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Katalikas Paskirtas Okupuo
tos Vokietijos Vadu

Toennistein, Vokietija, 
geg. 24 — Alijantų milita- 

' rė komisija paskyrė Dr. 
i Hans Fuchs, 70 metų am
žiaus, Rhine provincijos 
militario distrikto aukš
čiausiu civiliu viršininku. 

! Dr. Fuchs yra atsako- 
mingas vokiečių civilės 

i valdžios administratorius. 
Tą aukšta vietą jam sutei
kė Amerikos militaris gu
bernatorius ir komandie- 
rius Įeit. gen. Leonard T. 
Gerow.

Dr. Fuchs buvo nacių pa- 
lenkų vadai nebuvę kviesti smerktas. Jis buvo išstum- 
pasitarimui į Maskvą. Ta- ^as politikos dvylika me
čiau Lenkijos vyriausybė at^ab Naciai ant jo na

mo užrašė “išdavikas”. A- 
merikos militarė komisija 
nacių pasmerktąjį pager
bė, paskirdama jį į aukštą 
ir atsakomingą vietą.
Pažadėjo Daugiau Gasolino 
Civiliams Automobilistams

VVashington, D. C., geg. 
24 — Karo Aliejaus Admi
nistracija ir Kainų Admi
nistracijos Ofisas pareiš
kė, kad nuo birželio 22 d. š. 
m. civiliai automobilistai, 
kurie turi A ir B gasolino

Gegužės-May

Buvo Ar Nebuvo Kviesti?
Dėl 16 lenkų požemio va

dų areštavimo Rusijoje ki
lo daug skandalo, ir tas 
skandalas dar neužsibaigė.

Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas ir jo spauda 
sako, kad tie areštuotieji

Londone sako, kad ji turi 
net turinį to laiško, kuriuo 
sovietai kvietė 16 lenkų 
vadų.

Mažai kas abejoja, kad 
lenkai nebūtų buvę kviesti. 
Jeigu jie nebūtų buvę 
kviesti, tai jie nebūtų ir 
važiavę. Maskva tuos len-' 
kų vadus areštavo ir kalti
na neva už sabotažą ir dar 
kitokius nusikaltimus. Tie 
Maskvos “kaltinimai” yra 
labai panašūs į “kaltini
mus” Lietuvai 1940 m.

imi Ipnlrn vadai-------------------— “ ~ ®—^***-'x savo KauiueLą, pi numanias
nusikaltiT kai n 'Mas- kU,?°nU® ga?^ dau^iau §a' ,bės nariai Xra areštuoti. Generalio prokuroro Fran-
kva. tai kodėl Maskva ne- toj 4 galionų ga‘us 6 gu B- 
pakviečia ir nesudaro ko- korčiukėmis gaus gasolino 
misijos iš Anglijos ir Ame- nuo birželio n d. dėl 650 
rikos įžymių ir bešališkų mylių mėnesiui.

I
Vokiečių kariai paimti į nelaisvę maršuoja Munich miesto gatvėmis ir 

mato, kad iš jų karo paliko jų mieitai griuvėsiuose. Munich’as, tai na
cių gimimo lizdas.

preL Trumgn pake;tj KaĮ)inet
•Ci _______   VVashington, D. C., geg. 

Paryžius, geg. 24 — Ali- 24 — Prez. Harry S. Tru- 
jantų vadų įsakymu visi man vakar perorganizavo 
vokiečių Doenitz vyriausy- savo kabinetą, priimdamas noriai vra Q v'OC'F n i z--< _ t tt, 

• I_o]_a- Ąfoo ' r------------- °  ----------° ------ J — Kjreiiei čiliv pi UhUl Ul U ridll-

uJjzi s°bno .Su A kuponais vie- kaip karo kaltininkai. Jie cįs Biddle, Darbo sekreto-
bus laikomi Alijantų be
laisvių stovyklose. Goe- 
ring ir von Rundstedt 
.atvežti į Londoną.žmonių tą visą incidentą

ištyrti ir viešai paskelbti?! O I I 1/ • į - kl •3,800 Lenkų Kunigy Mirė Naciu
Roma (LAIC) — Italijo

je kovojusios lenkų ka
riuomenės organas “O- 
ĘZEL BIALY” 
kad gegužės 3 d.

rės Frances Perkins, ir 
Agrikultūros sekretoriaus 
Claude R. Wickard rezig-t 
nacijas.

Prez. Truman tuojau į| 
rezignavusių vietas pasky
rė naujus, būtent, Genera-| 

jliu prokuroru paskyrė j
Į — . *■ L. . „.J , ,
IT’avOC i

praneša. Londonas (NCWC) — Iriman, Jung. Valstybių 
« «. šv. Sta- Lenkų Telegrafo Agentu-Į ambasadorium, nueitų pas 

nislovo bažnyčioje Romoje ra praneša, kad iš 5,0001 Staliną pasikalbėti apie 
kardinolas Hlond laikė pa- tenkų katalikų kunigų, ku-, ginčijamus dalykus, kurie 
maldas gegužės 3 d. Kons- 7y°s naciai areštavo ir lai- yra iškilę tarp tų dviejų 
titucijos šventės proga. 
Pamaldose dalyvavo Lie
tuvos ministeris Stasys 
Lozoraitis, vyskupas Pr. 
Būčys ir Romos lietuvių 
kolonijos atstovai.

Gegužės 13 d. laidoje tas 
laikraštis įdėjo fotografi
ją dviejų jaunų lietuvių, 
išvaduotų iš vokiečių ka
riuomenės.

Keturi Milijonai Pabėgėliu

Milijonas Iš Jų Nenori Grįžti 
Į Savo Tėvynes

Londonas, geg. 24 — Kai ri grįžti, į sovietų Rusiją 
Amerikos ir Anglijos ka- ar į Rusijos okupuotus 
riuomenės užėmė Vokieti- kraštus, nes tie pabėgėliai 
jos okupuotus kraštus ir būtų tremiami į Sibirą, 
vakarinę Vokietiją, tai ra- kalinami ar šaudomi, kai- 
do apie 4,000,000 pabėgę- po nusikaltėliai, ypač lie- 
lių iš įvairių Europos kraš- tuviai, latviai, estai, len
tų. Iš tų keturių milijonų kai. 
pabėgėlių, vienas milijo- ----------------
nas nenori grįžti į savo tė- StettlflUS JaU WashilKjtone 
vynes.

! Ta milijoną nenorinčių 
grįžti į savo tėvynes suda
ro lenkai, lietuviai, latviai, 
estai, jugoslavai, na ir da
lis rusu.

i ‘

; Apskaičiuojama, kad iš 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos yra mažiausia 300,000 
pabėgėlių.

Maskva pradžioje davė 
suprasti, kad ji neintere- 
suota tais pabėgėliais, bet 

Clinton P. Anderson, de- vėliau Pakeitė savo nusi- 
mokratą, iš New Mexico, teikimą ir pasiuntė į Pran-j 
Agrikultūros departmento cazil4 komisiją, kuri pa-| 
sekretorium. j reiškusi, kad sovietai pri-į

Prezidentas aiškiai pa- ^ms tuos Pabėgėlius, kaipo Japonų vyriausybė paskel- 
brėžė, kad jis nedarys jo- sov’et^ piliečius. bė, kad 20.000,000 studen-
kių permainų Valstybės ir 
Iždo deportmentuose.

VVashington, D. C. — J. 
V. valstybės departmento 
sekretorius Edw. Stetti- 
nius, Amerikos delegaci
jos pirmininkas San Fran
cisco konferencijoj, grįžo 
į Washingtoną pasitari
mui su prezidentu Harry 
S. Truman dėl didėjančios 
krizės Europoj.

Japonai Mobilizuoja 
Studentus

Jung. Valstybės ir Ang- tų sumobilizuota pagal ka- 
lija neturėtų grąžinti pa- rišką tvarką “krašto gyni- 
bėgėlių, kurie patys neno-imui”.

Japonai Bombardavo lwo 
Jima Sala Winston Churchill Rezignavo

San Francisco. geg. 24—, 
Thomas C. Clark iš Dalias.'Japonų bombonešiai bom-‘ 
Texas, dabartinį prokuro- bardavo Iwo Jima salą J 
ro asistentą; teisėją Lewis kurią Amerikiečiai nese- 
B. Sshwellenbach iš Spo-įniai užėmė; bombardavi- 
kane. Wash., Darbo sekre-^mas pridaręs nemažai nuo- 
torium; ir kongresmaną stolių.

Londonas, geg. 24 — An- tija reikalauja, kad vy- 
glijos ministerių pirminin- riausybė paimtų svarbiau- 
kas VVinston Churchill re- sias industrijas, ypatingai 
zignavo. Tuoi po to, kara- anglių kasyklas, geležin- 
lius Jurgis VI jį paskyrė kelius, geležies ir plieno 
sudaryti laikinį kabinetą industrijas ir taipgi Angli- 
iki rinkimų, kurie gal bus jos bankas.

. liepos 5 dieną.
į Churchill rezignacija už- 
, baigė koalicinę valdžią 
’Angliioje, kuri valdė nuo

Guam. geg. 24 Dau-, Iš to galima žinoti, kad gj'ggfužės mėnesio 1940 me- 

fr kar~štą"tos neši^ numetė 4,500 tonų jau seniai paruoštas Vo-; vatv5įų’party-iįs „^7 So- 
yra v>k- cialistų partija įskėlė dauę

kė koncentracijos stovyk- vyriausybių, 
lose Maidonek, Oswiecim 
ir Dachau, beliko tik apie
1,200. Kiti mirė dėl kanki- liojo ir pasiuntė Joseph E. 
nimų,

; darbo.

30 Metu Vyrai Nebus 
Imami Karo Tarnybon

VVashington, D. C., geg. 
24 — Selective Service vir
šininkas paskelbė, kad 30 
metų amžiaus ar daugiau 
vyrai nebus draftuojami, 
jeigu tik jie dirbs svarbius 
ir karui reikalingus dar
bus.

Sovietai Vartoja Nacių 
Metodus

550 B-29 Sukėlė Gaisrus Tokio
Be to, prez. Truman įga-

bado ir prievartos Davies buvusį ambasado- ^^aY kaip 550JE>-29_bomba-1Stalino planas, kuris bu\o tu. Churchill yra konser- 
F • . ’ . . . . w . nočin n n moto 4 tnm i ioii cnnioi no viinct o c? ' . • ■ . • • •

Prezidentas Pasiuntė 
Hopkins Pas Staliną

VVashington, D. C., geg. 
24 — Prezidentas Harry 
S. Truman pasiuntė Harry 
L. Hopkins, kaipo savo as
meninį atstovą, kad jis 
drauge su W. Averall Har-

irių Rusijai i
; šalies draugą, kuris šiomis 
dienomis buvo Rusijos pa-

bombų ant Japonijos sos-'kietijai valdyti, 
tinės Tokio. Daugiausia

gerbtas, į Londoną pasita- bombų numetė <Shinagawa 
rimui su Anglijos premie- 
ru Churchill ir kitais Bri
tų valdžios nariais ____
riais bendrais Jung. Vals- kėlė didelius gaisrus, 
tybių ir Didž. Britanijos 
dalykais, kurie kyla iš ka
ro.”

industrijos srityj, Tokio.
Amerikiečiai lakūnai pa

laikų- dedančiomis bombomis su-

domas Vokietijoje, 
panašūs planai buvo 
ra vykdomi įvairiose 
tvbėse, kurias tik gali pa
siekti sovietu ranka.

Susirėmimas Su Prancūzais 
Syrijoje

Londonas, geg. 24 —An
glijos Darbo partijos orga
nas “The Daily Herald” 
smarkiai kritikuoja sovie
tų Rusijos vyriausybės I 
vartojamus metodus ryti
nėse Europos valstybėse, 
kurios dabar yra sovietų 
okupuotos.

“The Daily Herald” tvir
tina, kad sovietai tose val
stybėse vartoja tokius pa
čius metodus, kokius var
tojo Vokietijos naciai.

The Boston Five Cents Savings Bank
30 School Street, Boston. Mass.
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Socialistų partija teigia, 
kad jų sudaryta valdžia 
geriau galės išrišti klausi
mus su sovietu Rusija, sa- 
kvdami. kad dabartinė An
glijos valdžia labiau rūpi
nasi. kaip apsaugoti savo 
interesus, negu mažųjų iš
laisvintų tautų reikalais.

Tačiau dalykų žinovai 
tiki. kad konservatyvių 
partija laimės rinkimus, ir 
Churchill vėl bus išrinktas 
ministerių pirmininku.

kaip reikalavimų, ir Churchill 
__ _____ _ manydamas, 
kad šiuo metu, kada jis 
taip aukštai laikomas vi
sos tautos, socialistų nar- 
tija nepaims valdžios į sa
vo rankas. Socialistų par-

ir Y" į rezignavo, 
vals-

Stalino Planas Vokietijai
Valdyti i
—

Iš užsienio koresponden- Kai daugiau prancūzų ka- 
tai praneša, kad Leipcige riuomenės buvo pasiųsta i 
ir kituose Vokietijos mies- Syriją. gyventojai sukėlė 
tuose platinami Maskvoje netvarka: 8 asmenys nu- 
suorganizuoto vokiečių žudvti. 25 sužeisti, 
komiteto atsišaukimai.

Vokietijoje, 
yra sovietų Rusijos kont- ir nepriklausomybės, 
rolėje, komunistai pradėjo atsisakė toliau vesti dery 
savo darbą. bas su prancūzais.

I

I

DAUGIAU AMERIKOS KAREI-
Cairo. Egiptas, geg. 21— VILJ PASIUSTA I OKINAWA 
ai daueriau nrancuzu ka- x t t t.

Guam. geg. 24 — Dau
giau Amerikos kariuome
nės atsiųsta į Okinawą sa- 

Syri jos ir Lebanono gv- Manoma, kad čia da-^ 
kuri dabar ventojai reikalauia laisvės bar Amerikiečiai turi apie 

Jos 75,000 kareivių.
Bet Japonai fanatiškai

kovoja už kiekvieną žings
nį ir Amerikiečių nuosto
liai dideli. Tačiau mano
ma, kad Japonai beturi a- 
pie 35.000 kareivių ir mū
šiai šioje saloje eina prie 
užbaigos.

AMERIKOS PIRMOJI ARMIJA 
GRIS IŠ EUROPOSC

Lietuviu Radio Programa
WESX. SALĖM — 1230 KILOCYCLES

VVashington, geg. 24 —I 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių pirmoji armija, kuri 
pirmutinė įsiveržė į Pran
cūziją, pirmutinė perėjo 
Rhine upę Vokietijoje, da
bar iš Europos pradėjo 

i kraustytis į Pacifiką, kad 
. užbaigti karą su Japonais.

----------- šeštadienį, gegužės 26 d., 1:30 iki 2:30 vai. po pie-
Bet tos armijos karei- tų įvyks Lietuvių Darbininkų Radio programa. Iš 

viai grįš iš Europos per A- WESX stoties, Salėm, turėsime progą klausytis gra- 
meriką ir visi gaus 30 die- žios lietuviškos radio programos.
nu pabūti namuose pirm Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
tolimos kelionės į Pacifiko locycles ir klausytis gražių lietuviškų liaudies dainų, 
karo frontus. ■ muzikos, kalbų ir pranešimų visą valandą.

Generolas Hodges yra' . DARBININKAS RADIO
tos kariuomenės vyriau- 366 West Broadvvay, So. Boston 27. Mass.
sias vadas. • Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

I
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Menka Europos Atstovybė 
Tarptautinėje Konferencijoje

Calcutta, geg. 24 — An-; Japonus, kaip sutrynė vo- 
glijos kariuomenė sunaiki- kiečius, kas toliau? Ką A-| 
no Japonų armiją prie Ka- merika darytų su Japonų 
baing. Anglijos armijos' gyventojais, su i 
Burmoj varosi išvaryti Ja- salų, kurios neturi medžia- 
ponus iš Prancūzijos Indo- ginęs vertės. Japonai žino, 
Kinijos. kad jie karą pralaimėjo,

Kinijos kariuomenės ko- kaip vokiečiai, 
voja su Japonais už Foo- 
cnow miestą, kuris randa
si ant jūros kranto. Užė
mę tą miestą ir platesnį 
pajūrio plotį. Kinų armija 
prirengs vietą Amerikos 
kariuomenėms įsiveržti į 
Kiniją ir taip perkirsti Ja
ponų susisiekimą su Olan
dų vakarų salomis, kaip 
tai Malaya, Sumatra. Java, 
ir kitomis.

Pranešama, kad Japonai 
skubotai pradėjo siųsti ka
riuomenės dalis į Mandžiū- 
riją. kur jie turi svarbias 
industrijas. Amerikiečiai, 
užėmę Okinawą salą, 
sieks, beabejo užimti For- 
mosą ir paskui jiems bus 
atviras kelias į Kinijos pa
kraščius.

Sakoma, kad Japonai da
ro taikos pasiūlymus. Čia 
Amerikos diplomatams 
teks rimtai pagalvoti, 
priimti Japonų pasiūlymus 
ir užbaigti karą, ar tęsti 
toliau iki galutino Japoni
jos sunaikinimo, paauko
jant tūkstančių tūkstan
čius gyvybių. Toli gražu 
Japoniją dar nenugalėta. 
Jei Japonai siūlo taiką, A- 
lijantai žinoma reikalaus 
besąlyginio pasidavimo: 
pareikalaus, kad Japonai 
panaikintų kariuomenę,; 
laivyną, atiduotų kaiku- 
rias salas ir neturėtų karo! 
industrijų kitam karui, j 
Jei Japonai su tuo sutiktų, 
ko daugiau būtų galima 
reikalauti. Daleis k i m e. 
kad Alijantai sutriuškintų

[prabilo kongresmanai Phi- 
• lip H. Philbin (Mass.) ir 
Joseph F. Ryter (Conn.), 

idemokratai, ir Jessie Sum- 
Įner (III.), respublikonė.

New Yorko Lietuvių Ta
rybos vardu kalbėjo kun. 
Jonas Balkūnas. kuris su
kėlė nepaprastų ovacijų

jie kovos 
iki paskutinio, jei Alijan- 
tai visai nenorės kalbėti a- 
pie jų siūlomą taiką. Ūžė-' 
mę tas visas salas ir pačią; 
Japoniją. Alijantai turės 
maitinti visus tų salų gy
ventojus. dar ir Kiniją, ne
kalbant apie Europą. Jei 
Amerikos trūksta maisto, 
tai tik dėl to, kad reikia 
maitinti Europą ir išlais
vintas salas Pacifike.

lydamas visų pavergtų 
tautų draugams Ameriko
je vienytis išlaisvinimo 
akcijai. Latvių vardu 
trumpai prabilo Richard 

(Nermanson. Estus atsto- 
Ivavo Dr. John Torpats. 
j Kalbėjo taipgi suomių, slo
vakų ir serbų organizacijų 

; atstovai.
Lenkų amerikiečių vi- 

i suomenės priimtoji rezo- 
i liucija reikalauja teisin- 
igumo ir laisvės visoms ru
sų vergiamoms ir naikina
moms tautoms, jų tarpe ir 
Lietuvai.

