'skelbti ateisiančią laisvės

' aušrą:
— Kantriai kentėki šį sunkų

| jungą —
Kentėki, broli, kentėki, sese. 
Ir skelbk vergiją, priespaudą 

žlungant.
O tą, kur vilties netenka, drą

sink:
Kankink, kiek nori — to mes Į

i nebijom.
j Atgauti laisvę mes būdą rasim, Į 
Nebus kaip nori, ir mes vergijos; 
Pančius, sutraukę, vėl nusime

sim.

Šio Sgt. Harold Present iš St. Louis, Mo. žmonišku
mo jausmas pašaukė, kad įliptų 250 pėdų abejotino 
gelbėjimo ir iš ten ištraukti šunį. Bet jis buvo paten
kintas, kad tą darbą atliko.