Jungtinis Baisas Už Europos 
Laisvę

I
—I

Anglijos*Amerikos Reikala
vimas Stalinui

t

Ugnegesys baigia gesinti ugnį, kuri užsiplie- 
kė Mesivta Torah Vodaath Seminarijoj, Brook- 
lyne, laiptų srity.

Lenkų Kongreso Prezidentas Gynė 
Lietuvos, Latvijos Ir Estijos Laisvę

New York (LAIC) — Ci- 
ty Center teatre, New 
Yorke, gegužės 20 d. po; 

. piet įvyko milžiniška de-' 
monstracija už Europos' 
tautų laisvę. Masinį susi-' 
rinkimą surengė Amerikos 
Lenkų Kongreso skyrius 

ar su Rytinių Valstybių Ko
ordinaciniu Lenkų Komi-l 
tetų.

Svarbiausias kalbėtojas 
buvo J. V. Senatorius Ro-i 
bert A. Taft, kuris protes
tavo prieš Sovietų Rusijos 
pastangas pavergti Lietu
vą, Latviją, Estiją. Lenki
ją ir eilę kitų valstybių. 
Jis pabrėžė, kad Rusijos 
reikalavimas pasilaikyti 
sau veto teisę prieš pasau
lio mėginimus sudrausti 
agresiją "daro neįmano
mu tarptautinės teisės įsi
galėjimą”.

Sveikinimus atsiuntė 
Kongreso atstovė Clare 
Boothe Luce. Gyvu žodžiu

t

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksie.iė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Ma3S. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnier.S,

8 Winfield SL, So. Boston, Mas9. 
Prot. Rašt — Ona Ivaškienė,

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtfi,
177 West 7th St.. So. Boston Ma3s. 

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston. Mas3 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

8V JONO EV. BL. PASALPINES

□ RAUGUOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

i

I

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
Cią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų Paranijos salė;

i 492 E. 7th SL. Sn Rnv-.n, Mass
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo pianas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

J

e

t n /ashingtoki
Cooiperative Bank
430 BROADWAT • SOUTR BOSTON

Pranešama, kad J. V. 
prezidentas Truman ir 
Anglijos premjeras Chur- 
shill pasiuntė Stalinui 
griežtą reikalavimą, kad 
ateinančio mėnesio pra-' 
džioje sušauktų trijų di-!
džiųjų vadų konferenciją, jžiaus, jeigu tik jie prašys

40 METŲ AMŽIAUS VYRAI 
BUS ATLEISTI IŠ KARO 

TARNYBOS
VVashington, D. C.

V. Karo vadovybė išleido 
patvarkymą atleisti iš ka
ro tarnybos visus vyrus, 
sulaukusius 40 metų am-

— J.' atleisti nustatyta tvarka.
Iki šiol tik 42 metų vyrai 

galėjo prašyti atleisti iš 
karo tarnybos.

SOVIETŲ UŽIMTUOSE 
KRAŠTUOSE

Į

!

000 lenkų kilmės amerikie
čių.

Trijų viršininkų grupė 
su patarėjais ir laikrašti
ninkų štabu iš Londono ir 
Washingtono ir susivieni
jusios lenkų spaudos žur
nalistais amerikiečiais ne
duoda Lenkijos klausimui 
nutilti per visą konferenci
jos laiką.

Šiandien Rozmarekas 
spaudos konferencijoje 
kalbėjo apie Lenkiją ir 
taip pat gynė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Lenkai įteikė tris memo
randumus Konferencijos 
sekretoriatui. Vienas pra
šo, kad valstybės sekreto
rius ištirtų dingusių Len
kijos atstovų likimą. Ant
ras reikalauja, kad tiems 
Lenkijos demokratinio ju
dėjimo vadams būtų tuo
jau grąžinta laisvė. Tre
čias reikalauja pripažini
mo Londono valdžiai.

Žymus korespondentas 
Ray Brock gynė mažųjų 
tautų teises, tarp jų ir Bal
tijos valstybių.

M. Kižytės Telegrama
San Francisco, gegužės 

11 d. ,naktį, — Jungtinių 
Tautų Tarptautinės Orga
nizacijos Konfer e n ei j ą 
(UNCIO) puošia arabų, 
Afrikos etiopų ir Indijos 
drabužių spalvų įvairu
mas, bet jos pasisekimo 
prospektas temdo menkas 
Europos atstovavimas.

Atstovų čia neturi Švedi
ja, Danija, Airija, Islandi
ja, Šveicarija, Portugalija, 
Ispanija ir buvusieji Vo
kietijos satelitai — Itali
ja, Rumunija, Vengrija, 
Austrija, Bulgarija ir Al
banija. Baltijos valstybių 
ir Lenkijos irgi nėra.

Šitos tautos, išvaduotos 
po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro, yra vyriausios Antrojo 
Pasaulio Karo aukos ir ga
li patapti pasaulio taikos 
aukomis.
ROZMAREKO VEIKLA 
SAN FRANCISCO7E

Šiandien (penktadienį) 
pranešu apie neoficialios 
lenkų San Francisco dele
gacijos veikimą.

Jos priešakyje stovi A- 
merikos Lenkų Kongreso 
ir Lenkų Tautinio Susivie
nijimo prezidentas, Char- 
les Rozmarek. Kongresas 
sakosi atstovaująs 6,000,-

EKONOMINIO 
KOMITETO 
POSĖDŽIAI

Komiteto 3 (ekonominio 
ir socialinio kooperavimo) 
pranešimas iš gegužės 9-os 
sako, kad, Steering Komi
tetui nutarus, pirmininkas 
ketina pakviesti, * kaipo 
stebėtojus, į komiteto po
sėdžius atstovus iš Tautų 
Sąjungos, Tarptautinio 
Darbo Ofiso, Jungtinių 
Tautų Maisto ir Agfrikul- 
tūros Komisijos ir UNR- 
RA. Komitetas taip pat 
nutarė pakviesti stebėto
jus iš World Trade Union 
Congress — Pasaulio Dar
bo Sąjungų Kongreso.

Iš šito pranešimo mes 
sprendėme, kad gali būti 
pakvietsi, kaipo stebėto
jai, ir kai kurių mažumų 
atstovai.

(Vėliau paaiškėjo, kad 
vadinamas Pasaulio Darbo 
Sąjungų Kongresas — 
Kuznetzovo, Hillmano, Ci- 
trine’o grupė — kvietimo 
negavo. Konferencijos 
“steering committee” nu
tarė kviesti Tarptautinę 
Darbo Organizaciją, bet ne 
“raudonųjų” unijų Kon
gresą. — Redakcija.)

J. V. Perėmė Vokietijos 
Ambasadą Vashingtone
Washington, D. C., geg. 

24 — Jung. Valstybių vy
riausybė vakar formaliai 
užėmė Vokietijos ambasa
dos nuosavybę Washing- 
tone.

Gerulskių Sūnus 
AtostogoseLondon (LAIC) — So

vietai stato įsitvirtinimus 
ir aerodromus Baltijos 
valstybėse, Lenkijoje, Če
koslovakijoje, ir užimtose 
Vokietijos srityse. Mobili
zacijos keliu ugdoma ir 
apmokama bei ginkluoja
ma Čekoslovakijos kariuo
menė. kuri priėmė Raudo
nosios Armijos modelį, 
ginklavimą ir apmokymą. 
Lenkijoje jau sudaryta 10 
pėstininkų divizijų, lavi
nama dar papildomų 20 
divizijų, paruošta 30,000 
karininkų .— numatoma 
mobilizuoti 500,000 lenkų 
į “lenkišką” kariuomenę.

Lietuvoje sumobilizuoti 
visi karininkai — tikrosios 

; tarnybos ligi 60 m. amž., 
atsarginiai ligi 50 m. amž. 
— bei puskarininkai. Apie 
pusė mobilizuotųjų nesto
jo šaukiami, bijodamiesi 

uštremimo Sibiran, ir slap
stosi miškuose. Pašaukti 
17 m. amžiaus jaunuoliai, 
šaukiami vyrai gimę tarp 
1912 ir 1928 m. Masiniuose 
susirinkimuose Sovietų 
valdininkai atvirai grąsi- 
na: “kas nestos, to giminės 

! bus iškelti į rytus”.
Prieš ką Rusija mobili- 

zuojasi, karui Europoje 
pasibaigus?

Tuo pačiu metu raudon- 
: armiečiai nemedžioja vo- 
! i klėčių dezertyrų, kurie 

slapstosi įvairiose šalyse 
ir netgi užpuldinėja trans
portus.

Sovietų kariai pasidarė 
nedrausmingi — plėšia, ža- 
gina, muša, šaudo. Atimti 

i visi radio priimtuvai —te
galima klausytis aikštėse 

(žinių iš valdiškų garsiakal
bių. Arkliai retai kur ma
tomi — karo reikalams iš 
ūkininkų atėmė. Priversti
niems darbams sumobili
zavo 20-24 m. amž. mote
ris. Kumečius “apdalino”

Pardavinėjo Bonus
Didžioji Jordan Marsh krau-

4 ha. žemės — be teisės 
statytis pastatus — ir taip 
verčia juos telktis į kol
chozus. Valdiška propa-; 
ganda daro viską, kad tikI 
sukompromitavus žmonių'
pasitikėjimą Amerika ir’tuvė Bostone, septintąjį karo 
Anglija, užmušti visas vil
tis ir priversti sutikti su 
gyvenimu vergijoje.

Sovietų kariai netgi ne
siskaito su šveicarų pilie
čiais.

Ar tenka stebėtis, kad 
minios žmonių tebesiver- 
žia naktimis į vakarus, 
kad patekti amerikiečių iri 
anglų sritysna?

bonų vajų veda ypatingu būdu. 
Kiekvieną dieną paskiria skir
tingai tautai pardavinėti bonus, 
jų įrengtoje “War Bond Booth". 
šeštadienį, geg. 19 d., buvo 
skirta lietuviams — Lithuanian 
Day. Tą dieną toje krautuvėje 
bonus pardavinėjo Ona Ivaškie- 
nė ir Pranė Baliukonytė. apsi
rengusios lietuvių tautiniuose 
kostiumuose. Rap.

TARP JUGOSLAVŲ SUMIŠI
MAS DĖL SIMIČO PASKYRIMO

Rašo M. Kižytė ;užsienio prekybos sky- 
o r- • v- Griaus direktorius.San Francio, gegužes. Naujo Delegacijos nario 

pecia i oresPon't atvykimas iššaukė sumiši- 
mą tarp jugoslavų. Pas
kiausias Simičo postas bu
vo Maskvoje 1943 m. Jisai 
buvo pirmas Jugoslavijos! 
ambasadorius Sovietų Są
jungoje.i

7
dencija) — Stanoje Simič,' 
Jugoslavijos ambasado
rius Jungtinėms Valsty
bėms, atvyko į San Fran
cisco šeštadienį ir prisidė
jo prie kitų Jugoslavijos 
Delegacijos narių Jungti
nių Tautų Tarptautinės 
Organizacijos Konferen
cijoje (UNCIO), Jisai at
skrido lėktuvu iš Wash- 
ingtono, įteikęs savo įga
liojimus prezidentui Tru-: 
manui.

P-ą Simičą atlydėjo Dr. 
Rudolf Bicanic, Jugoslavi
jos prekybos departmento

—X—
Išsiuntinėjau mūsų Me

morandumo kopijas vieti
nei spaudai, kai tiktai jisai 
buvo įteiktas Konferenci
jos Sekretoriatui, su laiš- 

; ku.
Per ištisą savaitę laik

raščiai spausdino atsto
vaujamų Konferencijoje 
tautų sumanymus. Dabar

Pereitą savaitę pas savo tėve
lius pp. P. Gerulskius, gyv. Is- 
lington, Mass., buvo sugrįžę abu 
sūnūs — paratrooperis Pranas 
iš Fort Bennett, Ga. ir Petty 
Officer Antanas iš San Fort, 
Fla. praleisti kelias dienas ato
stogų.

Karys Pranas Gerulskis yra 
karo tarnyboje nuo lapkričio 
mėn. 1942 m. Jis grįžo į tarny
bą ketvirtadienį, geg. 24 d. A- 
viacijos oficierius Antanas grį
žo tarnybon šeštadienį, geg. 19 
d. Tėveliams, pp. Gerulskiam 
buvo tikras džiaugsmas, kad a- 
bu sūnūs sugrįžo nors trumpom 
atostogom. Abu gerai atrodo »r 
patenkinti tarnyba ir tuo moks
lu. kurį jie atsiekė būdami tar
nyboje.

pp. P. Gerulskiai yra Myopia 
Club toniko išdirbėjai ir tos iš- 
dirbystės savininkai. Jie yra 
patriotingi lietuviai, pavyzdingi 
Amerikos piliečiai. Gausiai re
mia visas lietuvių kultūrines ir 
labdaringas įstaigas, perka ka- 
ro bonus, kad tik mūsų šalis lai
mėtų pergalę ir kad pavergtos 
tautos būtų išlaisvintos iš dikta
torių vergijos.

pp. Gerulskiai labai gausiai 
remia laikraštį “Darbininką" ir 
Darbininkų radio programą. 
Kas savaitę skelbia savo Myo
pia Club toniko išdirbystę laik
raštyj ir radio programoj. Kaip 
pereitais metais, taip ir šį metą 
buvo radio koncerto Garbės 
globėjais ir dalyvavo koncerte.

Five Cents Savinas

I

r 1
4 
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Prezidentas Truman Vyks Į San 
Francisco

me. Manoma, kad San 
i konferencija 

Francisco ir bus užbaigta apie pradžią
I į»X3£XXXXXXXXXXXXX3kXXXXXXXXXX3kXXXXXXXXXXXXXXXXX3CX3«X?

VVashington. geg. 24—’---  -----
Prezidentas Truman va- Francisco 
žiuos į San i 
kalbės atstovų susirinki-; birželio mėnesio.

pradėjo spausdinti patai
sas prie Dumbarton Oaks 
projekto, kurias per kelis 
paskutinius mėnesius įtei
kė visos Jungtinės Tautos. 
Penktadienį buvo paskuti
nė diena tokioms patai
soms ir pasiūlymams pri
duoti.

t

Bank
Yra išpardavusi labai daug 

Karo Bonų. Nuo gruodžio mė
nesio 1941 m., iš Five Cents 
Savings Bank yra pirkę 50.000 
žmonių, sumoje virš §9,000,000.

Šis bankas taipgi yra stipriai 
pasiryžęs ko-operuoti šiame 
Setintame Karo Bonų Vajuje. 
Tam tikslui yra padaryta spe- 
cialė būdelė banko ofise, 30 
School St., Bostone, kurioje 
žmonės galėtų nusipirkti karo 
bonų. Užpakalyje būdelės yra 
išdėstyti simboliški 7-tojo Ka
ro Bonų vajaus paveikslai, ku
riuose parodo, kaip Amerikie
čiai iškelia Iwo Jima savo vė
liavą.

Boston Five Cents Savings 
Bank šakos yra: 1906 Centre 
St.. W. Roxbury ir 696 Centre 
St., Jamaica Plain. Visuose 
bankos skyriuose galite gauti

Remk šios šalies apsigynimą! pasipirkti Karo Bonų.
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PARSIDUODA MIESTAS — Šie namai ir mokykla, taipgi krautuvės ir 
teatras; iš viso 5,000 vilų darbininkams gyventi New Fontaną dam, North 
Carolina valstybėje, parsiduoda ir galima pervešti kur tik norima.

---------------------- ' Die Tat (14.11) rašo, kad|
Tokia antrašte Amerikos prancūzų laikraštis Į Rusija i beveik be sąlygų 

(France-Ameriųue) praneša, kad Vokietijos sočiai- esanti pripažinta viešpa- 
demokratai paskelbė savotišką programą būsimam tauti jos “saugumo zono- 
pasaulio sutvarkymui. Jų manymu, naujas vokiečių-je” Rytų Europoje. Toje 
rusų karas neišvengiamas. Ir tai ne vien vokiečių, bet'Europos dalyje sudaromos 
ir tų Europos tautų, kurios dabar vargsta Sovietų ne- vyriausybės Rusijos pro- 
laisvėje. Keisčiausia vokiečių socialistų pažiūra, ar tie- tektorate. Kaipo protekto- 
siog neįmanomas išsišokimas, esąs tas, kad jie tikisi ratai įsakmiai minimos 
patraukti į savo stovyklą lenkus, kaipo talkininkus Lenkija ir Jugoslavija. Ar 
bolševikų jungui nuversti. Ir dar, tarsi tos keistenybės'Jaltos konferencijos nuta- 
neužtektų, vokiečiai siūlo Europos atsigimimo vado-j rimai turės kokią teigiamą 
vybę — Prancūzijai! Toks pasiūlymas normaliai ture-j vertę, parodysianti tiktia 
tų paglostyti tautinę prancūzų sąvoką, bet tik pagal- ateitis, 
vot, kad jis išeina iš didžiausių Prancūzijos nepriete-' 
lių! Jei dar pridėsime, kad kalbamasis prancūzų laik- 
raštis yra palankus Sovietų Sąjungai, tai suprasime. carų šeimos likimą Rytų 
kiek čia yra pasipiktinimo. Tai stačiai įžūlūs pasity-i Prūsijoje. Šeima, suside- 
čiojimas, ir kaip ciniškai padarytas. Ir dar nesislepia-įjanĮį įg penkių’ žmonių 
ma, kad Prancūzijos vadovybė turi būt tik laikinai (Vyras, žmona ir trys vai- 
pripažinta, nes vokiečių vadovybė kol kas neįmanoma. ^a^ turėjo pieninę. Sau- 
Bet — laikui bėgant, pažingsniui, dalykai pakitęs, ir sjo mčnesį jų gyvenamą 
vokiečiai, kaip paprastai, savaime priekin prasistums, užėmė Sovietų kariuo- 
Na, jau čia tai vokiečių begėdiškumas peržengia visas 'menė Turėdami šveicari- 
ribas. _ ... _ .... jos pasą ir, kaip rašo laik-

Tautos Įžimybės
Rašo DR. KAZYS PAKŠTAS

San Francisco (LAIC)— dalinta daugiau turimos 
Gegužės 12 d. Hotely St. medžiagos, ypač neseniai 
Francis 10:30 vai. ryt. ALT gautų sovietų policijos do- 
atstovybė 
pasitarimą su spaudos ko
respondentais, 
jos 
Wm. F. 
sukviesti 
giausieji korespondentai - suorganizavo 
kolumnistai, stambiausių 
laikraščių atstovai, ir 
spaudos agentūrų vyriau
sieji korespondentai bei 
radio komentatoriai.

Pasikalbėjimas buvo la
bai gyvas. Buvo visa eilė 
paklausimų. Adv. Laukai- kiečių delegacijomis, 
tis padalino ALT ir prie ganizuojasi visų nuskriau- 
jos prisidėjusių latvių ir stų tautų draugų frontas 
estų amerikiečių centrinių — ligi šiol agresoriai su- 
organizacijų memorandu- gebėjo atskiras tautas pa- 
mo nuorašus. Kaikuriems vergti vieną po vieną at- 
korespondentams buvo pa- skirai.

suorganizavo kumentų fotostatų.
Smulkmenas spaudai 

Delegaci- praneš mūsų koresponden- 
vardu kalbėjo adv. tė Kižytė. Atgarsiai buvo 

Laukaitis. Buvo labai platūs po visą kraštą, 
tiktai įtakin- ALT delegacija vykusiai 

savo infor
macinę tarnybą. Atspaus
dinti specialūs blankai ir 
vokai su ALT delegacijos 
antrašte ir adresu. Mimeo- 
grafas visą laiką dirbo.

Palaikomi gyvi ryšiai su 
kitomis panašiomis ameri- 

Or-

(Tęsinysi

Jei kas šiandien paklaus
tų: kurie asmenys dabar 
sudaro Lietuvos valdžią ir 
kas vadovauja valstybės 
prikėlimui, turėtume dide
lį sunkumą visai tiksliai į 

Į tą klausimą atsakyti, ne
galėtume valdžios adresų' 
■ patiekti.

Lietuvos prezidentas A. j 
Smetona spėjo nuo rusų 
pabėgti, bet 1944 m. pra
džioje tragiškai mirė gaiš-' 
re Clevelande. Paskutinis 

„ . . . r—x ----------  įlegalis Lietuvos pramieras
Tačiau, nežiūrint kairiųjų prancūzų pasipiktini- ’raštis, “pasitikėdami rusų A. Merkys, vice-premierasį 
Vnlriati ina ęnpisldprnnlrrsts i yimtfii nrnp*ra-lv____ = ______m tt t>- i * • -I—, _-------y . ^iiivnion.uiiAu , šveicarai• K. Bizauskas, užsienio rei<

mą dėsto, išeidami iš to pagrindo, kad žut-but reikia nutarė iš savo ūkių nebėg- .kalų ministeris J. Urbšys, 
------- - -4- — — — — - - - — —* - —... — - •*'“ ~ . a • ...... . . — w • ---- _ I 

visiškai sugriauti. Čia vokiečiai pamiršta, kad naciai pracĮžių į ūkį įsiveržė 15 ginskis, o su jais ir kitirėdama ti'k aštuntą dalį

— Basler Nachrichten —
(26. II) aprašo vienos švei-

mo, Vokietijos socialdemokratai rimtai savo progra-j 2monjškumu”, šveicarai j K Bizauskas, užsienio rei- 

gelbėti pasaulio civilizacija, kurią bolševikai siekia o pasilikti

keletas šimtų žymesnių 
lietuvių. Tai kas gi dabar 
beprikels nepriklausomą 
Lietuvą?

Tačiau tie 12,000 politiš
kai apkaltintų ir likvidaci
jai paskirtų Rusijoj ir keli 
išimtai tokių pat vyrų žu- 
; vusių Vokietijoj sudaro 
gal tik nepilnus 20'' apsi- 

i švietusių ir politiškai veik
lių lietuvių. Valdininkais 
būti tinkamų žmonių skai
čių mes drįstame apitiks- 
liai išreikšti tokiais in
deksais:

1918 m. 10 vienetų 
1940 m. 100 vienetų 
1944 m. 80 vienetų 

Jei 1918 m. Lietuva atsi-
vietoje. Iš į buvęs prezidentas A. Stul-'stojo ant tvirtų kojų, tu- l

pirmieji pradėjo daužyti civilizacijos laimėjimus. Vo- 
kietys turi savotišką psichologiją. Kai jam sekasi ka
riauti, tai ir žiauriausios priemonės yra vartotinos. 
Kai jau pralaimi, tai dedasi kultūros šalininku ir lieja 
krokodiliaus ašaras, kai jo priešininkas panašiai el
giasi. Labai neskani ir niekšiška nuotaika. Kaip jiems 
trūksta vyriško džentelmoniškumo ir tikro ritierišku- 
mo. Pralaimėję vokiečiai nesukelia pasigailėjimo jaus
mo, verčiau iššaukia panieką.

Bet ir nacių giminiečiai bolševikai netoli nuo savo 
buvusių sėbrų nuriedėjo. Laimėję ir pralaimėję, jie to
kie pat žiaurūs ir kerštingi. Pas juos vyksta griežta ca
riška katorga. Netenka abejoti, kad Europos tautos 
norėtų nusikratyti bolševikišku jungu, bet ne su to
kiais talkininkais kaip vokiečiai. Didžiausias vargas, 
kai laimėjus karą, reikia susipykti su savo talkinin
kais. Kaip gerai tą ištyrė dabartiniai sąjungininkai, 
kai pavojui nuo bendro priešo praslinkus, kyla dar di
desnis pavojus nuo buvusio talkininko. K.

Iš Laisvos Šveicarijos Spaudos
— National - Zeitung — 

(kairiųjų liberalų orga
nas) (3 4. III) rašo apie 
anglų parlamente vyku
sius debatus dėl Lenkijos 
gyventojų deportavimo į 
Sibirą iš tų vietų, kurias 
užėmė raudonoji armija. 
Laikraštis pastebi, kad 
anglų visuomenė esanti 
susijaudinusi dėl tokio 
Maskvos vyriausybės el
gesio. Gaunamos žinios a- 
pie deportacijas Lenkijoje 
veikiančios anglų visuo
menę panašiai, kaip ir pra
nešimai apie nacional-so- 
cialistų vartojamą smurtą 
koncentracijos stovyklose.
— Neue Zuercher Zeit

ung (10. II. 1945) įdėjo 
šveicafrų rašytojo Robert 
de Traz recenziją apie Mi
lašių. Autorius, pastebė
jęs. j°g kai kas Milašių ly
gina su Shakespeare ir 
Cervantes, nurodo į poeto 
kilmę. 1919 m. paskirtas 
Lietuvos ministeriu Pary
žiuje, poetas mirė trumpai uostais.

nėms jų kovoje dėl laisvės.
Oficialiu keliu Lietuvos 

valstybės reikalus atsto
vauja ir gina Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone, 
Londone, Berne, Vatikane, 
Buenos Aires ir keletas 
konsulatų (Brazilijoj, Ka
nadoje, Pietų Afrikoje, 
Meksikoje ir kitur).

Tačiau didžiausiu, galin
giausiu akstinu Lietuvai 
prisikelti bus ne tiek da
bartiniai gyvieji vadai, 
kiek jau mirusieji lietuvių 
kultūros korifėjai, nemir
tingieji dvasios vyrai. Su 
jų amžina ugnimi pirmiau
sia susikirto brutali oku
pantų jėga 1940 m. vasa
rą: vos tuomet įžengę Lie
tuvos “taikiu būdu” rusai 
išleido parėdymą naikinti 
didžiųjų rašytojų, poetų ir 
filosofų raštus. Kadangi 
rusai nespėjo ūmu laiku 
atspausdinti rusi š k o j e 
dvasioje parašytų rankve- 
džių mokykloms, tai jie 
tuojau davė įsakymą mo
kytojams išplėšti iš vado
vėlių ir knygų visus lietu
vių dvasioje parašytus

ir dvi naujai susidariusios 
grupės visai nekelia senų 
partinių ginčų: jos tenki
nasi pačiais bendriausiais 
ir visiems lietuviams bran
giais tikslais — atstatyti 
nepriklausomą, laisvą ir 
demokratinę Lietuvą, ku
rios gyvenimą paskiau 
tvarkys demokratiškai iš
rinktas įvairių partijų 

I seimas. Tokia programa 
neranda Lietuvos pilie- 

j čiuose jokios opozicijos, 
■todėl dirbama vieningai ir 
' sutartinai. 
Į Lygiai tokios pat takti
kos ir tokios programos 
laikosi ir svetur pabėgę* 
Lietuvos piliečiai, daugely' 
kraštų sudarę savo tarny
bas ar komitetus. Jų tar
pe paminėti verta: Lietu
vių Tautinė Taryba Ame
rikoje, New Yorke lei
džianti “Lithuanian Bulle- 
tin”. Panašūs komitetai 
pabėgėlių yra įkurti Stock- 

iholme, Bogotoje (Kolum
bijoj) ir kitur. Senesnioji 
lietuvių emigracija yra su
dariusi savo tarybas ar ko
mitetus Jungtinėse Vals
tybėse, Argentinoje, Ka- puslapius pagal smulkme- 
nadoje, Urugvajuje, Pietų niškai apgalvotas bolševi- 
Afrikoje ir Brazilijoj. Visų kų instrukcijas.
jų tikslas pagelbėti alijan- 
tams laimėti karą ir pritai
kinti Lietuvai Atlanto Čar-

I

rusų kareivių. ; 
mos atėmė visas brange-' pora tuzinų buvusių minis- 
nybes ir laikrodžius, nors'terių yra deportuoti į Ru- 
ūkyje dirbęs lenkų darbi-1 sijos koncentracijos lage- 
ninkas rusus įspėjo, kad ū-Irius. Jie ir kiti 12,000 Lie- 
kio savininkai yra šveica- į tuvos žymesnių žmonių 
rai. Po to rusų kareiviai ė- ten laikomi politiniais ka
me daužyti buto įrengimą, liniais ir su jais išorinis vinimo ir patriotinio karš- 
Vėliau į ūkį atėjo daugiau ■ pasaulis neturi teisės susi- čio. Svarbiausia, dabar 
rusų kareivių, šie ėmė ■ siekti ar jiems pagalbą su- kiekvienas net ir papras- 
mušti šveicarą ir jo sūnusį teikti. Daugiau pusės jų čiausias ir biedniausias

«.• . 3 jau į§mjrę kanki- lietuvis labai vaizdžiai pa-
nių mirtimi. Apie Rusijos matė, kokią klaikią ir bes- 
lageriuosna patekusius tiališką tvarką atneša ir 
tinka pakartoti Dantės žo- vienas ir kitas okupantas. ■ terį, gelbėti Lietuvos žmo- 
džius: “Palikite visas vii- Sava valstybė lietuviams 
tis visi, kurie čion įeinate”, dabar tikrai atrodo nepa- PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI 

Atėję vokiečiai irgi tęsė prasto gražumo prarastu.
nekaltų žmonių medžioklę, rojum. Irto mažučio ro- 
Jie areštavo buvusį prezi- jaus atgavimas jiems tapo 
dentą Dr. K. Grinių, gar- mirties ar gyvybės klausi-1 
bingą liberalų vadą ir visų mu. 
gerbiamą valstybės vyrą. 
Jie areštavo politiškai įta- nes jėgos 
kingiausią v\*rą 
Krupavičių, 
partijos 
vadą, didelį oratorių, isto- okupacija viešai veikti ne- 

irinės žemės reformos au- —:------- 1: — :i-:~
Vi- torių bei daugelio kitų 

svarbių socialinių refor- 
Vokiečių

Šie iš šei- trys buvę premjerai bei dabartinių intelektualinių 
jėgų, tai dabar netenka vi
sai abejoti jos dvasiniu 
gaivastingumu. 1918-1920 
m. plačiausios lietuvių 
masės toli gražu nebuvo 
pasiekę dabartinio išsila-1

(Bus daugiau)1(21 ir 19 metų amžiaus), o 
: paskum juos kažkur išsi
vedė. Kareiviai dar labiau 
pradėjo draskyti buto į- 

, rengimą ir pasiėmė ge
riausius drabužius. Po to 
buvo išprievartautos visos 
ūkyje užtiktos moterys, 
neišskiriant nė ūkyje dir
busių darbininkių lenkių. 
Lenkės darbininkės mal
davo, kad jų pasigailėtų, 
bet kareiviai, atrėmė gin
klą į krūtinę, reikalavo, 
kad eitų su jais. Kai kitą 
dieną šveicarė ėmė teirau
tis apie savo vyro ir dviejų 
sūnų likimą, rusų karei
viai tik tiek teatsakė: “ 
si nušauti”.

Kai po kelių dienų rusų mų promotorių, 
kareiviai pasitraukė, švei-. koncentracijos lageriuose 
care surado pakelėje, jau nuo kančių ir vargo mirė 
pusiau apsnigtus, vyro ir Į 
sūnų lavonus. Jie buvo nu
šauti iš revolverių, o vieno 
sūnaus dar sužalotas sma
kras, matomai, šautuvo 
buožės smugiu.

Šveicarei su 14 metų 
dukterimi vargais negalais 
pavyko pasiekti Šveicari
ją. Čia ji savo parodymus 
davė Šveicarijos įstaigų ir kurią revoliuciniam bolše- 
Raudonojo Kryžiaus at- vizmui prikergiamas ‘troc- 

i kizmo’ vardas. Tuo būdu
laikraštis kas kas norėtų skirti mas-

 . i nuo 
ja Sovietų Rusijos užsie- ‘trockiškojo’. Tačiau.laik-
nių politiką ir prieina išva- raštis pabrėžia, kad ši 
dą. kad Stalinas siekia tų dirbtinė konstrukcija pra-(---------- - --------- c - . ----
pačių revoliucinių tikslų, deda nusinešioti ir niekojnančios keturios didžiau-j terys žinotų, kokių žings- 
kaip ir Leninas. Norėda- neįtikina. r“ ;

I
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prieš karą. Tuo būdu liki
mas lyg ir nenorėjęs, kad 
jis išgyventų savo tėvynės 
pavergimą.
— Berno dienraštis Der 

Bund (20. I. 1945) paskel
bė ilgą straipsnį apie gin
tarą. Laikraštis, pasirem
damas istoriniais šalti
niais, nurodo, kad ginta
ras nuo senovės randamas 
lietuvių, prūsų ir latvių 
gyvenamame Baltijos pa
jūryje. Lietuviai ir latviai 
davė Baltijos jūrai savo 
pavadinimą, kuris varto
jamas ir kitose kalbose. 
Nors prūsai yra išmirę, o 
jų vardą pasisavino sveti
ma tauta, bet lietuviai ir 
latviai pajėgė atsispirti 
spaudimui tiek iš slaviškų
jų rytų, tiek iš germaniš
kųjų vakarų. Lietuviai ir 
latviai pavertė savo kraš
tus žaliuojančiais laukais 

’ ir žydinčiais sodais, o taip 
! pat išpuošė tėvynę gra- 
■ žiais miestais ir didingais

t
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šios šalies ar>siqy>iimc!
Pirk Defevtse ftonrls ir StamTUtl

REMIA ALT KOVĄ DĖL 
NEPRIKLAUSOMYBES

Žymiausios intelektuali- 
vis dėlto rado i 

— kun. M. būdų pasilikti pačioje Lie- 
didžiausios tuvoje. Kadangi jos ten nei 

(krikšč. dem.) po vokiečių, nei po rusų

J. Valstybių Moterys Aktyviai Daly
vauja Tarptautines Organizacijos 

Konferencijoj

mas padidinti rusiškumo 
galią, Stalinas kelia visų 

I slavų tautų vienybės šū- 
i kius. Tuo pačiu laimi ne 
I tik rusiškumas, bet ir bol
ševizmas.

I

Tas pats laikraštis pa-l 
stebi, kad Anglijoje dažnai' 
vartojama formulė, pagal

stovų akivaizdoje.
— Zuericho

Die Tat (20.1. 45) nagrinė- kviškąjį bolševizmą

galėjo ir negali, jos veikia 
slaptai, pogrindy. Iš visų 
lietuviškų partijų ir politi
nių grupių (jų ten dabar 
šešios). 1943 m. rudenį 
Lietuvoje susiorganizavo 
vienas ir visiems bendras 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (Sup- 
reme Committee for Libe- 
ration of Lithuania). J jį 
visa tauta žiūri, kaip į savo 
valdžią, jo disciplinai pasi
duoda visi pogrindžio laik
raščiai, jo balso klauso 
jaunimas ir jį remia ki
tuose kraštuose išblaškyti 
lietuviai, šis komitetas tu
ri ir savo slaptą radio sto
tį, savo plačią organizaci-

masi pasaulio taikai ga
rantuoti, štai keletas įdo
mių žinių. Nacionalinių A- 

gentinos gavome tokią te- merikos organizacijų vir- 
leo-ramą: šininkės yra oficialės UN-

“VVilliam F. Laukaičiui. CIO patarėjos, jos daly- 
Amerikos Lietuvių Tary- vau ja plenarinėse ir komi- 
bos delegacijos pirminin- tetų sesijose.
kui. Jungtinių Tautų Kon- Mrs. Ruth Bryon Rhode, 
ferencija Tarptautinei Or- viena iš dviejų užsienio de- 
ganizacijai Sudaryti. parlamento specialių a-

“Pietų Amerikos lietu- gentų, rūpinasi visais pa- 
viai visa širdimi remia jū- tarėjais. Mrs. Margaret 
sų kovą dėl Lietuvos ne- Hickey atstovauja biznio 
priklausomybės ir prašo ir profesionalines organi- 
Tamstą taip pat veikti jų zacijas. 
vardu. Lietuvos Ministeris 
Graužinis”.

Šios telegramos kopija 
ją ir truputį ginkluotų jė- pasiųsta visoms pietų A- 
gų. I merikos delegacijoms ir jų

J Vyriausią Lietuvos Iš- spaudai.
laisvinimo Komitetą jei-Į Kad visos Amerikos mo-

M. Kižytė
San Francisco, Cal., geg. 

9 d. (Telegrama) — Iš Ar-

Mrs. Lillian D. 
Sporborg ir Mrs. La Fell 
Dickson atstovauja Visuo
tiną Moterų Klubų Fede
raciją, taip pat ir Dr. Au- 
relia Henry Reinhardt.

Tegu mūsų moterys 
siunčia joms telegramas, 
reikalaudamos Lietuvai 

sios prieškarinės partijos'nių tarptautiniai vadai i- nepriklausomybės.

I
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Penktadienis, Gegužes 25, 1945

A. A. Marijona Kadangi a. a. Giedraitienė buvo
Giedraitienė narė Altoriaus irI

Beveik visai nesirgusi ir dar dr-jos ir Kareivių 
nesulaukusi 50 metų amžiaus jos tai tų draugijų 
atsiskyrė su šiuo pasauliu a. a. 
Marijona Giedraitienė, gyvenu
si 746 W. Fayette St. Paliko di
deliam nuliūdime vyrą, dukterį 
Juozapiną, sūnų karį Ričardą,
kurs randasi Pacifiko vandeny- sios vyrui ir 
ne ir negalėjo būti savo įnamy- visiems g.... 
tės laidotuvėse, i 
ną. kurs mokinasi

rinkę sekmadienio 
kalbėjo rožančiaus 
šv. mišiose, 
mirusios vėlę.
Redeemer kapuose.

jos 
giminėms

Rožančiaus 
Motinų Dr- 

narės susi- 
vakarą at- 

dalį ir buvo

Melkevičiui, Veronikai Bara
nauskaitei, Rebecca Gianscoli 
ir Pranciška Zalegerytei. Iš tų 
mokinių Ričardas Glaveckas ir 
Eugenijus Melkevičius geg. 12 
d. laikė kvotimus į šv. Karolio 
Seminariją, kur jie norėtų reng
tis į dvasinį luomą. Mergaitės 
visos yra nusistačiusios eiti į 
Seton High, mokyklą, kurioje 
Motinos Seton Sesutės vadovau
ja. Mūsų klebonas negali atsi
džiaugti vaikučių ir jų tėvų į- 
vertinimu aukštesnio mokslo 
po katalikiška įtekme ir globa.

skutinius Sakramentus. Želvio vo vyru. p. Sabienės vyras Vin- 
švogeris karys Edvardas Raš- cas, tarnauja marinuose S. Ca- 
liavičius tik šešios savaitės at
gal žuvo Vokietijoj. Reiškiame 
užuojautą Želviams ir Rašliavi- 
čiams.

rolina valstybėje. Jie Washing- 
tone drauge praleido 70 valan
dų.

M aurice J. Tobin.
Massachusetts Valstybės gu
bernatorius, pakviestas priimti 
Vyčių rengiamam bankiete, bir
želio 6. Garbės pirmininko pa- 

ir sūnų Edvi- giliausią užuojautą jų skausmų reigas. maloniai sutiko. Todėl 
__  ______ i šv. Karolio valandoje. Lai gailestingasis birželio 6. Hotel Touraine, jau- 
klierikų seminarijoj. Gatonsvil- Viešpats juos visus ramina. Už nimas turės savo tarpe ir Eks- 
le. Md. Laidotuvės įvyko pirma- a. a. Marijoną Giedraitienę ir celenciją Gubernatorių Maurice 
dienį. geg. 21 d. Buvo nepa- visus mirusius tariame dievo- J. Tobin. 
prastai iškilmingos. Prie didžio- baimingą Amžinąjį Atilsį. 
jo altoriaus atnašavo šv. mi- 1-- —------------------- —
šias klebonas kun. dr. Mendelis. čio dėliai buvo leista šv. Karo- 50 parapijinę mokyklą 
Jam pagelbėjo kun. 
kun. Ginder. Prie šoninių alto
rių aukavo mišias kun. Antanas 
Dubinskas ir kun. VVhite. Per 
mišias sanktuarijoj klūpojo šv. 
Karolio seminarijos preziden
tas kun. Jurgis Gleason. S.S. ir 
kun. Povilas Dyer, S. S. Visi 
kunigai giedojo egzekvijas už 
mirusios vėlę. Mišių metu ponia 
Brown-Ruaienė. mūsų vargoni
ninkė, turėjo ypatingą chorą.
kurs išpildė gedulingas mišias., 8-tą skyrių baigiantieji moki- čiui, Jokūbui Lim. Eugenijui

kad pasimelstų už 
Palaidota Holy 

Kaip miru- 
šeimai, taip 

reiškiame

I------------------------------
P. S. Sūnaus Edviną Giedrai- niai rengiasi apleisti šv. Alfon- 

ir persi- 
O. Dea ir lio seminarijos lietuviams stu- kelti į aukštesnių mokslų įstai- 

dentams Jonui 
Kazimierui Pugevičiui, Juozui 
Antoszewskiui, Alfonsui Kiš
kiui ir Aloizui Juciui dalyvauti 
savo mokslo draugo mamytės 
laidotuvėse. Jie tarnavo prie 
mišių ir buvo nuvažiavę į ka
pus.

Šiomis dienomis pas tėvelius 
p.p. Sutkus, Somerville, Mass., 
svečiuojasi jų sūnus Ensign A. 
Sutkus. Ensign A. Sutkus, iš
buvęs ilgoką laiką kovose su 
japonai^, atvyko poilsiui 30 die
nų. Poilsio laiką jis praleidžia 
pas tėvelius su savo jauna 
žmonele. Linkime ramaus poil
sio.

DIRMAVONĖ mūsų bažny
čioje įvyks sekmadienį, geg. 27 
d., 4 vai. po pietų. Sesutės jau 
nuo rudens mokina vaikučius 
katekizmų, kad galėtų atsakyti 
rėjo į Katalikų tikėjimą arba 
per kokias ten susidariusias 
kliūtis liko nedirmavoti.

Sekmadienį, geg. 27 d. Lietu
vių Legijono kuopa turi užpra-

Arkivyskupijos Vajus 
Našlaičiams

Vajus labdaringiems darbams 
prasidėjo pereitą sekma
dienį, geg. 13 d. Baltimorės 
mieste manoma sukelti virš pu
se milijono dolerių, šv. Alfonso 
parapijai yra skirta surinkti 
$4.500. Yra prašoma nuo pavie
nių asmenų, kurie dirba po 
$15.00 į metus. Mūsų kunigai 
turi viltį, kad lietuviai žmonės 
parodys užtektinai dėmesio ir 
pasišventimo suaukoti pagei
daujamą sumą. Vajus užsibaigs 
geg. 31 d. Kaip teko nugirsti 
pirmoj vajaus savaitėje mūsų 
parapijiečiai suaukavo arti 
$2,000. Daugel iš mūsų lietuvių 
tapę patys našlaičiais atjaučia 
našlaičių liūdną likimą, o tų ne
laimingų vaikelių mūsų arkivys
kupijoj randasi virš 3,000, ku
riuos mūsų Arkivyskupas turi 
aprūpinti. Tai yra tikras gailes- 

» ir meilės darbas. Auka 
suteikta šiam tikslui negali bū
ti Dievo užmfiršta.

I

Maškevičiui, Sekmadienį prieš Novenos 
pamaldas 4 vai. po pietų buvo 
išdalinti klasės spilkutės ir kas
pinai mėlynos ir auksinės spal
vos šių metų graduantams. Kle
bonas kun. dr. Mendelis tarė ke
lius žodžius, pašventino tuos 
kaspinus ir įteikė juos sekan
tiems :

Išdalinimas Klases Spalvų
Mokslo metas jau baigiasi.

Benjaminui Davelia, Ričardui] ; F 
laveckui. Edvardui Lekavi-1 tin£umo

J

Glaveckui.

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS“
Paruošė Kun. J. Dabrila,

Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras
Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa- 

Kaina tik 75c.
So. Boston 27,

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

ŠTAI JOS TURINYS
Aguonėlė
Aguonėlės
Anoj pusėj Dunojėlio
Anoj pus".
Anoj pusėj Nem 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant
Ar i 
Ar : 
Aš
Aš
Aš
AŠ 
Aš 
Aš
Aš

Kazys Binkis
- __ *
Nemunėlio 

lėlio
; ežerėlio rymojau 
: kalno gluosnys 

kalno karkia:
: kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis
; kalno mūra;
; kalno stovėjau
: melsvų ežero bangų
: Nemuno kranto 
: tėvelio dvaro 
aš tau. sese, nesakiau 
žinai, berneli 
atsisakiau savo močiute: 
bernužėlis. Jenas Jonila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis 
nuėjau 
padainuosiu dainų dainelę 
pas savo motinėlę

Ateitininkų himnas. Tilvytis 
Atneša diedas kukulių viedrą 
Atskrend sakalėlis
Audėja. Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berže gegulė 
Aukštas dancus 
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles 
Aušra. A. Strazdas 
Aušt aušrelė 
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
Čiūčia liūlia, mažutėli 
Čiulba čiulbutė 
Dainuok
Du broliukai kunigai 
Eičiau girelėn 
Eičiau ; soda pas obelaitę 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
E: niekur nėra
Eina bernužėlis širmais žirgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim, broleliai, namo
E. tu. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo
Gal'- lauko toli 
Garnys
Gieda gaideliai 
Gieda gaideliai ryliuoj
Giedu dainelę, a. Baranauskas 
Girtuokl' i dama. Pranas Vaičaitis 
Gražių dainelių daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis 
Grybai
I karą 
I šilą ėjau 
Ilgesio žodžiai A. Miškinis 
Ir išdainavau visas daineles 
Ir užaugo liepj-tėlė
IštZg išbėgo 
Išėjo tėtuži
Išjodamas mviimas į karą 
Iš rytu šalelės
Jaunystės daina Putinas
Jau pavasaris atėjo 
Jau slavai si 
Jau vakaras 
Jojau dieną 
Jojau per di 
Jūra motinoj 
Kad rubatos 
Kada noriu

:<-na
Adomas Jakštas 

vakarėli
verkiu

Ka. 
Ka: 
Kai 
Kai 
Ka: 
Kai 
Kai 
Ka:p gi gražus."gražus. Vienažindys
Kam ’* L
Kalarr.nSka ant lisorų 
Karvelėli mėlynasai 
Kas bus. močiute, kas bus 
Keleiviai. _______ __ _
Kelkis, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi. ' ‘
Ko liūdi, putinėli 
Kur ' ’ -■
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Lakštir.galėii.
Lakštutę. ___________
Laikas, sese. jau 
Lauke berželis stovėjo 
Leido iSeido •■'vas sūneli 
Leiskit 1 tėvynę Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gimę Sauerveinas 
Lietuvos himnas V. Kudirka 
Mano rožė. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį Faustas Kirša 
M^rgyto jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Miels tėvelį. 
Miškas ūžia.
Mylėjau 
Močiute. 
Močiute 
Močiute 
Močiutę 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motu!'', širdele 
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai 
Namo!
.Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, sesut 
O. aš vi* na dukroj 
O atsimenu nar < ■ V. Nemunėli 
O kai aš pas močiutę būva 
O rūta, rūt 
O tai d y va 
Oi dėkui, dėkui s-mai »čiirtel 
Oi. kas sodai per s .d'įia 
Oi kur buvai, di'-duk mano 
Oi. ‘ ■ 
Oi.
Oi tu ieva. Ievuže 
Oi. ■
Oi. 
Oi 
Oi
Pa:
Pasėjau line 
Pasisėjau žai •» rū‘a
Pavasarininku 1 ■••.r-, K. Žitkus
"Pavasario” vyrų maršas. Bradūnas 
P» r giria girelę
Pavasaris, gražus eras

aš augau pas močiute 
aš buvau mažutėlė 
aš buvau mažutėlis 
aš buvau mažučiukas 
aš jojau per žalia girele 
aš turėjau 
pavasario ryteli

šėrei žirgeli

B. Brazdžionis

berželi. Jovaras

bakūžė samanota, vertė Vaičaitis 
banguoja Nemunėlis. Vanagėlis . 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs laukai. Maironis
Nemunėlis. Dauguva
sapnų grožybe
tas šaltinėlis

gražus paukšteli 
paukštute

motinėle
Maironis

padarei 
mano 
mano 
širdele f

Oi kur buvai. ____
lekia, kkia 
tu esrlele 

iže
ko žvengi žiręeJi 
varjr*- va-r** 

žiba žiburėlis 
žirge, žirge 
į ja u kanape

” us

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,

giružėiePer šia žalia _
Per tamsia naktele 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovėjėlSs 
Plaukiau per jūra 
Plaukiau per jūra 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė
Prašom, prašom paklausyti. Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius
Rugiagėlės. Kazys Binkis Saulutė ---- .’ -j-

Saulutė 
Saulutė
Saulutė ..__
Senbernio skundas 
Sėjau rūta, sėjau mėta 
Sėjau rūta
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Sudiev, kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi 
Supinsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai
Sala šaltinėlis
Salia aukšto vieęuolyno 
šalta žiemužė 
šaltyšius 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli visa rudenėli 
šėriau, šėriau žirgužėli 
šerki. berneli, bėra žirgeli 
šia naktele miego nemiegojau 
šionapiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiltas gražus rudenėlis 
šoko kiškis 
šv. Sakramento br-jos himnas Girdenis 
Tai ne miškas šlama, St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėlį 
Tekėk, sauluže
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Banr.er 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakars gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonis 
Toli, už manų. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis
Trys sesutės 
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žila oželi 
Už giružės teka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ar.t Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim nauja giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dienų 
Vėjelis k>T
Visi bajorai j Ryga jojo 
Vyčių himnas 
žalioji liepelė 
žiba žolelė 
žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

Šiuomi siunčiu S..........  ir prašau prisiųsti man
“Vai lėkite Dainos”.

egzempliorių

Vardas
Adresas ...

Kun. K. A. Vasys,
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, Worcester, Mass. Jis yra 
nuoširdus jaunimo prietelius, y-
pač Vyčių. Jam gerai atmenami šiuši šv. mišias ir tose mišiose 
tie laikai kai Vyčiai pradėjo dalyvaus ne tik legionieriai, bet 
rašyti savo gyvenimo lapą. Kai ir kareivių motinos. Tomas Mar- 
šiandieną Vyčiai mini savo or-' cinkevičius yra pirmininkas 
gano “Vyties” 30-ties metų su- dienos, kurioje atminimas bus 
kaktį ir ta proga rengia puikų daromas kaip gyvų, taip žuvu- 
bankietą, birželio 6 d., Hotel šių Amerikos karių, kaip pir- 
Touraine, Bostone,, malonusis m o j, taip antroj pasaulinėj ka- 
jaunimo prietelius apsiėmė pa- rėje.
sakyti savo atsiminimų pluošte-! Pirmi Dievo Kūno mišparai 
lį iš Vyčių gyvenimo. Būtų ma-’ trečiadienį, geg. 30 d. 7:30 vai. 
lonu, kad jaunimo prieteliai gra-' vakare. Ponia Brown prakti- 
žiai ir skaitlingai pasirodytų ta-j kuoja su choru, ruošiasi prie 
me bankiete. Dievo Kūno iškilmių.

' Vieši pas save tėvelius karys 
Sylvestras Matelis, karys Juo
zas Kvedera. Abudu atrodo svei
ki, nežiūrint tų baisenybių, ku
rias matė Europoje.

į Vyskupo užklausymus. Perei
tą sekmadienį Baltimorės Kate
droje buvo sutvirtinta virš 500 
suaugusių žmonių tų. kurie pe-

ir p-lė A-

CAMBRIDGE, MASS.
Šiomis dienomis grįžo iš karo 

tarnybos sanitaras jūreivis P. 
Vaitkus, p. P. Vaitkus ištarna
vęs virš metų -karo tarnyboje, 
garbingai iš tarnybos paleistas, 
p. Vaitkus, būdamas namuose, 
buvo vietinis lietuvių graborius, 
tai ir dabar, grįžęs iš karo tar
nybos, užsiims ta pačia profe
sija ir visiems nuliūdimo va
landoje visad mandagiai pa
tarnaus.

Sveikiname p. Vaitkų ir linki
me geriausių sėkmių jo iš naujo 
pradėtoj profesijoj.

Pavojingai Serga
Kunigų Mendelių mamytė po

nia Elžbieta Mendelienė netikė
tai geg. 15 d. naktį buvo per
blokšta širdies atakos. Skubiai 
nugabenta Mercy ligoninėn, kur 
randasi sunkiam padėjime. Ry
tojaus dieną atvyko ponios 
Mendelienės dvi dukteris slau
gės — ponia Felicija Pliuščikie- 
nė iš Oakville, Conn.
licija Mendelytė iš Scranton, 
Penna. Taipgi buvo atvažiavęs 
sūnus Juozas su savo žmona ir 
sūnumi Petru iš New Yorko. 
Nors šiandien ponia Mendelienė 
ir nebekenčia tiek skausmo, ta
čiau dar peranksti spėlioti apie 
visišką pasveikimą. Kadangi 
šiais laikais slaugės yra sunku 
gauti, tai Pliuščikienė būna su 
savo mamyte dienomis, o p-lė 
Alicija budi prie jos per visą 
naktį. Žmonės, kurie pažįsta a- 
budu kunigus Mendelius. kurie 
pažįsta ponios Mendelienės šei
myną, jau užprašė daug mišių 
ir prisiuntė užuojautos pareiš
kimų. Duok Dieve veikiai mūsų 
ligonei sustiprėti!

Nuotrupos
Lankėsi pas mūsų kunigus 

sekmadienį per Sekmines, geg. 
20 d. kun. J. Prunskis. Jis atna
šavo sumą ir pasakė gražų iš
kilmei pritaikintą pamokslą. Ne 
vieną lietuvį-lietuvę sugraudino 
savo vaizdais iš dabartinio Lie
tuvos gyvenimo. Kun. Prunskis, 
užbaigęs kursus Katalikų Uni
versitete Washingtone, gaus 
daktaratą trečiadienį, geg. 23 d. 
ir ant rytojaus grįš į Chicagą.

Kazimieras Želvis randasi 
mirtingam padėjime Franklin 
Square ligoninėje. Pirmadienį 

l 2-ą valandą po pietų, tur būt 
’ gislai trukus ant smegenų, be 
I žado nuvežtas į ligoninę. Kun. 
Antanas Dubinskas suteikė pa-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

Pas p.p. Giedraičius lankosi 
jų sūnus, marinas K. Giedraitis 
ir jūreivis A. Giedraitis. Jūrei
vis A. Giedraitis dalyvavo kau
tynėse su japonais. Jis jau su 
trečiu laivu kovose pasirodė. 
Taipgi pas tėvelius lankosi jū
reivis J. Morkūnas.

Vietinis veikėjas p. B. Jaku
tis po trumpos ligos pasveiko ir 
turėjo progos dalyvauti Darbi
ninko radio koncerte.

Sekmadienį, gegužės 
mūsų par. bažnyčioje 
mėnesinė kolekta dėl 
mokytojų.

27 d., 
įvyksta 
Seselių

A. D.

Tėvu Pranciškonu Misijos 
1945 n.

Darbininkų radio koncertas. 
Cambridžiaus lietuviai tikrai 
labai gražiai skaitliumi koncer
te pasirodė, ir visi džiaugėsi 
koncerto gražumu. Metropoli
tan Operos žvaigždė, p. Anna 
Kaskas savo gražiu' balseliu vi
sus žavėjo. Taipgi dainininkas 
p. Rapolas Juška džiugino visus 
ir nesykį publikos buvo iššauk
tas daugiau dainuoti Ypatingai 
publika buvo sužavėta duetu — 
“Nesek Sau Rožės Prie Kasų”, 
kurią sudainavo p. A. Kaskas ir 
p. R. Juška. Muzikalis trio, ly
dimas smuikininkės p-lės A. An
tanaitytės džiugino publiką ža
vinga muzika. Šis koncertas vi- 

neužmiršta-

Kaip jau buvo rašyta “Darbi
ninke”, kad Cambridžiaus lietu
viai katalikai Seselių Molinis- siems liksis ilgai 
kam namui suaukojo $3,532.71. 
Mūsų parapijos klebonas kun. 
P. J. Juškaitis aukojo stambią 
auką, būtent, $1,500.00, kuri y- 
ra įskaityta į virš minėtą sumą. 
Gražias aukas teikė pavieniai 
asmenys ir, taipgi dar aukotojų 
randasi. Manoma, kad Cambri
džiaus lietuviai sukels iki 
$5,000.00, šiam kilniam tikslui.

Motinos Dienos proga, p. A. 
Malinauskienė, vietinio biznie
riaus p. J. Malinausko žmona, 
susilaukė gražių gyvų rožių 
puokštę nuo savo dukrelės — 
Albertos, kuri šiuo tarpu ran
dasi Anglijoje. P-lė A. Mali
nauskaitė yra Amerikos karo 
slaugė ir tarnauja punkto ligo
ninėje.

Motinos Dienos proga, p. A. 
•Mažutaitienė taipgi susiiaukė 
gražių gėlių, nuo savo sūnaus, 
aviacijos navigatoriaus, kariū
no A. Mažutaičio. Kariūnas A. 
Mažutaitis tarnauja Lousian-i 
valstybėj, kur jis lanko aviaci
jos kariūnų mokyklą ir kurią 
jis jau baigs birželio mėnesį. 
Linkime sėkmių.

Gegužės 30 d. (Memorial 
Day) N. P. par. bažnyčioje, 9 
vai. rytą, bus atnašaujamos šv. 
mišios už mūsų parapijos žuvu
sius ir gyvus karius. Tėveliai y- 
ra raginami surašyti savo sūnų 
karių vardus. į tuos laiškučius, 
kuriuos gavote praeitą sekma 
dienį bažnyčioje ir sugrąžinti 
klebonui iki ateinančio sekma
dienio. Už visus mūsų karius, 
bus atnašautos šv. mišios. Visi 
tėveliai yra raginami dalyvauti 
tose už karius mišiose.

mas.

Sekmadienį, gegužės 20 d. 
lėktuvu iš Washington. D. C.. 
grįžo į namus p. E. Sabienė. p. 
Sabienė buvo išvykusi į Wash- 
ingtoną, kur jį pasimatė su sa-

Elizabeth, N. J. — šv. Petro 
ir Povilo parapijoje, Šv. Onos 
novena, liepos 17—26 d. — Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Visų Šventųjų 
parapijoje, Šv. Onos novena, 
liepos 17—26 d. — Tėv. Agne- 
lius Krasauskas.

Nev:tov:n, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

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

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

Franciscan Fathers
Mount St. Francis, Greene, Me.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

As we enter the inner ring of the Japanese 
defenses more and more exertions and sacrifices 
will be demanded of all Americans. Our boys are 
doing the fighting for us. Let us supply them the 
things they need in order to bring the Japanese 
enemv of human freedom to his knees as soon as 
possible. BUY WAR BONDS! SAVE YOUR 
MONEY! HELP PREVENT INFLATION!

FOREIGN LANGUAGE PRESS DIV.
OFFICE OF WAR INFORMATION

Sekmadienį, gegužės 20 d.
Jordan Hali, Bostone, įvyko

Didžiausioj betvarkėj rastas Hitlerio kabinetas, tas 
parodo, kaip buvo sąžinės persekiojamas nacių vadas.
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DIDŽIŲ IŠKILMIŲ SAVAITE
BALTIMORE, MD. —
Gerbiamas Klebonas Liudvi.

lietuviu bažnyčią ir joje nesi 
melsti? Nemanau. Jau pati baž

kas MENDELIS moka labai su-
a

maniai panaudoti visokias viso
kiausias progas žmonėms ar
čiau prie Marijos, o per ją prie 
Jėzaus privesti. Marija, tartum 
jam atsilygindama, Europos ka
ro užbaigą įmetė į 7 ir 8 d. ge
gužės, kai Šv. Alfonso bažny
čioje nuo ryto iki vakaro gau
džia giesmės jos garbei! Na ir 
prigūžėjo “svietelio” pilnutėlai- 
tė bažnyčia! Ne vieną, ne du 
kartu, ne vienam kitam pusva
landžiui, bet valandų valandas 
žmonės čia siuvo, tartum bitės

nyčios išvaizda pagauna akį ir 
širdį. Puikūs gotiko stulpai kel
te kelia mintis aukštyn. Bažny
čios švarumėlis neapsakomas ? 
Tartum nuotaka pasipuošusi 
sutuoktuvių eiti! Nuolatos gra
žiomis gėlėmis padabinta — čia 
ir žiemos viduryje jos žydi!

Jei to paviršutiniško gražumo 
nebūtų gana sielai prie Dievo 
pakelti, tai iš šimtų krūtinių 
plaukiančios dangun giesmės 
turi ją tenai imti vilioti. Jei to 
viliojimo dar nebūtų gana, tai 
Gerbiamo Klebono karšti ir Die-

prie savo avilio!
Kadangi pirmosios žinios apie 

karo pabaigą atrodė visai pati
kimos, tai tuojau pat išstatyta 
švenčiausias Sakramentas viso 
popiečio adoracijai. Antradienį 
irgi, tuoj po devintos valandos 
mišių išstatytas ir iki vakaro 
gausių minių lankomas mūsų 
Pergalės Karalius. Vargiai kuri 
kita Baltimorės bažnyčia matė 
pas Jėzų tokią daugybę tikin
čiųjų, kaip mūsų lietuviškoji 
bažnyčia!

Gerb. Klebonas ne vien išstatė 
Švenčiausiąjį, bet gražiai pri
taikintais pamokslėliais nurodė 
žmonėms už ką ir kaip Jam dė
koti; ragino eiti prie Šv. Komu
nijos, lankyti vidurdienio padė
kos Mišias ir tuojau pat paskel
bė Padėkos už Pergalę Europo
je Mišių noveną! Ir iš tiesų 
žmonės puikiai atsiliepė. Per 
vidurdienio Mišias, net ir šeš
tinėse, žmonės prikimšo zakris
tijas, dalį koridoriaus, net gat
vėje stovėjo, nors lietutis gana 
gražiai sau dulkė!

Žiūrėjau į tas minias ir nega
lėjau atsižiūrėti! Čia senutė 
močiutė, matyt, savo anūko ver
kia. Šalia jos jaunesnė moteris 
džiaugsmo pilnomis akimis. 
Viešpačiui dėkoja. Ten visa eilė 
mergaičių, taip rimtai susitel
kusių, taip uoliai į maldą įsigi
linusių, kad ir vienuolės dau
giau susitelkimo vargiai begali 
parodyti. Netrūksta,, nei vyrų, 
nei vaikinų. Vieni jų kareivių 
uniformose. Kitų krūtines puo
šia ilgos eilės spalvotų kaspinė
lių. Tai vyrai daug ugnies ra
gavę, po kraujus braidę, mirčiai 
į akis žiūrėję! Kaip jie tą per
galės dieną meldėsi? Ką jautė 
jų širdys? Vienas Jėzus težino. 
Bet ir jų pamaldumas buvo ne
paslepiamas.

Ar Galima Čia Nesimelsti?
Ne kartą savęs klausiau, ar 

gali ateiti žmogus į Baltimorės

vo bei Marijos meilės pilni pa
mokslai tirpdo paskutiniuosius 
ledus. Kad tai ne tuščias gero 
prietelio pagyrimas, liudija 
šimtai ir tūkstančiai išdalijamų 
Komunijų. Tai skelbia ilgos ei
lės išpažinčių. Tai patvirtina ne 
mažas skaičius atsivertimų, 
tiek pačių iš tiesos kelio iškly
dusių katalikų, tiek įvairių sek
tų protestonų. Galima drąsiai 
sakyti, Šv. Alfonso bažnyčioje 
eina nuolatinės misijos ir jos 
artina minias žmonių prie dan
giškojo Tėvo.
Tos Iškilmės Neša Ir Kitų 

Vaisių!
Daug kas yra pamanęs ir pa

sakęs: kai čia kiekvieną dieną 
tiek daug žmonių sueina, tiek 
daug įvairių pamaldų laikoma ir 
vis, matyti, rinkliavos daro
mos, tai Šv. Alfonso parapija 
turi būti didelė milijonierė! 
Kur ji visus tuos pinigus ir su
deda!? Man irgi tai knietė širdį. 
Pasiteoravau ir sužinojau.

Pernai, per metus Gerbiamas 
Klebonas suteikė pašalpos įvai
riausiems Katalikų Bažnyčios 
jos misijų bei vienuolynų ir Lie
tuvos reikalams daugiau kaip 
40,000 dolerių. Taip, daugiau 
kaip keturias dešimtis tūkstan
čių dolerių! Šiemet, jau atrodo, 
tiems patiems reikalams išeis 
apie 50.000! Žinoma, tomis ko- 
lektomis pasinaudoja ir pati 
parapija. Išmokėtos skolos, pui
kiai įrengta bažnyčia, mokykla; 
vaikučiai mokykloje gauna val
gį. Išmokamos visiems bažny
čios tarnautojams algos. Bet už 
vis gražiausia, kad čia tikrai da
romi paties Kristaus artimo 
meilės darbai! Gerbiamas Kle
bonas nerenka pinigų sau ir ne
sėdi atsisėdęs ant jų maišo. 
Kiek kartų per metus matysi 
prie bažnyčios durų vienuolius 
su dėžutėmis rankose! Žmonės 
išeidami po pamaldų suteikia 
jiems savo aukas. Bet jie žino 
kam duoda. Nes pats Gerb. Kle-
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Burmoje parengiami parašiutninkai persikėlimui į japonų užnugarį. 
Jie ten nuvykę ant Rangoon išlaįsvino 700 Britų ir Amerikiečių.

Tylus Vakaras

Tylus vakars, gražus, 
žvaigždžių pilnas dangus, 

Mėnuo šviečia, — 
Vaikščiot kviečia

Po Nemuno krantus. 
Nemunėli gilus, 
Tavo veidas tamsus...

Vilnys blaškos,
• Vanduo taškui,

Kodėl toks neramus ?
Ar tau gaila krantų,
Gėlelėms išpintų?..

Kad jau rengias.
Žemė dengtis —

Žiemos rūbu baltu... 
Krantuos tavo aukštuos, 
Žiemą audros dainuos...

O tu verksi,
Ledu dengsies,

Nieks tau rankos nedups. 
Nors dar linksmas banguok, 
Vilnims laisvės neduok;

Skubink, plaukti, 
Nes im šaukti: —

“Mielas ranką paduok...” 
Tai yr balsas upės,
Mylimos Šešupės; —

Skubink, plauki,
Mielą glauski,

Su vilnims apsupęs...
Marija Aukštaitė. 

(buvusi Nemuno Vilnis)

žiair: i'ua .'.-rikos vėliava, se
kama Altoriaus tarnautojų. 
Paskui juos eina jaunosios So
dalietės lydimos mažiukų ber
naičių su gėlėmis rankose. Po 

į jų seka Šv. Vardo Vyrų vėliava 
; ir patys vyrai kuo iškilmin- 
jgiausiai pasipuošę. Paskui vy
rus eina moters ir motinos, vi
sos baltuose rūbuose, susimetu
sios į įvairias savo draugijas. 
Motinėles seka vyresniųjų pa
rapijos merginų Sodalicija į- 
vairaspalviuose ilguose drabu
žiuose. Dvi mažytės mergaitės 

Įneša Marijai vainiką ir pasiau- 
j kojimo aktą. Jas seka dviejų 
berniukų lydima Mariją vaini
kuosiančioji “Karalienė”,'kuni
gai bažnytiniuose rūbuose ir 

1 keturių merginų nešama, ketu
rių vyrų lydima Panelės Šven- 

į čiausios rožėmis išpuošta sto- 'į moriečiai 
Į vyla.
I

OI ŽIBA ŽIBURĖLIS
Oi žiba žiburėlis.
Kaip aukso liktorėlis;
Ten stovėjo sena močiutė. 
Ant dvarelio išėjus.

Ant dvarelio išėjus, 
Vartelius atsikėlus, 
Klausinėjo jauną dukrelę.
Ar suvisai parėjo.

Ne suvisai, močiute,
Ne suvisai, širdele:
Aš parėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio.
Oi sakai, sakalėli, 
Tu puikus paukštužėli,
Tu lakioji po žalias girias — 
Parnešk man vainikėlį.
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Darius-Girenas Post No. 271 
American Legion 
uepr. or iitfnots 
ATSIŠAUKIMAS

$3.50KAINA

Kreipkitės su užsakymu:

■

Siandi

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

bonas gerai susipažinęs su tų 
vienuolių darbais ir reikalais 
viską žmonėms išaiškina per 
pamokslą. Žmonės supranta, 
kad gausiai duodami jie gau
siai ir sėja, o kas gausiai sėja, 
gausiai ir piaus. Todėl kolektos 
geriems darbams paremti sie
kia dviejų, trijų ir daugiau 
tūkstančių!

Be to, Klebonas Mendelis, 
vyskupijos kunigų seminarijo
je turi įsteigęs parapijos vardu 
tris pilnas bursas, arba kasas, 
klierikams į kunigus leisti. Tai 
yra turi padėjęs tris kart po 
pilnus 10,000 dolerių, kurie ne
ša procentus ir iš tų procentų 
yra apmokami lietuviai klieri
kai. šiuo metu jau surinkta ne
toli S5000 dolerių a. a. Kun. 
Juozapo Lietuvniko bursai, ir 
apie S7000 juodukų kunigams 
leisti kita bursa. Kažin, ar yra 
nors viena kita lietuvių parapi
ja, kad ir turtingiausia, kuri 
turėtų nors vieną bursą įsteigu
si, neturtingiems klierikams į 
kunigus leisti? Čia jau trys pil
nos ir dvi įpusėtos! Šiais me
tais septyni lietuviai klierikai; 
naudojasi minėtų bursų ir kito
kia Gerb. Klebono parama!Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.
Ją skaito ir netikintieji!

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

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

| Ar tamsta jau .gavai kortelę, 
'išpildei ir pasiuntei? Jei dar ne- 
Įpadarei to, prašau tuojau pa
daryti, kad vėliau pačiam ne- 
* reiktų gailėtis ir kad grįžę iš 
karo namiškiai nerugotų.

Darius - Girėnas Post 271, 
American Legion. nutarė į- 
steigti tam tikrą vietą, kurioje 

l 
I
bus surašyti visi lietuviai buvu
sieji, esantieji ir busimieji U. S. 
kariuomenėj, įvairiose dalyse. 
Šis paminklas bus amžinas. 
Kartų kartos jį matys ir skai

dys vardus Amerikos lietuvių, 
■ Cook apskrityje, kurie prisidė
jo. kad Amerika laimėtų karą, 
kad atneštų paškuliui pastovią 
ir teisingą taiką.

Brangus lietuvi-e! šiandien 
dar gauk specialę Darius-Gire
nas Post 271, American Legion, 
kortelę kareiviui užsiregistruo
ti, išpildyk ir pasiųsk Posto raš- 
tinėn šiuo adresu: 4416 So. 
Western Avė., Chicago 9. III.

Kortelių galima gauti visose 
, lietuvių parapijų klebonijose, 
visose lietuvių “spulkų” rašti
nėse. lietuviškų laikraščių re
dakcijose, radio valandų leidė
jų raštinėse, lietuvių bankų ofi
suose, didesnėse krautuvėse ir 
kitose vietose. Reikalaukite tų 
kortelių visur ir jas tuojau iš- 
pildę siųskite virš paduotu ad
resu.

Honor Roll and Memorial 
Registration Committce 

Past Commander, A. Kasper, 
Chairman

S r. Vice-Commander, A.
Macarus, Cec’y 

Commander, J. A. Rachus 
Past Commander, J. Mason 
Past Commander, J. Kibort 
Past Commander, Wm. Kareiva 
Frauk Pumputis 
Judge J. Zuris 
Past Commander, J. A.

Mickeliunas,
Publicity Chairman.

Tėvai, broliai, seserys, 
žmonos, giminės —

AR JAU ATLIKOTE SVAR
BIĄ PAREIGĄ?

• Ar pasistengėte, kad jūs sūnūs, 
dukterys, broliai, seserys, vyrai 
būtų įrašyti į amžiną paminklą?

DIDELĖS SVARBOS 
DARBAS

Remdamies mūs laikraščių, 
lietuviškų radio valandų leidėjų, 
parapijų klebonų, draugijų ir 
organizacijų atstovų keliuose 
bendruose susirinkimuose nuta- 

■ rimu, Darius-Girenas Post 271, 
American Legion. pasiėmė įvyk
dyti milžinišką darbą, būtent, 

j suregistruoti visus lietuvius, 
j tarnaujančius U. S. A. ginkluo
tose jėgose, visose dalyse. Va- ( 
jus prasidėjo šių metų balandžio 
2 d.

Reikia pasakyti, kad nuošir
džią paramą Postas yra gavęs 
nuo lietuviškų parapijų klebo
nų, lietuviškų laikraščių ir ra
dio valandų leidėjų šiame dide
liame darbe, kuris yra ne tik 
svarbus, bet ir begalo reikšmin
gas visiems lietuviams, visai 
mūs tautai.

Sėkmės to darbo gražios, bet 
jos toli gražu mūs nepatenkina. 
Kortelės dideliais- skaičiais 
plaukia iš visų pusių, tačiau dar 
toli gražu iki pilnos registrąci- 
jos.

Dėlto šiuo raštu kreipiuos į 
visą Chicagos ir apylinkės lietu
viškąją visuomenę prašydamas į 
šimto nuošimčių kooperacijos 
atlikti dar vieną didelį, reikš
mingą, amžiną darbą.

po misijų metu dvasios atnau
jinimo, tegu būna Jums. Balti- 

lietuviai, lengviau 
j sekti Jėzų, ir dar karščiau my- 

Taigi Baltimorės procesija ^ti Mariją. J. Vėtra.
yra ne vienų mergaičių, bet vi
sos parapijos viešas pagarbos 
aktas savo dangiškajai Motinė
lei! Joje dalyvauja visi, nuol 
jauniausio iki seniausio. Būriai! 
Žinonių nustoję šaligatvius! Į 
Strytkariai, automobiliai susto
ję stebi tą ilgą gražią eiseną. 
Iš pradžių tų žiūrėtojų veidai 
nustebę, rimti. Bet kai pamato 
tuos nekaltus mažyčius berniu
kus ir mergaites, taip rimtai 
užsilaikančius, taip gražiai pa
puoštus. kone visų veiduose at
siranda maloni šypsena! Dau
gelis jų seka procesiją į pat 
bažnyčią ir ją vėl užpildo iki 
paskutinio kampelio. Vargonai 
gaudžia. Skrenda lietuviškų Į 
giesmių aidai į Marijos sostą. 
Ir kaip gražiai, kaip karštai, 
kaip galingai tie vaikučiai gie
da!!! Nors jie įvairių rasių, 
tautybių ir liežuvių, bet visi iš 
vieno traukia lietuviškas gies
mes!

Ir prisiminė man Lietuva, 
raudonojo devyngalvio smako; 
prislėgta, ryjama. Ir klausiau; 
savęs, ar ten šiemet kas gieda: 
giesmes? Marijos žemėje ar be- 
sirenka šiemet žmones į Gegu
žines pamaldas? Gal tenai tik 
vaitojimai iš suspaustų krūti
nių besiveržia? Gal tenai gies
mę ir dainą pamilęs lietuvis nė 
patylom niūniuoti jų nebegali? 
Giedokite, giedokite jūs, mielie
ji vaikučiai! Čia jums valia pa
leisti savo sidabro balselius!

;Tegu jie paliečia dangiškosios 
Motinos širdį. Tegu ji sutrauko 
vergijos panačius, tenušluosto 
Lietuvos žmonių plaukiančias 
ašaras! Giedokite, vaikučiai, 
giedokite už tuos, kuriems šie
met giedoti uždrausta! Tegu jū
sų giesmės išlaužia kalėjimų 
vartus, nuverčia jų mūrus, tegu 
neša Lietuvai laisvę!

Visa iškilmių savaitė baigta 
Pergalės Misijų uždarymo cere
monijomis. kuriose dalyvavo vi-j 
sa Marijos vainikavimo proce-Į 
sija. Tokio iškilmingo misijų 
užbaigimo kaip šiemet, pirmiau 
niekur neteko matyti! j

Po visų tų švenčių ir iškilmių. į

I

i

I
I

Savotiškas Čia Ir Marijos 
Vainikavimas!

Turbūt visos Amerikos para
pijos turi gegužės mėnesyje Ma
rijos vainikavimo iškilmes. Pa
prastai yra tai Marijos Sodali
cijos mergaičių šventė ir pasi
rodymas. Baltimorės parapijoje 
ir tos Marijos iškilmės yra sa
votiškos! Kadangi Marija yra 
visų žmonių dangiškoji Motina, 
tai visi čia ją ir pagerbia! Iš 
parapijos salės per keletą blokų 
išsitiesia procesija. Po kry-Į

Savings Bank or 
InstitHtion for Savings

*

Karo Paskolos vajus pradėtas... jums

i

PIRK

SAVINGS

t
i

Bank tbhere yan 
see Mis emblem

DAUGIAU KARO BONŲ

KIEK TIK LEIDŽIA JuSŲ JfcGOS

I 
f

Didžiuma iš mūs Mutual Savings Banko- 

se esame finansinėms studijoms pašventę 

visą gyvenimą... ir mes norime jums užtik

rinti. kad geresnio investmento pinigams 

nėra, kaip “Karo Bonuose“, kurį mes laiko

me pirmoje vietoje.

7-tas

yra septinta proga padaryti geriausį invest- 

mentą pasaulyje.

šaliai, 

vastis

Karo Bonai turi stiprų Jungtinių Vals

tybių vyriausybės užtikrinimą. Taipgi ji'' 

duoda nemažą nuošimtį. Taigi šis investmen- 

tas daugiau negu stipras. Sykiu, nupirkti 

bonai yra Jūsų dalis pergalei... šiai laisvės 

dėl kurios mūsų kariai deda savo gy- 

Pacifikc.

GERIAUSĮ INVESTMENTĄ 
GALITE JŪS PADARYTI

:• t 
i č
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ANKS
of Massachusetts
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

dus. bet lygiai žiaurius ir gal 
»dar žiauresnius naudoja sovietų 
! Rusijos bolševikai prieš lietu- 
; vius Lietuvoje.

radienio. geg. 22 d.. “Nor- Tame
Da.N Messenger” laidoje ja tūlo 

i.etuviškų kvislingų - ko
ptelių arba jiems simpati-

z.a .ų neva pareiškimas Lie
tuvos reikalu.

Po tuo pareiškimu
>.< Peter Shimovv.
tis ne Petras šimon
Matthew Kasei.

pareiškime jie panaudo- 
G. Meiksins. kuris esą 

"The Baltic Riddle” 
kaipo “autoritetą". Lai 

iš pasirašiusių pa- 
“Meik-

yra ir kur jis Įgavo "auto-'

lietu- 
armi- 
Taip. 
paši

usieji gali būti ir sveikino.

pasirašo 
Jr. (Ar 
s. Jr.?).

John Repshis.
M. D.. Sigizmund Zavis. Gasper 
J Kūrikas (turi būti KvetkasL 
Anthony J. Kupstis. George Le
kas. James F. Borisas. John 
Grybas (Nor Aoodietis». Jonas 
Petį uskevitz. Joseph Shukis. D. 
G. Jussins. Stanley Rainard. na 
ir keli protestantų ministeriai.

Tą pareiškimą išsiuntinėjo vi
siems laikraščiams Massachu- 
setts Council of American-Sov- 
iet Friendship. 20 Newbury St.. 
Boston. kuri jau nuo pat susior- 
ganizavimo pasižymėjo sovietų 
Rusijos propagandos platinimu 
Amerikoje.

Po pareiškimu pasirašiusiems 
lietuviškiems kvislingams ne
patinka. kad lietuvių tauta, jos 
spauda ir organizacijos pakar
totinai yra pareiškusios. kad 
kaip rusai bolševikai, taip ir vo
kiečiai naciai žudė ir žudo Lie
tuvos gyventojus, trėmė ir tre
mia iš Lietuvos.

Kvislingai pripažįsta, kad vo
kiečiai - naciai panaudojo skir
tingus metodus prieš lietuvius 
Lietuvoje. Taip, vokiečiai - na
ciai naudojo skirtingus meto-

p. Albina Antanaityte,

Waltham. Mass., įžymigy 
smuikininkė. kuri pereitą sek
madieni Darbininkų radio kon
certe grojo, šiomis dienomis su
sižiedavo su pirmos klasės J. V. 
Laivyno jūreiviu. Antanu C. 
Janavičių, kurio tėvai gyv. Nor- 
wich. Conn.

Jūreivis Antanas Janavičius 
per pastaruosius 15 mėnesių 
buvo Hawaii. p. Albina Anta
naitytė (Anthony) yra Ratheon

i

nelaisvę. kad
bolšei ikų kompanijos sekretorė. įžy- 

Įmi smuikininkė ir vadovauja 
Kvislingai Mendelsonns trio, kuris grojo 
įvykusius p)arį:);riįn'Kų radio koncerte. Jos 

mylimasis prisiuntė jai susižie- 
davimo žiedą iš Pearl Harbor.

not forget that j vestuvių diena nenu-
in 1940. was admit-1 statvta Linkime jaunuoliams.

parašęs 
(1944). 
nors vienas 
sako kokios tautos tas 
si n.
ritėtą"?

Pasirašiusieji sako, kad 
viai “sveikinę raudonąją 
ją. kaipo išlaisvintoją", 
tokio tipo asmenys, kaip 
ra
bet patriotingieji lietuviai žino
jo. kad jie pereina iš vienos 
vergijos i kitą. Daug lietuvių, 
kurie galėjo, pabėgo iš Lietu
vos i Švediją ir net i Vokietiją, 
kad patekti į Alijantų — Angli
jos ar Amerikos
pabėgti nuo Rusijos 
teroro.

Beje, mūsų 
prisimena ir 
"balsavimus" 
m. Jie sako:

”We mušt 
Lithuania. 
ted to the Soviet Lnion on its|ypač p. Albinai sulaukti tos lai- 

ovvn free will. a_‘. 
their Parliament. 
popular vote without 
ence by the Red Army

Tik kvislingai gali taip me-!dą.
luoti ir falsifikuoti tikruosius 
faktus. Visiems yra žinoma, kad 
kai sovietų Rusijos raudonoji 
armija okupavo Lietuvą, tai 
pirmiausia uždarė vis;_~ 11__
vių įstaigas - organizacijas, pa-Į žmones buvo verčiami eiti bal-

tautos
apie
Lietuvoje 1940

suoti. Balsuotojai buvo klasifi
kuojami ir jų pasuose buvo pri
spaudžiami skirtingų spalvų' 
ženklai — vieni j kalėjimus, ki
ti deportavimui, o dar kiti laiki
nai paliekami Lietuvoje.

Norwoodo lietuvių draugijos 
ir organizacijos turėtų paruoš
ti pareiškimą spaudai ir nuro
dyti kvislingų melus apie Lie-: 
tuvą ir lietuvių tautą. Jeigu jau 
komunistai ar komunizmui pri-l 

tariantieji eina į anglų spaudą, 
tai mes, lietuviai turime supa
žindinti šios šalies visuomenę 
su tikraisiais faktais apie pa
vergtą Lietuvą, ir mūsų tautos 
žudykus iškelti pilnoje šviesoje, 

šįmet suėjo 25 metai nuo Stei
giamojo Seimo išrinkimo ir su
sirinkimo Lietuvoje. Yra gera 
proga tą sukaktį iškilmingai j 
paminėti masiniais susirinki- į 
mais ir juose iškelti viešumon 
nepriklausomos Lietuvos pada-• 
rytą pažangą, jos baisią nelai-j 
mę — pavergimą, terorą ir mū- 
sų tautos eksterminaciją.

Pereitą savaitę p. Jasionienė. 
gyv. Sturtevant Avė., buvo nu-Į 
vykus į Athol. Mass. aplankyti' 
sergantį svotą p. Perekšlį. duk-l 

terį Aleną ir žentą Perekšlius.

Gegužės 20 d. kleb. kun. S. P. 
Kneižis minėjo savo 18 metų 
kunigavimo sukaktį, šia proga 
sveikiname kleboną ir linkime 
geriausios sveikatos.

j A A.

after a vote oi j mingos vedybų dienos ir turėti 
elected by j geriausių sėkmių 1 

interfer- j---------------------------------------------
į ėmė į savo kontrolę visą spau- 

areštavo tūkstančius mo
kytojų. profesionalų ir ūkinin-' 
kų. Tik po to paruošė “rinki
mų" tvarką ir “renkamųjų" są
rašą. Buvo tik tiek kandidatų.

Įsas lietu-j kiek reikia "išrinkti". Lietuvos

i

Darbininkų radio koncerte da
lyvavo gausus būrys Norvvoo- 
diečių. Teko sutikti pp. Mickū
nus. Aidukonius. Pazniokus, p. 
Tvaskienę. J. Versiacką. Kavo- 
lynus, pp. Pazniokaites, A. 
Rukštelytę. V. Baltaduonytę, 
Bartulytę. pp. Bartulius. S. Ba
bravičių. p. B. Adomaitienę, p. 
Kurienę. inž. D. Milės, kuris a- 
pie 3 metus buvo japonų nelais
vėje: pp. Viesulaitė ir Viesulie-

sų kolonijos Sąjungietės gan 
veiklios. Kas metą bando kelis 
kartus išeiti viešai ir parodyti 
kolonijos lietuviams, kad jos 
neatsitolina nuo išeivijos lietu
viško veikimo. Galima pridurti 
ir štai ką: kur tik yra koks pa
rapijos veikimas Sąjungietės 
visuomet 100G prisideda ir pa
gelbsti savo parapijai. Nežiū
rint. kad jų būrelis mažas ir ka
sa neturtingiausia, nuolatos pu
se savo parengimų pelno skiria 
parapijai. Valio, Sąjungietės’. 
Lauksime daugiau. P.B.

BRENDON SHEA,
Mt. VVashington Co-Operative Bank, So. Bostone iždi
ninkas, kuris visuomet nuoširdžiai atsiliepia apie lietu
vius. Jis per keletą U. S. Karo Bonų pardavimo vajų, o 
taip pat ir per šį Septintąjį, ateina su savo bankos šta
bu į lietuvių masinius susirinkimus, kur beabejo jis 
yra kviečiamas, ir nuoširdžiai pardavęs bonus užregis
truoja lietuvių kreditan, šį sekmadienį, jis su savo 
štabu vėl patarnaus Lietuvių Piliečių salėje ir šv. Pet
ro par. bažnytinėje salėje. Lietuviai kviečiami pirkti 
karo bonus masiniuose susirinkimuose.

NASHUA, N. H.
. VIEŠA PADĖKA

Mirus mano broliui, geg. 8 d., 
a. a. Vincui Overkai, kuris bu
vo nevedęs ir šioje šalyje pra
gyveno apie 40 metų, reiškiu vi
siems ir visoms nuoširdžią pa
dėką už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse, už šv. mišias ir 
gėles, Šv. Kazimiero par. kuni
gam. ypač kun. J. Bucevičiui už 
dvasinį patarnavimą, kleb. kur.. 
Dr. M. Cibulskiui, varg. Jonui 
Tamulioniui, laidotuvių direkto
riui Kaziui Kazlauskui, karst- 
nešiams — Vincui Tamulioniui, 
Vincui Navickui, Jonui Juške
vičiui, Vac. Maždzieriui. Anta
nui Sabaliauskui, Antanui ša
kai; šeimininkėms, kurios parū
pino ir pagamino užkandžius, 
būtent, pp. Teklei Mitchell, E-

mas vadovaujant P. Sakui, per
statė “Minstrel” Šv. Marijos 
svetainėje. Žmonėms labai pa
tiko.

Gegužės 27 d.. 7-tą vai. vaka-l 
re. kada bus atiduota giliukin- 
giesiems laimėjusiems bonai, 
tąja proga, dalis “Minstrel" bus 
atvaidinta bažnytinėje svetinė
je. Be to, vargonininkas ruošia' 
lietuviškų dainų programą.

nė. pp. Červokai, p. Karnilaitė, 
p. Drut. p. Perekšlienė. pp. Min- 
kevičiai ir daugelis kitų dalyva
vo ir buvo patenkinti programa.

Sekmadienį, gegužės 27 d. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
įvyks Moterų draugijos šv. mi
šios 8 vai. rytą. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti ir bendrai 
priimti šv. Komuniją. Valdyba

Karys Jonas Kulišauskas, ku
ris buvo sužeistas Pacifike ir 
kuris dabar randasi Cushing li
goninėje. Framingham. Mass.. 
sveiksta.

Šią savaitę arkivyskupas 
Cushing kaikuriems veteranams 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą.

Prieš keletą metų atgal. Kata-j 
likų Bažnyčios kunigų aprūpin-j 
tas. mirė a. a. P. Vipliantas ir 
buvo palaidotas nezaležninkų 
kapinėse. Dabar teko sužinoti, 
kad pastangomis p. F. Krance-i 
vičiaus. šeštadienį, gegužės 19 
d., jo kūnas liko perkeltas į Šv. 
Marijos Romos Katalikų kapi-i 
nes. A ušrelė.

Mūsų armijos, mūsų laivynas yra reikalingi daugiau šautuvų, 
daugiau amunicijos, daugiau maisto—daugiau kitokių karo reik
menų. kad priėjus prie pergalės...ir jie yra reikalingi dabar!

štai dėlko tamsta esate prašomas paremti šį Karo Paskolos Vajų, paremti— 
paremti 7-ją Karo Paskola DABAR! Jūsų kariaunan- 
tis doleris reikalingas tuojau, apmokėjimui karo reik
menų — jūs turite atlikti savo dalį. Pirk Karo Bonus. 
— pirk extra! ši kvota yra didesnė — Didžioji 7-toji 
Karo Bonų Paskola — iš dviejų sujungta i vieną. At
siminkite. kada pirksi Karo Bonus, tamsta padarysi 
gerą investmenta. Jūs gausite kiekvieną centą su nuo
šimčiais atgal. Taigi įdėk daugiau savo pinigų į Karo 
Bonus'

Pirk daugiau Karo Bonu dabar — mūsų vyrai įde
da be galo didelį pasišventimą, kad laimėjus jiergalęl

PIRK DIDESNIUS KARO BONUS DABAR—

DIDŽIAJAME SEPTINTAME KARO VAJUJE

SIMPLEX WIRE & CABLE CO.

Geg. 27 d. šiame mieste įvyks 
didelės iškilmės, būtent, tarny
bos vėliavos šventinimas Junior 
Hign School. Dalyvaus įžymūs 
asmenys.

Šios kolonijos lietuviai ruo
šiasi pirkti karo bonus savo ma
siniame susirinkime, kuris yra 
ruošiamas šiame septintame 
karo bonų vajuje. Diena ir vie
ta bus paskelbta vėliau.

LAWRENCE, MASS.
Šv. Vardo draugija savo mė

nesiniame susirinkime, kuris į- 
vyko antrame mėnesio sekma
dienį. vienbalsiai nutarė kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti vie
šose šv. Vardo draugijos narių 
pamaldose, birželio 10 d., Fen- 
way Parke. Specialis autobusas 
ir daugiau išeis pirmą valandą 
po pietų nuo Bradford ir Broad- 
way kampo. Norintieji važiuoti 
registruojasi valdybai ir klebo 
nijoje. Kviečiami vyrai ir ne
priklausąs prie šv. Vardo drau
gijos.

LOWELL, MASS.

Sąjungiečių Vakarėlis
Kas metą mūsų kolonijos Mo

terų Sąjungos 73-čia kuopa su
rengia vaidinimo ir koncerto va
karėlį. Sekmadienį, gegužės 20 
dieną turėjome progos pamatyti 
jų veiklą. Suvaidinta vieno ati-j 
dengimo komedija, užvardintai 
“Šeimynos automobilius”. Gan 
gerai atlikta. Žmonės per pus
valandį prisijuokė kaip šeimy
nos nariai derisi. kuris naudos 
automobilių. Sekantieji vaidi
no: Kupstys — Ona Kasparavi
čienė, Kupstienė — Monika Mi- 
lienė, Birutė — Juozaphina Ka-I 
valiauskaitė, Juozas — Anelė: 
Dirsienė, Vytautas — Elzbieta

ka Dzedulionytė kol išmokino, 
bet pasekmės buvo gražios. 
Choras sudainavo: “Kur Sapnu 
Grožybė", “Kur Nemunas ir 
Dauguva”, “Bijūnėlis” ir “At
skrenda Sakalėlis”. Sekančios 
sudarė chorą: sopranos — p-lė 
Juozaphina Narinkaitė, Alena 
Saulenaitė, Ona Grendaitė. A- 
nelė Dirsienė, Juozaphina Ka
valiauskaitė; altos — Ona Kas
paravičienė, Elzbieta Dravins- 
kaitė, Agota Strakauskienė, 
Juozaphina Rusienė, Monik i 
Milienė.

P-lė Juozaphina Narinkaitė 
artistiškai sudainavo dvi dai
nas: “Kur bakūžė samanota" ir 
“Švint Aušrelė”.

Edvardas Valentinas antrą 
kartą scenoje pasirodė, pagro
damas armonika solo. Jis yra 
tikrai talentingas muzikas. Ne

milijai Kazlauskienei. Virgini
jai Rasimavičiūtei ir Alenai 
Kupčiūnienei.

Lai Dievulis visiems ir visoms 
atlygina šimteriopai, o a. a. 
Vinco vėlei lai būna amžina ra
mybė.

A. a. Vincas Overka geg. 11d. 
palaidotas iškilmingai iš šv. 
Kazimiero par. bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapuose. Jis mirė su
laukęs 76 metų amžiaus. Visą 
laiką gyveno pas savo brolį Jo
ną Overką, Nashua.

Liekame nuliūdę ir visiems dė
kingi —

Brolis ir marti
■Jonas ir Ona Overkai.

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

Cambridge, Mass. Gegužės 5 d., parapijos jauni-

žiūrint ar jam reikia groti kla
siškus kūrinius ar liaudies pol- 
keles, jo pirštai lygiu miklumu 
spaudė armonikos klevatūrą.

Paskutinę dalį programos iš
pildė vietos Sodalietės. Jos ben
drai veikime vieną ranką laiko 
su Sąjungietėmis. Jos perstatė 
vieno atidengimo komediją — 
“Moterų Bėdos”. Gerai atliko.
Žmonės užtektinai prisijuokė.
matydami, kaip moterys per
kasi savo rūbus. Šį veikalą pa
rašė Sodai ietė 
Blažionvtė. Jai

p-lė Mikalina 
padėjo veikalą

perstatyti p lės Alena Baumi- 
laitė. Ona Kučinskaitė, Alena
Saulenaitė. Agota Dravinskaitė 
ir Marijona Gredaitė.

Reikia pasidžiaugti, kad mū-

Dravinskaitė. Daug kredito rei
kia duoti p-lėms Veronikai Dze- 
dulionytei ir Alenai Saulenaitei, 
kurios gan artistiškai išmokino 
Sąjungietės perstatyti šį vei
kalą.

Soprano solo dainavo, p-lė A-; 
Iena Saulenaitė, kuopos pirmi-1 
ninkė. Sudainavo dvi dainas:; 
“Dainuok man Dainą” ir “Go-' 
dėlės”. Gražiai atliko savo už
duotį.

Edvardas Valentinas su savo' 
armonikų grupe palinksmino į 
publiką. Jis su savo broliuku iri 
sesyte parodė, kad Valentini' 
šeimoje yra didis palinkimas, 
prie muzikos.

Sąjungietės šį kartą nustebi
no publiką, kuomet scenoje pa
sirodė su savo nauju choru. Rei
kia pasakyti, kad šis choras už
sipelno didžiausį pagyrimo žodį.; 
Daug darbo pridėjo p-lė Veroni-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- ; 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster, Mass. ■

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai''

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

"DARBININKĄn

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

“Darbininko” kaina metams.......... $4.00
Pusei metų ........................................ 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina....................................$2.00
Pusei metų ......................................... 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
386 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

v.



Žuvo Jūreivis Kefsey
Penktadienis, Gegužės 25, 1945

ŽINUTES

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
. Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

VIETINES ŽINIOS
rwww
selėms Jėzaus Nukryžiuoto nu
pirkti naują namą, Brocktone, 

BAIGIASI MĖNUO, BAIGIA- ir ji tinkamai pataisyti gyveni
mui. “Please do me the favor ofSI VAJUS. Pradžioje šio mene-i 

šio J. E. Adkivyskupas Richard! bringing this matter to the at- 
J. Cushing, D. D., atsišaukė,'tention of any prosperous indi- 
per klebonus į šios diecezijos; v^ūual benefactors , rašo Arki- 
lietuvius katalikus pagelbėti Se-. vyskupas.

■ So. Bostonas, kaip ir kitos!
! kolonijos, šoko darban. Išsirin
ko komisiją, kun. Albertui Ab- 
račinskui pirmininkaujant. Pa-: 
darė rinkliavą bažnyčioje. Ir| 
pradėjo pinigų rinkimo vajų už
sidėta kvota sukelti: §10,000.

Radosi daug gerų žmonių. 
Pats Arkivyskupas, stebėdama
si, išsitarė: “The Sisters havei 
some wonderful friends”. Vieni 
aukavo §1.000.00, §500.00 — ir 
tapo šios Seselių įstaigos garbės 
nariais. Kiti aukavę po §100., ir 
po §200., tapo šios prieglaudos 
amžinais rėmėjais. Treti auka-.

; vo po mažiau, net iš kelių atvė-! 
jų. Šie yra metiniais nariais.

Už tat, šią savaitę pasiuntėme I
Centran jau aštuntą tūkstantį. Pranas per šiuos karo kelis metus yra Lietuvos Vyčių uojautas. Velionis S 1/c Harold 
Reiškia, baigiasi gegužės mė- organizacijos Centro pirmininkas. Kadangi šiais me- j • — • ” ■
nuo, baigiasi ir vajus. —----“

Tikimės, 1
Whist Party ir Šurum-Burum: 
davarysime vajaus rodyklę iki! 
§10,000 — ir baigsime vajų. — 
Valio!

Štai ir daugiau geradarių au
kavo:

§200. — So. Bostono Lietuviui
Piliečių draugija.

Po §100. — šv. Jono E. Drau
gija, Jonas L. Pertrauskas, Po-I 

į vilas ir Konstancija Barokai. į 
Po §50. — Petras ir Alena!Į 

! Mikulskiai, Julius ir Amelija
Čaplikai.

Po S25. — So. Bostono Vyčių 
kuopa. Juozas Vinkevičius.

§15. — Mr. & Mrs. K. Šidlaus
kai.

Po §10. — Mrs. Frances Masi- 
lionis, Mrs. Kazimiera Belausis, 
Juozas Šokas, Adv. F. J. Bago- 
čius, Regina, Leonora, Augenija 
Glineckis, N. N.

Po §5. — Petras Kleponis, A- 
nielė Pečiulis, Ona ir Adelė 
Martus, Ona Čaplikaitė, Domi-

•o 1

7

Lietuviai Dalyvaukime Masinia
me Susirinkime-'Šurum-Burum'

Tel. ŠOU 2805

Dr.LLPasakamis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

Se. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Pranas ir Genovaitė Razvadauskai ir vyresnieji duk
relė Norma. Jaunesnėsės dukrelės Glorios šiame pa

veiksle dar nėra.

giomis dienomis J. V. Karo 
Departmentas pranešė p. Mari
jonai Kelsey-Daley. gyv. So. 
Bostone, kad jos sūnus Harold 
Jurgis Kelsey (Kvietinskas) 
mirė ir palaidotas vandenyne. 
Žuvusio jūreivio motinėlė Mari
jona, senelis ir senutė Pranas ir 
Ona Elijošaičiai, gyv. So. Bos
tone, užprašė šv. mišias, kurio
se dalyvavo giminės ir artimieji 
draugai.

Nuoširdžiai dėkoja visiems ir 
visoms už dalyvavimą gedulo 
šv. mišiose ir už pareikštas už-

Jurgis Kelsey-Kvetinskas palai
dotas militariai So. Pacifike. 
Taipgi dėkoja Darbininkų radio 
programos vadovybei už pa
reikštą užuojautą.

Lai žuvusio jūreivio, ginant 
šią šalį, vėlė ilsisi ramybėje!

Nuliūdę
Motina—Marijona Kelsey-Daley 

ir senukai tėvai Pranas ir
Ona Elijošaičiai.

■

Sekmadienį, gegužės-May 27 
d., 2 vai. po pietų. Lietuvių sve
tainėje. 309 E Street, So. Bos
tone, įvyks KARO BONŲ par
davimo masinis susirinkimas ir 
tuo pačiu kartu So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos me
tinis “ŠURUM-BURUM”.

Lietuviai iki šiol visuomet 
gražiai pasirodė Karo Bonų va
juose, gausiai pirkdami karo 
bonus savo masiniuose susirin
kimuose. Tiesa, pergalė Euro
poje laimėta, bet dar liko su
triuškinti priešą Pacifike. Lie
tuva taip pat dar neišlaisvinta. 
Prezidentas Truman yra pasa
kęs, kad dar tik puse laimėta. 
Todėl mes, lietuviai ir šiame 
7-me Karo Bonų vajuje turime 
gražiai pasirodyti.

Lietuvių masiniai susirinki
mai ir gausus karo bonų pirki- lyvauti. 
mas yra žinomas ne tik vietinė
se kolonijose, bet ir Washing- 
tone, ir lietuviai yra gavę labai 
daug pagyrimų už patriotingu- 
mą ir darbštumą.

Taigi sekmadienį geg. 27 d. 
gausiai sueikime į Lietuvių sve
tainę. E Street. So. Boston. ir 
pirkime karo bonus, kad mūsų

šalies ir talkininkų karo jėgos 
laimėtų pergalę Pacifike. tei
singą taiką pasauliui ir, kad pa- 

isibaigus karui Jung. Valstybės 
pagelbėtų Lietuvai atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. Jeigu 
kam būtų patogiau pirkti karo 
bonus bažnytinėje svetainėje, 
W. 5th St., tai ir ten bus parda
vinėjami tuo pačiu laiku.

Atėję į Lietuvių svetainę iš
girsite ir pamatysite gražią 
programą, ir taipgi linksma: 
praleisite laiką su savaisiais.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos pirmininku yra adv. 
Jonas Grigalus; Karo Bonų 
■Pardavimo komiteto pirminin
ku yra adv. Juozas Cunys, o 
‘ŠURUM-BURUM’ rengimo ko
miteto pirmininku yra Dr. A. 
L. Kapochy. Kviečia visus da

{VAIRŪS skelbimai
KARO BONŲ 

laimėjimo vakaras, kurį rengia 
Liet. Dukterų ir Sūnų draugija, 
įvyks gegužės 26 d., 7 vai. vak., 
So. Boston Liet. Pil. Klūbo sa
lėje, kampas E ir Silver St. į- 
žanga nemokama. Bus gera mu
zika ir užkandžiai. Visus kvie
čia Komisija. (Sklb.)

(21-25)

Į tais Vyčiai mini savo organo “Vyties” trisdešimties 
kad su šeštadienio1 metų sukaktį, todėl jie ir sumanė tą pažymėti istori

niai. Tam tikslui Rytuose ir Vakaruose įvyks šaunūs 
bankietai. Rytuose Vyčių bankietas įvyks birželio 6 d., 
Hotel Touraine, Bostone. Laikas trumpas ir šiandiena 
bankieto komitetas su savo pirmininku Pranu Razva- 
dausku priešakyje, deda pastangas, kad tas bankietas 
būtų kuosekmingiausias. Pranui nuoširdžiai koope
ruoja jo mylima žmona ir jo draugai, prieteliai ir visi 
patriotingi lietuviai ir net svetimtaučiai. Bankieto pro
ga ruošiamas spaudai puošnus “Vyties” leidinys, ku
ris talpina savo skiltyse apie šimtą paveikslų — Vy- vičius, buvęs choristas ir jauna
čių prietelių ir darbuotojų. Pranas maloniai kviečia vi- mo bendradarbis. Jo tėveliai 
sus lietuvius remti Vyčių pastangas. taipgi yra gerai žinomi ilgame

- ----------- čiai parapijos darbuotojai. Jo 
rengiamą “May Festival ’, geg. Primicijos ir bankietas įvyks 

‘30 d., 3 vai. p. p.--------------------- birželio 24. Bankieto bilietai jau
. . i Beje, geg. 30 d., 9 vai. ryte. -vra Patinami — juos galima

ponia Šiugz- r k,,.- gauti Klebonijoje ir “Darbinin-
i ke”, taipgi pas Antaniną Grabi- 
ijoliūtę, O. Barolytę ir ponias— 
Barolienę. Jakimavičienę. Kuda- 
rauskienę ir Virbickienę. Taigi 
rengimo komisija visus ragina 
įsigyti bilietus kuo ankščiausia, 
ir dalyvaudami bankiete netik
tai būsite skaniai pavaišinti, bet

„ „ . , . _ i ir kartu gražiai pagerbsite nau-Sv. Jono Ev. BĮ. Pasalpme . , *.... | ją kunigėlį misijonierių V ladą
’ ... r’i Jeskevičių, S. J.

ninkas ir Marijona Urbonai 
Vincentas Vosylius.

Po §2. — Olga Gaitley, Dau
nių šeima, N. N., 
dienė.

Beje, geg. 30 d., 9 vai. ryte. 
Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
giedamos šv. mišios už miru- 
sius kareivius ir pamokslus.

Po tam bus gegužės mėnesio 
pamaldos. Vakare, pamaldų ne-

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anyv.rhere in N c v.' England 

TVrite for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

pa-

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

giai patarnauja.

258 West Broadway, South Boston, Mass.

Take Years From Your1 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appeallng 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

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

SPECIAL $10.
» Soft., Cream-Oil Permanent $8. 

Includes shampoo. Cntting and 
Individual hair Style. z

Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 
Other permanents from $5. to $50.

Luxurious Waves Sėt While You Relax in 
Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always prese n t 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Karžygių “VVhist’as” ir
Šurum-Burum pamaldos. Vakare, pamaldų

Moterų ir merginų kareiviams įjUS 
remti skyriaus, kaipo geros 
karžygės, stoja didžion talkon 
J. E. Arkivyskupui R. J. Cush
ing ir Seselėms šiuo vajaus 
metu. Jos renka aukas nuo “in
dividual benefactors” ir rengia 
Whist Party su visokiais mar
gumynais.

Whist Party įvyksta, šešta
dienį, gegužės 26 d.. 7:30 v.v., t
parapijos salėje, 492 E. 7th St..: 
So. Bostone.

Whist Party bus kaipo ir už-Į 
baiga šio Bostoniečių taip dide-i 
lio ir taip sėkmingo vajaus 
naujai prieglaudai pirkti. 
Brocktone.

Visi į vajaus užbaigą!

Paskyrė $100.i
I 
i
draugija, savo susirinkime geg.! 
20 d. nutarė iš savo lėšų fondo į 
paaukoti §100.00 Jėzaus Nu-j 
kryžiuoto p---’-- —2—1—j—. 
namams Brocktone. Į susirinki
mą buvo atsilankęs kun. Al. j 
Abračinskas ir tuo reikalu pa
sakė trumpą kalbelę.

Šeštadienį. 8 vai. r., yra vaikų 
pirma šv. Komunija. Kviečiame 
ir didžiuosius su mažyčiais pri
imti šv. Komuniją.

A.G.

Seselių prieglaudos! Išlaisvintas Iš Vokiečių 
Nelaisvės

P-lė Regina Glineckytė, 
uoli 17-kos kuopos Vylė ir ren
giamojo Vyčių bankieto viena 
iš sekretorių. Ji daug darbuoja
si, kad Vyčių bankietas birželio 
6, 1945. viešbuty Touraine, pa
sisektų ir šia proga ji maloniai 
ragina jaunimo prietelius skait-’ 
lingai atvykti į bankietą. Svar
biausia. tai padaryti rezervaci
jas. kad galima būtų iš anksto 
numatyti kiek reikalinga paga
minti valgių tam bankietui.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Primicijų Bankietas

South Bostoniečiai džiaugiasi, 
kad keletas Šv. Petro parapijos 
jaunuolių šiais metais bus į- 
šventyti į kunigus. Vienas iš 
šių jaunuolių yra Vladas Jeske-

Sekmadienį. 9 vai. ryte, bus 
atnašaujama šv. mišių auka in-i 
tencijai Moterų ir Merginų ka-i 
reiviams remti skyriaus ir ka-j 
reivių. — I

Geg. 27 d. yra Trejybės Šven
čiausios sekmadienis. Su šiuo 
baigsis Velykinė išpažintis.

“Darbininko” skaitytojų — 
Rap. Mortos ir Roko Alšauskų. gy

venančių Dorchestery. sūnus, 
aviacijos leitenantas A. Alšaus- 
kas. kurs pernai vasarą buvo 
patekęs vokiečių nelaisvėn, da
bar tapo iš tos nelaisvės išlais
vintas. Iš Prancūzijos savo tė
veliams pranešė, kad “greit pa
simatysim”. Rap.

Nuoširdžiai Dėkojame

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumitare Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
ĮRk Local & Long

Distance 
Moving

335.328W. Broadway
So. Boston, Mass.

\ ŠTAI JUMS DARBAS ARTI PRIE MAMŲ! \

Reikalinga moterų ir merginų, dirbti skalbyklo- | 
/ je (laundrv). Patyrimas nereikalingas. Darbas pa- $ 
| stovus, sąlygos geros. Atsišaukite tuojau:

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

/ So. Boston, Mass.

I

Neužmirškime Pirkti Karo 
Bonų Pas Savus

So. Bostono lietuviai laikys’ 
milžinišką Bonų vajų, sekma
dienį, geg. 27 d., 2 vai. p.p., Pi
liečių salėje, E St.

Kas norės pirkti bonų po baž- ■ 
nyčia. galės tai padaryti. 3 vai. 
p. p. Piliečiai atneš 
bažnyčia.

Yra geriau pirkti 
vių susirinkimuose, 
tuviai gauna savo 
kreditą.

bonų ir po

bonus lietu- 
Tuomet lie- 
atitinkamą

e
I

Neužmirškime ne mergaičių i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham IMlf-R

Gegužės 5 d. mirė mūsų my
lima motina ir žmona Elzbieta: 
Razvadauskienė, gyv. 290 E St.,! 
So. Bostone. Palaidota iškilmin-' 
gai iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Šv. Mykolo kapuose 
gegužės 9 d.

Likę dideliame nuliūdime ve
lionės vyras Simonas Razva- 
dauskas ir dukterys Ona Ku
dirkienė ir Teofilė Razvadaus- 
kaitė. žentas Bronius Kudirka 
nuoširdžiai dėkojame šv. Petro 
lietuvių par. kunigam, kun. Ja- 

i kimavičiui, S. J., už dvasinį pa- 
į tarnavimą; dėkojame visiems, 
ypač giminėms už šv. mišias, 
maldas, dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse: dėkojame laido
tuvių direktoriam D. A. Zalets- 
kam už malonų patarnavimą. 
Taipgi dėkojame bendrai vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
mums pagelbėjo arba užjautė 

l liūdesio valandoje.
Lai Dievas visiems atlygina, 

o mūsų motinėlės ir žmonos a. 
a. Elzbietos Razvadauskienės 
vėlei lai suteikia amžiną ramy-, 
bę.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

r

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

i 
i !

Nuliūdę —
Simo nas Raz> adouskas, 

dukteris — Ona Kudirkienė ir 
Teofile, ir žentas Bronius 

Kudirka.

Pirk Dcfcnse Bonds ir Stamps!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Penktadienis, Gegužės 25, 1945

HARTFORD, CONN

M. Balsienė, 
S. Sapranienė. 

Merku

IIYTIYII— 
VALSTYBIŲ ZIMBS

Geg. 20, įvyko LDS 6 kp. su
sirinkimas. Išklausyta įvairių 
komisijų raportai. A. Mašiotas 
raportavo apie L. Tarybos vei
kimą ir obelnai apie visą pasau
linį judėjimą, kuris seka kiek
vieną įvykį. Jis yra patrijotas 
nenuilstantis veikėjas.

Taipgi sužinota, kad Antanas 
Kaunietis, ilgametis LDS narys, 
rimtai susirgęs ir randasi šv. 
Pranciškaus ligoninėje. Stasys 
šrupšas įgaliotas aplankyti ir 
perduoti linkėjimus nuo kuopos. 
Reiškia užuojautą ir linki greito 
pasveikimo. Ra porteris.

8

WATERBURY, CONN.
LDS 5 kuopos susirinkimas į- 

vyks gegužės 27 d., pirmą vai. 
po pietų. Šv. Juozapo parap. 
senos mokyklos patalpose.

Vasaros metu 
kartais neįvyksta, 
norėtų užsimokėti 
ninką'

susirinkimai 
todėl, kurie 
už “Darbi-;

", malonėkite šį mėnesį.
J. Totilas. sekr.

Balandžio 29 d. įvyko Moterų! 
Sąjungos Connecticut 
čio suvažiavimas šv. 
par. patalpose.

Klebonas kun. J. J.
jus atidarė susirinkimą malda 
ir sveikinimu.

p. Julija Janušonytė iš New 
Britain vedė susirinkimą, p. O- 
r.a Norkūnaitė iš New Haven 
buvo jos pagelbininkė. p. Mari
jona Jokubaitė iš New Haven. 
raštininkė: p. Stephania Dum- 
šienė iš YVaterbury, tvarkdarė. 
Mandatų komisija — Marė Pet- 
raitienė iš Hartford ir B. Mi- 
čiunienė ir C. Lukas iš New 
Britain: korespondentė Stepha- 
r.la Sapranas iš YY'aterbury. Iž
dininkė nepribuvo, bet prisiųs
tas raportas priimtas.

Dvidešimts dvi atstovės re
prezentavo šešias Connecticut I 
kuopas, ir apie dvylika sąjun
giečių dalyvavo kaipo viešnios. 
F-nas Poškus iš Hartford, p. 
P. Bernotą ir komp. A. Aleksis 
atsilankė ir pasveikino ; 
gletes.

Sus.rinkimas baigėsi apie 
5 valandą. Dvasios vadas kun. 
B. Gaurcnskas atkalbėjo maldą. 
Užbaigė susirinkimą YY’aterbury 
kuopos pirm, ponia Mary For- 
t:er. Ji pakvietė delegates ir 
svečius vakarienei, kurią suren
gė ponios M. Shambarienė, L.

Liūnas, S. Romanauskas ir M 
Budzinauskas. Ponia Fortier, 
vakaro vedėja, pakvietė kun. 
Valantiejų atkalbėti maldą. 
Laike vakarienės sekanti kal
bėjo: panelės Julia Janušonytė, 

■ Marijona Jokubaitė. kun. J. J. 
j Valantiejus, kun. B. Gaurons- 
; kas. komp. A. Aleksis, ponios 
B. Mičiunienė. A. Meleskienė, R. 
Mončiūnienė. S. Dumšienė, M. 
Romanauskienė, 
M. Petraitienė.
O. Karpuškienė ir N. 
nienė.

43 kuopa, YVaterbury. turi sa
vo choras, vad. komp. A. Alek
sio. Taigi choras gražiai padai
navo Moterų Sąjungos himną, 
parašytą A. Aleksio; 
šilko Vėjas”, žižiūno, 
venkie. Juokis ir Mylėk”, žižiū
no. Ponios N. Meškunienė ir 
Sapranienė sudainavo duetą — 
“Lietuva Brangi”, ir “Bėgčiau 
Skubiai”. Aleksio. Ponia N. 
Meškunienė padainavo solo. 
Choras ir visi susirinkę sudai
navo Lietuvos ir Amerikos him
nus. Komp. Aleksis pianu a- 
kompanavo. Tuo ir baigėsi va
karas. S.M.S.

Apskri- j
Juozapo

Valantie-

Australijos kariai įsiveržę į Borneo salyno Tarakan salą susprogdino 
ir padegė japonų aliejaus rezervuarą ir smarkiai uždavė japonams.

HARRISON-KEARNY,N.J.
Balandžio 30 d. šio laikraščio 

raporteris Jonas Stasilionis, 
kuris visuomet buvo veiklus! 
draugijose ir organizacijose, su
sirgo ir pasidavė į šv. Bernardo 
ligoninę, Newark. N. J., kur jam 
geg. 1 d. padaryta pavojinga o- 
peracija.

p. Jonas Stasilionis prieš išei
damas į ligoninę* išklausė dvejų 
šv. mišių ir priėmė šv. Komuni
ją. Vienu žodžiu, pasiruošė tin
kamai kaipo praktikuojantis 
katalikas.

Operacija buvo sėkminga. Li
goninėje turėjo nemažai lanky
tojų. Pirmiausia aplankė jį se
sutė ir švogeris pp. B. ir M. 
Kaukliai, varg. Odelis su žmo
na ir uošviais Bugusevičiais. 

, Varg. Odelis dažnai lankė ir į- 
į teikė gražią dovaną. Taipgi lan
kė brolis P. Stasilionis, M. Sta- 
nionis, M. Ignatavičienė, S.

Sąjun- • ro&s a .C. Perkasky, Mrs. C.
Palmer, p. Smith įteikė gražią 
dovaną. Taipgi lankė Harpton 
darbininkai ir įteikė pinigišką

!So. 9th St.,’viso sudainavo 18 dainelių, ku- i
klausy-
Malonu
motinė-

rios ilgai pasiliks visų 
tojų tarpe ir mintyse, 
buvo matyti šios šeimos

Skaudi Nelaimė

berniukai. Gėlių puokštes nešė 
velionės mažytės dvi pussese
rės ir brolis.

Lai būna angeliškas džiaugs
mas mažytės Eunicijos vėlei 
angelų būryje, o jos tėveliams, 
dėdei kun. Kudbertui ir visai 
šeimai paguoda ir suraminimas.

T. M.

BRIDGEPCRT, CONN

I

Į

MOTERŲ REKOLEKCIJOS

BEI.CIAN Foreign Minister 
Paul Henri Spaak is shov.-n as 
hc checks into San Francisco 
hotel. He is cr.e of his coun- 
Vy's delegates to attend the 
United Nations Security Con- 

Lrcnce in the city.

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

Prašom kreiptis šiuo a- 
dresu:

Sister Superior, 
Vilią Maria, 

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

Geg. 13 d. įvyko choro koncer- 
I tas, kuris pavyko. Programa 
buvo labai graži; choristai ir 
solistai išpildė daug gražių lie
tuviškų dainų. Choro ensamblį 
sudarė šie asmenys: p. Radvi
laitė, trys sesutės Šulinskaitčs, 
YanuŠaitė, Pakeltus, Andriulai- 
tienė, Šumskytė, p. Dulbytė, p. 
Kukliauskaitė, p. Brilvičius, p. 
Mačiukaitis, L. Ribokas, St. Ri- 
bokas, Fr. Česikas; p. B rutą 
Sapiegaitė smuiką išpildė kelius 

, klasiškus veikalėlius. Chorui 
j vadovavo A. Stanišauskas.
; Daug pasidarbavo p. Mikuts- 
; kis, p. A. Klimaitis, p. Norkevi- 
’ čius, p. Lučinskienė. šie asme
nys tikrai verti pagarbos, nes 
jau nepirmą kartą pirmutiniai 
stoja į darbą. Koncerte dalyva
vo ir kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas. Visas pelnas paskirtas pa
rapijai. širdinga dėka chorui už 
gražų pasidarbavimą.

I

!

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTU’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

j “VYTY” rasi žinių iš viso pasau-
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuviu jaunimo judėjimą..

“VYTY” rasite jdomiu pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
«a nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytu “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES” kaina metams ♦ik $2.0U

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

“šlama i 

ir “Gy-i
biterian ligoninėn, a ■
Newark, N. J. muzikas p. Ode
lis. Linkime jam. pergyvenus 
operaciją, pasveikti. Toje ligo
ninėje galima lankyti nuo 2 iki lę ir tėvelį dalyvaujant scenoj 

13 vai. po pietų ir vakarais nuo ir bendrai dainuojant su savo
7 iki 8 vai. Žinovas. dukrelėmis ir sūnum. Įdomią ir,

nuoširdžią kalbą pasakė viešnia 
p-nia Ciaplinskienė iš Ansonia,: 
Conn., kuri yra tos kolonijos 
Motinų Karių klubo pirmininkė.’ 

\ Stasiukas Valičkutis vvkusiai 
■ ___u:__ __ . ( 
ias odtaru už ka nesigailėta ka-■ - - - - - | 

į ta Motinos Diena. Kiekvienų šv. tučių. Stasiukas yra pavyzdin-j 
mišių išklausyti susirinko skait- gas jaunuolis ir visuomet daly-' 
lingai žmonių, kurie taipgi pri- vauja lietuvių tarpe. Vakaro ve- 
siartino prie Dievo Stalo ir sa- deja vadovavo maldai. Visi su- 
vo maldas ir šv. Komunijas au-stoję tinkamai pagerbė karių! 
kavo dieviškos Motinos Marijos motinėles, ypatingai tas, kurių 
garbei už savo gyvas ir miru
sias motinėles.

Sumos metu šios parapijos vi
sos katalikiškos moterų draugi
jos ir parapijos choras prisiarti
no prie šv. Komunijos. Reginys, 
buvo nepaprastai įspūdingas. | 
Klebonas kun. E. Gradeckas at-i ... i našavo sv. misiąs ir pasveikino, 
visas motinėles. Kun. K. Parėd-; 
na pasakė pamokslą apie moti
nos meilę.

Po sumos įvyko bendri pusry
čiai, kuriuos parūpino choristės 
ir Marijos Vaikelių draugijos. 
narės visų motinėlių pagerbi
mui. Draugiškoj nuotaikoj pus
ryčiaujant. klebonas pasveiki
no visas motinėles, linkėdamas 
sveikatos ir Dievo palaimos.

Antrą valandą po pietų Mari-;Negana, kad ši šeima taip sek- 
jos Vaikelių narės apvainikavo imingai išpildė programą, dar ir 
Panelės švenčiausios statulą.: 
Šios apeigos buvo labai įspūdin
gos, ypatingai giedant giesmę— 

prašant

NEW HAVEN, CONN.
IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA

MOTINOS DIENA
Mūsų parapijoj su dideliu su- paskambino lietuviškas melodi-. 

sikaupimu ir dievotumu atšvęs- jas gitarų, už ką nesigailėta ka-į 
ta Motinos Diena. Kiekvienų šv. tučių. Stasiukas yTa pavyzdin- i

sūnūs paaukojo gyvybes. Taip
gi pagerbtos visos gyvos ir mi
rusios motinėlės. Programai už
sibaigus, sekė šokiai prie šau
nios muzikos. Valgykloje vieni 
kitus vaišino skaniais užkan
džiais ir gėrimais, dalinosi va
karo gražiais įspūdžiais. Publi
kos prisirinko skaitlingai: taip
gi atvyko gražus skaičius vieš
nių ir svečių iš Ansonia. Conn., 
už ką rengimo komisija yra dė
kinga. Čia negalima praleisti 
nepaminėjus, kad tikrai garbė 
priklauso pp. Stulginskam, ku
rie išauklėjo savo dukreles ir 
sūnų tokioj pilnoj lietuviškoj 
dvasioj ir išmokina tų gražių 
lietuviškų dainelių, kurios link
smina kiekvieno lietuvio širdį.

A. a. Eunice Zarauskaitė 
( Azaro)

siomis dienomis p. A. Klimai- 
tis ir A. Stanišauskas užbaigė 
drabužių vajų. Surinktus drabu
žius pridavė į vietinį drabužių 
rinkimo miesto skyrių. O.

AUKA NAUJAI KOPLYČIAI IR NAMUI PADIDINTI

dovaną ($20.00), A. Zajenkaus-i 
kaitė ir kiti.

Laiškais prisiuntė užuojautas 
ir linkėjimus pp. J. B. Laučkai. 
J. Venslovas iš Chicago, J. Vai- 
čekavičius iš Rochester. D. An- 
tanavičiai iš Philadelphia ir 
daugelis kitų.

p. Jonas Stasilionis, gavęs 
tiek daug linkėjimų ir užuojau
tų, jautėsi stipresniu atgauti 
sveikatą ir pergyventi skaus
mus, ir yra nuoširdžiai dėkin
gas visiems ir visoms, kurie ko
kiu nors būdu jį palinksmino ir 
suramino.

Gegužės 17 d. parvežtas iš li
goninės pas sesutę ir švogerį 
pp. Kauklius, kur jis baigia pa
sveikti. pp. Kaukliai gyv. 15 
Goldsmith Avė., Newark, N. J. 
Linkime p. Jonui Stasilioniui 
geriausios sveikatos. Lai Die
vas jį stiprina, kad dar ilgus 
metus galėtų darbuotis katali
kiškoje dirvoje ir spaudos pla
tinimo darbe.

paaukojo Karių Motinų draugi
jai S5.00, už ką širdingai pa
reikšta padėka.

Gegužės 18 d. išvyko į Pres

Marija! Marija! 
dangiškos Taikos Karalienės 
užtarymo vargstančiai žmonijai 
ir pasauliui taikos. Adelė Ma
siulytė. draugijos pirmininkė, 
uždėjo vainiką ant Panelės Švč. 
statulos: atkalbėta malda prie 
draugijos globėjos; priimtos žįstami meldžia 
naujos narės, ir pasakytas gra- darni Karoliui greitu laiku pa
žus pamokslas.

Vakare, parapijos svetainėje 
Karių Motinų draugijos inicija- 
tyva, įvyko šauni programa visų 
motinėlių pagerbimui. Draugi
jos pirmininkė p-nia Stasė Ta- 
mulienė pasveikino atsilankiu
sius ir visas motinėles, ir pa
kvietė programą vesti p-lę M. 
Jokubaitę. kuri pasveikino vi
sas motinėles ir pareiškė dienos 
svarbą. Meno programą išpildė 
žavingai pasižymėjusi Stulgins- 
kų šeima iš Waterbury, Conn. 
Kiekvieną jųjų dainelę lydėjo 
grausmingi aplodismentai. Iš

Šiuo tarpu ligoninėje randasi 
Karolis Ramanauskas, kuris yra 
geras lietuvis ir visų lietuviškų 
darbų rėmėjas bei spaudos pla
tintojas. Šia proga visi parapi
jiečiai giminės, draugai ir pa- 

Dievo, prašy-

sveikti. JI.

NE* BRITAIN. CONN.
VIEŠAI ATIDAVĖ GARBĘ 

DIEVO MOTINĖLEI
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GIVE MORE

KEEP YOUR
RED CROSS
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Pereitą sekmadienį. Seselių 
Pranciškiečių vadovybėje, So- 
dalietės viešai atidavė garbę P. 
Švč. Marijai, uždedamos vaini
ką ant P. švč. M. stovylos. Ge
gužinės karalaite buvo p. M. 
Višniauskaitė, o jos palydovės 
pp. O. Valinčiūtė ir O. Petrai 
tytė.

Procesija buvo tikrai įspūdin
ga. Kleb. kun. M. Pankus priė
mė naujų narių pasižadėjimus 
ir įrašė į šią kilnią Sodalicijos 
draugiją virš 30 narių.

Kun. Kudbertas, pranciško
nas, pasakė pamokslą anglų kal
ba.

Gegužės 14 d. pp. Stasys ir 
Aldona Zarauskai (Azaro), gyv. 
68 Black Rock Avė., išvažiavo 
su šeima prie Lake YVononsko- 
pomuc, Lakeville, kur įvyko 
skaudi nelaimė. Žuvo jų dukre
lė Eunice, 5 metų amžiaus. Toje 
nelaimingoje kelionėje buvo tė
veliai pp. Zarauskai ir jų tėve
liai pp. S. K. Zarauskai, jų bro
lis kun. Kudbertas. O.M.F., ir 
mažytė Eunice. Buvo išvažiavę 
tyru oru pakvėpuoti ir pasi
džiaugti senų tėvelių 42 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktimi. 
Atvažiavę į minėtą vietą, gali 
būti per neapsižiūrėjimą neuž
dėjo tvirtai stabdžių. Automo
bilius pradėjo riedėti į pakalnę. 
Pavojingai sužeidė mažytę. Au
tomobilius nuriedėjo į vandenį. 
Mažytės Eunice motinėlė ir 
kun. Kudbertas iššoko į vande
nį. Daugiau pagalbos pribuvus, 
greitai išėmė mažylę Eunice, 
bet jos šonkauliai buvo įlaužti į 
plaučius, ir ji po 20 minučių 
mirė. Kun. Kudbertas mirštan
čiai mažytei Eunice suteikė 
paskutinį palaiminimą.

Liūdi ne tik tėveliai, kun. 
Kudbertas. bet ir jos motinė
lės tėvai pp. Jonas ir Marcelė 
Jenušoniai. dėdės Gedaminas, 
Jonas Jenušonis ir Juozas Za- 
rauskas, kuris randasi Pacifike. 

Iteta Ona su šeima ir daug arti
mų giminių ir draugų.

Dėl šios skaudžios pp. Zaraus- 
kų nelaimės, jie susilaukė daug 
užuojautos, šv. mišių ir 
netekus mažosios gėlelės 
cijos.

Palaidota iškilmingai
Andriejaus lietuvių par. bažny
čios. Angeliškas šv. mišias at
našavo velionės dėdė kun. Kud
bertas, O. M. F. Altorius sken- 

; do gėlėse. Kun. J. Matutis buvo 
. pamaldų vedėju. Kunigai Ro

bert ir Ugeline, O. M. F., ir kun. 
A. Tamoliunas dalyvavo laido
tuvių pamaldose ir kapuose. 
Karstą nešė jauni mokyklos

Įrengti groteles, langą, altorių, aukoju $......................

Amžino Rėmėjo auka ($100 arba daugiau). Aukoju $ 

Rėmėjo auka $(25.00 arba daugiau). Aukoju $ 

Geradario auka (Kiek galima). Aukoju $ ...............
Vardas ir pavardė ...................................... ..................
Numeris ir gatvė —<............. *.........................-...........

Miestas ir valstija .............

Aukas siųskite šiuo adresu:

Vilią Joseph Marle,
Holland Road, Newtown, Bucks Co., Pa.

Rožančiai
J “Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro-
5 žančių:
i Puikus baltas, sidabrinis
5 Juodas stiprus ..................
j Rusvas stipriai padarytas

$8.00
$1.25
$1.20

3 Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
4 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

gėlių.
Euni-

iš Šv

Vardas ir Pavardė
Gatvė
Miestas ir Valstija

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
knyga (s)


